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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne dňa 6.4. 2017
vysvetlili možnosti riešenia umiestnenia a
výstavby kultúrneho stánku v obci so
širokým spektrom využitia pre
spoločenský život v obci.
Správu o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrolu plnenia uznesení
predložila p. Boďová Ľubica - prednostka
OcÚ Nitr. Pravno. Návrh na schválenie
rozpočtového opatrenia č. 3, 4, a 5/2017
predložila Ing. Líšková – ekonómka obce.
Návrh správcu bytov Spoločnosti Obec
Nitr. Pravno s.r.o. k predĺženiu platnosti
nájomných zmlúv nájomníkom bytov v
bytovom dome „G“ predložila p. Boďová
Ľubica - prednostka OcÚ Nitr. Pravno.
Návrh na zrušenie uznesenia obecného
zastupiteľstva č. 6/2016 zo dňa 15. 12. 2016
a započítanie pohľadávok a záväzkov s
odporúčaním Obecnej rady je zapracovaný
v návrhu na uznesenie. Návrh predložil
starosta obce Ing. Balčirák Jozef.
Návrh na odpredaj a prenájom
pozemkov predložil starosta obce Ing.
Balčirák Jozef. Návrh odporučila komisia
finančná a Obecná rada v Nitr. Pravne a
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie t e nt o j e z a p ra cova ný v n áv rh u n a
uznesenie.
overovateľov zápisnice
3. Kultúrny dom Nitrianske Pravno
4. Správa o činnosti Obecnej rady, S t a r o s t a o b c e v y z v a l p o s l a n c o v a
ostatných prítomných k diskusii k
doporučenia a kontrola plnenia uznesení
5. Návrh na schválenie rozpočtového plánovanej výstavbe Kultúrneho domu v
Nitr. Pravne s tým aby mohli využiť
opatrenia č. 5/2017
6. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv p r í t o m n o s ť a r c h i t e k t o v k t e j t o
problematike, prejednávaným materiálom
nájomníkom bytov v bytovom dome
7 . Z r u š e n i e u z n e s e n i a o b e c n é h o a iným záležitostiam podľa vlastného
zastupiteľstva č. 6/2016 zo dňa 15. 12. 2016 zváženia.
Architekti preferujú umiestnenie
a započítanie pohľadávok a záväzkov
kultúrneho domu na námestie za budovu
8. Odpredaj, kúpa a prenájom pozemkov
Obecného úradu
9. Rôzne – diskusia
p. Bc. Žillová Zdenka – zaujímala sa o
10. Uznesenie
vytvorenie parkovacích plôch pri KD
11. Záver
umiestnenie na námestí v Nitr. Pravne.
Starosta obce privítal na zasadnutí Ing. arch. Komrska - k parkovacím
zastupiteľstva architektov / Ing. arch. plochám vysvetlil, že parkovanie aut sa dá
Šabík, Ing. arch. Skoček a Ing. arch. z a b e z p e č i ť v y b u d o v a n í m n o v ý c h
Komrska/ k vysvetleniu návrhu výstavby parkovacích priestorov.
Kultúrneho domu v Nitr. Pravne, ktorým sa p. Kremel Róbert - poslanec -zaoberal sa
zaoberala určená výberová komisia. Na problematikou potreby kultúrneho domu v
zasadnutie boli architekti prizvaní, aby obci, umiestnením stavby na námestí to
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nitrianskom Pravne 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 p r o g r a m o m a k o b o l z v e r e j n e n ý.
Upozornil, že z rokovania je robený
audiozáznam.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 9
poslancov a 1 poslanec sa ospravedlnil.
Jedna poslankyňa je neprítomná bez
ospravedlnenia. Rokovanie zastupiteľstva
je uznášania schopné. Starosta obce
predložil na rokovanie program
zasadnutia. Vyzval poslancov, aby podali
návrhy na doplnenie alebo inú zmenu
programu. Poslanci zmenu nenavrhli.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za
predložený návrh programu zasadnutia a
toto sa uberalo nasledovným programom:

bude znamenať zásah do života
občanov bývajúcich na námestí. Túto
skutočnosť je potrebné brať do
úvahy .
p. Filo Marian – občan – zaujímal sa aký
objekt by sa na námestí postavila ako by v
budúcnosti slúžil.
Ing. Áč Pavel – poslanec – zaujímal sa o
možnosť výstavby menšieho objektu
kultúrneho domu na námestí, s menšou
kapacitou sedadiel, zaujímal sa o
možnosť riešenia variabilného využitia
priestorov pre potreby obce.
p. Znášik Peter – poslanec – zaujímal sa
prognózou využitia kultúrneho domu,
súvislosti s rozvojom kultúrnych vzťahov
medzi občanmi a zároveň by to malo
priaznivý efekt na rozvoj podnikateľskej
činnosti na námestí a v obci.
Ing. arch. Komrska – informoval o
hodnotiacej komisii, ktorá bude vyberať zo
súťažných návrhov architektov, ktorí sa do
súťaže zapoja. Pri vypísaní sa určia
podmienky priestorové a tiež kapacitné a
na základe nich budú architekti tvoriť svoje
návrhy.
p. Richter Andrej – občan – zaujímal sa o
súčasné trendy stavieb pre kultúru, štýl
stavby, kde má byť stavba postavená.
Po ukončení diskusie k tejto
problematike starosta obce navrhol, aby sa
poslanci zišli opätovne a k tejto
problematike venovali dostatok časového
priestoru, pripraviť súťažné návrhy pre
komisie a zaoberali sa súťažnými
podmienkami s termínom do konca
mesiaca apríl 2017.
Ing. Áč Pavel – poslanec – predseda
komisie pre kultúru a šport predložil
informáciu o pripravovaných kultúrnych
akciách, ktoré pripravuje komisia kultúry.
Bc. Žillová Zdenka – poslankyňa –
predseda komisie výstavby predložila
informáciu o činnosti komisie výstavby
p. Kubíček Peter – poslanec, predseda
komisie finančnej predložil informáciu o
prerokúvaných materiáloch v komisii
finančnej, ktoré boli postúpené
do Obecnej rady a následne radou
pokračovanie na str. 2
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pokračovanie zo str. 1
odporúčané na schválenie
zastupiteľstvu.
p. Znášik Peter – poslanec, predseda
komisie pre pamätihodnosti, predložil
informáciu k
záležitosti riešenia
usporiadania pomníkov na cintoríne, ktoré
sú v schátralom stave, k príprave návrhu na
riešenie jestvujúceho stavu.
p. Polonyi Emil – občan – vyjadril svoju
nespokojnosť s výstavbou autobusovej
zastávky, - nič sa doposiaľ nerobí, - na
ceste po obci sú samé výtlky, žiada nápravu
- po obci sú opílené konáre pod
elektrickým vedením, žiada odstrániť,
- kritizoval neukončené práce na chodníku
vstup do obce N. Pravno z časti
Vyšehradné, neporiadok,
- má záujem aby obec bola pekná lebo mu
na nej záleží, - urguje opravu schodov na
cintoríne v časti Vyšehradné, na opravu
bol daný prísľub, zabezpečí riaditeľ Spol.
Obec N.Pravno s.r.o.
Starosta obce odpovedal občanovi na
jednotlivé body, úprava priestoru vstupu
do obce od Vyšehradného je v riešení,
vý tlky na miestnej komunikácii sa
zabezpečuje s cestármi.
p. Hraňo – občan z časti Solka – predložil
p et í c i u o b č a n o v S av i n o v e j u l i c e s
požiadavkou úpravy miestnej komunikácie
je vo veľmi zlom stave,ľudia tam
chodia po blate.
p. Šverčík Alfréd – občan – predseda OZ
Bôrik – tlmočil poďakovanie za Občianske
združenie Bôrik za podporu organizácie zo
strany poslancov a obce, príspevok, ktorý
organizácia dostáva je veľkou pomocou.
p. Znášik Peter – poslanec – vysvetlil
riešenie problematiky pamätihodností na
cintoríne a usporiadanie náhrobných
kameňov a riešenie problematiky v komisii
Prečítal list, ktorý bol zaslaný MUDr.
Elischerovi ako odpoveď na jeho
požiadavku.
K diskutovanej problematike sa zapojil
poslanec Oller Marek a opätovne poslanec
p. Znášik Peter.

Po ukončení diskusie starosta obce
vyzval predsedu návrhovej komisie p.Mgr.
Daňu Juraja, aby predložil po zapracovaní
návrhov a pripomienok návrh na
uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne
I. Zobralo na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady v N.
Pravne a kontrolu plnenia uznesení
b/ Rozpočtové opatrenie č. 3 a 4/2017
c/ Prezentáciu architektov ohľadne
umiestnenia nového Kultúrneho domu v
Nitr. Pravne
d/ Správu o činnosti Občianskeho
združenia Bôrik
II. S chválilo
a/ Predĺženie platnosti nájomných zmlúv
nájomníkom bytov v bytovom dome „G“
- Júlia Jestrebská, Daniela Jestrebská,
Hviezdoslavova 1119/27, Nitr. Pravno, č.b. 1,
bytový dom G (doba nájmu do 01.06.2017)
od 2. 6. 2017 do 2. 6. 2020,
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- Emília Mikulová, Hviezdoslavova 1119/27,
Nitr.Pravno, č.b. 2, bytový dom G (doba
nájmu do 1.6.2017) od 2. 6. 2017 do 2. 6.
2020
- Pavol Blaško, Zuzana Šlengerová,
Hviezdoslavova 1119/27, Nitr. Pravno, č.b.
3 , b y t o v ý d o m G (d o b a n á j m u d o
01.06.2017) od 2. 6. 2017 do 2. 6. 2020
- Jozef Dlhopolček, Hviezdoslavova
1119/27, Nitr. Pravno, č.b. 5, bytový dom G
(doba nájmu do 01.06.2017) od 2. 6. 2017 do
2. 6. 2020
- Mgr. Adriána Bogáňová, Hviezdoslavova
1119/27, Nitr. Pravno, č.b. 6, bytový dom G
(doba nájmu do 01.06.2017) od 2. 6. 2017
do 2. 6. 2020
- Rastislav Kertész, Hviezdoslavova
1119/27, Nitr. Pravno, č.b. 7, bytový dom G
(doba nájmu do 01.06.2017) od 2. 6. 2017
do 2. 6. 2020
- Miroslav Juhás, Hviezdoslavova 1119/27,
Nitr.Pravno, č.b. 8, bytový dom G
(doba nájmu do 01.06.2017) od 2. 6. 2017
do 2. 6. 2020
- Anna Kulichová, Jozef Kulich,
Hviezdoslavova 1119/27, Nitr.Pravno, č.b. 9,
bytový dom G (doba nájmu do 01.06.2017)
od 2. 6. 2017 do 2. 6. 2020
- Silvia Pálešová, Hviezdoslavova 1119/27,
Nitr.Pravno, č.b. 10, bytový dom G (doba
nájmu do 01.06.2017) od 2. 6. 2017
do 2. 6. 2020
- Janeta Prístupná, Juraj Vrchovský,
Hviezdoslavova 1119/27, Nitr. Pravno, č. b.
1 1 , b y t o v ý d o m G (d o b a n á j m u d o
01.06.2017)od 2. 6. 2017
do 2. 6. 2020
- manž. Marcela a Jozef Petrákoví,
Hviezdoslavova 1119/29, Nitr. Pravno, č.b.
13, by tový dom G (doba nájmu do
01.06.2017) od 2. 6. 2017 do 2. 6. 2020
- Beáta Ivaničová, Hviezdoslavova 1119/29,
Nitr. Pravno, č.b. 14, bytový dom G (doba
nájmu do 01.06.2017) od 2. 6. 2017
do 2. 6. 2020
- František Slivoň, Hviezdoslavova 1119/29,
Nitr.Pravno, č.b. 18, bytový dom G (doba
nájmu do 01.06.2017) od 2. 6. 2017
do 2. 6. 2020
Menovaní žiadatelia majú vysporiadané
všetky záväzky voči prenajímateľovi Obec
Nitrianske Pravno, t.j. majú zaplatené
ročné poplatky za zber, prepravu a
zneškodňovanie odpadov, majú nahlásené
trvalé pobyty na Hviezdoslavovej ulici,
Nitrianske Pravno a majú vysporiadané
všetky záväzky voči správcovi bytových
domov Obec Nitr. Pravno, s.r.o., t.j. majú
zaplatené nájomné a zálohové úhrady za
plnenia poskytované s užívaním bytu.
b/ Prihlásenie Ing. Oboňovej Barbory,
ktorá býva na adrese Hviezdoslavova
1120/33, Nitr. Pravno na trvalý pobyt na
túto adresu. Termín: do 30. 6. 2017
c/ Rozpočtové opatrenie č. 5/2017, ktoré
je prílohou uznesenia.
d/
Uzatvoriť s pánom Majzlanom,
Pravenec 185, zmluvu o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena na vzdušné
vedenie prípojky elektriny cez pozemky

2
KN registra C, p. č. 225/10 a 224 k.ú. Solka.
Termín: do kolaudácie rodinného domu p.
Majzlana
e/ Odpredaj pozemku registra KN-E časť
p.č. 4064 – orná pôda o výmere cca 3600
m2, vedené na LV č. 1, k. ú. Nitr. Pravno,
ktorej presná výmera bude určená
geometrickým plánom, za cenu podľa
znaleckého posudku minimálne však za
10,- €/m2 pre účely výstavby
priemyselného objektu vyhlásením
obchodnej verejnej súťaže. + cena za
zverejnenie v týždenníku /MY/ + cena za
vyhotovenie znaleckého posudku + cena
za vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy
+ poplatok za KN + cena za vypracovanie
geometrického plánu. Termín: do 31. 12.
2017
f/ Prenájom pozemkov :
- p.č. CKN1951 – lesný pozemok o výmere
468436 m2 z neho časť o výmere 2169 m2,
- p.č,. CKN 1966/2 - TTP o výmere 55 m2 z
neho časť o výmere 28 m2,
- p.č. CKN 1966/3 – TTP o výmere 1231 m2
z neho časť o výmere 30 m2,
- p.č. CKN 1974/3 - TTP o výmere 215 m2 z
neho časť o výmere 30 m2, všetky k. ú. Nitr.
Pravno časť Chvojnica
- p.č. EKN 5140 – TTP o výmere 6706 m2 z
nej časť o výmere 746 m2, k. ú. Nitr. Pravno
časť Bôrik
Vyhlásením obchodnej verejnej súťaže
s minimálnou cenou za prenájom 10,€/ha s určením podmienky v zmluve o
prenájme na právo prechodu cez pozemok
a bez akéhokoľvek oplotenia tohto
pozemku. Termín: 31. 12. 2017
g/ Vzájomné započítanie pohľadávok
Obce Nitr. Pravno z titulu prenájmu
nebytových priestorov pod OcÚ a služieb s
tým spojených v sume 1.170,20 € a
pohľadávky p. Mariana Filu – FINOS z
titulu odstúpenia vybavenia prenajatých
priestorov v sume 1.170,20 €.
III. Ruší
a/ uznesenie obecného zastupiteľstva č.
6/2016 bod VI. - Ukladá písm. b/ zo dňa
15. 12. 2016.
IV. Ukladá
Správcovi Obecných bytov Spoločnosť
Obec Nitr. Pravno s.r.o. ukončiť nájom
bytu s p. Lenhartom Miroslavom,
Hviezdoslavova 1115/13, Nitr. Pravno z
dôvodu, že nie je ochotný prihlásiť sa na
trvalý pobyt na tejto adrese.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za prijatie navrhovaného uznesenia s
doplnkom hlasovali všetci prítomní
poslanci v počte 9 poslancov nasledovne:
Ing. Áč Pavel, Mgr. Daňo Juraj, Kremel
Róbert, Kubíček Peter, Matušík Ľudevít,
Oller Marek, Štálnik Ján, Znášik Peter, Bc.
Žillová Zdenka.
Keďže viac pripomienok nebolo a
program bol vyčerpaný starosta obce Ing.
Balčirák Jozef poďakoval poslancom za
účasť a zasadnutie vyhlásil za skončené.
Boďová Ľubica
Prednosta OcÚ Nitr. Pravno
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Z mimoriadneho zasadnutia Obec. zastupiteľstva v Nitr. Pravne dňa 25.5. 2017
Mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne zvolal
starosta obce Ing. Jozef Balčirák, v zmysle
h a r m o n o g ra m u p o s t u p u v ý b e ro v é h o
konania na funkciu riaditeľa Spojenej školy v
Nitr. Pravne. 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. Upozornil, že z rokovania je
robený audiozáznam.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 9
poslancov a 2 poslanci sa ospravedlnili.
Rokovanie zastupiteľstva je uznášania
schopné. Starosta obce predložil na
rokovanie program zasadnutia. Vyzval
poslancov, aby podali návrhy na doplnenie
alebo inú zmenu programu. Poslanci zmenu
nenavrhli. Starosta obce Ing. Balčirák Jozef
navrhol doplnenie bodu programu a to bod 4.
Splnomocnenie na prenájom pozemkov obce
pre účely výkonu práva poľovníctva a ostatné
body sa v programe posúvajú o jeden bod.
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. Menovanie riaditeľa Spojenej školy v Nitr.
Pravne
4. Splnomocnenie na prenájom pozemkov
obce pre účely výkonu práva poľovníctva
5. Rôzne – informácie
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
Po schválení programu starosta obce Ing.
Balčirák Jozef informoval o vypísaní
výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľa Spojenej školy v Nitr. Pravne, ktoré
bolo schválené zastupiteľstvom dňa 6. 4.
2017 a jeho zverejnenie na internetovej
stránke obce a Horno-nitrianskych novinách
MY.
Vyzval predsedníčku Rady školy PeadDr.
Drábikovú Petru, aby predložila informáciu o
priebehu výberového konania. Predložila
zápisnicu o priebehu výberového konania,

Uvítanie do života

Uznesenie zo zasadnutia a tiež návrh na
menovanie novej riaditeľky Spojenej školy v
Nitr. Pravne Mgr. Gebrlinovovej Jany.
Starosta obce poďakoval odstupujúcemu
riaditeľovi Mg. Holecovi Stanislavovi z
funkcie riaditeľa. Odovzdal mu písomné
poďakovanie.
V ďalšom bode programu starosta obce
Ing. Balčirák Jozef – predložil poslancom
informáciu k návrhu na poverenie a
splnomocnenie starostu obce Ing. Jozefa
Balčiráka na všetky právne úkony v zmysle
Zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., v
znení jeho neskorších zmien a doplnkov,
týkajúce sa poľovných pozemkov vo
vlastníctve Obce Nitrianske Pravno, ktoré sa
nachádzajú v katastrálnych územiach
Nitrianske Pravno, Solka a Vyšehradné a
výkonu práva poľovníctva, najmä
zastupovanie na zhromaždení vlastníkov
poľovných pozemkov, ako aj zastupovanie v
správnom konaní pred vecne a miestne
príslušným orgánom štátnej správy vo veci
zmeny a uznania nového poľovného revíru na
poľovných pozemkoch.
Starosta obce informoval prítomných, že
otvára diskusiu k schváleným bodom
programu mimoriadneho zasadnutia.
Mgr. Heldiová Beáta – poslankyňa zaujímala sa ako bude pokračovať vyučovanie
cudzích jazykov na Spojenej škole v Nitr.
Pravne.
Mgr. Holec Stanislav – odstupujúci riaditeľ
školy vysvetlil financovanie školy, výučbu
jazykov. Vo výučbe nemeckého jazyka sa
bude naďalej pokračovať.
Po ukončení diskusie starosta obce
vyzval predsedu návrhovej komisie p. Ing.
Petra Pekára, aby predložil po zapracovaní
návrhov a pripomienok návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Zobralo na vedomie
a/ Uznesenie zo zasadnutia Rady školy vo
veci návrhu vymenovania p. Mgr. Gebrlinovú
Janu do funkcie riaditeľa Spojenej školy v
Nitr. Pravne.
II. Odporučilo starostovi obce,
v zmysle § 4 ods. 4 v súlade s § 3 ods. 2 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a

doplnení niektorých zákonov, na základe
predloženého návrhu Rady školy pri Spojenej
škole, Školská ul. 370/19, Nitr. Pravno zo dňa
15. mája 2017, m e n o v a ť pani Mgr. G e b r l i
n o v ú Janu do funkcie riaditeľa Spojenej
školy, Školská ul. 370/19 v Nitrianskom
Pravne na dobu určitú od 1. júna 2017 do 31.
mája 2022.
III. Poverilo a splnomocnilo
starostu obce Ing. Jozefa Balčiráka na všetky
právne úkony v zmysle Zákona o
poľovníctve č. 274/2009 Z. z., v znení jeho
neskorších zmien a doplnkov, týkajúce sa
poľovných pozemkov vo vlastníctve Obce
Nitrianske Pravno, ktoré sa nachádzajú v
katastrálnych územiach Nitrianske Pravno,
Solka a Vyšehradné na LV: 1, 62, 101, 152, 231,
274, 315, 330, 363, 365, 417, 441, 442, 453, 481,
482, 527, 545, 1618, 1634, 1667, 1676, 1709, 1795,
1968,1985, 1996, 2067, 2120, 2319 a výkonu
práva poľovníctva, najmä zastupovanie na
zhromaždení vlastníkov poľovných
pozemkov zvolanom za účelom najmä:
- rozhodovania o určení, zmene poľovného
revíru, podaní žiadosti o uznanie alebo
zmeny poľovného revíru,
- zastupovanie na uzavretie zmluvy o
postúpení užívania poľovného revíru,
- na uzavretie zmluvy o postúpení výkonu
práv poľovníctva,
- na zastupovanie pri voľbe splnomocnených
zástupcov, oprávnených konať v mene
vlastníkov poľovných pozemkov,
- na zastupovanie pri rokovaní o uzatváraní
dohody o užívaní spoločného poľovného
revíru
Ako aj zastupovanie v správnom konaní
pred vecne a miestne príslušným orgánom
štátnej správy vo veci zmeny a uznania
nového poľovného revíru na poľovných
pozemkoch.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za prijatie navrhovaného uznesenia hlasovali
všetci prítomní poslanci v počte 9 poslancov.
Nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.
Keďže viac pripomienok nebolo a program
bol vyčerpaný starosta obce Ing.
Balčirák Jozef poďakoval poslancom za účasť
a zasadnutie vyhlásil za skončené.
Boďová Ľubica
Prednosta OcÚ Nitr. Pravno

Dňa 26.mája 2017 sme v obradnej sieni OcÚ privítali nových občanov
Nitrianského Pravna: Daniána Biňovského, Huga Čičmanca, Juraja
Daňu, Karin Kobzovú, René Kociána, Dajanu Kudryovú, Emu Magátovú, Adama Proča, Doroteu Pupákovú,
Matúša Slávička, Paulínu Škovranovú a Lenku Šujanovú– vitajte medzi nami!
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Veterán Rallye Bojnice
Dňa 3.júna v sobotu prechádzali
našou obcou historické vozidlá –
veterány a ich majitelia. Trasa
Veterán Rallye Bojnice viedla z
Bojníc do Kláštora pod
Znievom späť do Nitr.Pravno
a Prievidze. V čase od 11:45 do
12:30 sme mali možnosť na
našom námestí vidieť ozajstné
historické skvosty z Čiech,
Rakúska aj zo Slovenska.
Určite neobanoval nikto kto si
nenechal ujsť túto výnimočnú
príležitosť vidieť vyše 50
krásnych veteránov na jednom
mieste. V peletone boli známe
značky ako napr. Aero, AlfaRomeo, Jaguar, Porsche,Tatra,
Triumf a mnohé ďalšie.
Ako sa na správnych hostiteľov
patrí pripravili sme pre
účastníkov malé občerstvenie
ktoré roznášali ženy a deti v
tradičnom odeve z Nitrianskeho
Pravna. Stručne som im priblížili
aj históriu našej obce. Pani
prednostka OcÚ Ľubica Boďová
mala za úlohu vybrať najkrajšie
historické vozidlo a odovzdať
majiteľovi pohár prednostky
OcÚ, vybrala veľmi dobre. Po
krátkych rozhovoroch s
účastníkmi peletonu môžem
konštatovať, že boli milo
prekvapení prijatím, záujmom a
pravdaže aj okolitou
prírodou ktorou
prechádzali.
MV
S deťmi z hudobno-pohybového krúžku MŠ už dlhé roky
vystupujeme pri stavaní mája. Každý rok sú to iné deti, iný
program, iné počasie. Tieto deti si však okrem radosti
z vystúpenia, sladkej odmeny budú pamätať
i mimoriadne nepriaznivé počasie. Po prvýkrát nevynikli
kroje, keďže väčšia časť sa skrývala pod teplým
oblečením. Tento rok mali mať na vystúpení premiéru
i krpčeky, ktoré sme pre deti z krúžku zakúpili vďaka
finančným prostriedkom OÚ a ochote manželov Richter.
Deti však o tanec v krpčekoch neprišli, keďže sme
vystupovali i v Centre sociálnych služieb – Bôrik.
Vzhľadom k nepriaznivému počasiu v spoločenskej
miestnosti, kde bolo teplo. Nielen vplyvom kúrenia,
pohybu v tanci, ale hlavne teplom ľudských sŕdc.
R. Leitmanová

STAVANIE MÁJA
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Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších
darov, ktoré v živote môžeme dostať. A preto, aby sme
vlastne obdarovali aj sami seba pripravili sme pre
najmenších ale aj pre tých väčších 1.júna o 15tej hodine v
areáli amfiteátra na námestí zábavné popoludnie.
Vidieť v akcii sme mohli deti z Detského folklórneho
súboru Malý Vtáčnik z Prievidze a deti zo súkromnej
Základnej umeleckej školy Diamonds so sídlom v
Opatovciach nad Nitrou. Naše deti nielen že sa mohli
pozerať na talentovaných kamarátov ale tiež si mohli
vyskúšať rôzne tanečné kroky a variácie ktoré ich učili v
školičkách tanca. Kto mal chuť mohol si dať vymaľovať
tvár, deti sa mohli do sýtosti vyskákať v nafukovacej žirafe
ktorú nám poskytol pán Marek Šiatinský, vyrobiť si
vlastnoručný suvenír, náramok alebo plaketku z hliny.
Nemohli chýbať rôzne súťaže za ktoré deti dostávali
sladké odmeny. Rozprávkove postavičky Macko Pu a
Šmoulinka sprevádzali deti celým podujatím a tešili sa z
ich sviatku. Počasie bolo nádherné a myslím že aj vďaka
tomu sme sa na námestí zišli v takom hojnom počte.

Medzinárodný
deň detí

MV

Vďaka Vám, darcovia krvi!

Je začiatok leta, čas letných dovoleniek. Bohužiaľ
aj častých úrazov a nešťastí, ktoré spôsobia, že sa mnohí
z nás nečakane ocitne na nemocničnom lôžku. Veľa krát
je prvoradým liekom ľudská krv. A čo ak jej niet? Čo
potom ? Na to, aby jej bolo dosť, alebo aspoň pre tie
najnutnejšie prípady myslia naši bezpríspevkoví
darcovia krvi. Pravidelnou účasťou na odberoch krvi
myslia na nás všetkých.
Začiatkom júna 5.6. bol tiež dohodnutý termín na
odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej
služby z Martina. Členky výboru Miestneho spolku SČK
oslovili darcov, upozornili na termín a odber sa
realizoval. Zúčastnilo sa ho 40 darcov, ale zo
zdravotných dôvodov dvoch darcov pani primárka
vyradila. Napriek tomu, že členky výboru mali obavu, že
bude nízka účasť darcov, všetko dopadlo dobre, účasť
bola výborná.
Za to všetko patrí najväčšia vďaka, Vám naši darcovia.
Najviac Vám však ďakujú všetci tí, ktorí váš liek dostanú,
a ktorým takto veľa krát zachránite život.
J.M

Z okienka turistiky
Jarnú turistickú sezónu sme
zahájili prechodom Strážovských
vrchov a to z Chvojnice do Čičmian.
Trasa viedla z Ovsiara cez sedlo
Kolenova, Čičerman, sedlo Gápel,
Lazov vrch a sedlo Javorinka do
Čičmian.
Z Javorinky do Čičmian sme kráčali
ešte po snehu. Navštívili sme
zrenovovaný kaštieľ, ktorý bol
nejaký čas uzavretý. Keďže sa nám
to pešo cez Tužinu, ako zvykneme
chodiť, zdalo náročné, rozhodli
sme sa presunúť domov osobnými

automobilmi. Ďalším turistickým
poduj atím bol Veľkonočný
pondelok v Hadvige. Išli sme z
Nitrianského Pravna do
Vyšehradného, odtiaľ Kamennou
ulicou, popri ranči, Rozložnú do
Hadvigy pri zvonicu. V Hadvige sme
okúpali krajšiu časť našej výpravy a
po občerstvení sme sa vracali
domov cez Čierny les, ponad
Kľačianský vlek, Farskú lúku, popri
Galkopu do Nitrianského Pravna.
Dňom 30.4. 2017 sme zahájili
čistenie turistických chodníkov.

Vyčistili sme chodník s červenou
značkou z Fačkovského sedla do
Vríckeho sedla. Siedmeho mája bol
Hornonitrianský starostovský
výstup na Maguru, ktorého sa
zúčastnilo mnoho organizovaných
aj neorganizovaných turistov. My
Pravňanci sme kráčali s našim p.
starostom Ing. Jozefom
B a l č i rá ko m . Tra s a z a č í n a l a v
Porube. Po zostupe, na Rovni nás
čakal výborný guláš s pivom, a
nechýbala ani hudba. Za výkon
každý obdržal účastnícky odznak.
Dole sme schádzali individuálne.
Niektorí späť do Poruby, niektorí
cez Horné lazy do Malinovej. Bolo to
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Obyvatelia spod Magury sa stretli už po 11. krát pri výstupe na jej vrchol
Májové otvorenie turistickej sezóny odštartoval na
hornom Ponitrí v poradí 11. ročník spoločného výstupu obcí
na Maguru. Trasa bola známa, kráčali starí i mladí, veľkí
i malí, slobodní aj zadaní... Viac ako 700 registrovaných
účastníkov hájilo farby 14 obcí. K organizátorom
hviezdicového výstupu patrili obce Poruba, Lazany,
Kanianka, Malinová, Chvojnica, Tužina, Poluvsie, Nitrianske
Pravno, Kocurany, Sebedražie, Čavoj, Temeš, Nevidzany
a Seč. Výstup svojou osobnou účasťou podporil predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Baška
a prednosta Krajského úradu v Trenčíne Jozef Stopka.
Počasie turistike neprialo a od samého začiatku pochod
z Poruby sprevádzal dážď. Turisti sa však nenechali zaskočiť
a pohotovo vo svojich pršiplášťoch pokračovali smerom
k vrcholu. Dážď približne po hodine ustal a turisti sa tak na
Chate na Rovni už bez svojich dáždnikov mohli občerstviť.
Po takmer troch hodinách miernej chôdze sa turistom
zaslúžene naskytol pohľad na vrchol Magury s jej
dominantou v podobe 5,2 m vysokého kríža. Výstup
na druhý najvyšší kopec Strážovských vrchov (1141 m.n.m.)
tu tak aj tento rok spojil obyvateľov hornej Nitry so
súčasnými, ale aj bývalými starostkami a starostami.
Nechýbali zástupcovia miestnych samospráv Hornonitria,
Jozef Balčirák (Nitrianske Pravno), Mária Luprichová
(Malinová), Miroslav Dzina (Tužina) a Martin Šujan
(Poluvsie). Do hviezdicového výstupu obcí sa v tomto roku
zapojili aj starostky obcí Lazany a Nevidzany, Jana
Matiašková a Beáta Vrecková a spolu s nimi ďalší starostovia
Vojtech Čičmanec (Kocurany) , Peter Juríček (Sebedražie) a
Ján Halaška (Čavoj). Odmenou pre všetkých turistov bol
chutný guláš a pivko.
Podujatie všetkým účastníkom spríjemnili členovia
dychovej hudby Maguranka z Kanianky svojím programom.
Počas aktívneho oddychu v lone čarokrásnej prírody
nechýbala dobrá nálada a bezodná pozitívna energia, ktorú
je možné načerpať pri každoročnom výstupe na Maguru.
Radka Kulaviaková, OZ Hornonitrie

vydarené turistické podujatie, aj
napriek hustému dažďu ktorý nás
sprevádzal.
V nedeľu 21. mája sme pokračovali
druhou časťou čistenia chodníkov a
zprehľadňovania turistických
značiek a to z Vríckeho sedla cez
Závozy, Hadvigu až do
Vyšehradského sedla. Stihli sme
vystúpiť aj na vrchol Vyšehrad a z
Vyšehradu sme pokračovali
čistením zelenej značky dolu
Čertovou dolinou až do Solky. Zišlo
sa nás trochu menej, ale zvládli sme
to.
Horám zdar! Teo Haneš

Autor foto: Gross

Plánované turistické podujatia:

 10.6.2017 Čistenie chodníkov,
Jasenovo – Vyšehr. sedlo – Pod
Stĺpom
18.6.2017 Výstup na Slávkovský

štít 2452,4 m n. m / Vysoké
Tatry /
 25.6.2017 Výstup na Kľak 1351 m
n.m. / Malá Fatra / z Vrícka /
 5.7.2017 Stretnutie pri prameni
rieky Nitry
 23.7.2017 Šútovské vodopády –
Chleb / Malá Fatra /
 6.8.2017 Výstup na Veľký Kriváň
1708 m n.m. / Malá Fatra /
 20.8.2017 Výstup na Babiu horu
/ Oravské Beskydy /

D.K.

PRAVNIANSKE ZVESTI

:: jún 2017

8

Mosty v strede Európy – Slováci a Nemci v dialógu
Miestna spevácka skupina
Probener Echo prijala pozvanie od
Pracovnej spoločnosti organizácie
katolíkov diecézy Rottenburg Stuttgart na 69. ročník púte v
nedeľu dňa 14.mája 2017 do
pútnického kostola Schönenberg
pri Ellwangene v Nemecku.
Trojdňovej púti spojenej s
našim účinkovaním na omši a
koncertom predchádzala dôsledná
príprava členov skupiny. Takto
pripravení sme sa vydali
dňa 12.mája nadránom
na púť na miesto, kde
bol koncom 9. storočia
v ä z n e n ý s v. M e t o d .
Cestou naším územím
upútal v Bratislave našu
pozornosť biely oblúk
n o v é h o ,
pozoruhodného a
unikátneho mosta
Apollo, ktorý sa dočkal
medzinárodného
ocenenia OPAL awards
2006. Túto cenu udeľuje
americká spoločnosť pre technické
inžinierstvo zvlášť vydareným
s t a v b á m vo sve t e . Po p r vo m
oddychu na odpočívadle Bratislava
-Jarovce sa kolesá nášho autobusu
roztočili Rakúskom, kde sa oči
upierali na zasnežené vrcholky Álp.
Cez Passau pokračovala
cesta Nemeckom smerom k
Norimbergu, kde sa už hlásila
únava a menšia netrpezlivosť, ale
do cieľa sme došli včas. Hneď po
príchode nás privítal pán Prof.
Reiner Bendel, spoluorganizátor
podujatia. Po ubytovaní a večeri
nasledovala hneď skúška spevu v
pútnickom kostole a po nej privítací
príhovor s prípitkom
spoluorganizátorky pani Márie
Pálesch, ktorý sme opätovali malou
pozornosťou a spevom. Po krátkom
priateľskom posedení prišiel čas na
zaslúžený spánok a regeneráciu síl.
V sobotu viedla naša cesta
cez mestečko Schwäbisch Gmünd
do neďalekého Herlikofenu, kde
sme navštívili miestny cintorín s
hrobom nášho bývalého rodáka a
dlhoročného spolupracovníka

Hilfsbund Karpatendeutsche
Katholiken diecézy Rottenburg
pána Ignatza Wolkobera.
Zapálením sviece, položením kytice
kvetov a tichým spevom sme si
uctili jeho pamiatku. Náhrobok jeho
hrobu tvorí nevysoká skala
pripomínajúca štít Álp či Tatier,
ktorú dopĺňa starý zrenovovaný
železný kríž z hrobu jeho starých
rodičov v starej domovine. Príklad
úcty k pamiatkam histórie a

symbiózy s modernou dobou ako aj
večného spojenia so starými
koreňmi. Čerstvo vysadené drobné
žlté kvietky pripomínajúce malé
slniečka sme na rozlúčku pokropili
vodou zo zabudovanej sväteničky
na konci obrubníka. Všetky hroby
cintorína boli čisto udržiavané a
vysadené živými kvetmi, čo hovorí o
jemnocite a poriadkumilovnosti
obyvateľov. Spiatočnou cestou sme
si všimli miestny prvomájový strom
zdobený tromi vencami rôzneho
priemeru a kruhom desiatich
znakov rôznych cechov mestečka.
Lemovaný bol malou záhradkou so
samorastmi a vysadenými kvetmi.
Vo Schwebisch Gmünde
sme si prezreli interiér kostola,
námestie a prijali sme pozvanie na
kávu, odkiaľ viedla naša cesta
kamenným chodníkom na
kalvarijný kopec St. Salvator. Cestu
lemovali kamenné kríže s obrazmi
na poschodí a kaplnky zo 17. až 19.
stor. Pre obyvateľov je St. Salvator
nielen prekrásnym vyhliadkovým
bodom, ale aj dôležitým pútnickým
miestom. Horný kostol pozostáva z
dvoch kaplniek - dolnej a hornej,

vytesaných do pieskovcového
brala spolu so súsošiami či výjavom
Ježiša na Olivovej hore. Mnohé
pieskovcové reliéfy s biblickými
motívmi zdobia aj vonkajšiu fasádu
oboch jaskynných kaplniek. Sem
prichádza pútnik so svojimi
starosťami, prosbami ako aj svojou
vďakou. Tu pred týmito kaplnkami
sme mali koncert. Bol rozdelený na
tri časti, v ktorých sa striedali
slovenské ľudové piesne s
nemeckými a duchovnými.
Sprievodné slovo si pripravila pani
Mária Haneschová, dirigovala pani
Mária Balčiráková a na harmonike
sprevádzala pani Emília Briatková.
Názov kopca je odvodený z
latinského pomenovania Ježiša Salvator mundi - záchranca sveta.
Nedeľný program bol
určený nášmu chórovému spevu
omšových piesní v pútnickom
kostole Schönenberg. Pred
p o r t á l o m ko s t o l a z n e l i p re d
začiatkom omše tóny početnej
dychovej skupiny mladých
hudobníkov. Následne privítal
prítomných starosta mesta
Ellwangen pán Karl Hilsenbek.
Slávnostným nástupom asi
deviatich kňazov a žien v krojoch za
sprievodu organovej hudby začala
omša, ktorej hlavným celebrantom
bol biskup Dr. Johannes Kreidler.
Úvodným slovom pozdravil
prítomných dekan pán Matthias
K o s c h a r. S p o m e d z i ď a l š í c h
nechýbal ani náš rodák Pfr.GR
J o h a n n K o t s c h n e r, p r e d s e d a
Pomocného spolku karpatskonemeckých katolíkov v Nemecku a
Msgr.Marián Prachár z Bratislavy,
ktorý mal príhovor o slovensko nemeckej spolupráci. Obetnými
darmi boli sviece, ktoré
predstavovali jednotlivé krajiny v
strede Európy. Po skončení omše
predniesla svoj prejav
predsedníčka Združenia
karpatských Nemcov v Stuttgarte
pani Brunhilde Reitmeier Zwick na
tému „ Mosty v strede Európy Slováci a Nemci v dialógu „
Na sviatočnom obede sa
mnohí zúčastnení stretli s rodákmi,
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známymi či príbuznými pred
nastávajúcim Svetovým dňom
rodiny. Poobede sme v kostole na
ro z l ú č k u z a s p i e v a l i e š t e p á r
mariánskych piesní, po ktorých nás
prišiel pozdraviť a odovzdať aj
pozdrav domov pán farár
Kotschner. Zvítanie sa i rozlúčka
vzápätí sa ťažko prežívajú, no
napokon sme vďační za tento pobyt.
Aj keď náročný, ale predsa sme ho
zvládli a verím, že aspoň niekoho
táto púť obohatila alebo priniesla
aspoň malú zmenu, ktorá je podľa
Vincenta van Gogha potrebná ako
obnova listov na jar.
V závere chcem za všetkých
vyjadriť srdečné poďakovanie
všetkým organizátorom a spolutvorcom tohto
p o d u j a t i a , p á n o v i P f r. G R J o h a n n o v i
Kotschnerovi, pánovi organistovi za skvelú
súhru, zvlášť pani Márii Pálesch, ktorá nás
všade sprevádzala a našim šoférom, ktorí nás
Tretia májová sobota opäť patrila
múzeám a galériám, ktoré sa 20.mája
2017 už po trinásty raz zapojili do
celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a
galérií. Aj múzeum karpatských
Nemcov v Nitrianskom Pravne bolo v
túto noc otvorené od 19- do 24 hodiny.
Návštevníci si bezplatne mohli prezrieť
stálu expozíciu múzea ako aj sprievodný
p ro g r a m . V t vo r i ve j d i e l n i D o m u
stretávania Karpatskonemeckého
spolku sa prezentovali naše ženy
ručnými prácami z oblasti vyšívania,
košikárstva, tkaných kobercov, ručne
v y ro b e n ýc h t e x t i l n ýc h o z d ô b d o
domácností a drotárskych výrobkov.
Súčasťou programu bola aj súťaž o
najkrajšie výšivky.
CCA 100 návštevníkov využilo príjemný
j a r n ý v e če r n a n á v š t e v u m ú z e a .
Obzvlášť nás potešila návšteva
karpatských Nemcov z Nemecka, ktorí
sú teraz na liečení v Turčianskych
Tepliciach. Prezreli si stálu expozíciu
múzea s nemeckým sprievodným
s l ovo m l e k t o r k y M g r. M á r i e
Háneschovej. Na poschodí domu ich s
výstavami oboznámila p. Anna
Husárová. Prítomní návštevníci mohli
obdivovať ručné práce našich žien.
Zaujala ich hlavne výstava súťažných
výšiviek o Zlatú ihlu. Naši hostia sa
zapojili aj do vyhodnotenia súťažných
prác. Stretnutie bolo veľmi dojímavé,
spomenuli si aj na slovenské a nemecké
piesne z mladosti a spolu s nami si
niektoré aj zaspievali.
V neskorých nočných hodinách sa
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bezpečne priviezli tam i späť. A v poslednom
rade aj nám samotným, že sme všetko
bravúrne zvládli hádam k spokojnosti
všetkých. Veď život je nepretržitý zázrak.
Mgr. Edita Antolová

Noc múzeí a galérií 2017

vyhodnotila súťaž o najkrajšie výšivky. Z
rúk starostu obce si zlatú ihlu prevzala
pani Helena Kračmerová. Túto zimu boli
dokončené aj sieťované záclonky na
oknách Domu stretávania zo strany
námestia. Ich autorky – Helenka
Kračmerová, Božka Tomanová, Anka
Richterová a Evka Klajberová ocenil
strarosta obce malým darčekom a
lektor Rastislav Haronik daroval
keramické formy. Cenu útechy
keramické srdiečka z logom Zlatá ihla
opäť od Rastislava Haronika dostali
všetky výšivkárky ktoré v tvorivej dieľni
pracujú.
V záverečnom príhovore starosta obce
Ing. Balčirák Jozef ocenil prácu žien,

ktoré sa aj touto formou snažia o
zachovanie kultúrneho dedičstva
našich predkov. Ľudovými piesňami v
podaní Magdalény Vaňovej sme ukončili
toto krásne májové podujatie.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli v tento
večer na návštevu múzea. Obzvlášť si
ceníme návštevy celých rodín, ktoré sa
vybrali na nočnú návštevu všetkých
otvorených múzeí v okrese, aby svojim
deťom ukázali, ako sa
žilo kedysi. Zároveň
ďakujeme obecnému
úradu za pomoc a
finančnú podporu.

Anna Husárová
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Občianske združenie Bôrik otváralo rybársku sezónu 2017
Už tradične prvomájový víkend sa stretávajú
členovia OZ spolu s manželkami a rodinami na
rybníku Bôrik, aby slávnostným aktom otvorili
rybársku sezónu 2017. Slávnostným preto, lebo pri
otvorení sa vztyčuje zástava a spieva hymna OZ.
S manželkami preto, lebo ony otvárajú lov rýb
ženskými pretekmi. Ani tento rok to nebolo inak.
Počasie sa aspoň na tento deň trochu umúdrilo
a doprialo nám niekoľko slnečných lúčov. Aj preto
sme tento rok zaznamenali najväčšiu účasť, aj preto
bolo pretekárok viac.No háčik bol v tom, že po
výdatných dažďoch kapry nebrali, a tak víťaza sme
museli vylosovať z klobúka. Šťastie sa usmialo na
Helenku Hausnerovú, ďalšími výherkyňami boli Aďka
Kubíčková, Blanka Barloková, Klaudika Krenová,
Peťka Volandová a Lubica Fridrichová.
Deň ďalej pokračoval spoločenským posedením.
Konzumoval sa guláš, ktorý tentokrát navaril Jozef
Štálnik st. boli aj ďalšie špeciality – halászlé od
V.Richtera a údené ryby, ktoré pripravil náš predseda
A. Šverčík, ale boli aj koláče, ktoré priniesli naše
manželky. Bolo veselo, lebo do spevu a k dobrej
nálade nám hrala kapela „ Sem – tam nám to ujde“
a gitarové duo „Švagrovci.“
Nálada a počasie vydržali až do súmraku, keď sa
prítomní rozchádzali s predsavzatím, že podujatie sa
musí o rok opäť opakovať v každom počasí, lebo
počasie si nevyberieš, ale človek môže byť len zle
oblečený.
Petrov zdar !
Výbor OZ Bôrik

Majstrovstvá Slovenska v agility
V dňoch 27.- 28.5.2017 sa na futbalovom
ihrisku v Tajove konali Majstrovstvá
Slovenska v agility detí a mládeže
2017. Agility je kynologický šport, pri
ktorom psík za pomoci psovoda
prekonáva prekážky na parkúre, v poradí
určenom rozhodcom. Vyhráva tím bez
trestných bodov a v najlepšom čase. Psy
sú rozdelené do kategórií podľa výšky na
small, médium a large. Každý psík tento
víkend odbehol štyri parkúry. Dva behy
boli hodnotené spolu s ďalšími dvomi
psíkmi ako beh družstiev a dva parkúry
bežal každý psík sám za seba.
Majstrovské tituly boli udeľované v
kategórii detí do 15 rokov a v kategórii
mládeže do 18 rokov pre každú výškovú
kategóriu zvlášť.
Tohto preteku sa zúčastnilo aj šesť
dievčat s desiatimi psíkmi z Agility klubu
Lazany. Každá z týchto dievčat dosiahla
pekné úspechy, či už v hodnotení
družstiev alebo jednotlivcov. Chcela by
som spomenúť najmä úspechy

reprezentantiek z našej
obce, a to Viktórie
Cachovanovej a Lenky
Smatanovej. Viktória
pretekala so psíkom
Klusom a Lenka s dvomi
psíkmi, s fenkou Zoey a
psom Rossom. Družstvá
tvorili s ďalšími psíkmi z
AK Lazany, a to Viktória s
Klusom, Lenka so Zoey a
Peťka Šimonová s
Temperkou. Toto
družstvo v kategórii small
+ médium v súčte behov
obsadilo krásne druhé
miesto. Lenka s Rossom spolu so Števkou
Glevitzkou a Grétkou Kolevovou v
kategórii large taktiež obsadili druhé
miesto. V hodnotení jednotlivcov Lenka
Smatanová so Zoey v súčte behov
obsadili vynikajúce prvé miesto a získali
titul Majster Slovenska v agility mládeže
v kategórii médium a aby tých titulov

nebolo málo, aj so psom Rossom obsadili
prvé miesto a získali titul Majster
Slovenska v agility mládeže v
kategórii large. Lenka sa takto vo veľkom
štýle rozlúčila s juniorskou
reprezentáciou. Dievčatám blahoželáme
k vynikajúcim výsledkom a želáme ešte
veľa úspechov v tomto krásnom športe.
AS
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Rodina je ako skala, nič ju nerozdelí.
A práve z toho dôvodu sa dňa 18.5.
2017 v materskej škole v Nitrianskom
Pravne uskutočnila akcia pod
názvom deň rodiny. Súťažilo sa v
piatich disciplínach, ktoré si pre
rodiny pripravili učiteľky z
jednotlivých tried. Na stanovišti
číslo jedna na rodiny usilovne čakali
pani učiteľky z mravčekovej triedy
spolu s metlami, na ktorých si
spoločne zalietali. Na druhom
stanovišti čakali pani učiteľky
z kuriatkovej triedy. Pri nich sa hrala
slepá baba, pričom mal jeden člen
rodiny oči zaviazané a druhý člen ho
musel previesť cez prekážkovú
dráhu. Na treťom stanovišti sídlili
lienky, kde rodiny prenášali čo
najrýchlejšie loptičky z jedného
bazéna do druhého. Na štvrtom
stanovišti radostne skákali žabky na
svojich fúrikoch. Tu mali rodičia za
úlohu prevážať svoje ratolesti čo
najrýchlejšie a najbezpečnejšie, a to
pomedzi prekážky. A na poslednom piatom
stanovišti poletovali učiteľky z motýlikovej
triedy, kde sa rodiny pretekali zo zaviazanými
nohami. Deti dostali za úspešné prekonanie
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DEŇ RODINY V MŠ

všetkých stanovíšť medaile, sladkosť a aj džús
na osvieženie. No a na záver, aby rodina ostala
pevná ako skala, sme si spoločne zatancovali
kačací tanec.
Zuzana Kršková

Stretnutie detí s príslušníkmi hasičského zboru
Po veľkonočných prázdninách nám pobyt
vonku spestrili členovia hasičského zboru páni
Miroslav Leitman, Drahomír Kľúčovský a
pani Lenka Hiščárová. Predviedli nám názornú
ukážku hasenia pomocou zásahovej hadice
a vodného dela. Potom nám porozprávali
o špeciálnom oblečení hasiča, vysvetlili nám
prečo majú hasiči rôzne prilby, a tiež na aké
telefónne čísla máme zavolať v prípade potreby
a ako si ich jednoducho zapamätať. Beseda bola
na veku primeranej úrovni, naši hostia deťom
zrozumiteľne vysvetľovali pojmy a ochotne
odpovedali na všetky ich zvedavé otázky. Deti boli
oboznámené aj s technikou, ktorou je vybavené
hasičské auto. Najväčšiu radosť však mali vtedy,
keď si do neho mohli sadnúť. Na záver nám zapli
maják a rozlúčili sa ako inak, ako hasičskou
sirénou a prekvapením pre deti v podobe
omaľovaniek. Pobyt hasičov u nás v materskej
škole bol pre deti naozajstným zážitkom. Preto by
sme radi vyjadrili vďaku, veľkým ĎAKUJEME.

Mgr. Veronika Figurová

prostredníctvom rozprávky“ Tajomný svet“
Exkurzia v planetáriu cestu
našou galaxiou a dozvedeli sa
27.apríla 2017 sme sa s deťmi vydali na
cestu za poznaním tajomného vesmíru.
Navštívili sme Hvezdáreň v Partizánskom,
spoznávali sme vznik hviezd a solárnych
systémov, slnečnú sústavu. Deti sa
dozvedeli o prvej kozmickej sonde a o jej
misii vo vesmíre. Mali možnosť spoznať

o každej planéte zaujímavé informácie.
Spestrením boli detské piesne o žltom
slniečku, planéte Zem a smutnom mesiaci.
Hviezdna obloha je krásna, priťahuje
pozornosť človeka, nesie tajomstvo života.
Chráňme si Zem ako súčasť vesmíru .
Mgr. Anna Pavlíčková
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Dopraváčik
Dňa 11.5.2017 našu materskú školu
reprezentovali Martinko
Wáclaviak a Jakuko Bielik na
podujatí dopraváčik v Opatovciach
nad Nitrou. V areáli základnej
a materskej školy boli prichystané
stanoviská, kde plnili rôzne úlohy
z dopravnej výchovy. Hasiči si pre
deti prichystali slalom, ktorý sťažili
tým, že deti mali v rukách lampáš
a prúdnicu. Policajti deťom ukázali
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veci, ktoré potrebujú pri svojej
práci a na dopravnom ihrisku
sa povozili na bicykloch.
Červený kríž mal stanovisko,
kde sa deti rozprávali ako
ošetriť rany. Stavali puzzle,
riešili sudoku a oddýchli si pri
práci s pracovnými listami. Za
každú splnenú úlohu dostali
nálepku. Deti dostali aj
občerstvenie, ale najviac sa im
p á č i l i d a r č e k o v é t a š k y,
v Opatovciach nad Nitrou za pekne
v ktorých mali prekvapenie.
zorganizované podujatie.
Ďakujeme materskej škole
Lucia Vrábelová

Predplavecká príprava MŠ

Celoslovenské kolo prednesu
peózie a prózy v nemeckom jazyku

Dňa 26. mája 2017 sa žiačky našej školy, skvelé
recitátorky, stretli spolu s ďalšími žiakmi v našom
hlavnom meste, Bratislave, na každoročnom
podujatí - Celoslovenskom kole v prednese poézie
a prózy v nemeckom jazyku. Tento rok bola
hostiteľská škola ZŠ Hlboká cesta Bratislava
a konkurentmi našich talentovaných dievčat boli
okrem žiakov spomínanej ZŠ Bratislava aj žiaci
z ďalších škôl patriacich do siete národnostných
menšín.
Našu školu reprezentovali: Sofia Solčányová 3. A,
Od 3.4. - 12.4.2017 absolvovali deti z predškolských Johanna Mária Richter 4. A, Stela Krajči 5. A, Tamara
tried predplaveckú prípravu v hoteli pod zámkom Bieliková 5. A a Lea Krajči 9. A.
u pani Mgr. S. Kovalíkovej. V bazéne sa im venovala
p. trénerka. Učila ich ako správne používať nohy Súťažiaci z Kežmarku, Medzeva, Chmeľnice, Starej
a ruky pri plávaní. Pri nácviku používali rôzne Ľubovne a Nitrianskeho Pravna pricestovali deň
pomôcky. Tie sa deťom páčili najviac. Druhá p. vopred a boli ubytovaní v hoteli v blízkosti základnej
trénerka sa o ne postarala, keď oddychovali vo školy aj. Podvečer pred súťažou sa žiaci vybrali do
vírivke. Ak sa aj deti nenaučili plávať, sme radi, že mesta obdivovať krásy Bratislavy. Súťaž začala
v piatok o 9:00 prezentáciou, privítaním súťažiacich,
odstránili strach z vody.
hostí a členov poroty. Súťažilo sa v dvoch triedach,
Ďakujeme pani trénerkám za ich prácu a o rok sa
zvlášť bola hodnotená poézia, zvlášť próza v troch
stretneme na predplaveckej príprave s ďalšími
kategóriách: 3. - 4. , 5. - 7. , 8. a 9.ročník. Porota
predškolákmi.
tvorená z vyučujúcich nemeckého jazyka a zástupcu
Lucia Vrábelová

nemeckého veľvyslanectva mala veľmi ťažkú úlohu,
lebo všetci súťažiaci podali výborné výkony.
Naše úžasné recitátorky obstáli nasledovne:
 Sofia Solčányová v kateg. 3. – 4. ročník – poézia 1. miesto,
 Stela Krajči v kateg. 5. – 7. ročník – poézia – 2.
miesto,
 Tamara Bieliková v kateg. 5. – 7. ročník - próza –
3. miesto
 Lea Krajči v kateg. 8. - 9. ročník – próza – 3.
miesto.
 Johanna Mária Richter 3.- 4. ročník prózačestné uznanie
Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme
im, aby ich dosiahnutý úspech povzbudil a motivoval
k ďalšiemu štúdiu nemeckého jazyka.
Ing. Andrea Srnová
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Týždeň modrého gombíka v ZŠ
Aj tento rok v mesiaci máj prebiehal v rámci
celého Slovenska pod záštitou organizácie UNICEF už
13. ročník kampane „Týždeň modrého gombíka“. Už po
šiestykrát sme využili možnosť zapojiť sa do tohto
charitatívneho projektu a pod záštitou žiackeho
parlamentu na našej škole sa nám v týždni od 15. do 22.
5. 2017 podarilo prispieť sumou 91,50 €.
Snahou organizácie UNICEF ako aj všetkých
zapojených škôl bolo pomôcť a podporiť situáciu detí
na Ukrajine, predovšetkým v Doneckej a Luhanskej
oblasti, kde pretrváva vojnový konflikt. Ulice, sídliská,
školy sú zničené, deti so svojimi rodičmi sa ukrývajú
v bunkroch.
A práve preto naši „aktivisti“ počas celého týždňa
každú veľkú prestávku usilovne propagovali zámer
tohtoročnej kampane. Za symbolický príspevok
rozdávali modré gombíky a nálepky ako symbol
spolupatričnosti. Kampaň mala aj tento rok
vzdelávací rozmer, bola vopred propagovaná
prostredníctvom školského rozhlasu a plagátov
v jednotlivých pavilónoch školy. O jej cieľoch a
zámeroch sa členovia žiackeho parlamentu dozvedeli
formou prezentácie na svojom 4. zasadnutí dňa 21. 4.
2017.
Ivona Haneschová

Čo je nové v Zelenej škole?
V priebehu školského roka 2016/2017 sme usilovne
ako včeličky pracovali na téme Zeleň a ochrana prírody.
V zime sme pripravili vtáčikom hostinu v podobe šišiek
naplnených lojom, vyrobili sme vtáčie búdky, hľadali
sme Vodný poklad, vyzbierali sme odpad v okolí
Tužinky a v okolí Vodnej nádrže Bôrik, zdokonalili sme
sa v triedení a spracovávaní odpadu. Na školskom
dvore nám pribudla Bylinková špirála – hlavnými
staviteľmi boli pán učiteľ Marek Blaháč, žiaci deviatych
ročníkov a pani učiteľky Alenka Miková, Zuzka
Elischerová, Danka Greňová so šiestačkami. K téme
„liečivé bylinky v našej špirále“ si žiaci spolu
s vyučujúcimi pripravili pútavé nástenky. Na hodinách
anglického a nemeckého jazyka žiaci preložili názvy
byliniek do daných jazykov. Okrem Bylinkovej špirály
nám na školskom dvore pribudol aj Hmyzí hotel. S jeho
výstavbou nám pomohol pán Matúš Jánošík a pán
Peter Krebes, ktorým sa chceme touto cestou veľmi
pekne poďakovať. S výplňou Hmyzieho hotela nám
aktívne pomáhajú pani vychovávateľky Zuzka
Luprichová a Veronika Schusterová spolu so žiakmi.
Za pomoc s výtvarným spracovaním ekokódexu
ďakujeme pani učiteľke Petre Kašiakovej. Dúfame, že
sa nám podarí vytvoriť vhodné podmienky a v našom
hoteli sa ubytujú rôzne druhy užitočného hmyzu. Na
záver by som sa chcela poďakovať všetkým členom
kolégia za príjemne strávené spoločné chvíle, za
naplno prežité akcie, za zaujímavé postrehy a zvedavé
otázky. Dúfam, že sa budeme spoločne stretávať aj
v budúcom školskom roku a znova niečo vymyslíme :)
Z. Gulejová
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POZVÁNKA
Deň rodiny na Bôriku
Každý rok na počesť patrónov kaplnky v Centre
sociálnych služieb - Bôrik sv. Petra a Pavla sa
konajú v areáli zariadenia hody.
V tomto roku budeme tento deň venovať
rodine. Preto pozývame rodinných
príslušníkov našich obyvateľov a priateľov
CSS-Bôrik na spoločné hodové stretnutie pri
hudbe, guláši, tombole a dobrej nálade na
spoločné rodinné stretnutie. Deň rodiny sa
uskutoční 1. júla 2017, t.j. v sobotu o 13.00
hodine.
Je krásne vidieť spoločne rodičov spolu so
svojimi deťmi, vnúčatami, alebo súrodencami.
Najlepším liekom na choroby a smútok sú
stretnutia s blízkymi. Príďte, tešíme sa na Vás.
PhDr. Miroslav Holček
CSS - Bôrik
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„DR. ZEMBOLÍ“ a „TRINÁSTA KOMNATA“
Žiaci našej školy absolvovali dňa 24.
marca 2017 v telocvični výchovný
koncert. Umelecká agentúra LETart
production nám ponúkla zábavné
interaktívne pásmo pre žiakov 1.
stupňa s názvom
"Dr. Zembolí" (1.
a 2. vyučovaciu hodinu) a pre žiakov 2.
stupňa s názvom „Trinásta komnata“
(3. a 4. vyučovaciu hodinu).
V programe účinkovali:
1.Boris Lettrich - spev, basgitara,
hovorené slovo, Spevák skupiny
AYA.(Je autorom hudby a textov skupín
AYA ( pieseň "Malý princ" /hudobná
ukážka/ bola na Grand Prix ZAI v r. 1995
nominovaná na pieseň roka a text
roka), ako aj skupín Babucha.
Autorsky sa podieľal na debutovom
albume Tomáša Bezdedu, finalistu
súťaže „Slovensko hľadá SuperStar“, s
ktorým až do dnešnej doby úspešne
spolupracuje. Je autorom hudby a
textov piesní vo všetkých
predstaveniach, ktoré v súčasnosti na
školách prezentujú. Pri ich tvorbe
vychádzal zo svojich dlhoročných
profesionálnych hudobných
skúseností a hlavne zo svojej
pedagogickej praxe s mládežou).
2. Peter Mihál - bicie nástroje, gitara
3. Michal Bukviš - spev, gitara

Počas koncertu „Dr. Zembolí“ hľadali
s našimi najmenšími spôsoby, ako
jednoducho, malými krôčikmi liečiť
našu Zem. Z hovoreného slova aj
z textov piesní vyplývalo ponaučenie,
že každý z nás je nielen strojcom
svojho šťastia, ale aj budúcnosti našej
Zeme. Ľudskosť, separovanie,
recyklovanie, zber druhotných
surovín, ochrana čistoty prírody – to sú
naše čistiace prostriedky, ktoré nie
chemickou, ale ľudskou cestou dokážu
zachrániť život na Zemi. Žiaci si
vypočuli množstvo veselých pesničiek
so zameraním na ekológiu a
environmentálnu výchovu.
Koncert pre žiakov 2. stupňa začal
leitmotívom, ktorý bol zameraný na
boj proti drogám a ich radikálne
odmietnutie v akejkoľvek podobe.
Možno ho prirovnať k Trinástej
komnate, do ktorej túži nahliadnuť zo
zvedavosti nejeden mladý človek. No
zároveň vstúpili postupne do
zvyšných dvanástich komnát, ktoré
predstavujú správny a šťastný smer priateľstvo, lásku, rodinu, sebaúctu,
š p o r t , u m e n i e , p r í ro d u , h u m o r,
cestovanie, vzdelanie, humanitu, česť
a spravodlivosť.
Úvod tohto multimediálneho

ZBER
POUŽITÝCH TONEROV
Z ATRAMENTOVÝCH A LASEROVÝCH TLAČIARNÍ

Použité tonery nepatria do koša,
ale do zberného boxu!

výchovno – motivačného koncertu
patril rozprávaniu o ľahko dostupných
drogách - cigaretách a alkohole, ktoré
však často bývajú vstupnou bránou do
sveta tvrdých drog. Spevák vymenoval
príbehy zo života, ktorými poukázal na
to, že trinástu komnatu je lepšie
nechať zatvorenú. Všetky príbehy boli
dopĺňané piesňami a text bol žiakom
sprístupnený premietaním na plátno,
aby bol zážitok z videného a počutého
čo najsilnejší. Program využíval
vizuálnu silu prepracovanej zadnej
projekcie s rozmermi 3x4 m a
motivačné texty v spojitosti s
melodickou hudbou.
Veríme, že s problematikou drog sa
žiaci budú stretávať iba v preventívnej
forme a dostatočne poučení vykročia
životu v ústrety bez akýchkoľvek
závislostí. Želajme si, nech trinásta
komnata ich životov zostane pre nich
navždy neobjavenou. Celý koncert sa
žiakom veľmi páčil, bol zábavný,
p o u č n ý, p i e s n e i m p r i p o m e n u l i
hodnoty, ktoré si v živote treba vážiť.
Oceňujeme jeho vysokú kvalitu a
profesionalitu umelcov, ktorí podali
výborné muzikantské výkony.
Ivona Haneschová

Aktivity relaxačno-pohybového krúžku
Školský rok pomaly končí a s ním aj činnosť relaxačnopohybového krúžku. V krúžku od konca septembra do polovice
mája pracovalo 15 detí. Nebola to však práca, ale skôr zábava, relax
a pohyb, ako už zo samotného názvu vyplýva. Činnosť krúžku bola
zameraná na rôzny druh pohybu, hry, športovanie, ale aj
spoznávanie nových vecí či podporu dobrých vzťahov v skupine.
V prípade priaznivého počasia sa aktivity krúžku realizovali
vonku, v prírode, ako napríklad: púšťanie šarkanov, opekačka pri
rybníku, sánkovačka, korčuľovanie, či vychádzky do okolia. Ak
počasie neprialo, využili sme telocvičňu, kde po rozohriatí
a rozcvičke nasledovali rôzne súťaže, hry, ako napríklad florbal,
vybíjaná, skákanie cez švihadlo, bedmintonový turnaj, futbal. Ako
odmenu na záver roka sme sa vybrali na návštevu lesníckeho
skanzenu do Vydrovskej doliny, kde sme spojili turistiku so
spoznávaním lesa, jeho obyvateľov, stromov, lesnej techniky.
Počasie nám prialo, výlet sa vydaril, domov sme odchádzali plní
zážitkov. 60 hodín, ktoré sme počas roka spolu s deťmi strávili,
utieklo ako voda a mne zostáva len dúfať, že sa dobre zabavili
a svoj voľný čas vyplnili zmysluplne.
PaedDr. Petra Drábiková

PRÁZDNE CARTRIDGE
Z ATRAMENTOVÝCH TLAČIARNÍ
A TONERY Z LASEROVÝCH TLAČIARNÍ
môžete bezplatne vhodiť do zberného boxu,
ktorý je umiestnený vo vestibule
Obecného úradu v Nitr.Pravne.
ZABEZPEČÍME ICH
EKOLOGICKÚ LIKVIDÁCIU
Atramentové kazety a prázdne tonery prosíme
vhadzovať bez papierovej škatule,
len zabalené do sáčku alebo novín,
aby sa predišlo zatečeniu zvyšnej farby
alebo vysypaniu zostatkového toneru.
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Tenisový oddiel - úvod sezóny 2017
Tenisový oddiel pri MTJ v Nitrianskom Pravne zahájil
svoju 16. sezónu tradične prípravou tenisových
dvorcov. V apríli sa uskutočnili štyri brigády, na
ktorých sa zúčastnili všetci členovia oddielu
a spoločne sa nám podarilo k 1. máju oficiálne otvoriť
letnú sezónu a prenajímanie dvorcov. Touto cestou by
sme chceli poďakovať Jankovi Domanikovi, ktorý nám
každoročne zapožičiava vibračný valec na spevnenie
povrchu tenisových dvorcov.
Tradične prvým turnajom, ktorý tenisový
oddiel organizuje je mužský štvorhrový turnaj, ktorý
sa uskutočnil 13.mája. Aj tento rok sme zachovali
tradíciu a zloženie jednotlivých dvojíc sme vyžrebovali
náhodným spôsobom, aby bol turnaj zaujímavý.
Premiérovo sa spolu stretla aj dvojica Stanislav Holec a
Marek Oller, ktorá bola hneď od začiatku favoritom na
víťazstvo v turnaji. Úlohu favorita potvrdzovali od
prvého zápasu a po víťazstve v skupine, následne
dominovali aj vo vyraďovacích súbojoch a vo finále si
poradili s dvojicou Števo Vnučko a Miro Spál

výsledkom 9:7.
Okrem turnaja už všetky naše družstvá
začali aj svoje súboje
v Hornonitrianske amatérskej
tenisovej lige. Všetky tri družstvá hrajú tento rok 1. ligu,
takže na záver sezóny sa uskutočnia tri vzájomné
derby zápasy. Keďže konkurencia je veľmi silná našim
cieľom je udržanie v 1. lige.
V júni organizuje TO prvý tohtoročný detský turnaj,
v sobotu 17. 6. 2017 o 8,00 očakávame účasť minimálne
1 5 d et í . Tu r n a j j e o t vo re ný p re v š et k y d et i
z Nitrianskeho Pravna, takže týmto zároveň pozývame
rodičov aj so svojimi ratolesťami, aby prišli medzi nás.
Posledná informácia z činnosti oddielu je
nešportového charakteru. Naši dlhoroční členovia
Zdeno Spál a Nina Tomašáková si na konci mája
povedali spoločné ÁNO a spečatili tak svoj krásny
vzťah manželstvom, ku ktorému im zo srdca
gratulujeme a prajeme veľa šťastia.
Pavel Kubíček - Tenisový oddiel MTJ Nitrianske Pravno

NOVINKA V PRIAVNIANSKYCH ZVESTIACH
V t o m t o č í s l e
Pravnianskych zvestí
ste sa mohli pri
niektorých článkoch po
prvý krát stretnúť s
takýmito zvláštnymi
čierno-bielymi
štvorcami, ktoré mladšia generácia určite
dobre pozná, no pre niektorých skôr
narodených sú určite veľkou neznámou.
Tieto štvorce sa nazývajú QR-kódy a slúžia
pre rozšírenie informácií v článku.

Nakoľko je rozsah našich-vašich novín
obmedzený, nemôžeme v nich publikovať
toľko fotografií, koľko by sme chceli. Preto
pri článku, kde máme k dispozícii väčšie
množstvo fotiek z akcie, prípadne video,
uvádzame QR kód, ktorý po nasnímaní
mobilným telefónom alebo tabletom
priamo otvorí internetovú stránku, kde je
umiestnený rozširujúci materiál k danému
článku - spravidla fotogaléria alebo video.
Pre použitie QR kódu je potrebné, aby ste
mali vo vašom smartfóne alebo tablete

nainštalovanú aplikáciu na snímanie QR
kódov. Naše QR kódy vie spracovať
akákoľvek aplikácia dostupná v obchode
Google Play alebo App Store. O vaše
skúsenosti s touto novinkou sa môžete s
nami podeliť na facebookovej stránke
obce Nitrianske Pravno alebo emailom
ocu@nitrianskepravno.sk.
Ak nevlastníte žiadne zariadenie, ktoré vie
snímať QR ḱódy, všetky tieto doplnkové
materiály nájdete na našej internetovej
stránke www.nitrianskepravno.sk
Veríme, že Vás táto novinka zaujme.
P.Černák

AK MÁTE ZÁUJEM PODIEĽAŤ SA NA TVORBE PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ, DORUČTE NÁM VAŠE PRÍSPEVKY
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