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Obecný úrad Nitrianske Pravno Vás pozýva na Tradičný pravniansky jarmok,
ktorý sa koná 22. júna 2013 na námestí v Nitrianskom Pravne. Otvorenie jaromku je
o 10.00 h. Čaká na Vás bohatý kultúrny program a samozrejme nebude chýbať ani tradičná jarmočná tombola. Hlavnými hosťami sú Zdenka Predná, Otto Weiter, Zatúlaní
a bubeník z Česko-Slovensko má talent Andrej Kampf.
Tešíme sa na Vás.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne, ktoré sa
konalo 18.4.2013 zvolal starosta obce
Ing. Jozef Balčirák, 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 je prítomných 10 poslancov, 1 poslanec je
ospravedlnený. Rokovanie zastupiteľstva je uznášania schopné. Starosta
obce predložil na rokovanie program
zasadnutia. Vyzval poslancov, aby
podali návrhy na doplnenie alebo inú
zmenu programu. Pozmeňujúci návrh
na doplnenie programu nebol podaný.
Starosta obce predložil poslancom
návrh programu na schválenie. Všetci
prítomní poslanci odsúhlasili navrhnutý program zastupiteľstva a tak sa
rokovanie zastupiteľstva uberalo nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a urče-

nie overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrola plnenia uznesení
4. Kontrola plnenia uznesení OZ,
správa o vykonaných kontrolách za
r. 2012
5. Úprava rozpočtu obce na rok
2013
6. Doplnok č. 1 k Rokovaciemu
poriadku Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne
7. Rôzne - diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady
v Nitr. Pravne, doporučenia a kontrolu plnenia uznesení od posledného
zasadnutia Obecného zastupiteľstva
predložila p. Boďová Ľubica - prednosta Obecného úradu v Nitr. Pravne. Kontrolu plnenia uznesení OZ,
správu o vykonaných kontrolách za r.
2012 predložil hlavný kontrolór obce
Miklošovič Peter.
Návrh na 1. úpravu rozpočtu obce
na rok 2013 predložil starosta obce
Ing. Balčirák Jozef. Predložil zároveň

informáciu o úspešnom projekte monitorovací kamerový systém na námestí v Nitr. Pravne, kde je potrebné
z vlastných prostriedkov obce zabezpečiť financovanie tohto projektu vo
výške 1.000,- € ako spoluúčasť obce,
čo je potrebné zapracovať do výdavkovej časti rozpočtu obce. Návrh na
1. úpravu rozpočtu poslanci obdržali
v materiáloch na rokovanie OZ.
Návrh Doplnku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne predložila Bodová Ľubica - prednosta OcÚ Nitr. Pravno
ako odporučila Obecná rada v Nitr.
Pravne. Starosta obce predložil
návrh na zvýšenie počtu detí v triedach MŠ v Nitr. Pravne v školskom
roku 2013/2014 od 1.9.2013 podľa
návrhu Spojenej školy v Nitr. Pravne.
Prednosta OcÚ Nitr. Pravno p. Bodová Ľubica predložila návrh Doplnku č.
1 k Zriaďovacej listine Spojenej školy
v Nitr. Pravne zo dňa 1.3.2007.
Starosta obce informoval, o zvolaní pracovného stretnutia spoločníkov
spol. Obec Nitr. Pravno s.r.o. na deň
25.4.2013 k prerokovaniu výsledku

hospodárenia v spoločnosti za r. 2012,
hospodárenie v obecných lesoch za r.
2012, rekonštrukcia čističky odpadových vôd pre bytovky v správe Obec N.
Pravno s.r.o., ako príprava podkladov
pre prerokovanie výsledku hospodárenia za r. 2012 na Valnom zhromaždení
spol. Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Starosta obce predložil zastupiteľstvu informáciu o žiadosti Spojenej
školy v Nitr. Pravne na opravu strechy
práčovne v MŠ v Nitr. Pravne. Požiadavka bola zapracovaná do návrhu na
1. úpravu rozpočtu obce, a je zapracovaná v návrhu na uznesenie.
Starosta obce predložil žiadosť
mesta Prievidza o finančný príspevok
obce na záujmové vzdelávanie detí
v centrách voľného času, ktoré majú
trvalý pobyt v obci Nitr. Pravno a navštevujú centrum v meste Prievidza.
Odporúčanie Obecnej rady na poukázanie príspevku je zapracované v návrhu na 1. úpravu rozpočtu a v návrhu
na uznesenie.
Po predložení uvedených bodoch
programu a návrhov starosta obce
Ing. Balčirák Jozef vyzval poslancov
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a ostatných prítomných k diskusii.
Mgr. Heldiová - poslanec - vyjadrila sa, že nie je dôvod na schválenie
Doplnku č. 1 Rokovacieho poriadku
obecného zastupiteľstva.
Ing. Pekár Peter- poslanec - požadoval vysvetlenie k nájomnému vzťahu
na prenájom priestorov uzatvoreného
medzi obcou a p. Murgašom v záležitosti rekonštrukcie objektu býv. ZUS,
vypracovaný dodatok k nájomnej
zmluve za prvý a druhý polrok 2012,
uzatvorenie zmluvného vzťahu s Ing.
Karvatským na rekonštrukciu námestia.
Ing. Balčirák Jozef- starosta obce
- predložil vysvetlenie k zmluvnému
vzťahu ako požadoval poslanec Ing.
Pekár. Jedná sa o monitorovacie práce, výdavky sú v rozpočte projektu
hradené z dotácie.
Ing. Karvatský zabezpečuje pre
našu obec externé zabezpečenie projektu.
Ing. Zaťková Miroslava - poslankyňa - v návrhu rozpočtuje na opravu
strechy práčovne v MŠ naplánovaná
suma 3.000,- € . Zaujímala sa ako
bola táto suma určená, upozornila na
povinnosť vykonať výberové konanie
v zmysle zákona.
Ing. Balčirák Jozef- starosta obce
podal vysvetlenie k výberu dodávateľa
prác na opravu strechy práčovne v MŠ.
MUDr. Elischerová Mária - občan
- zaujímala sa aké odborné posudky
boli vypracované k umiestneniu čerpacej stanice v územnom pláne obce.
- žiada o opravu nesprávneho údaju
v zmluve medzi obcou a Pravnianskym zväzom žien úpravu na údržbu
verejného priestranstva na internetovej stránke obce
- predložila námietky k správe z kontrol hlavného kontrolóra
- internetovú stránku obce považuje
za neaktuálnu.
MUDr. Elischer Viliam - občan - vyjadril svoj názor k prijatiu
Doplnku č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ, diskutujúci občania
nebudú mať dostatočný priestor na
prednesenie svojich diskusných príspevkov v rozsahu 5 min.
- kultúra nemá pre svoju činnosť
priestory v obci, nemáme kultúrny
dom, čo robíme je nedostatočné,
- kritizuje označené hroby na cintoríne s výzvou o zaplatenie hrobového miesta.
- nevie ako má komunikovať s Obecným úradom v Nitr. Pravne, nevie kde
má podávať svoje podnety a žiadosti.
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IV. N e o d p o r u č i l o
Obecnému úradu v Nitr. Pravne
na základe žiadostí MUDr. Viliama
Elischera zo dňa 26. 3.2013 a 3.4.
2013 v súčasnej dobe zadať vypracovanie štúdie na posúdenie dopravnej
situácie a štúdie na posúdenie hluku
a vplyvu na životné prostredie v lokalite zvažovanej pre výstavbu čerpacej stanice pohonných hmôt v Nitr.
Právne.
V. O d p o r ú č a
Obci Nitr. Pravno ako stavebnému
úradu uložiť prípadnému budúcemu
žiadateľovi o umiestnenie stavby čerpacej stanice dať vypracovať štúdiu na
posúdenie dopravnej situácie a štúdiu
na posúdenie hluku a vplyvu na životné prostredie pre výstavbu čerpacej
stanice pohonných hmôt v Nitr. Pravne v dotknutej lokalite.
Hlasovanie poslancov:
Poslanci /Mgr. Heldiová, Ing.
Pekár, Matušík a Ing. Zaťková/ požadovali o možnosť hlasovať za bod
č. 6 - doplnok č. 1 k Rokovaciemu
poriadku samostatne.
Starosta navrhol, taktiež hlaso2012.
vanie za návrh na úpravu rozpočtu
samostatne.
II.Navrhuje
Zvýšenie počtu detí v triedach
Poslanci tieto návrhy odsúhlasili
MŠ v Nitr. Pravne v školskom roku a podľa týchto pravidiel prebiehalo
2013/2014 od 1.9.2013 nasledovne: hlasovanie nasledovne:
1. trieda - 1 6 detí v triede o 0 detí
Bod III. a / - úprava rozpočtu:
/3 ročné deti/
za n a v r h o v a n ú
úpra2.trieda - 23 detí v triede o 3 deti vu s d o p l n e n ý m i z m e n a m i
v n á v r h u - 9 poslancov
/3-4 ročných/
3.trieda - 23 detí v triede o 2 deti - proti navrhovanej úprave
/4-5 ročných/
- 1 poslanec /Ing. Zaťková/
4.trieda - 26 detí v triede o 4 deti
Bod III. b/ - Doplnok k rokovacie/5-6 ročných/
mu poriadku:
5.trieda - 27 detí v triede o 5 detí
- za schválenie Doplnku č. 1 k Ro/5-6 ročných/
kovaciemu poriadku - 6 poslancov
OZ v Nitr. Pravno
III. S c h v á l i l o
a/ Úpravu rozpočtu obce Nitrian- - proti schváleniu Doplnku č. 1 k Roske Pravno č. 1 na rok 2013 podľa kovaciemu poriadku - 4 poslanci /
predloženého návrhu.
Mgr. Heldiová, Ing. Pekár, Matušík
Príloha: 1. Úprava rozpočtu obce a Ing. Zaťková/
Nitr. Pravno
Starosta obce dal hlasovať za
b/ Doplnok č. 1 k Rokovaciemu zbytok uznesenia, okrem bodov už
poriadku Obecného zastupiteľstva schvaľovaných.
v Nitrianskom Pravne zo dňa 9. 9.
- za prijatie uznesenia podľa
2010 podľa predloženého návrhu.
predloženého návrhu hlasovalo c/ Dodatok č. 1 k Zriadóvacej lis- 8 poslancov
tine Spojenej školy, Školská 370/19,
- zdržali sa hlasovania - 2 poslanci
Nitrianske Pravno s organizačnými
/Ing. Pekár a Mgr. Heldiová/
zložkami Základná škola s materskou
školou - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske
V mesiaci máj starosta obce Ing.
Pravno a Základná umelecká škola, Balčirák Jozef zvolal zasadnutie ObecŠkolská 1, Nitrianske Pravno zo dňa ného zastupiteľstva v Nitrianskom
1.3.2007 podľa predloženého návrhu. Právne na deň 23.5.2013. Starosta
Ing. Pekár Peter - poslanec - kultúra v obci je zabezpečovaná v podmienkach ako sa dá a podieľajú sa na
nej aj poslanci. Poukazovanie poslancov na nedostatky je ich povinnosťou.
Pani Rybárová Anna - občan - vyzýva občanov a poslancov, aby stále
nekritizovali, čo všetko je zlé, odporúča starostu podporiť v jeho práci.
Potrebné je vyzdvihnúť všetko to,
čo sa urobilo a robí dobre, k spokojnosti občanov.
Starosta obce po zapracovaní
návrhov a pripomienok do návrhu na
uznesenie vyzval predsedu návrhovej
komisie p. Kubíčka Petra, aby predložil návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I.Zobralonavedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady
v Nitr. Pravne, doporučenia a kontrolu
plnenia uznesení.
b/ Správu hlavného kontrolóra
obce o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
c/ Správu hlavného kontrolóra
obce o vykonaných kontrolách za rok

obce 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 je prítomných 8 poslancov, 3 poslanci sú ospravedlnení. Rokovanie zastupiteľstva je
uznášania schopné. Starosta obce
predložil na rokovanie program zasadnutia. Vyzval poslancov, aby podali
návrhy na doplnenie alebo inú zmenu
programu.
Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu programu a to
vypustenie bodu 6 programu a miesto
neho zaradiť do programu Dodatok
č. 1 k Zriaďovateľskej listine Spojenej
školy. Svoj návrh predložil poslancom
na schválenie. Všetci prítomní poslanci odsúhlasili navrhnutý program
zastupiteľstva a tak sa rokovanie
zastupiteľstva 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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013
5. Návrh VZN č. 1/2013, ktorým
sa vyhlasuje záväzná časť Návrh zmien
a doplnkov
č. 2 k Územnému plánu obce Nitr.
Pravno
6. Dodatok č. 1 k Zriaďovateľskej
listine Spojenej školy
7. Odvolanie a menovanie členov
Obecného hasičského zboru v Nitr.
Pravne
8. Schválenie platu starostu obce
v zmysle novely zákona o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
9. Rôzne - informácie
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady
v Nitr. Pravne, doporučenia a kontrolu plnenia uznesení od posledného
zasadnutia Obecného zastupiteľstva
predložila p. Bodová Ľubica - prednosta Obecného úradu v Nitr. Pravne. Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na II. polrok
2013 predložil hlavný kontrolór obce
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Miklošovič Peter.
Návrh VZN č. 1/2013, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Návrh Zmien
a doplnkov
č. 2 k Ú P N obce Nitr. Pravno
preložila p. Chmurová Drahomíra - zamestnanec pre výstavbu obce
a územné plánovanie. Návrh na
zrušenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej
listine Spojenej školy v Nitr. Právne
schváleného na predchádzajúcom
zasadnutí dňa
18. 4. 2013, po konzultácii so
Školským úradom a Ministerstvom
školstva SR, návrh Dodatku č. 1
k Zriaďovacej listine Spojenej školy
v Nitr. Pravne predložila Boďová Ľubica - prednosta OcÚ Nitr. Pravno,
ktorý je predložený na schválenie na
dnešnom rokovaní zastupiteľstva. Návrh na odvolanie a menovanie členov
Obecného hasičského zboru v Nitr.
Pravne ako bol predložený veliteľom
OHZ v Nitr. Pravne predložila Boďová
Ľubica - prednosta OcÚ Nitr. Pravno.
Návrh na schválenie platu starostu
obce v zmysle novely zákona o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších
predpisov predložila s doporučením Obecnej rady v Nitr. Pravne p.
Bodová Ľubica - prednosta OcÚ Nitr.
Pravno.
Starosta obce predložil informáciu
o doručenej petícii občanov obce na
Obecný úrad v Nitr. Pravne k zákazu
hazardných hier na území obce. Starosta obce vysvetlil, že VZN o zákaze
hazardných hier je v zmysle novely
zákona doteraz platné do 30.6.2013.
V prípade, že je doručená petícia
30 % oprávnených voličov, obec vydá
VZN s platnosťou od 1.7.2013 o zákaze hazardných hier na území obce.
Táto záležitosť je v súčasnej dobe
v štádiu kontroly petičných hárkov
a príprave návrhu VZN o zákaze prevádzkovať hazardné hry na území obce
Nitr. Pravno. Pre tento účel schválenia
VZN bude zvolané mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva.
Po predložení uvedených bodoch
programu a návrhov starosta obce
Ing. Balčirák Jozef vyzval poslancov
a ostatných prítomných k diskusii.
Ing. Pekár Peter - poslanec k VZN o zákaze prevádzkovať na
území obce hazardné hry, zaujímal
sa či je doteraz platné VZN v súlade so
zákonom ako je to s platnosťou v súvislosti s novelou zákona od 1.1.2013.

- finančné prostriedky hradené rodičmi na účet ZRPŠ v Základnej škole
sú účelovo viazané na ich použitie.
Pani Vravková Lýdia - zástupca rodičov z ZUŠ - predložila žiadosť o poskytnutie príspevku z rozpočtu obce
na úhradu ladenia klavírov v ZUŠ.
Žiada zároveň o poskytnutie finančných prostriedkov na výmenu
okien na budove ZUŠ v Nitr. Pravne,
ktoré sú v dezolátnom stave.
p. Drábiková Renáta - poslanec
- odporučila, v prípadoch predkladania požiadaviek ako je žiadosť na poskytnutiefin.prostriedkov na ladenie
klavírov v ZUŠ je potrebné predložiť
žiadosť včas, aby mohla byť požiadavka zahrnutá do rozpočtu obce na
budúci rok.
Mgr. Holec Stanislav - riaditeľ
Spojenej školy - vyjadril sa, že pri
nástupe na miesto riaditeľa ho nikto
neupozornil, že v súvislosti so spreneverou finančných prostriedkov bývalou zamestnankyňou školy má Spojená škola povinnosť vracať finančné
prostriedky obci podľa dohodnutého
splátkového kalendára.
Finančné prostriedky rodičov zo
ZRPŠ boli použité nesprávne na ladenie klavírov a teraz potrebuje škola
prostriedky na zakúpenie vypaľovacej
pece.
Starosta obce odporúča prerokovať
požiadavku na finančné prostriedky
z rozpočtu obce na finančnej komisii
a následne s predloženým návrhom
na rokovanie obecného zastupiteľstva.
MUDr. Elischer Viliam - občan
- predkladá žiadosť na výstavbu chodníka na Prievidzskej ulici, podotýka,
že za dlhé roky sa nenašli finančné
prostriedky na výstavbu chodníka
v rozpočtu obce. Žiadosť predkladá
písomne a k nej aj fotokópie zápisníc
a materiálov z rokovania komisie výstavby OZ v Nitr. Pravne k výstavbe
chodníka na Prievidzskej ulici.
MUDr. Elischerová Mária - občan
- vyzýva starostu obce, aby sám zvážil
súčasnú ekonomickú situáciu a sám
sa zriekol zvýšeného platu, odporúča
znížiť súčasný plat starostu obce na
základnú hranicu podľa zákona bez
navýšenia súčasných 33 %.
Starosta obce po zapracovaní
návrhov a pripomienok do návrhu na
uznesenie vyzval predsedu návrhovej
komisie p. Ing. Áča Pavla, aby predložil návrh na uznesenie.
U z n e s e n i e č. 5/23013
Obecné zastupiteľstvo v Nitrian-

skom Pravne
I.Berienavedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady
v Nitr. Pravne, doporučenia a kontrolu
plnenia uznesení.
b/ Návrh Zmien a doplnkov č.
2 k ÚPN obce Nitrianske Pravno
v zmysle zákona o územnom plánovaní č. 50/1976 Zb. z. v platnom znení,
ktoré vypracoval hlavný riešiteľ Mgr.
art. Roman Gatial, autorizovaný architekt, s kolektívom spolupracovníkov
v roku 2012.
c/ Stanovisko Obvodného úradu
Trenčín zo dňa 30.04.2013 pod číslom
ObU-TN-OVBP-2013-471/1090-2
o preskúmaní súladu Návrh Zmien
a doplnkov č. 2 k ÚPN obce Nitrianske Pravno podľa § 25 ods. 1 zákona č.
5 0 / 7 6 Z . z . v platnom znení.
II.Poveruje
Hlavného kontrolóra obce vykonaním kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 podľa
predloženého návrhu.
III. R u š í
a/ Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2013 zo dňa 14.2.2013 bod
II. písm. b/, vo veci úpravy splatnosti
dane z nehnuteľnosti na r. 2013 pre
firmu VJARSPOL.
b/ Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Školská 370/19,
Nitrianske Pravno s organizačnými
zložkami Základná škola s materskou
školou - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske
Pravno a Základná umelecká škola,Školská 1, Nitrianske Pravno zo dňa
1. 3.2007 podľa predloženého návrhu schváleného Obecným zastupiteľstvom v N. Právne dňa 18.4. 2013
uznesením č. 4/2013.
1) Vyhodnotenie stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a verejnosti, uplatnených
počas prerokúvania návrhu Návrh
Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN obce
Nitrianske Pravno, obstarávateľom"
a schvaľuje spôsob riešenia pripomienok a námietok v súlade s týmto
vyhodnotením, ktoré tvorí prílohu
tohto uznesenia.
2) Návrh Zmien a doplnkov č.
2 k ÚPN obce Nitrianske Pravno,
v zmysle zákona o územnom plánovaní č. 50/1976 v platnom znení,
ktoré vypracoval IPP Partner s.r.o.,
hlavný riešiteľMgr. art. Roman Gatial,
autorizovaný architekt, s kolektívom
spolupracovníkov v roku 2012. Do-

kumentácia obsahuje vymedzenie
záväznej časti, ktorá je predmetom
schválenia Všeobecne záväzného
nariadenia obce Nitrianske Pravno,
č. 1/2013 s podmienkou doplniť do
rozvojovej lokality 4Ba pozemok p. č.
726/3 k. ú. Nitrianske Pravno.
3) Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nitrianske Pravno, č. 1/2013,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN obce
Nitrianske Pravno.
4) Plat starostu obce Nitrianske
Pravno Ing. Balčiráka Jozefa s účinnosťou od 1.6.2013 v zmysle zákona
č. 253/1994 Z. z. v znení zmien a doplnkov vo výške 2.400,- € mesačne.
5/ Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Školská 370/19,
Nitrianske Pravno s organizačnými
zložkami Základná škola s materskou
školou - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske
Pravno a Základná umelecká škola,
Školská 1, Nitrianske Pravno zo dňa
1 . 3 . 2 0 0 7 podľa upraveného návrhu
odporúčaného Školským úradom
a Ministerstvom školstva SR.
6/ Doplnenie členov Obecného hasičského zboru v Nitrianskom Pravne
podľa predloženého návrhu veliteľa
OHZ:
- Haluš Štefan, Prievidzská 47/92,
Nitrianske Pravno do funkcie hasič
- Unterfranc Marek, Námestie
S N P 354/6, Nitrianske Pravno do
funkcie hasič
VOdvoláva
Členov Obecného hasičského
zboru v Nitr. Pravne na základe predloženého návrhu veliteľa Obecného
hasičského zboru v Nitr. Pravne nasledovne:
- K i a c Boris, Nám. SNP 358/14,
Nitr. Pravno
- Lichner Kamil, Mlynská 477/44,
Nitr. Pravno
- Daniš Pavol, Sládkovičova
699/8, Nitr. Pravno
- Bačinský Peter st., T. G. Masaryka 1065/8, Nitr. Pravno
- Hrabovský Jaroslav, Malinovská
178/31, Nitr. Pravno
- Cachovan Dávid, Soľná 721/2,
Nitr. Pravno
Vl.Ukladá:
Obecnému úradu:
1) Zverejniť Všeobecne záväzné
nariadenia obce č. 1/2013, po dobu
tridsať (30) dní na úradných tabuliach
obce v súlade s § 23, ods. 2) stavebného zákona.
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2) Zabezpečiť uloženie schválenej
územno-plánovacej dokumentácie
Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN obce
Nitrianske Pravno v súlade s § 28 stavebného zákona t. j. označením dokumentácie schvaľovacou doložkou,
Obvodnému úradu Trenčín a príslušnému stavebnému úradu, vyhotovením registračného listu, ktorý spolu
s kópiou uznesenia o schválení doručí
príslušnému ministerstvu.
VII.Odporúča
Prejednať na finančnej komisii
a na najbližšom obecnom zastupiteľstve finančnú výpomoc pre ZUŠ
v Nitr. Pravne na úhradu faktúry za
ladenie klavírov.
Hlasovanie poslancov:
a/ Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nitrianske Pravno, č. 1/2013,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN obce
Nitrianske Pravno.

Starosta obce dal za tento bod hlasovať zvlášť nakoľko sa jedná o VZN
a vyzval poslancov k hlasovaniu, keďže
na schválenie je potrebná 3/5 väčšina
prítomných poslancov.
Za schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nitrianske Pravno,
č. 1/2013 hlasovali všetci prítomní poslanci v počte 8 poslancov.
b/ za ostatné body uznesenia hlasovali poslanci nasledovne:
- za uznesenie v tomto znení hlasovalo 6 poslancov
- proti uzneseniu v tomto znení
hlasovali 2 poslanci /Ing. Zaťková,
Ing. Pekár/
Kedže viac pripomienok nebolo
a program bol vyčerpaný starosta obce
Ing. Balčirák Jozef poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť
a zasadnutie vyhlásil za skončené.

ČOŽE JE TO SEDEMDESIATKA!
Toto sa dá povedať o našom kamarátovi, spoluhráčovi a niekedy aj protihráčovi v našich basketbalových pondelkoch, v ktorých rok čo rok pokračujeme, aj
keď okresná basketbalová liga už dlhšie neexistuje. Áno, hovorím o Jurajovi
Ličkovi, ktorý nedávno oslávil toto krásne jubileum. Na jeho počesť sme
v miestnej telocvični usporiadali slávnostný basketbalový zápas a nazvali
sme ho „1. ročník Ďurikapu". Zišli sme sa skoro v kompletnom zložení. Tu
nám nestárnuci Ďuri, ako ho familiárne voláme ukázal, že keď nie je „tesne"
bránený, nemá problém streliť kôš. Ešte pred zápasom sme mu srdečne
potriasli rukou a pridali malú spomienku vo forme sklenenej basketbalovej
lopty s vygravírovanou 70-tkou a názvom nášho basketbalového oddielu. Po
zápase nechýbala primeraná oslava, aká prináleží takejto udalosti. Chcem
(e) nášmu Ďurimu ešte raz touto cestou vysloviť obdiv, ale hlavne zapriať
ešte veľa, veľa zdravia, aby sme spolu ešte dlho „krotili „basketbalovú loptu...
Už teraz sa teším(e) na ďalší ročník Ďurikapu. Prikladám aj ilustračné foto.
Stanislav Holec

Boďová Ľubica
Prednosta OcÚ Nitr. Pravno

Privítali sme nových občanov
V piatok 17.mája 2013 sme v Obradnej sieni Obecného úradu v Nitrianskom Pravne privítali nových občanov,
detičky, ktoré sa narodili v našej obci. Našimi novými
obyvateľmi sú:
Šimková Lenka, Michalík Dominik, Dubcová Daniela,
Perinová Emma, Kmeť Damian, Zachara Lukáš - vitajte
medzi nami!

NA BÔRIKU BUDÚ HODY !
Centrum sociálnych služieb- Bôrik v Nitrianskom Pravne
oslavuje v tento rok 55. výročie svojho vzniku, 20. výročie
otvorenia a posvätenia vlastnej kaplnky zasvätenej sv.
Petrovi a sv. Pavlovi. No a práve na ich sviatok 29. 6.
2013 (t.j. vsobotu) o 13.00 hod. organizuje Bôrik hody, na
ktoré Vás srdečne pozývame a spoločne si pripomenieme
i cestu nášho Bôrika od jeho vzniku až po dnes. Keďže
to bude ich 5. ročník veríme, že bude veselo.
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Do nôty a do tanca zahrá „Pravnianska dychovka"
a muzikant pán Leporis. Nebude však chýbať ani veselé
slovo, či ďalší kultúrny program a iné prekvapenia, vrátane
tomboly.
Návštevníci si budú môcť zakúpiť občerstvenie a guláš
v pripravených stánkoch. Pre autá bude zabezpečené
parkovanie. Všetci ste vítaní.
PhDr Miroslav Holček

PRAVNIANSKE ZVESTI
NÁVŠTEVA HANUŠOVÍC
Už od pradávna má naša obec Nitrianske Pravno
družbu mesta Hanušovice. Od pani starostky mesta
Hanušovice sme dostali pozvanie na družobnú návštevu, no samozrejme že sme neodmietli a v piatok
10. mája o 5 . 0 0 hod. sme autobusom vyrazili z námestia Nitrianskeho Pravna. Cesta nám ubiehala
rýchlo, nakoľko bolo krásne počasie a výborná
atmosféra v autobuse. O 11.00 hod. sme dorazili
do Hanušovíc, kde nás privítal takmer celý mestský
úrad na čele s pani starostkou. Po privítaní nás
autobus odviezol sa ubytovať do nadaľekej dedinky
Nové Losiny. Ubytovali sme sa v krásnom penzióne ,,U rybníka". Prostredie tam bolo nádherné aj
počasie nám prialo. Po ubytovaní sme sa prezliekli
a opäť išli do Hanušovíc, kde mali pre nás pripravený obed v školskej jedálni, športové popoludnie
v telocvični a návštevu školy a škôlky. Po dobrom
obede sme sa z jedálne presunuli do telocvične,
kde sme sa pustili do súperenia s Hanušovicami.
Hrali sme futbal, florbal, volejbal... Všetci sme vášnivo povzbudzovali svoju obec. Po tejto namáhavej
športovej činnosti nám pripravili opäť občerstvenie
formou švédskych stolov. Keď sme sa všetci posilnili, vybrali sme sa na exkurziu po škole a škôlke.
Po ukončení exkurzie sme sa pobrali naspäť do
autobusu, ktorý nás odviezol na ubytovňu, kde už
bolo pripravené posedenie. Hanušovčania pripravili
krásnu tortu v tvare knihy, na ktorej polovici bol erb
Hanušovíc a na druhej polovici erb Nitr. Pravna.
Pani starostka a pán starosta ju slávnostne načali
a zábava sa začala...
Na druhý deň sme mali pripravené raňajky a hneď
po nich sme sa odobrali na návštevu pivovaru
a mestského úradu. V pivovare bola prehliadka
a prednáška o výrobe a spracovaní piva a ostatných
náležitostiach. Navštívili sme aj múzeum, kde boli

BEH PRIATEĽSTVA
Každoročne sa v našej obci koná podujatie z názvom „Beh priateľstva".
Tento rok to bol už 11. ročník podujatia, ktoré sa konalo 8. mája
2013.
012.30 hod. sa začala prezentácia súťažiacich v miniamfiteátri na
námestí v Nitrianskom Pravne, odkiaľsa aj o hodinu na to štartovalo.
Pretekalo sa už tradične v 7. kategóriach - starší žiaci a žiačky,
mladší žiaci a žiačky, ženy, muži a rodiny. Disciplíny ako jazda zručnosti na kolobežke, hod loptou do koša, zlaňovanie potoka, vodné
delá s hasičmi a prekážková dráha na záver, všetky bez problémov
zvládali ako tí najmenší tak aj starší účastníci súťaže. Prví traja víťazi
z každej kategórie boli odmenení peknými cenami, diplomami a samozrejme aj medailami, ktoré nám vyhotovil p. Rastislav Haronik
z Vyšehradného.
Ikeďnebolo práve najkrajšie počasie, všetko dobre dopadlo a veríme že na budúci rok sa stretneme ešte v hojnejšom počte, ako to bolo
tento rok.
Všetkým ktorí sa podieľali na príprave a aj na konečnej realizácií
ďakujeme.
A na záver tu máme našich víťazov:
V kategórii:
st.žiačky
1. Sára Haragová
2. Barbora Pupáková
3. Silvia Krebesová

ml.žiačky
1. Bianca Schniererová
2. Kornélia Valentínová
3. Jesica Balážová

St-žiaci
l.Cris Hanesch
2. Roman Richter
3. Denis Kocák

Ml.žiaci
1. Marián Mikula
2. Janko Šturcel
3. Matej Richter

Ženy
1. Zitka Jakubjaková
2. Katka Gazdová
3. Katka Lampertová

Muži
1. Marek Farkas
2. Lukáš Olšiak
3. Tomáš Jaško

Rodiny
1. r. Džubekova
2. r. Dodokova
3. r. Barlokova

vystavené starodávne stroje a pomôcky na výrobu
piva. Po prehliadke sme išli na mestský úrad a to už
bolo naše posledné stanovisko. Odtiaľ sme už len
išli na ubytovňu sa zbaliť opäť naobedovať a hurá
domov. Tento výlet bol naozaj krásny, chceme sa
veľmi pekne poďakovať mestu Hanušovice, pani
starostke aj všetkým zúčastneným za krásne strávený čas. Dúfame, že o rok sa zase uvidíme, a budeme ich môcť privítať a pripraviť program v takej
paráde, ako oni pripravili nám.
M .T

S
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Noc v múzeu

Z OKIENKA TURISTIKY
V mesiaci m á j n á m počasie na turistiku neprialo. Že bol chladný,
veď m á j má byť chladnejší, to by nevadilo, ale bol upršaný a hlavne
cez víkend. Nepodarilo sa n á m splniť plánované turistické akcie.
Už sme mohli mať vyčistené turistické chodníky a značky. Čistenie
turistických chodníkov a zviditeľnenie turistických značiek: j e to
odpratávanie popadaných stromov, konárov čo ležia na chodníku,
orezávanie konárov, ktoré zakrývajú vyznačenú turistickú značku,
vyrezávanie náletových drevín, ktoré rastú na chodníku. Zatiaľ sa
n á m podarilo spraviť
1. časť trasy č. 0 8 0 1 Fačkovské sedlo - Bukovec - Vrícke sedlo.
V mesiaci j ú n b u d e m e pokračovať v čistení 2. časti Vrícke sedlo - Závozy - Hadviga - Vyšehradské sedlo - Pod stĺpom/smerom na Štyri
chotáre.
Ďalšia trasa č. 5 4 0 3 b Nitrianske Pravno - Solka - Vyšehrad - Jasenovo.
Keď to stihneme b u d e m e pokračovať v plánovaných turistických
akciách.
Sú t o : prechod Velkou Fatrou, výstup na Ostrú 1247 m n. m, Tlstú
1373,3 m n.m, výstup na Chabanec( Nízke Tatry) 1955 m n . m ,
hviezdicový výstup na Kľak (vo Velkej Fatre) 1 3 9 4 m n.m.
V mesiaci júl: Stretnutie pri prameni rieky Nitry 5.7.2013, tento
termín sa nemení, toto je okresná turistická akcia, prechod Manínskou tiesňavou, hviezdicový výstup na Veľkú Chochuľu (Nízke Tatry)
1 7 5 8 m n.m. D á t u m y turistických akcií sa vždy upresňujú vzhľadom
na počasie, treba sa vždy poinformovať. Tento rok zatiaľ nebol nejaký
priaznivý na turistiku. Ale n e c h a j m e sa prekvapiť.
Horám zdar!
Teo Haneš

Múzeum karpatských Nemcov sa dňa 18. mája 2013 zapojilo do populárneho podujatia Noc múzeí v galérií V tento deň
bolo múzeum otvorené od 19.00 hod. do 24.00 hod. Brána
múzea bola otvorená pre každého. Myšlienka Noci v múzeu
vznikla vo Francúzsku pred desiatimi rokmi. Malí aj veľkí, ba aj
celé rodiny si mohli pozrieť v múzeu stálu expozíciu ,, Dejiny
a kultúra karpatských Nemcov na Slovensku." V sprievodnom
programe mohli návštevníci v iných priestoroch domu obdivovať
šikovné ruky našich výšivkáriek a košikáriek. Na výstave boli
vystavené výšivky, ktoré boli vytvorené na súťaž o „Zlatú ihlu",
ktorá je už pravidelne zahrnutá v sprievodnom programe stavania mája vo Vyšehradnom.
Tak ako minulý rok aj tento rok sme v spolupráci s Ľudovou
školou umenia zahrnuli do programu aj výtvarnú dielňu detí,
ktoré sa prezentovali na výstavných paneloch svojou tvorbou,
a v tento večer vyhotovili niekoľko nádherných kresieb s tematikou pamiatok Pravna. Pani učiteľky z Ľudovej školy umenia
so svojimi žiakmi sa prezentovali pekným hudobným programom Cieľom našej spolupráce bolo ukázať širokej verejností
aké máme šikovné deti aj vďaka svojim pedagógom, za čo
im patrí srdečná vďaka. Boli sme prekvapení veľkou účasťou
návštevníkov až do záverečných hodín. Teší nás, že obyvatelia
Nitrianskeho Pravna a okolia aj takto prejavujú svoj záujem
o našu históriu. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník „Dlhej noci
múzeí," ktorá sa bude konať v roku 2014.
Anna Husárová

ĎALŠÍ ÚSPECH
V KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE
JAZYKOVÝ KVET 2013
12. apríla 2 0 1 3 sa v Trenčíne uskutočnilo krajské
kolo v prednese poézie a prózy v anglickom a nem e c k o m jazyku. Počas tohto kola sa tí najlepší zo
semifinálového kola predstavili pred porotou so svojím prednesom a súťažili tentokrát už o postup

do

celoslovenského kola. Súťaž umožnila žiakom vidieť,
počuť a porovnať sa s inými súťažiacimi a získať nezabudnuteľné zážitky, nové skúsenosti, ako aj motiváciu

HUDOBNO-POHYBOVÝ KRÚŽOK
OPÄŤ V KLUBE DÔCHODCOV
Spomínate si, kedy vás po prvý krát dieťa oslovilo „mama"? Matka

pokračovať a byť ešte lepší v ďalšom ročníku súťaže.

je pre dieťa čarovnou bytosťou, ktorá mu dáva pocit istoty, bezpečia

Z našej školy do krajského kola postúpila víťazka

Povedz mama a slnko zrazu svieti v očiach všetkých našich mám, či

semifinálového kola Lýdia Krpelanová, žiačka 5.A trie-

starých mám. Takými to slovami piesne začali deti svoje vystúpenie

dy. A v ý s l e d o k ?

16. mája 2013 v klube dôchodcov pri príležitosti Dňa matiek . Ako už

2. miesto v prednese nemeckej poézie

býva dobrým zvykom aj tento rok sa s kultúrnym vystúpením prezento-

2. miesto v prednese anglickej prózy

vali deti z hudobno-pohybového krúžku z našej MŠ. Našim dôchodcom

Víťazke srdečne blahoželáme a zároveň dákujeme

tak peknými básničkami a pesničkami o mamičkách spríjemnili ich po-

pani učiteľkám Mgr. M.Bielikovej a Mgr. G. Bielej za
prípravu žiačky a jej podporu.
Mgr. Marta Bieliková, vedúca PK CJ
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poludňajšie posedenie a zároveň im vyjadrili svoju úprimnú detskú lásku.
Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.
p. uč. 0. Jamrichová a p. uč. R. Leitmanová

Dychová hudba
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Privítali sme mamičky
v materskej škole

V nedeľu 9. júna 2013 sa u nás v Nitrianskom Pravne na námestí konal
Regionálny festival dychových hudieb. Prezentovali sa nám tu dychové
hudby ako Maguranček, Maguranka junior, DH Pravňanka, Sebedražská
kapela, DH Tvrdošanka a Maguranka. Program moderoval p. Ziaťko,
moderátor beta rádia. Počasie nám prialo, a všetko išlo podľa plánu.

Mamky naše, mamky drahé,
že svoj veľký sviatok máte?
Kvetinky to povedali

Dúfame že o dva roky sa opäť stretneme ako tento rok. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorý sa podieľali na príprave a realizácii tohto podujatia.
M.T.

Takýmito slovami sa prihovárali deti v materskej škole
dňa 9.5. 2013, svojim m a m i č k á m a starým m a m á m ,
aby spoločne s nimi oslávili nastávajúci s v i a t o k . Deti
vystúpili s pásmom básní, piesní a tancov. Poďakovali im
za starostlivosť, lásku a obrovskú trpezlivosť, ktorú im
denne prejavujú. Aj takáto aktivita dáva dieťaťu možnosť
vyjadriť svoje pocity, porozumieť nielen chaotickému
svetu v ktorom žije, ale aj sebe. Učí sa mať rád. Milovať
svojich rodičov, priateľov, známych. A tam kde je láska,
t a m nie je nenávisť. A o d m e n a ? Vždy sa nájde vďačné
p u b l i k u m , ktoré s radosťou zatlieska a vysloví svoje
uznanie. Každý z nich si uchová pekné dojmy z detského
vystúpenia. Asi nebudete namietať, ak poviem, že pre
väčšinu z nás, dospelých, sú práve takéto okamihy tie
najvzácnejšie.
Ďakujeme.
Mgr. Anna Pavlíčková

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Plánovaná akcia k oslavám MDD, mala byť pôvodne 1.6.2013, ale
pod hrozbou predpovedí zlého počasia, sme sa na poslednú chvíľu
rozhodli ju presunúť na piatok 7. júna 2013. o 15.00 hodine sa začali
na športovom ihrisku v Nitrianskom Pravne schádzať veľkí aj malí, no
počasie nám moc neprialo. Najskôr do 15.00 hod. sa pustil veľký lejak,
ale potom sa počasie nachvíľku trochu umúdrilo. Detičky športovali
a užívali si atrakcie ktoré sme pripravili. Lenže počasie nevydržalo dlho
pekné a tak sme to museli trošku urýchliť a losovanie tomboly pre deti
začať skôr, ako bolo plánované. Aj atrakcie museli odísť skôr, kôli vetru
a blížiacej sa búrke. Verím že všetkým sa toto popoludnie aj napriek
počasiu páčilo a dúfam, že o rok sa opäť stretneme.
Ešte by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa na organizácii
tohto podujatia zúčastnili, zamestnancom Obecného úradu, členom komisie kultúry, dobrovoľníčkam ZŠ Nitr. Pravno, p. Valkovi za ozvučenie
akcie a všetkým ostaným dobrovoľníkom. ĎAKUJEME

Poďakovanie darcom krvi.
Už po druhý raz v tomto roku prišli pracovníčky mobilnej jednotky z Národného transfúzneho centra v Martine, aby odobrali krv bezplatným
darcom z našej obce a okolia. Členky výboru MS SČK sa snažili osloviť
evidovaných darcov krvi, informovať ich o pripravovanom odbere na
určený deň 3.júna. Hneď od rána začali prichádzať darcovia a v priebehu
dopoludnia sa ich v klube dôchodcov vystriedalo 51. Škoda však, že
odberov sa uskutočnilo len 44. Lekárka, ktorá vyhodnocuje či je možné darcovi odobrať krv, vyradila sedem darcov z toho dôvodu aby sa
predišlo poškodeniu ich zdravia. Zrejme sa stav nášho zdravotníctva
odzrkadľuje už aj na zdraví našich darcov krvi.
Výbor MS SČK ďakuje všetkým darcom krvi za to, že si opäť
vedeli zadeliť svoje povinnosti tak, aby sa mohli zúčastniť aj odberu
krvi. Vám všetkým patrí naša veľká vďaka a želanie pevného zdravia
vám i vašim rodinám. Tešíme sa na budúce stretnutie s vami opäť pri
odbere krvi pravdepodobne v októbri v klube dôchodcov.
J. Mokrá
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Jozef

HASIČI V MATERSKEJ ŠKOLE

Wesserle

Historik, numizmantik, univerzitný profesor. Narodil sa v roku 1781 v Nitrianskom Pravne v rodine kožušníka - garbiara ako jeden zo siedmych
deti.
Numizmatika z latinského numizma - minca. Historický vedný odbor
zaoberajúci sa štúdiom peňazí z hľadiska ich hist. vývoja a významu.
Osvetľuje peňažnú stránku minci, organizáciu mincovníctva, techniku
výroby - razenia, metodické systémy, umelecký a historický význam
vyobrazení. Numizmatika sa zaoberá tiež štúdiom peňažných známok,
žetónov, vyznamenaní a medailami.
Jozef Wesserle získal školské vzdelanie v Nitrianskom Pravne a na
gymnáziu v Prievidzi. Ďalej ako nadaný žiak pokračoval v štúdiách v Tate,
Székesfehérvári, Vacove a na peštianskej univerzite dokončil aj štúdium
filozofie, kde získal doktorát filozofie a tu tiež dokončil aj štúdium práva.
Začal pôsobiť ako profesor filozofie, dejepisu, maďarského jazyka a literatúry v Diakovári.
V roku 1810 sa stáva riadnym profesorom na Kráľovskej akadémií v Košiciach, kde zároveň bol aj knihovníkom. Ovládal plynule jazyk latinský,
maďarský, nemecký, francúzsky a prirodzene aj slovenský. V rokoch
1813-1816 pôsobil v Bratislave. Od začiatku roka 1817 zastáva miesto
riadneho profesora na katedre numizmatiky a archeológie na peštianskej
univerzite. Jeho bohatá súkromná zbierka obsahovala predovšetkým
4896 rímskych a gréckych mincí, zbierka uhorských mincí mala 10 912
kusov. Spolu so Štefanopm Schoenwisnerom predstavovala v polovici 19.
storočia vrchol numizmatického bádania. V roku 1822 sa stáva dekanom
filozofickej fakulty a v rokoch 1823-1824 bol zástupcom riaditeľa filozof,
zboru. 30. júla 1838 mal byť zvolený za rektora univerzity, ale v noci pred
zvolením neočakávane zomrel. Pochovaný je v Budapešti. Tento rok si
pripomíname 175.výročie jeho úmrtia.

Dňa 23.5.2013 v dopoludňajších hodinách prišli do
Materskej školy hasiči. Deti sa na ich návštevu veľmi tešili
a boli plný očakávania. Na školskom dvore ich už netrpezlivo čakali a z primeranej vzdialenosti sledovali fingovaný
ohník. V tom bolo počuť z diaľky zvuk hasičskej sirény.
Na dvor prišlo hasičské auto, z ktorého vystúpili dvaja
hasiči-veliteľzásahovej jednotky Miroslav Leitman a jeho
zástupca Drahomír Kľúčovský. Rýchlim zásahom uhasili
ohník. Deti ich za to odmenili veľkým potleskom. Veľmi ich
upútala uniforma hasičov a ich prilby na hlavách. Ujovia
hasiči im veku primeranou formou porozprávali o ich práci
a odvážnych zásahoch a taktiež im vysvetlili načo im slúži
uniforma a prilba. Deti mali množstvo zvedavých otázok,
na ktoré im ochotne odpovedali. Potom si z blízka prezreli
hasičské auto, z ktorého mali najväčší zážitok, pri ktorom
sa aj odfotili. S pomedzi deti sa našiel aj jeden odvážlivec,
ktorý si spolu s pani učiteľkou vyskúšali hasenie. Úlohou
tejto akcie bolo, aby si deti uvedomili, aká je ich práca
ťažká a dôležitá. Touto cestou by sme sa chceli hasičom
poďakovať a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.
S. U r a m o v s k á

Najvzácnejšia časť vedecko-výskumnej a priekopníckej práce z oblasti
numizmatiky zostala v rukopise. Po smrti Wesserleho väčšia časť numizmatickej zbierky prešla do majetku Maďarského národného múzea.
Pre múzeum ju zakúpli arciknieža Jozef palatím Uhorska. Profesor Kiss
odhadol zbierku na 20 000 zlatých čo na vtedajšiu dobu bola značne
veľká suma. V hlavnej kolekcií jeho zbierky boli mimoriadne vzácne
zlaté a strieborné mince. Všetky jeho práce i olejofarebná fotografia sú
v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti.
História je veda skúmajúca konkrétny proces vývoja ľudskej spoločnosti.
História znamená aj súhrn dejov v minulosti a ukončené objektívne procesy. Vnútorne sa história ako veda člení podľa hľadísk priestorových, ako
je všeobecná a regionálna. Vecných, ako sú národné, politické, kultúrne,
sociálne náboženské a iné dejiny. Časové, antika, stredovek, novovek,
novšie a najnovšie dejiny. To je štúdiom nahromadených historických
poznatkov vývojom a skúmaním metód, prameňov rôznych názorov a smerov. To všetko mal na zreteli pri svojej zbierke profesor Jozef Wesserle.
A na záver, dejiny sú svedectvom času, svetlom pravdy, živou pamäťou
a poslom minulosti.
Jozef

Soľava

Dopraváčik

efíHiMí1

Dňa 16. mája 2013 o 9 , 0 0 hod. sa v priestoroch
ZŠ s MŠ Cígeľ uskutočnilo podujatie „Dopraváčik".
Zúčastnili sa ho deti z okolitých dedín - Malinovej,
Kľačna, Nedožier ...
Aj dve deti: Tobiasko Barlok a Michaela Sobotová
z MŠ Nitrianske Pravno. Súťažili z pravidiel Dopravnej
výchovy a precvičili si ošetrovanie rán. Dané úlohy
hravo zvládli,
ale najviac sa im páčila jazda na detských štvorkolkách. Z tejto súťaže si deti odniesli pekné zážitky aj
sladké odmeny.
Marta Vráblová uč. MŠ
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ZUŠ JE TU PRE VÁS
I napriek neprajníkom umeleckého vzdelávania naďalej pokračujeme
v neľahkom poslaní rozvíjať umelecké nadania detí od predškolákov
až po stredoškolských študentov. Interpretačnú zručnosť a umelecké
cítenie mali možnosť naši žiaci ukázať na verejných vystúpeniach
rôzneho charakteru a tematického zamerania.
Do kultúrneho života obce sme sa zapojili v akciách : Akadémia seniorov, Vianočný koncert, Noc múzeí, Stretnutie rodákov Nitr.Pravna,
Vernisáž sochárskych diel J. Damku.
Taktiež nezabúdame na obyvateľov CSS v Nitr.Pravne, pre ktorých sme
pripravili hudobno-literárne vystúpenie z príležitosti Dňa matiek a Vianoc.

Deň detí v materskej škole
Zavše mávame v našej materskej škole výnimočné dni. Jedným z nich
bol aj 31. máj 2013, deň pred 1. júnom, kedy majú sviatok všetky deti.
Naším prianím bolo, aby deti tento deň strávili príjemne a zároveň zažili
neopakovateľné chvíle. Aj keď nám v tento deň počasie veľmi neprialo,
na nálade detí to nič nezmenilo.
Aj tento rok sme mali pre deti plánovanú „športovú olympiádu" na
športovom ihrisku v Nitrianskom Pravne. Avšak pre nepriaznivé počasie
sme túto akciu museli uskutočniť iba v triedach a to v úplne iných disciplínách. V triedach však vládla naozaj súťaživá a zábavná atmosféra. Deti boli
farebne rozlíšené. Najmenšie deti - 1. trieda - mravčeky boli vo fialových
tričkách, 2. trieda - kuriatka boli v žltých tričkách, 3. trieda - žabky boli
v zelených tričkách, 4, trieda - lienky boli v červených a 5. trieda - motýliky boli v modrých tričkách. Pani učiteľky v každej triede pripravili pre
ne viacero zábavných súťaživých disciplín i hier. Deti vo svojom športovom
zápolení vôbec nepostrehli, že vonku bolo nepriaznivé počasie. Pre ne
bol tento deň slnečný. Po skončení súťaží nechýbalo deťom občerstvenie
ani veselá nálada. Prekvapenie pre deti mali aj naše pani kuchárky, ktoré
deťom rozdali džúsy, rôzne obrázkové tetovačky a slamky na vypitie
mliečka. Na záver boli všetky deti odmenené perníkovými medailami,
za ktoré sa chceme poďakovať firme Medex z Malinovej a jej obchodnej
zástupkyni pani Švorcovej. Poďakovanie patrí tiež pánovi Supekovi, ktorý
deťom sponzorsky venoval balóny. Deti ďakujú aj tetám z klubu dôchodcov,
ktoré ich navštívili v MŠ a priniesli im k ich sviatku sladkosti.
Naším cieľom bolo, aby si v deň detí všetky deti spoločne zasúťažili
a zároveň sa aj dobre zabavili. Veríme, že sa nám to aj podarilo. Vieme,
že všetky deti sú dobré a majú čisté dušičky. Na dne každej z nich niečo
tíško cinká. Budeme sa aj naďalej snažiť, aby vyzváňali naplno.
0.Jamrichová, uč. MŠ

V našej koncertnej činnosti dominuje kreativita a nápaditosť, o čom
sa mohla široká verejnosť presvedčiť na verejných koncertoch, ktoré
boli tematický zamerané na Vianoce, Hallowen či sviatku zamilovaných. Výborné výkony sólistov, sláčikového a akordeónového súboru,
speváckeho zboru umocnila výzdoba školy a kostýmy účinkujúcich.
Príjemné prekvapenie pre žiakov pripravili členovia

Rodičovského

združenia p.Švorcová a p.Haneschová v podobe perníkového srdiečka
a Mikuláša. Aj touto cestou posielame veľké „ĎAKUJEME!"
Poďakovanie a uznanie patrí aj žiakom, ktorí našu školu reprezentovali
na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Čestné uznanie v kategórii fotografia získala D.Valková a 2. miesto získala kolektívna práca
žiakov výtvarného odboru v súťaži „Výtvarné alternatívy". V bronzovom
pásme sa umiestnila žiačka L. Ďuricová v speváckej súťaži „Stančekova Prievidza". Strieborné pásmo získali žiaci V.Bridová, L.Krpelanová
a J.Štálnik v akordeónovej súťaži „Euromusette".
Novinkou pre verejnosť boli „Dni otvorených dverí ZUŠ", cieľom ktorých bolo oboznámiť

budúcich záujemcov o umelecké vzdelanie

s činnosťou školy a priblížiť možnosti vzdelávania sa v hudobnom
a výtvarnom odbore.
Verejný koncert „Leto sa blíži..." sa niesol v znamení blížiacich sa letných
prázdnin. Na koncerte sa predstavili najmä absolventi školy a ich budúci
nástupcovia „cechu umeleckého". Na záverečnom verejnom koncerte
šk. roku 2012/2013 dňa 20.6. zaznejú skladby a piesne populárnej
hudby. Súčasťou koncertu bude aj výstava prác žiakov výtvarného
odboru. Všetkých srdečne pozývame do koncertnej sály o 16.30 hod.
a na prehliadku zaujímavých prác mladých výtvarníkov.
Budúcnosť majú v rukách naše deti. Dovoľme im obohatiť sa o získanie
umeleckého vzdelania, ktoré pozitívne formuje ich charakter a empatický prístup k životným hodnotám.
H. Pojezdalová, zástupkyňa ZUŠ

DIVADIELKO
NAŠÍM NAJMENŠÍM
V našej MŠ bolo 31.5.2013 v popoludňajších hodinách počuť nezvyčajné tóny príjemnej hudby.
Za sprievodu gitary s piesňou - Zavri očká, čaká ťa rozprávočka uviedli členovia Divadla Portál z Prešova rozprávku
Žabia princezná. Dramatická scénka deti zaujala. Kuriatka
a Mravčeky spontánnym potleskom a citoslovným prejavom,
vyjadrili pocity šťastia a radosti. Ďakujeme za pekný zážitok.
p. uč. Richterová Viera
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VYHODNOTENIE JARNEJ ČASTI
STARŠÍCH ŽIAKOV

VYHODNOTENIE JARNEJ ČASTI
MLADŠÍCH ŽIAKOV ROČNÍKA 2 0 1 2 / 2 0 1 3

Tréningový proces sme začali 10. januára 2013. Prípravu
začalo 11 hráčov: Adam Áč, Peter Domanik, Dávid Perička,
Mužstvo mladších žiakov som začal trénovať v polovici jarnej časti.
Tomáš Slivoň, Adrián Žigmund, Marek Pekár, Sofia Maurerová,
V mužstve sú talentovaní chlapci: Hanesch Christopher, Šlenker Lukáš,
Kristián Gros, Andrej Dedík, Roman Richter, Dominika KačkoBalčirák J. (ten je aj najlepším strelcom súťaže s 2 3 gólmi) a snaživí
vičová. Neskôr sa k nám pridali Tomáš Horváth a Lukáš Kočner.
chlapci a dievčatá; Pročka Walter, Hugo Harag, Laura Svitková, Timea
Pripravovali sme sa v telocvični, kde sme trénovali 2x týžMendelová.
denne. Od februára sme pridali jeden tréning na umelej tráve.
Neskôr, keď nám to dovolilo počasie sme využívali na tréningy
Chcel by som podotknúť, že v tejto vekovej kategórií je veľmi dôleuž len umelú trávu a pridali sme aj víkendový prípravný zápas
žitá najmä futbalová pohybová koordinácia, preto je účasť chlapcov
s mužstvami z okolitých dedín. Na tréningoch sme sa venovali
a dievčat na tréningu veľmi dôležitá, aby ju získali a stále zlepšovali.
hlavne herným kombináciám a nezanedbateľná bola aj fyzická
Keď bude dobrá spolupráca futbalového výboru, rodičov, ktorí budú
príprava.
podporovať svoje deti v účasti na tréningoch, a trénera, chlapci aj
Do súťaže sme išli s úmyslom hrať kombinačný futbal, založený na prihrávkach z jedného, prípadne z dvoch dotykov.
dievčatá budú rásť nielen po stránke futbalovej, ale bude v nich rásť
Toto sa nám aj darilo a chlapci a dievčatá predvádzali pekný,
aj duch mladého športovca.
oku lahodiaci futbal.
Ďakujem rodičom a futbalovému výboru za podporu.
Viditeľne sa zlepšila tréningová dochádzka, ktorá sa pohybovala medzi 70 a 80 %. Tak isto sa zlepšilo správanie hráčov
tréner Jozef Dlhopolček
na ihrisku, keď sme inkasovali len 4 žlté karty a 1 červenú po
2 žltých. Najlepšiu tréningovú dochádzku mal Pekár, ktorý
nevynechal ani jeden tréning. Približovali sa mu Áč, Perička
a Maurerová. Štatistiku dochádzky trochu skresľujú výsledky
R A D O S Ť D E T Í Z VÝHRY
Kačkovičovej, ktorá chodila na tréningy do Prievidze, kde súčasne hrá za dievčenské mužstvo.
Ťažko je určiť hráča, ktorý zaznamenal najväčší výkonnostný Prvý júnový pondelok sa deti z našej škôlky dočkali výhry, ktorú
vzostup, lebo všetci išli výkonom hore a tým pádom sa zlepšil sme získali v súťaži v týždenníku MY. Farský dvor tak ožil detským
aj celkový výkon mužstva. Najlepšie na tom všetkom je, že sa
smiechom a naše deti sa povozili na rôznych elektrických štvorkolvytvoril veľmi dobrý kolektív, ktorý dokázal na tréningoch tvrdo
kách a motorkách. Úsmev na tvári a rozžiarené očká napovedali,
pracovať, ale dokázal si aj zažartovať a zasmiať sa.
V majstrovskej súťaži sme odohrali 7 zápasov (jeden nás ešte že deti si toto dopoludnie užili a výhra im urobila veľkú radosť.
čaká 14.6.2013), 5x sme dokázali vyhrať a 2x sme prehrali.
Touto cestou sa chceme poďakovať: všetkým, ktorí sa zapojili
Výsledky a strelci gólov:
do súťaže a posielali hlasy, a dôstojnému pánovi farárovi, za
• Pravenec - N. Pravno 0:3 Perička 2, Gros
poskytnutie priestorov.
• Cigeľ- N. Pravno 3:0
Výbor ZRŠ pri MŠ Nitrianske Pravno
• N. Pravno - Kamenec 9:2 Áč 2, Perička 5, Žigmund,
Maurerová
• Z. Kostoľany - N. Pravno 2:0
• N. Pravno - Pravenec 5:0 Perička 2, Domanik, Slivoň,
Dedík
• N. Pravno - Cigeľ2:0 Perička, Domanik
• Kamenec - N. Pravno 2:9 Perička 5, Slivoň 3, Gros
Najlepším strelcom sa stal Perička s 15 gólmi, ďalší strelci:
Slivoň 4, Domanik 2, Áč 2, Gros 2 a po jednom góle Maurerová
a Dedík.
Získali sme 15 bodov so skóre 28:9.
V ďalšom období by sme chceli doplniť káder (6 hráčov prechádza do dorastu) a pokúsili sa vyhrať okresnú súťaž a postúpiť
do 3. ligy žiakov.
Juraj Klajber

AK MÁTE ZÁUJEM PODIEĽAŤ NA SA NA TVORBE PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ, DORUČTE NÁM VAŠE PRÍSPEVKY.
UZÁVIERKA NAJBLIŽŠIEHO VYDANIA PZ BUDE 31. JÚLA 2013.
Ďakujeme.
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