23. ročník

december 2017

Číslo 6/2017

ISSN 1338-7855

DVOJMESAČNÍK

ZADARMO

Z OBSAHU:
Míľniky v dejinách Starosta
informuje
našej obce
strana 3

strana 4

Ocenenie
Zlatý erb

Donátor a mecén
Vénant Czeizel

Stretnutie
s legendou

Bohoslužby
počas sviatkov

strana 5

strana 6

strana 11

strana 16

Otvorme svoje srdcia dokorán,
nech krásna chvíľa Vianoc
môže prísť k nám.
Nie bohatstvo zlata,
chudobného prepychu,
ale šťastný úsmev,
teplo nežného dotyku,
nech u vás v rodine
svornosť panuje,
do nového roka zdravia,
šťastia, lásky,
osobných a pracovných úspechov
zo srdca vinšuje
starosta obce, poslanci a kolektív zamestnancov
Obecného úradu v Nitrianskom Pravne

POZVÁNKA

Obecný úrad vás všetkých pozýva na Silvester,
ktorý sa koná od 22.00 hod. na námestí v Nitrianskom Pravne.
Pripravujeme varené vínko a čaj. Pre dobrú náladu hrá DJ.
Prídťe spolu s nami privítať NOVÝ ROK ohňostrojom a dobrou náladou.

Pokračovanie na str.2
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Tajomstvo Vianoc
Tajomstvo
Vianoc
Kto chce dnes vstúpiť do chrámu
Narodenia Ježiša v Betleheme,
natrafí na bránu, ktorá bola
kedysi vysoká päť a pol metra a
cez ktorú cisári a kalifovia
vstupovali do budovy a ktorá je
dnes z veľkej časti zamurovaná.
Zostal len nízky asi jeden a pol
metrový otvor. Úmyslom bolo
pravdepodobne lepšie ochrániť
baziliku proti prípadným útokom,
ale predovšetkým zamedziť
tomu, aby sa do Božieho domu
vstupovalo na koni. Kto chce prísť
na miesto narodenia Ježiša, musí
sa skloniť.
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Zdá sa, že v tom sa prejavuje
najhl bšia pravda, ktorou sa
chceme nechať dotknúť v Svätú
noc Pánovho narodenia i počas
celých Vianočných sviatkov, ak
chceme nájsť Boha, ktorý sa zjavil
ako dieťa, musíme zosadnúť z
koňa nášho povýšeného
myslenia. Musíme zložiť naše
falošné istoty, našu intelektuálnu
pýchu, ktorá nám bráni, aby sme
vnímali Božiu blízkosť. Musíme
ísť po duchovnej ceste vonkajšej
aj vnútornej jednoduchosti, ktorá
umožňuje srdcu vidieť. Musíme
sa skloniť, aby sme mohli vstúpiť
cez bránu viery a stretnúť Boha,
k t o r ý j e o d l i š ný o d n a š i c h
predsudkov a našich názorov:
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Boha, ktorý sa ukrýva v pokore
práve narodeného dieťaťa.
Slávme takto liturgiu týchto
s vät ýc h d n í a n ec h a j m e s a
preniknúť jednoduchosťou od
toho Boha, ktorý sa zjavuje srdcu
pokornému. A modlime sa v tento
čas za seba i za všetkých, aby nám
zažiaril lúč Božej dobroty, aby sa
nás dotkla dobrota, ktorú Boh
narodením svojho Syna v maštali
túžil priniesť na tento svet.

Podľa myšlienok Benedikta XVI.
spracoval Pavel Michalovič

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Vítanie detí do života je významnou
udalosťou nielen pre samotných rodičov,
rodinných príslušníkov, ale aj pre tých, ktorí sa
stali svedkami takejto radostnej udalosti. Dňa
30. novembra 2017 priniesli pozvaní rodičia svoje
deti do obradnej sály obecného úradu, aby boli
ako noví občania našej obce slávnostne privítaní
do života.
Starostovi obce Ing. Jozefovi Balčirákovi boli pri
tejto príležitosti predstavené menovite tieto deti:
Beňová Stela, Blahutová Lucia, Bukovinský
Teodor, Červeňová Martina, Dadová Kvetoslava,
Dubec Šimon, Dubecová Diana, Grosová Nela,
Homolová Natália, Jánošíková Magdaléna,
Kučera Marcel,Kulaviak Jakub, Mečiarová Ella,
Mikoczy Miriam, Pánis Jakub, Raučinová Emily,
Shahzad Tariq, Steinhauser Jozef, Valko Pavol,
Vážan Martin

„Dieťa je najkrajším kvetom lásky a je aj Vašou
budúcnosťou, ktorá Vás zaväzuje vytrvať pri ňom
a vychovať malého človiečika v skutočného
človeka. To je najväčším životným úspechom.
Želám Vám, aby Vaše dieťa bolo zdravé, silné, aby
prežilo radostné detstvo. Prijmite odo mňa v
zastúpení obce Nitrianske Pravno, i v mene
mojom, k narodeniu Vášho dieťatka srdečné
blahoželanie, veľa šťastia, rodinnej pohody a
trpezlivosti pri výchove Vášho dieťaťa, aj keď
zatiaľ dáva o sebe vedieť iba plačom alebo
sladkým spánkom,“ predniesol, okrem iného,
Jozef Balčirák v príhovore smerom k rodičom,
ktorí následne pristúpili k zápisu do Pamätnej
knihy. Ďalej si prevzali kvetinku, Pamätný list,
knihu Naše dieťa a finančnú čiastku 70 €.
Na záver ešte raz želáme rodičom a ich „drobcom“
veľa zdravia, lásky, porozumenia a drahocenného
rodinného tepla.
Daša Dobrovičová
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BLAHOŽELANIA
K JUBILEÁM
Milí čitatelia! Redakčná rada
Pravnianskych zvestí sa
rozhodla dať priestor občanom,
ktorí majú záujem verejne
zablahoželať svojím blízkym a
priateľom k ich životnému
jubileu. Zverejnenie
blahoželania je zadarmo.
Formát ktorý môžete využiť je
1/20 z A4, maximálne 5 riadkov
písaných v textovom editore,
veľkosť písma 12, plus fotografia
oslávenca /nie je povinná/.
Svoje gratulácie môžete zasielať
na email
kultura@nitrianskepravno.sk
alebo doniesť osobne na OcÚ v
Nitrianskom Pravne.

MÍĽNIKY V DEJINÁCH
Nitrianskeho Pravna

VŠETKO NAJLEPŠIE
10. novembra 2017 sa dožila
krásneho životného jubilea

pani Alica Matušíková.

1923
1924
1924
1924
1926-27
1928
1929
1931
1931
1933
1937
1938-39
1941
1942
1942-43
1942

Prajeme jej veľa slnka, málo mraku,
hŕbu šťastia, túžby trochu,
hrsť múdrosti, čo sa s nehou snúbi
a zbor TENEREZZA čo ju ľúbi.
Sedemdesiat rokov je 25569 dní,
každý z nich bol iný...
jeden deň všedný, iný nádherný.
Každý deň mal svoj význam
a stálo za to žiť,
preto to treba poriadne osláviť.
Želá Komorný orchester

asť

II. č

1904
- 17. 2. bol založený spolok stavebných robotníkov „Bauarbeiterverein“
1908
– založený bol Mládežnícky spolok „Jünglingsverein“
1908-09 - je v prevádzke filiálka Prvej prievidzskej banky
1909
– konali sa v Pravne misie Lazaristov
1909
– 31. 10. prišiel do Pravna prvý vlak
1910
– inštalovali telegrafické spojenie s Prievidzou
1911-12 - bol renovovaný obecný dom (súčasná podoba budovy radnice)

1919
1921

K JUBILEU!
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1945
1945
1946
1948
1960
1961-63
1966
1975
1980

– 8. 11. vznikol Katolícky spolok (ako nástupca Mládežníckeho spolku)
– Pravno malo 2014 obyvateľov:
1005 remeselníkov (sezónni robotníci s remeselnou kvalifikáciou), 411
maloroľníkov, 114 poľnohospodárskych robotníkov, menej štátnych
zamestnancov, úradníkov
– inštalovali na námestí elektrické osvetlenie, prúd dodávala Elektrická
účastinná spoločnosť (z mlyna v Pravenci)
– 19. 8. bol znovu založený Hasičský zbor
– konali sa misie Redemptoristov
– od 29. 11. námestie premenovali na Masarykovo námestie
– novostavba cesty z Pravna do Martina (cez Kláštor pod Znievom)
– v Pravne vznikol spolok na ochranu zvierat
– 5. 1. sa ujali svojho postu československí žandári
– založený Opatrovateľský spolok mládeže (Jugendfürsorge)
– prvé kino v Pravne (v budove mládežníckeho spolku, neskoršieho KD)
– Kino Tatra (presťahované do budovy niekdajšieho pivovaru, dnešný
Vekaterm)
– založený Nemecký kultúrny spolok so sídlom v Prievidzskej ulici
– novostavba cesty Nitrianske Pravno - Vyšehradné - Jasenovo
– 29. 7. bol vymenovaný v Pravne vládny komisár
(cudzia osoba, ktorá si
vymenovala 7 domácich mužov ako poradný orgán)
– 5. 9. bola otvorená Keramická umelecká škola
(priestory postavené na
konci Žltej ulice, na pravej strane)
– Fabrika Pallehner na výrobu keramiky pri železničnej stanici
(vznikla modernizáciou pôvodnej tehelne, neskôr zoštátnené)
– v máji začali stavebné práce pre objekty nemocnice,
(naplánovaných bolo niekoľko pavilónov, zrealizovaný bol jeden)
– 5. 4. vstupujú do Pravna sovietski a rumunskí vojaci
– nemecké podniky, obchody, usadlosti boli skonfiškované štátom
(dekrét prezidenta č. 27 a 28/1945)
– 28. 10. slávnostné premenovanie obce z „Nemecké Pravno“ na „Nitrianske
Pravno“
– prvý predseda MNV Jozef Mazán
– 9. 5. bol odhalený pomník hrdinom 2.svetovej vojny, dielo Vojtecha
Ihriského
– budovanie nových pavilónov základnej školy ( á 9tried )
– pokus o rekonštrukciu rybníka v Bôriku, pre povodeň bola nedokončená
– asanácia chlapčenskej školy na námestí
– začalo sa vyučovať v pavilónoch pre prvý stupeň
Mgr. Andej Richter
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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Výstavba splaškovej
kanalizácie v našej obci
V roku 2016 obecný úrad spolu s
občanmi riešil zmluvy o napojení
domácností na kanalizačný zberač,
ktorý má byť v našej obci spolu s
čističkou odpadových vôd
vybudovaný.
Začiatkom tohto roka prebehlo
výberové konanie na dodávateľa tejto
stavby, ktorým sa stala spoločnosť
HORNEX. V súčasnej dobe prebieha
spracovávanie realizačnej
dokumentácie pre výstavbu
kanalizácie na základe zamerania
všetkých inžinierskych sietí, ktoré boli
vytýčené ich správcami v októbri a v
novembri. Na stretnutí so zástupcami
spoločnosti Hornex nám bolo
oznámené, že s prácami na výstavbe
kanalizácie sa začne až v jarných
mesiacoch roku 2018 ( po ukončení
zimnej údržby na miestnych
komunikáciách a štátnych cestách).

Výstavba kultúrneho
domu v Nitrianskom
Pravne
Výstavba nového kultúrneho domu v
našej obci bola v minulosti plánovaná v
areáli športového ihriska. V súvislosti s
tým, ak by vyšla výzva na
rekonštrukciu kultúrnych domov,
vedeli by sme starý kultúrny dom
zapojiť do projektu, (nejakú jeho časť -

jednu, možno dve časti stien) a v tomto
zmysle bol v roku 2008 rozpracovaný
aj projekt rekonštrukcie KD. V
súčasnosti je však situácia taká, že sa
nepredpokladá vyhlásenie výziev na
výstavbu alebo rekonštrukciu
kultúrnych domov. Preto sme sa
rozhodli ísť vlastnou cestou s tým, že
dáme vypracovať nový projekt KD. Pre
vypracovanie projektu sme zvolili
formu vyhlásenia súťaže
architektonických návrhov. Na prvom
zasadnutí hodnotiacej komisie, dňa
28. 3. 2017, kde sa pripravovali
podklady pre vyhlásenie súťaže sme si
spoločne prechádzali okolie starého
kultúrneho domu, kde sme uvažovali
aj s výstavbou nového. Architekti sa
jednoznačne vyjadrili, že najlepšie
miesto pre nový kultúrny dom je na
námestí, v centre diania v obci a nie na
jeho okraji. Preto sa následne
rozhodlo, (a bol tomu venovaný aj bod
programu zastupiteľstva dňa 6. 4. 2017,
kde architekti prezentovali a
argumentovali pred poslancami a
o by vat e ľ m i o b c e z á m e r n ové h o
umiestnenia KD) že nový kultúrny
dom bude umiestnený na námestí.
Následne na to bola dňa 30. 6. 2017
vyhlásená súťaž návrhov. Komisia
zložená zo zástupcov obce a
renomovaných architektov
10. októbra doručené návrhy
vyhodnotila a vybrala víťazný, ktorý
bol neskôr prezentovaný na int.
stránke obce a na výstave návrhov.
Definitívne miesto, kde by mal nový
kultúrny dom stáť určil až víťazný
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návrh, podľa ktorého je umiestnený za
budovou obecného úradu a
prepojený s budovou úradu.
Na mieste starého KD, ktorý sa
nedávno zbúral, by malo (ak nám
prejde projekt, do ktorého sa
zapájame na základe vyhlásenej výzvy
z eurofondov) vyrásť nové komunitné
centrum.
V súvislosti so širokou diskusiou, ktorá
sa rozpútala po uverejnení výsledkov
súťaže a hlavne po prezentácii
víťazného návrhu chcem vysvetliť, že
víťazný návrh je len „návrhom“ a
spolu s jeho autormi budeme pred
vypracovaním samotnej projektovej
dokumentácie dotvárať a upravovať
jeho výsledný vzhľad, pričom sa
budeme snažiť zakomponovať tam aj
konštruktívne pripomienky a návrhy,
ktoré vzídu z celoobecnej diskusie.
Na záver by som chcel vyzvať širokú
verejnosť, aby nám pomohla pri
získavaní finančných prostriedkov na
výstavbu nového kultúrneho domu v
Nitrianskom Pravne.
Pre tento účel sme koncom roka 2016
založili neziskovú organizáciu s
názvom
„Kultúrny dom pre Pravno, n.o.“
adresa: Námestie SNP 1/1,
97213 Nitrianske Pravno
IČO: 50660144
cez ktorú chceme získavať
prostredníctvom darov, prípadne 2% z
daní finančné prostriedky na jeho
výstavbu.
Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

Výzva občanom - upozornenie
neužívate vlastný pozemok, ale cudzí,
ktorý Vám bol odovzdaný pozemkovým
úradom resp. odborom pozemkovým a
lesným príslušného okresného úradu v
období od roku 1991 do roku 2008. Riešilo
sa to cez § 15 zákona 330/1991 Zb. o
pozemkových úpravách (slangovo sa to
n a z ý va l o v y č l e n e n i e p o z e m k u c e z
pätnástku). Takéto vyčleňovanie vyplynulo
z veľkej rozdrobenosti pozemkov, ktoré
vlastnili naši občania a neboli obrábania
schopné ich podiely čo v jednotlivých
parcelách mali. Pre názornosť priemerný
gazda na Slovensku mal pôdu rozdrobenú
v 15 až 36 pozemkoch pri celkovej výmere
niekoľko málo ha poľno- hospodárskej
pôdy. Keďže po roku 1989 bol veľký dopyt
po obrábaní pôdy, tak sa to riešilo
náhradným užívaním s garanciou štátu.
V kocke o tzv. náhradnom užívaní Tento § 15 bol v roku 2008 zrušený a preto
poľnohospodárskych pozemkov t. j. že je potrebné vydať nové rozhodnutie pre
Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru
pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie upozorňuje všetkých občanov ,
ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie
vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez
pozemkový úrad resp. pozemkový odbor
okresného úradu s príslušným
rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej
užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali
žiadosť na pozemkový a lesný odbor
príslušného okresného úradu o vydanie
nového rozhodnutia na tento pozemok.
Pracovníci odboru upresnia aké doklady je
potrebné doložiť podľa zákona č.
504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do
daného termínu užívanie náhradného
pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to
občania.

tých vlastníkov, ktorí užívajú takýto (cudzí)
pozemok, pričom nemusia byť
podnikatelia a chcú tento pozemok užívať
aj naďalej. Je potrebné aby do 28.2.2018 sa
takto dotknutí občania ohlásili a dali
žiadosť na príslušný okresný úrad odbor
pozemkový a lesný. Pracovníci odboru
následne usmernia čo je potrebné doložiť
ku žiadosti. Lesných pozemkov by sa to
týkať nemalo, nakoľko tie sa odovzdávali
len vlastníkom lesa a vo vlastníckych
hraniciach príslušných parciel. No niekde
sa môže aj to vyskytnúť, hlavne tam, kde
boli porastené lesným porastom bývalé
pasienky prípadne orná pôda a nikto druh
pozemku (kultúru) nezmenil.
Podrobnosti si môžu občania naštudovať
prípadne v zákone č. 504/2003 Z.z. o
nájme poľnohospodárskej pôdy,.... a
konkrétne v § 12b a §24 c.
Martin Fecko
Poslanec NR SR
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Naša obec získala ocenenie Zlatý Erb
za 2. miesto v kateg. Najlepšia stránka obce
Obec Nitrianske Pravno si kladie za cieľ
priniesť svojim občanom, podnikateľom,
ale aj návštevníkom, čo najlepší servis pri
poskytovaní informácií o dianí v
samospráve, kultúre, športe a podobne.
Okrem obecného rozhlasu a obecných
novín je v tomto smere najlepším
prostriedkom internetová stránka a
sociálne siete.
Internetová stránka obce začiatkom
tohoto roku prešla kompletnou
prestavbou, ktorá zabrala niekoľko
mesiacov. Stále prebieha jej vylepšovanie,
dopĺňanie rubrík a služieb. Do budúcnosti
sú pripravené viaceré novinky, ktoré
budeme postupne nasadzovať. Zároveň
privítame akékoľvek nápady, návrhy a
pripomienky od vás - občanov našej obce.
Svoje návrhy - čo by ste na webstránke
obce privítali, čo by mohlo byť inak, alebo
čo vám ešte chýba - môžete posielať na
email webmaster@nitrianskepravno.sk
Z posledných noviniek, ktoré sme
na našej obecnej internetovej stránke
www.nitrianskepravno.sk sprístupnili
spomeňme napríklad archív hlásení
obecného rozhlasu, podporu odoberania
i n fo r m á c i í ce z m o b i l n ú a p l i k á c i u ,
virtuálny cintorín, digitálny kataster,
rubriku Ako vybaviť ...
O tom, že smer, akým sa
webové sídlo obce uberá
je správny, utvrdilo aj
ocenenie Zlatý erb, ktoré
obec získala v novembri
2017.

vybojovala internetová stránka mesta
Bratislavy. Špeciálnu cenu pre osobnosť za
mimoriadny prínos v oblasti
informatizácie v slovenských
samosprávach získal Branislav Mamojka,
predseda Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska.
Ceny ZlatyErb.sk boli udeľované v troch
hlavných kategóriách: Najlepšia stránka
obcí, Najlepšia stránka miest a mestských
častí a Najlepšia stránka samosprávneho
Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje kraja.
Únia miest Slovenska a eSlovensko
spoločne so Združením informatikov P o r o t a h o d n o t i l a 6 3 k r i t é r i í v 1 1
kategóriách. Ceny ZlatyErb.sk 2017
samospráv Slovenska.
odovzdával Milan Galanda, generálny
Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je s e k r e t á r Ú M S , L u c i a K o n d á š o v á ,
podporiť informatizáciu slovenských zakladateľka konferencie ITAPA a Miroslav
samospráv, oceniť výnimočné projekty a Drobný, predseda poroty. Ocenenie za
ohodnotiť snahu zástupcov samospráv obec Nitrianske Pravno prevzal správca
ú č i n n e v y u ž í v a ť i n f o r m a č n o - internetovej stránky obce Peter Černák.
komunikačné technológie
smerujúce k zvýšeniu kvality
služieb pre verejnosť.
Vyhlásenie výsledkov 14. ročníka
súťaže samospráv Slovenska
ZlatyErb.sk 2017, nad ktorou
prevzal záštitu Peter Pellegrini,
podpredseda vlády SR pre
i nv e s t í c i e a i n f o r m a t i z á c i u ,
digitálny líder SR, sa už tradične
konalo počas medzinárodného
kongresu ITAPA v Bratislave.
Celkové víťazstvo a hlavnú cenu
Grand Prix eSlovensko si

"Prebuďme sa", milí spoluobčania!
Ako viete, v našej obci sa plánuje
prístavba kultúrneho domu k starej
radnici - budove Obecného úradu.
Ja sám som bol zástancom myšlienky,
aby nový kultúrny dom stál na
námestí. Dúfal som,že sa v prístavbe k
starej radnici nájdu kancelárie pre
desať pracovníkov obecného úradu,
ktorí už pol storočia okupujú tento
krásny palác. Táto historická budova,
pýcha nášho námestia, môže slúžiť
ako palác kultúry a galéria. Dnes už
všetci poznáme sochára európskeho
mena Jozefa Damku, ktorý si svoju
galériu tu doma určite zaslúži.
Nie je nám dostatočnou výstrahou
budova hotela na námestí? Túto
obludnosť pred 40 rokmi zámerne
vrazili do nášho historického centra
na najcitlivejšom mieste, pri kostole!
Naveky sa tam bude týčiť, ako

Určite je možné nájsť citlivejšie
riešenie prístavby, ktorá by skutočne
rešpektovala túto krásnu budovu, ako
aj historické námestie, ktoré je
unikátne v rámci celého Slovenska. V
posledných rokoch dosť utrpelo
nevhodnými zásahmi. Na celom svete
je čoraz aktuálnejšia ochrana
kultúrneho dedičstva, len poniektorí
Preto ma šokoval návrh, ktorý naši Pravňanci to ešte nevedia.
kompetentní vybrali ako najvhodnejší.
Neviem čím "artikuluje" okolité Preto vyzývam všetkých občanov
námestie, ako sa vyjadrili autori. Podľa Nitrianskeho Pravna, ktorí s týmto
mňa mu absolútne protirečí a škodí. necitlivým zásahom nesúhlasia, aby
Ak sa táto stavba zdá niekomu vyslovili svoj protest podpisom pod
moderná, t ým skôr nepatrí do p et í c i o u p ro t i t e j t o p r í s t av b e .
historického centra, lebo ho úplne Podpisová listina sa nachádza v
znehodnotí. Postavte ju niekde inde, kvetinárstve Kvetinka oproti Jednote.
ak je to nevyhnutné. Tým sa ale
Za petičný výbor
premárni možnosť presídlenia
Rastislav Haronik
kancelárií Obecného úradu do
novostavby a vytvorenie galérie.
pamätník totality a poníženia nás
všetkých! Cielene tak zničili časť našej
histórie. Vtedy sme nemali možnosť
tomuto "trestnému činu" zabrániť.
Opačná strana ulice s lekárňou
nasvedčuje tomu, že aj nová zástavba
sa dá riešiť citlivo s ohľadom na svoje
okolie.
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Martinský lampiónový sprievod
V predvečer sviatku sv. Martina ulice našej obce už
tradične rozžiarili lampióny. Žiaci Spojenej školy pripravili
krátky kultúrny program, v ktorom si pripomenuli príbeh
sv. Martina. Po zaspievaní martinských piesní sa mohutný
sprievod pomaly presunul z areálu školy cez Pioniersku
a Dlhú ulicu na námestie, kde deti čakali sladké perníčky
a výborný čajík.
Detskú radosť znásobila prítomnosť koníka s jazdcom
v martinskom obleku.
Tohto roku nadobudla akcia charitatívny rozmer. Pre
pobočku OZ Dobrý pastier z Kláštora pod Znievom, ktorá
sídli v našej obci, vyzbierali organizátori 90 €. Všetkým
darcom patrí srdečná vďaka.
Vď a k a p a t r í t a k t i e ž d e ť o m , k t o r é
vystupovali v kultúrnom programe,
vedeniu školy, OcÚ ako i KNS
v Nitrianskom Pravne za spoluprácu.
Tešíme sa na stretnutie opäť o rok!
foto + video

Katarína Ivinová

Zavítal k nám Mikuláš!

foto + video

Každoročne prichádza 6. decembra všetky deti potešiť
vzácna návšteva - Svätý Mikuláš. Málokto vie, že pôvod
tohto vševediaceho dobrodinca nie je na ďalekom severe,
ale priamo v Malej Ázii, dnešnom Turecku.
Práve tu pôsobil v prvej polovici štvrtého storočia biskup
menom Mikuláš. O jeho živote a činoch je známych len
málo faktov a dôkazov. Historické zdroje prezrádzajú, že
bol nielen temperamentnou osobnosťou, ale taktiež
veľkým diplomatom, ktorý neraz uprednostnil milosť
pred tvrdým zákonom a pomohol tak mnohým ľuďom v
núdzi.
A tak je celkom prirodzené, že práve Svätý Mikuláš je
jednou z najobľúbenejších postáv a to nielen vo svete
Kresťanstva. Mikuláš sa narodil medzi rokmi 270 a 286
v Patare – dnešných ruinách pri mieste Kalkan v Turecku.
Bol synom majetných rodičov, ktorých dedičstvo neskôr
rozdal chudobným. Keď mal 19 rokov ho jeho strýko,
vtedajší biskup z Myry (dnes mesto Demre na juhu
Turecka), vysvätil za kňaza a vymenoval za predstaveného
kláštora Siónu. Krátko po jeho smrti sa Mikuláš vydal na
púť do dnešného Izraela. Po návrate ho vyhlásili za
svätého a stal sa nástupcom svojho strýka v Myre, malej
obci juhozápadne od Antalye. Bol povestným svojou
dobročinnosťou, ktorá ešte viac vzrástla, keď sa v Myre
stal biskupom.
Preto aj mi v Nitrianskom Pravne každoročne na počesť
tohto vzácneho človeka pripomíname si a privítame na
námestí Mikuláša ktorý je patrónom a ochrancom detí.
Nebolo tomu inak ani tento rok. Na námestie prišlo
množstvo zvedavých detí spolu so svojimi rodičmi. Presne
o sedemnástej sa objavil koník s vozom na ktorom sedel
Mikuláš v sprievode anjela a čerta. Na úvod sme požiadali
Mikuláša aby nám pomohol rozsvietiť vianočnú výzdobu v
našej obci ktorá nám bude spríjemňovať adventné a
vianočné obdobie. A potom prišiel rad na deti, odvážnejší
prišli až k Mikulášovi zaspievali alebo zarecitovali
básničku ktorú si pre neho pripravili a on ich odmenil
sladkým darčekom. Dúfajme že Mikuláš aj o rok nájde
cestu do Nitrianskeho Pravna.

Spracovala Magdaléna Vaňová /zdroj internet/
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Posedenie s darcami krvi
Ako všetci vieme, krv je naj-vzácnejšia tekutina a nikdy
jej nie je dosť. V našej obci máme veľa darcov krvi a
pozoruhodné aj to, že darcovstvo akoby prechádzalo v
našich rodinách z pokolenia na pokolenie. V sobotu 11.
novembra 2017 sme odmenili našich darcov.

Patrí im naša vďaka a želáme im pevné zdravie aby
svojim neoceniteľným činom mohli aj ďalej pomáhať
tým, ktorí to potrebujú.
Výbor MS SČK ďakuje všetkým darcom a sponzorom
ktorí podporili akciu oceňovania darcov krvi.
MS SČK Marcela Kúdelová

Kňazovického medailu získal - Juraj Klajber
Zlatú Jánskeho plaketu - Mgr. Juraj Daňo, Eva Dzianová
Striebornú Jánskeho plaketu - Ing. Jozef Balčirák, Eva Fillová, Katarína Grossová, Juraj Mendel, Ivan Zábojník
Bronzovú Jánskeho plaketu - Stanislav Kračmer ml., Martin Pekár
Ďakujeme sponzorom:
- Adion - Michal Hlavenka

- BETTEX, spol. s r.o
- Reštaurácia U
Poslednej bosorky
- COOP Jednota
- Kvetinarstvo Darina
- Drogéria TETA
- Pinguin Supek
- Pohostinstvo Relax
Solka
- Silvia Gromová
KVETINKA
- Kebab Na Polceste
- Obuv Lubiková
- Mäso Ponitrie

- Pizzéria Mirola
- Spoločnosť RIALTO s.r.o.
- Stavebniny KREMEL
- Miroslav Jašek ELEKTRO
- Stavmix plus
- Beauty Studio Ulrika
- Môj obchod potraviny Domaníková
- Papiernictvo
- p. Češeková
- p. Čavojská
- p. Mendel
- p. Mušáková
- p. Zabojníková

Rozpis sviatočných služieb Božích evanjelického cirkevného zboru
Služby Božie v Nitrianskom Pravne:
26. 12. 2017 (2. slávnosť vianočná) – 14.30 h
1. 1. 2018 (Nový rok) – 14.30 h
7. 1. 2018 (1. nedeľa po Zjavení) – 14.30 h

Prípadné bližšie informácie
na www.ecavprievidza.sk

Služby Božie v Prievidzi:
24. 12. 2017 (Štedrý večer) – 16.00 h
25. 12. 2017 (1. slávnosť vianočná) – 9.30 h
26. 12. 2017 (2. slávnosť vianočná) – 9.30 h
31. 12. 2017 (Závierka občianskeho roka) – 16.00 h
1. 1. 2018 (Nový rok) – 9.30 h
6. 1. 2018 (Zjavenie Krista Pána) – 9.30 h
7. 1. 2018 (1. nedeľa po Zjavení) – 9.30 h
Peter Majerík

Upozornenie
pre občanov!!!

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

Zber komunálneho odpadu
v našej obci počas
vianočných sviatkov
Skládka TKO Vyšehradné
oznamuje občanom našej obce,
že zber komunálneho odpadu
sa v týždni od 25. 12. do 29. 12.
nebude vykonávať.
Odpad sa bude zbierať až
vo štvrtok 4. 1. 2018
a v piatok 5. 1. 2018.
vedúci skládky TKO

Spoločenská
rubrika
Novonarodení občania
Emily Raučinová
Filip Tkáč
Paulína Dírerová
Adam Marek Baláž
Rozlúčili sme sa
Želmíra Marta Valušková
Ladislav Záhon
Jozef Siebenstík
Alžbeta Závalcová
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DONÁTOR A MECÉN VENANT CZEIZEL
Pravniansky rodák, kňaz, mecenáš
umenia a kultúry, zakladateľ výchovných
a podporných spolkov a inštitúcií v
krajine, zakladateľ a donátor VENANTINA
– detskej opatrovne /materská škola/
a dievčenskej školy v Nitrianskom Pravne.
Za zásluhy o rodnú obec mu
predstavenstvo udeľuje Diplom čestného
občana mesta so všetkými z toho
vyplývajúcimi právami a privilégiami.
Narodil sa v roku 1837, pripomíname si
teda 180. výročie jeho narodenia.
Czeizelova cenná knižnica, majstrovské
diala a práce známych maliarov, ktoré
vlastnil, svedčili o tom, že veda, literatúra
a umenie mali v jeho osobe veľkého
mecenáša. Bol významným
podporovateľom kultúrnych snáh. Podľa
svojich finančných možností prispieval
výchovným a podporným spolkom
a inštitúciám mládeže. V roku 1861 sa stal
zakladajúcim členom Spolku sv. Štefana.
V školskom roku 1867/68 daroval pre
prírodopisný kabinet gymnázia
v Szekesfehervári 60 rôznych vzácnych
minerálov. 28.septembra 1880 venoval
1000 forintov na základinu detskej
opatrovne pod vedením rádových sestier,
ktorá mala byť postavená v Nemeckom
Pravne. V školskom roku 1881/82 sa stal
zakladajúcim členom Alumnea
/Alumneum – podporný spolok pri
prievidzskom nižšom rímskokatolíckom
gymnáziu/. 27. mája 1890 dal ďalších 1000
forintov zlatej renty na omše, ktoré mali
by ť s l ú ž e n é v k a p l n ke Ve n a nt i n a
v Nemeckom Pravne.
6. augusta 1890 poslal banskobystrickej
stoličnej kapitule spravovať 9 zlatých rent
v hodnote 5400 forintov a 11 žrebov
/zrejme sa jednalo o cenné papiere/ na
maľované okná nového farského kostola,
ktorý má byť postavený v Nemeckom
Pravne. Jeho závet zo dňa 15.augusta 1890
nie je ničím iným, ako odkazom
hnuteľného a nehnuteľného majetku na
dobročinné účely. Prispel na reedíciu
modlitebnej knižky Andreja
Brestyanského. Strieborný kalich daroval
kostolu v Šoškúte, kňazom prítomným na
jeho pohrebe odkázal po jednom
kráľovsko-cisárskom zlate. Jeho meno však
zvečnili dve jeho diela: chudobinec
Venantinum v obci Šoškút a elementárna
dievčenská škola a detská opatrovňa
n e s ú c a t a k t i e ž m e n o Ve n a n t i n u m
v Nemeckom Pravne.
PRIEBEH ZALOŽENIA VENANTÍNA V
NEMECKOM PRAVNE
V srdci tohto vlastenca žila veľká túžba, aby
bola v jeho milovanej rodnej obci výchova
mládeže, hlavne však výchova a výuka
dievčat, na silnejšom morálnom základe,
aby sa z dievčat Pravna stali dobré
vlastenky, počestné a vzdelané matky. Len
tak mohol dúfať, že pobožnosť zdedená po
predkoch neochabne, ale bude stále
silnejšia.
Vtedajší pravniansky
duchovný Jozef Vohlland v roku 1878 na

zasadaní školskej stolice nadhodil, že
pomery v miestnej dievčenskej škole, kde
sú nedostatky disciplinárne a študijné, by
sa zlepšili len vtedy, ak by obec poverila
vedením učiteľky - radové sestry. Nápad sa
stretol so všeobecným súhlasom. Vohlland
predstavil úspešnú a všeobecne známu
činnosť učiteliek – sestier Vincentiek a
presvedčivými argumentami dokazoval, že
dievčatá dostanú mravnú, náboženskú a
vlasteneckú výchovu. Jeho slová tak
zapôsobili, že predstavenstvo obce ho
poverilo, aby sa obrátil na
banskobystrického biskupa Arnolda
Ipolyiho, so žiadosťou o rehoľné sestry
učiteľky.
Biskup dostal od predstaveného
spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv.
Vindenta de Paul prísľub, že už v roku 1880
môže poslať do Nemeckého Pravna tri
rehoľné sestry, ktoré by začali vyučovanie
v školskom roku 1881/82. Predstavenstvo
v š a k m u s e l o v y r i e š i ť s it u á c i u , kd e
umiestniť sestry. Po dlhom uvažovaní sa
dohodli, že obecnú kúriu tzv. „Edelhaus“,
kde sídli doterajšia dievčenská škola, treba
prestavať na kláštor spojený so školou.
Predstavenstvo dúfalo, že potrebné
peniaze získajú od dobrodincov. Touto
úlohou bol poverený farár Jozef Vohlland.
Okrem iných sa s prosbou obrátil aj na
farára Venantia Czeizela, ktorý – dobre
poznajúc budovu obecnej kúrie – odpísal
Vohllandovi, že v tom dome by možno
mohli byť umiestnení žandári, ale nie nová
moderná škola a teda že na prestavbu nič
nedá. Odôvodnil to tým, že budova nie je
vyhovujúca, izby sú male a nedajú sa
rozšíriť na triedy a ubytovanie sestier musí
byť blízko kostola. Jeho úvahy potvrdili
neskoršie udalosti. Do Pravna pricestovala
predstavená banskobystrických sestier,
aby si prezrela starú obecnú kúriu,
vyhliadnutú na ubytovanie. Po jej dôkladnej
obhliadke pokladala budovu pre jej polohu
a dispozície za nevyhovujúcu pre vyššie
spomenutý účel. / zápisnica zo zasadanie
školskej stolice 7.9.1880 /
Po odpovedi Vohllandovi sa začal Czeizel
otázkou náboženskej a morálnej výchovy
dievčat v Pravne zaoberať. Uvažoval, že ak
chce obec dať výchove pevnejší základ, je
potrebné zriadiť už detskú opatrovňu pod
vedením rádových sestier. Aby tomu
napomohol, založil v banskobystrickej
kapitule 28.9.1880 základinu 1000 forintov
na stavbu takéhoto zariadenia. Vyhradil si,
aby suma prinášala úroky, kým bude ústav
v štádiu zakladania. Až po roku uvažovania,
v novembri 1881 v dopise Vohllandovi urobil
nasledujúcu ponuku: Prehlásil, že dá 4000
forintov na výstavbu opatrovne a
dievčenskej školy v Pravne, ak:
1. obec
pre tento účel prepustí majer „Meierhof“
spolu so záhradou,
2. ak obec
poskytne stavebný materiál,
3. ak by
suma 4000 nestačila, obec prispeje aj
peniazmi,
4. plán budovy zašlú na
schválenie biskupovi,
5. budova a

(druhá časť)

pozemok prejdu do vlastníctva cirkvi a to
bude zapísané aj do pozemkovej knihy,6.
predmety v škole budú vyučovať v
maďarčine,
7. priečelie ústavu bude
zdobiť nápis Venantinum.
Czeizel požiadal Vohllanda, aby predložil
túto ponuku obecnej rade, so zamlčaním
jeho mena. Ak by bola ponuka prijatá,
problém so školou by bol vyriešený. Začala
sa zdĺhavá debata, ktorá trvala od 5.1. do
13.1. 1882. Ponuka 4000 forintov vyvolala
uznanie verejnosti, ale napriek tomu sa
radní nedokázali dohodnúť, lebo
prepočítali, že obec by musela dať na
výstavbu minimálne ďalších 4000. O
prepustení majera nechceli ani počuť.
Miestny farár opätovne opakoval svoju
výzvu a pripomínal, že zastupiteľstvo sa už
niekoľkokrát rozhodlo zveriť výchovu
dievčat do rúk rádových sestier. Vohlland,
aby zabezpečil prijatie svojho návrhu,
prehlásil: „Ak nepríjmeme ponuku 4000
forintov, môže sa stať, že Prievidza, ktorá
má tiež v úmysle stavať cirkevnú školu, by s
vďakou prijala vyššie spomenutú ponuku,
keby sa na ňu dobrodinec obrátil, čo by
bolo pre Pravno veľkou potupou a hanbou.“
Bol však sklamaný, lebo predstavenstvo
prijalo návrh podnotára Jána Kocsnera a
rozhodlo prijať uvedenú sumu, ale nie na
výstavbu, ale ako základný kapitál, ktorý
uložia na úroky. Keď jeho výška dosiahne 10
0 0 0 f o r i n t o v, z a v i a ž u s a p o s t a v i ť
primeranú školu a zabezpečiť uhradenie
š ko l s k ýc h v ýd av kov a p l at s e s t i e r.
Czeizelovi o zasadnutí predstavenstva z
13.1.1882 podrobne referoval v a napísal mu
aj, prečo úmyselne zamlčal bod 6., pretože
si myslí, že vyučovanie náboženstva a
čítanie Písma svätého môže prinášať dobré
výsledky, len ak sa vyučuje v materinskom
jazyku dieťaťa. Príčinou toho, prečo sa
obec nevedela v tak dôležitej otázke
rozhodnúť, bolo, že niektorí členovia rady
od začiatku nepodporovali návrh, aby sa
škola dostala do rúk sestier. Nahovorili
zastupiteľstvu, že rád požaduje pre sestry
prepychovú rezidenciu, neskôr sa pridali
fámy, že vyučovanie nebude na úrovni, lebo
mníšky dievčatá rozmaznávajú a privykajú
na zaháľačstvo. Záležitosť cirkevnej školy
stála tak zle, že nechceli ani ponúknutých
4000 forintov. Chcú vraj verejnú (obecnú)
školu, na ktorú by mohli dostať aj štátnu
podporu. Vzhľadom k tomu, že Czeizelov
návrh nebol prijatý, sa touto otázkou ďalej
nezaoberal.
Až po roku, 19.1. 1883 Vohlland prekvapil
Czeizela radostnou správou: Obecné
zastupiteľstvo rozhodlo prepustiť
pozemok majera pre účely výstavby škôlky
a školy, ak menovaný dobrodinec poskytne
4000 forintov sľúbených v predošlom
roku. Czeizel odpovedal: „Svoju sekeru
som zaťal do ohromného stromu, avšak
jeho vyrúbanie nie je nemožné, len veľká
vytrvalosť je potrebná.“
...pokračovanie v budúcom čísle
spracoval Mgr. Andrej Richter
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TVORIVÁ DIELŇA V NEMECKOM JAZYKU

V týždni od 22. do 27. októbra 2017
usporiadal opäť Karpatsko-nemecký
spolok na Slovensku projekt
„KINDERWERKSTATT“, ktorý bol
určený pre deti 5. ročníkov
základných škôl s vyučovaním
nemeckého jazyka (Kežmarok, Nitr.
P rav n o , Brat i s l ava , Me d z e v,
Chmeľnica, Geľnica).
Detský kreatívny pobyt spojený s
WORKSHOPMI sa uskutočnil aj
tentokrát v Hoteli „ AGRO“ v
krásnom prostredí Vysokých Tatier
vo Veľkej Lomnici.
Z našej školy sa projektu zúčastnila
p. uč. Ivona Haneschová a sedem
žiakov z 5.A triedy: Jahanna Mária
R i c h t e r, P e t e r M u c h a , M á r i a
Páleschová, Ema Hiščárová, Laura
Orthová, Laura Škorvánková
a Vanessa Zimmermanová.
Tohtoročná téma bola „Hľadanie
stôp-včera-dnes-zajtra“.
Už tradične tvorivú dielňu viedol
pán Helmut BISTIKA z Medzeva umelec, ktorý je známy nielen na
Slovensku, ale predovšetkým v
nemecky hovoriacich krajinách. Pod
jeho vedením deti spoločne hľadali
spojitosti s jednotlivými odvetviami.
Tento rok boli aktivity zamerané
na vyhľadávanie informácií, šitie,
vyšívanie, zdobenie, deti sa
venovali remeslám a výrobe
drevených hračiek. Tvorivá
práca bola zameraná na
zručnosti, individuálnu prácu
detí, ich predstavy, názory,
výt varnú kreatívnu t vorbu,
pohybové stvárnenie,
dramatizáciu a zdokonaľovanie

sa v nemeckom jazyku.
Dopoludňajšie, ale aj večerné hodiny
b o l i k a ždý d e ň v yh ra d e n é n a
kreatívnu prácu formou lepenia,
maľovania, kreslenia, našívania a
dekorovania pomocou rôznych
materiálov. Pri šití kostýmov na
drevené postavičky využívali deti
akrylové farby, pastely, voskovky,
gombíky, kožu, korok, korálky, vlnu,
flitre, stužky, mašle, rôzne ozdôbky a
vytvárali tak netradičnú formu
odievania z minulosti, prítomnosti a
budúcnosti. Pri práci s drevom

Sokoliari v materskej škole
Dňa 14. novembra 2017 do našej materskej
školy zavítala veľmi vzácna návšteva. Prišla
nás pozrieť sokoliarska skupina Aquila z Bojníc.
Sokoliarske vystúpenie s dravcami, bolo pre
deti, aj pre pani učiteľky, dych berúcim
zážitkom. Dravce ktoré nám sokoliari
predstavili, mali detičky možnosť
obzrieť si z blízka, dokonca ich
pohladkať, či odfotiť sa s nimi.
Sokoliari nám povedali množstvo
informácií o týchto dravcoch, taktiež,
že im pomáhajú, zachraňujú ich
a neskôr znova vypúšťajú do voľnej
prírody. Detičky mali možnosť prísť do
kontaktu a dozvedieť sa viac
informácií o dravcoch , ako napríklad:
Myšiaka, Plamienky driemavej, Výra
skalného či Orla skalného.

v zn i k l i j ed i n e č n é a o r i g i n á l n e
hračky, vhodné aj ako darček pod
vianočný stromček.
Okrem tvorivej práce bol
zabezpečený aj pohyb detí na
čerstvom vzduchu, výlety do
Kežmarku, Popradu, Tatranskej
Lomnice a Starého Smokovca.
Večery trávili deti pri kultúrnom
programe, ktorý si na vopred zadanú
tému pripravili. Boli to rôzne scénky,
v t ip n é ko m e nt á re a n ovin ové
reportáže, ktoré zábavnou formou
prezentovali tak, aby sa
zdokonaľovali v komunikácii
v nemeckom jazyku.
Deti získali množstvo zážitkov
a s t r áv i l i n á d h e r n ý t ý ž d e ň
v príjemnej tvorivo - pracovnej
atmosfére, na
ktorý budú ešte
dlho spomínať.

Ivona
Haneschová
Pán sokoliar Jozef Tomík, si pre
deti pripravil aj súťaž. Kto si
zapamätal čo to z informácií
o vtáčikoch a vedel odpovedať
na otázky, vyhral pierko
z niektorých dravcov. Za
vystúpenie sokoliarom veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa nabudúce.
Mária Kondičová
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HOVORME O JEDLE
Dnešná doba na nás kladie čoraz
väčšie nároky. Aby sme všetko
zvládli, musíme byť zdraví. A bez
zdravého jedla to nejde. Preto sa i
naša škola zapojila do projektu
"Hovorme o jedle" ktorý je
realizovaný pod záštitou
Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR a Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu
SR. O zdravom jedle sme sa
rozprávali na hodinách, v triedach
sú výstavky ovocia a zeleniny. Žiaci
sa zapojili aj do výtvarnej súťaže
„CHUTNÉ MAĽOVANIE“ a literárnej
súťaže „NAČO SÚ NÁM POLIA,
SADY.“ Všetci však máme najväčšiu
r a d o s ť z v ý s t a v y, k t o r ú s m e
spoločne vytvorili pred pavilónom
C. Dedko Bonifác so svojimi
pomocníkmi už pozbieral úrodu a
teraz spokojne sedí a oddychuje
uprostred plodov jesene. Deti mu
pomohli. Z tekvíc vyrobili

svetlonosov a iné strašidlá a
strašidielka, ktoré dávajú pozor na
bohatú úrodu ovocia a zeleniny.
Obďaleč stojí stará mama a jej dcéry
Mahuliena, Gréta, Lesnica a Žofia.
Dozerajú, aby deti zjedli zdravú
desiatu, ktorú im pripravili rodičia.
Ďakujeme našim žiakom, ich
učiteľom , rodičom, starým
rodičom. Všetkým, ktorí priložili
ruku k dielu. 1 .A Maroško Teplan,
Dominika Ivinová, Leonard
Grolmus, Peťko Gross, Miška
Polgárová, Maťko Zachara, Jakubko
Škvarenina 1. B Nelka Dírerová
Peťka Barošová 1. C Oliver Khúla,
Barborka Paverová, Veronika
Kotríková, Marko Kmeť, Matej
Stražovan 2. A Ella Ťažiarová Nelka
Gebrlínová, Lukáško Žubor, Bibka
Orthová 2. B Filipko Melo, Lili Tučná,
Jurko Filkorn, Adamko Ďurík, 2. C
Peťko Gáplovský, Miško Šturcel,
Bianka Kriváková, Bianka
Dobrotková 3. A
J a s m í n a
Škrobáková, Martin
Vrábel, Oliver
Gombarček, Tadeáš
Te p l a n , D o m i n i k
Grolmus, Karolína
Humajová, Sofia
Dírerová 3. B Jakub
Dubec, Kiara

Klimantová, Vanessa Alakšová,
Dominik Žilla, Jarko Vavrek 3. C Karin
Tučná 4. A Marek Oller, Leo Dírer,
Aďka Janáčová, Sofia Solčányová,
D o m i n i k D r á b i k 4 . B To b i a s
Mašlonka, Rebeka Žillová, Aďka
Magátová, Sofia Petráková, Sofia
Gáplovská 4. C Dominika
Greschnerová 5. A Sofia Žužafková,
Laura Orthová, Nina Pediačová,
Vanessa Zimmermanová 5. B
Tomas Frink, Katka Balážová 5. C
Karolínka Mičudová, Emília
Kelebercová, Lili Šinková, Sandra
Grossová, Dávid Jantschek, Adrian
Kováč 6. B Lucka Škoríková, Samuel
Vavrek 6. C Janko Sláviček, Klaudia
Gandelová 7. A Adelka Biela, Natália
Ollerová 9. A Paľko Biely
Mgr. Alena Benešová

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny)
Občianske združenie Žiar po desiatich
rokoch pôsobenia získalo štatút MAS
s finančnou alokáciou 1 330 098,11 € na
rozvoj územia s prihliadnutím na tvorbu
pracovných miest, rozvoj podnikania,
cestovného ruchu, ale aj rozvoj verejnej
infraštruktúry malých rozmerov za presne stanovených
podmienok v zmysle spracovanej Stratégie rozvoja
územia.
Čo to vlastne MAS je? Je to vytvorené partnerstvo na
princípe spolupráce samosprávy, podnikateľskej sféry
a občianskeho sektora daného územia. V našom prípade
zahŕňa územie mesta Handlová a obce Ráztočno,
Jalovec, Chrenovec-Brusno, Lipník, Malá Čausa, Veľká
Čausa, Cigeľ, Poluvsie, Pravenec, Nedožery-Brezany,
Poruba, Chvojnica, Malinová, Nitrianske Pravno, Tužina
a Kľačno.

Kto bude mať tieto aktivity na starosti?
MAS zriadi kanceláriu s manažmentom,
ktorý bude zabezpečovať vyhlasovanie
výziev, pripravovať proces hodnotenia
na miestnej úrovni, ale aj zabezpečovať
školenia či informačné workshopy pre
potenciálnych konečných prijímateľov – samosprávy,
podnikateľské subjekty a združenia.
Kde nás nájdete? V priebehu decembra bude zriadená
kancelária MAS v Miestnom kultúrnom stredisku
v Chrenovci-Brusne.
Kde sa o aktivitách dozviete viac? Občianske združenie
má zriadenú webovú stránku www.masziar.sk, ale bude
zabezpečovať aj rôzne animačné aktivity v území. Taktiež
využije dostupné informačné zdroje v území.
Ing. Erika Jonasová
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STRETNUTIE S LEGENDOU

Pár slov o stretnutí žiakov ZUŠ
Nitrianske Pravno s hudobným
skladateľom a teoretikom prof.
Ladislavom Burlasom.
Každý, kto sa aspoň letmo zaujíma o
slovenskú hudobnú kultúru, nemôže
prehliadnuť meno profesora
Ladislava Burlasa. Tento významný
hudobný skladateľ, teoretik
a pedagóg sa v tomto roku dožíva
okrúhleho jubilea 90 rokov. Pri tejto
príležitosti sa 24. novembra 2017 v
Koncertnej sále Župného domu v
Nitre uskutočnil koncert a
kolokvium pod názvom Soirée s
L adislavom Burlasom. Osobné
stretnutie s touto legendou
slovenskej hudobnej kultúry si
nenechali ujsť ani žiaci a
pedagógovia Základnej umeleckej
školy v Nitrianskom Pravne.
Profesor Ladislav Burlas je autorom
vyše 150 muzikologických prác,
vedeckých monografií,
vysokoškolských textov, v ktorých sa
teoreticky zaoberal problematikou
hudobnej teórie, skúmal rozmanité
línie slovenskej hudobnej kultúry.
Zaoberal sa vývinom slovenskej
národnej hudby, charakterizoval
skladateľský štýl a hudobnú poetiku

predstaviteľov slovenskej hudobnej
moderny ako Eugen Suchoň, Ján
Cikker, Alexander Moyzes a ďalších;
a významné sú aj jeho práce z oblasti
hudobnej pedagogiky. Ako hudobný
skladateľ je autorom symfonických,
inštrumentálnych, vokálnoinštrumentálnych, komorných diel a
opomenúť nemožno jeho prácu pre
deti a hudbu k filmom.
Jeho skladba Sonáta a tre (pre
klarinet, vibrafón a klavír) otvárala aj
podujatie vo vynovenej koncertnej
sále Župného domu v Nitre.
Klarinetista Juraj Pivoluska,
vibrafonista Marián Michalec
a klaviristka Alena Hučková
predviedli úžasné hudobné
prepojenie a obrovskú dávku
muzikality, ktoré sa preniesli aj do
ďalších skladieb hudobného večera.
Premiérovo odzneli skladby
slovenských hudobných skladateľov
a žiakov profesora Burlasa: Danzón
pre klarinet, vibrafón a klavír Marka
Piačeka a Industrion pre klarinet,
vibrafón a klavír Róberta Krausa.
Po krátkej prestávke sa otvorilo
kolokvium, na ktorom sa stretli
významné osobnosti slovenského
hudobného života. Začala sa debata,
ktorej témou bol život a dielo prof.

OZ Bôrik - Krásny úlovok
Myšlienka obnoviť a sprevádzkovať v
našej obci rybníky v lokalite Bôrik je
projekt veľmi úspešný a čo je
najpodstatnejšie - slúži všetkým
občanom ako oddychová zóna v lone
prírody. Udržiavať okolie rybníkov a
samozrejme aj systematické
zarybňovanie je úlohou všetkých
členov OZ a prináša mnoho
potešujúcich úlovkov. Lov dravcov –
šťuka, zubáč sa začína každoročne v

prvý októbrový víkend, ale dravce sa
chytajú len cez víkendy a každý člen OZ
si môže privlastniť len jedného dravca
v rámci sezóny, ktorý sa započítava do
množstva 5 ks úžitkových rýb. Šťuka,
ktorú som ulovil dňa 21. 10. 2017
merala 96 cm a vážila 9,5 kg. Takéto
úlovky nech sú povzbudením pre
všetkých členov OZ do ďalšej práce pri
zveľaďovaní rybníkov a skrášľovaní ich
okolia. Lovu zdar !
Jozef Steinhűbl

Burlasa. Avšak nešlo len o
rekapitulovanie a “pohľady späť”, ale
otvárali sa nové témy, trefne sa
ref lektovala aktuálna situácia
súčasného hudobného života, čo
všetkým prítomným poskytlo
nádherný pohľad na profesora
Burlasa ako na mysliteľa a umelca,
ktorý stále hľadí vpred a označuje
veci dejúce sa okolo nás pravým
menom. Do debaty sa aktívne zapojili
aj žiaci ZUŠ v Nitrianskom Pravne,
jubilantovi zablahoželali, odovzdali
darček, ktorý pripravili žiaci
výtvarného odboru a nebáli sa
položiť otázky, na ktoré profesor
Burlas s radosťou odpovedal.
Naši žiaci a pedagógovia tak mali
možnosť stretnúť sa so skutočnými
osobnosťami našej hudobnej kultúry,
počuť aktuálnu súčasnú hudbu,
ktorá v nás poslucháčoch ešte dlho
rezonovala, zakúsiť magickú
atmosféru tvorivých rozhovorov,
vzniku a rozvíjania myšlienok, ktoré
majú a budú mať aktuálnu platnosť a
pri osobnom stretnutí s profesorom
Burlasom zažiť čo je to pokora, úcta,
n a d h ľ a d , o t vo re n o s ť a h l av n e
skutočná múdrosť.
PhDr. Ľubomír Pavelka PhD.
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Predstavujeme OZ Provital III.časť.
Sociálne poradenstvo, ako metódu sociálnej práce
využívame v zariadení Provital, o.z, Resocializačné
stredisko Dom života bez drog pri práci so
závislými nepretržite. Pristupujeme k nim ako ku
svojprávnym subjektom, ktorí sa dobrovoľne
rozhodli pre prijatie pomoci zo strany odborníkov
v zariadení, ktorá má viesť k abstinencii. Sú
klientmi, ale zároveň partnermi v resocializačnom
procese. Pri prístupe ku klientom dodržiavame ako
etické princípy sociálnej práce tak základné
princípy ľudských práv a slobôd. Podávame mu
pomocnú ruku a podporujeme ho pri jeho
rozhodnutí zmeniť doterajší životný štýl človeka
závislého na droge, zvládať životné krízy
a konflikty bez recidív, byť zodpovedný voči sebe
samému a svojim blízkym, konať zmysluplne,
zaradiť sa opätovne do pracovného procesu,
nakoľko sa rozhodol sám a chce a my ho
sprevádzame v jeho neľahkej životnej situácii.
V resocializačnom stredisku sme pre závislých
vytvorili prostredie,
kde môžu bez obáv rozprávať o svojich
problémoch,
kd e s i v š et c i u v e d o m u j e m e , ž e p ro c e s
nadobúdania vzájomnej dôver y klientov
k s o c i á l ny m p ra cov n í ko m , p s yc h o l ó g o m
liečebným pedagógom a ergoterapeutom je
dlhodobý,
kde je prvoradý individuálny prístup ku
klientom, z ktorého vychádzame pri stanovovaní
realistických cieľov a motivácie k abstinencii,
k d e i c h a k c e p t u j e m e a k o d o s p e l ý c h
svojprávnych ľudí, ktorí požiadali o pomoc pri
zmene svojho životného štýlu (zmeny
hodnotovej orientácie, odmietnutí drogy,
odolávanie voči drogám, hľadaní zmyslu života),
kde sú stanovené pravidlá života bez drog,
určený režim dňa, sebaobslužné činnosti
a činnosti v prospech komunity (upratovanie,
príprava stravy, práca v záhrade, príprava dreva,
pomoc potrebným spoluklientom, starostlivosť
o zvieratá, pomoc okoliu),
kde im profesionálne, otvorene, bez ponižovania
a ubližovania poskytujeme spätnú väzbu,
kde môžu znovunadobudnúť zručnosti ale aj
dokončiť neukončené vzdelanie,
kde môžu zmysluplne tráviť voľný čas: knižnica,
ručné práce, špor t, vychádzky do lesa,
s p o l o č e n s ké h r y, n áv š t e va d i va d e l nýc h
predstavení, terénna terapia,
kde môžu rozvíjať svoj talent, ktorý sa utopil
v drogách (maliari, rezbári, modelovanie z hliny,
tkanie, vyšívanie a iné ručné práce),
môžu dospieť k prijatiu svojej závislosti
a vyrovnať sa s doživotnou abstinenciou a
k zmene prežívania vôbec.
Zároveň je to prostredie, ktoré si vyžaduje zo
strany spomínaných zamestnancov profesionalitu
a vysokú dávku trpezlivosti a tolerancie pri
akceptovaní správania, postojov a zvládaní emócií
závislých klientov, čo neznamená súhlasné
stanovisko, ale „iba“ pomoc bez predsudkov,
hodnotení a predčasného vynášania súdov.
V našom resocializačnom stredisku pracujeme
denne s malými skupinami v počte maximálne 6 až
8 klientov. V rámci pracovnej terapie sa venujú
kuchyni, záhrade, udržiavaniu čistoty a hygieny,
skrášľovaniu svojho okolia, práce s drevom
a zvieratám, a podľa potreby pomoci susedom ako
aj rôznym inštitúciám, ktoré nás o pomoc
požiadajú – obecný úrad, školy, kultúrne
a osvetové strediská a i.V našom novom pôsobisku
v Nitrianskom Pravne – Vyšehradné sme našli veľa
inšpirácií na zmysluplnú prácu v záhrade, tak
v úžitkovej ako aj okrasnej.
Objekt na skoro hektárovom pozemku bol TSK
považovaný za nadbytočný a ešte pre rokom
v neobývateľnom stave. V rámci pracovnej terapie
sa všetci klienti zapojili a dodnes sa zúčastňujú
prác na „svojom“ dočasnom domove. Začiatky sa
spájajú s oškrabávaním znehodnotených
vnútorných omietok, murárskych prác, maľovaní,

obkladov kúpeľní a výmene sanitárnych zariadení.
Sťahovali sme sa svojpomocne, aj keď to trvalo
dlhšie, ale klienti sa tak sami rozhodli. Za pomoci
a niekedy len prítomnosti zamestnancov si
dokázali vytvoriť pre seba domov, aj keď
skromnejší, ale „ich“ a majú dodnes dobrý pocit
a chvália sa vykonanou prácou.
Učíme sa dodržiavať denný režim, ktorý začína
ranným vstávaním, ktoré niektorým naším
klientom v začiatkoch pobytu spôsobuje vážne
problémy, pokračujeme rozhýbaním svojho tela
krátkou rozcvičkou, v čom tiež dlho nevidia
zmysel. Nasleduje ranná hygiena, ktorá bola podľa
ich predchádzajúceho životného štýlu väčšinou
absolútne nepotrebná, resp. aj nedostupná.
Trváme na rannej hygiene, priebežnom umývaní
rúk – najmä po používaní toaliet musíme aj
pravidelne kontrolovať, aj po každodennom
sprchovaní, pravidelnej výmene osobnej bielizne
a o š at e n i a . Po s t e ľ n ú b i e l i ze ň v y m i e ň a m e
pravidelne každých 14 dní, ale podľa potreby aj
oveľa častejšie – najmä v prípade choroby,
nadmerného potenia apod. Z dôvodu
predchádzania zdravotných problém denne
dezinfikujeme hygienické priestory ako sú
kúpeľne a WC, ale aj kuchynské priestory
a minimálne raz týždenne ostatné obytné
priestory. Týmito opatreniami sa klienti učia
udržiavať čistotu a poriadok okolo seba. K praniu
svojho osobnej bielizne a ošatenia sú im
k dispozícii tri práčky, ktoré ich naučíme
obsluhovať.
Od siedmej hodiny raňajkujeme, stretneme sa na
ko m u n it e , zd ie ľ a m e p o c it y z rá n a a n o c i,
stanovíme denné úlohy a od ôsmej sa zapojíme do
vopred stanovených činností. Predpoludnie
pokračuje prácou v malých skupinách v záhrade,
v lese, starostlivosťou o zvieratá, pri ručných
prácach a pomoci okoliu. Počas dopoludnia majú
klienti jednu polhodinovú desiatovú - kávovú
prestávku. Klientom sa venujú sociálni pracovníci
ako aj asistenti sociálnej práce, ktorí ako
inštruktori pracovnej terapie sú zamestnanci
s odborným vzdelaním a majú doplnené vzdelanie
v sociálnej práci, pedagogike, alebo sú toho času
študentmi sociálnej práce.
Kuchyňa je naším klientom dostupná až po
absolvovaní infektolog ických vyšetrení –
dobrovoľne sa venujú najprv pomocným prácam
a neskôr aj príprave stravy.
Po hodinovej obedovej a kávovej prestávke
pokračujeme v individuálnej sociálnej práci ako aj
v malých skupinách, ale aj práci so skupinami
účelovo vytvorenými zo strany sociálneho
pracovníka, psychológa, liečebného pedagóga.
Všetci klienti sú z pohľadu diagnózy „závislosť“
homogénnou skupinou, aj keď sa v nej stretli závislí
na alkohole, pervitíne, heroíne, liekoch ako aj
gambleri. Vzhľadom na pohlavie, vek, vzdelanie,
sociálneho pôvodu je to skupina veľmi nesúrodá.
A preto je skupinou veľmi živou a dynamickou,
napriek tomu, že sa jej zúčastňujú aj klienti
v odpore, mlčanliví, depresívni a pod. Preto, čo sa
týka malých skupín máme veľa možností vytvárať
skupiny podľa rôznych – hore uvedených kritérií.
Venujeme sa bibliografii, arteterapii – maľujeme
a kreslíme, pod vedením ľudového umelca sa
priebežne venujeme modelovaniu z hliny, mali sme
možnosť naučiť sa po vedením inštruktora
technike drotárstva . Sledujeme cielene rôzne
programy, ktoré tak ako knihy sú vhodnou témou
k zmene postojov a správania, a využívame ďalšie
iné zaujímavé aj keď nepravidelné činnosti, napr.
návšteva divadelných predstavení ako reciprocita
za pomoc kultúrnemu stredisku.
Pri všetkých, teda aj skupinových, činnostiach
pozorujeme správanie klientov, podporujeme
a motivujeme ich v ich činnostiach a pomáhame
im prekonávať zábrany v komunikácii, ako aj
podporujeme a povzbudzujeme ich pri
akýchkoľvek malých pokrokoch, ktoré vedú
k zmene správania, zmene prežívania, ako aj

znovunadobúdaní zručností, a teda k abstinencii.
Dodržiavame základné zásady: Právo na vlastný
názor, právo nevyjadrovať sa, vyjadrovať sa formou
„ja“, nepoužívať vulgárne slová, slovne ani nijako
i n a k n e n a p á d a ť s p o l u k l i e nt o v, n a u rá ž a ť ,
vyjadrovať sa konkrétne k téme, apod.
Podľa denného plánu práce jednotlivých
zamestnancov, najneskôr o 17:00 hod (okrem
„kuchyne“) začína čas osobného voľna – súčasťou
je osobná hygiena, ale aj záujmové činnosti, knihy,
krížovky, sudoku, spoločenské hry, ale aj
sledovanie televíznych programov. Naši klienti sú
dospelí a svojprávni, ale napriek tomu sa snažíme
spoločne vyberať vhodné programy. Zo športov je
to najmä stolný tenis, v ktorom s obľubou a často
usporadúvajú klienti turnaje. Klienti vo vyšších
fázach využívajú aj prechádzky v lese, bicyklovanie,
v blízkosti máme ranč, ako aj nádhernú kalváriu,
ktorá je zapísaná v pamiatkach UNESCO.
Na večeri sa stretávame o 18:00 hod. a po večeri na
komunite, kde si porozprávame o strávenom dni,
zhodnotíme sami seba, čo sme robili, vnímali, ako
sme sa cítili, s tým, že si navzájom podľa pravidiel
poskytujeme spätnú väzbu. Za úspech
považujeme, že sa nám darí za posledných sedem
rokov eliminovať večerný prejav: „deň dobrý,
ďakujem za stravu“. To znamená, že klienti už
obsažným spôsobom rozprávajú a o svojich
pocitoch z prežitého dňa.
Večierka je v zariadení počas pracovných dní
o 22:00 hod. V piatok a v sobotu je na zvážení
službukonajúceho, vhodnosti sledovaného
programu a konsenzu s komunitou túto dobu
predĺžiť.
Jedenkrát za dva týždne sa klienti – súčasní ale aj
bývalí – „stretávajú“ na našom vlastnom „klube“.
Tému na klub si pripravuje „moderátor“, ktorým je
Mgr. Peter Vittek, ale vyvstane aj nečakane
z udalostí, ktoré klienti zažili a chcú sa podeliť,
poznať názor všetkých, očakávajú vyjadrenia...Je
zaujímavé vždy sledovať tento deň, ktorým je
pravidelne pondelok. Snažia sa, aby mali stanovené
úlohy a prácu skončenú už o 15:00, aby stihli
sprchovanie pred klubom, prezlečú sa, niektorí sa
vzrušene prechádzajú, vzdychajú, prevracajú
významne očami a ich neverbálna komunikácia je
mimoriadne výrazná, akoby očakávali spoveď a po
nej s otáznikom rozhrešenie ... keď sa ich pýtame
čo sa deje, významne odpovedajú: dnes je klub.
Večer po klube býva väčšinou mimoriadne
pokojný, každý akoby sa viac zamyslel nad sebou
Terénna terapia je čas, na ktorý sa klienti tešia, aj
keď jej súčasťou je pomoc, za ktorú môžeme ( jeden
resp. dvakrát ročne) stráviť čas v krásnom
horskom prostredí Oravy.
V našom zariadení, každý službukonajúci
zamestnanec denne, písomnou formou informuje
o dôležitých denných udalostiach, týkajúcich sa
klientov a prevádzky. Každý zamestnanec
prichádzajúci do práce má povinnosť oboznámiť sa
s týmto záznamom a odchádzajúci „odovzdať
službu“.
Psychologická starostlivosť dvoch psychológov je
súčasťou každodenného procesu resocializácie.
Už spomenuté zaraďovanie do skupín a následná
práca v skupinách, ale taktiež nevyhnutná
individuálna psychologická starostlivosť
V rámci pravidelných „zamestnaneckých“ sedení si
odovzdávame informácie o klientoch, o ich
zmenách, zvažujeme ďalšie postupy, ktoré sa
týkajú najmä motivácie klienta k abstinencii
a význam resocializačného procesu pre klientov.
Ak keď naša kolegyňa má absolvovaný supervízny
výcvik a je certifikovaný supervízor, supervíziu
vykonáva nezávislý supervízor. Rešpektovali sme
názor zamestnancov ako aj vedenia Provital, o.z.,
že odborný pohľad z vonku je pre nás prínosom.
PhDr. Zdenka Vasilová, Provital, o.z,
Resocializačné stredisko Dom života bez drog
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V auguste, ako každý rok, aj teraz začal nový ročník
futbalových súťaží. Samozrejme, pozornosť futbalových
priaznivcov je upriamená hlavne družstvo dospelých,
ktoré hrá oblastnú súťaž.
Futbalový oddiel tento rok nemá družstvo žiakov,
v ktorom hrávajú žiaci od 6 až po 9 triedu z dôvodov
nízkeho počtu aktívnych hráčov. Avšak v súťaži pokračujú
žiaci prípravky, čo je najmladšia kategória futbalistov,
ktorí hrajú súťaž. V tejto kategórii môžu hrať žiaci od prvej
až po piatu triedu. Vzhľadom k tomu že chlapci hrali
takmer v tej istej zostave už aj minulý ročník, bol
základný predpoklad na dobrý vstup do súťaže. Ešte pred
dvoma rokmi družstvo prípravky prehrávalo takmer
všetky zápasy so súpermi. Minulú sezónu sa už vyhrali
prvé súťažné stretnutia, čo sa ihneď prejavilo na náladea
odhodlaní posúvať sa ďalej k ďalším úspechom. Do tejto
jesennej časti vstúpili naši najmladší futbalisti odhodlane
a razantne. Teraz to boli oni, čo rozdávali gólové nádielky
svojim protihráčom. Prvé štyri zápasy dali každému zo
súperov 10 a viac gólov. Potom prišla jedna prehra
a nakoniec ešte dve výhry, mimochodom sme porazili aj
družstvo z Prievidze, ktoré je s nami v jednej súťažnej
skupine. Po jesennej časti sme skončili na druhom mieste.
Je trošku smutné že na zápasy prípravky chodí tak málo
fanúšikov. Stačilo by keby aspoň chodili všetci rodičia
a prípadne starí rodičia našich žiakov, hneď by to bolo
veselšie. To keď príde k nám hrať Poruba alebo Lazany,
s nimi príde toľko fanúšikov, že hosťujúce mužstvo má
vytvorenú domácu atmosféru. Myslím si, že naši chlapci
si zaslúžia väčšiu pozornosť zo strany futbalových
priaznivcov.
Ladislav Pročka

FUTBALOVÁ PRÍPRAVKA

Na fotografii:
Zadný rad zľava: Dominik Šujan, Tobias Barlok, Dominik
Drábik, David Donoval, Martin Krpelan, Richard Grman,
Predný rad zľava: Patrik Šujan, Leo Dírer, Dominik Štefan,
Boris Kyac, Jakub Krpelan,
ležiaci Jozef Kulich.

FUTBALOVÝ DORAST
Mužstvo dorastu po ukončení
ročníka opustilo 6 hráčov. Brankár
Perička (operácia kolena), Áč
(prechádza do vyššej vekovej
kategórie), Bačík (vrátil sa do
materského oddielu do Tužiny),
Elischer (hosťovanie Pravenec),
P e t r á š (u ko n če n i e č i n n o s t i) ,
Polevka (návrat do materského
oddielu). Mužstvo sme
doplnili vlastnými odchovancami
(Elischer O., Protschka). Z Tužiny
prišiel mladý perspektývny brankár
Baniar. Do stredu zálohy sme
získali skúseného Tínesa z
Malej Čausy.
Trénovať sme začali v polovici júla
napriek tomu, že v tomto období
majú chlapci aj iné povinnosti
(brigády, dovolenky). V tomto čase
bola tréninngová dochádzka dosť
nízka.
Súťaž sme začali s kádrom 13
hráčov. Aj z tohoto úzkeho kádra
nám postupne skončili dvaja hráči
Baláž (pracovne v Čechách), Daniš
(nezáujem o futbal). Aj napriek
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úzkemu kádru (11 hráčov) sme
odohrali jedenásť zápasov v plnom
počte, a iba posledný len s
desiatimi (Protschka žalúdočné
problémy).
Po skončení prázdnin sa tréningová
dochádzka výrazne zlepšila. Neboli
výnimkou tréningy, a nebolo ich
málo, kde boli všetci hráči. Ak
niekto chýbal boli to buď školské
povinnosti, alebo autoškola.
V súťaži sme odohrali 12 zápasov s
bilanciou 6 víťazstiev, 3 remízy,
3 prehry so skóre 36:22. Mrzieť nás
môžu remízy v Liešťanoch, doma s
Chrenovcom a prehra v
Čereňanoch, kde sme boli lepším
mužstvom, ale nebodovali sme
naplno.
Najlepšími strelcami mužstva boli
K m e ť 1 2 gó l ov, B a l č i r á k 1 1 ,
Protschka 8, Dedík 7 gólov.
Ak by som mal vyhodnotiť
najlepších hráčov bola by to ťažká
úloha, lebo všetci hrali ako
najlepšie vedia.
Na záver by som chcel poďakovať p.

Pavlíčkovi, ktorý sa nám staral o
dopravu.
V neposlednom rade patrí moje
poďakovanie rodičom a
samozrejme hráčom, ktorí vytvorili
ve ľ m i d o b r ú p a r t i u n i e l e n n a
ihrisku.
Ďalšia vec, čo nás bude motivovať
do ďalšej práce, sú pochvalné slová
na atraktívnu hru našich hráčov či
už od rozhodcov, funkcionárov
našich súperov a v neposlednom
rade aj od našich fanúšikov.
Mojou úlohou do jarnej časti je
udržať tento kolektív pokope a
snažiť sa ho doplniť o dvoch-troch
hráčov.
Tréner dorastu
Juraj Klajber
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Sonda do Pravňanského futbalu
Ako člen futbalového výboru som začal
pracovať v druhej polovici júla.
Predchádzajúci dvojčlenný výbor ukončil
svoju činnosť. Pracoval ako najlepšie vedel,
za čo im patrí všeobecné poďakovanie.
Jednou z prvých úloh bola náhrada 8
odchádzajúcich hráčov z mužstva mužov,
ktorí prestúpili do iných klubov v okrese.
Popri skúsenom Maruniakovi sme získali
dvoch 17 ročných perspektívnych hráčov
Šormana a Koprivňanského, 20 ročného
Adamčeka, 23 ročného srba Nadaždina, 25
ročného Srba Kapura a Slávička. Do mužstva
sa vrátil brankár Poliak.
Z mládežníckych družstiev odišiel ešte väčší
počet hráčov! Do súťaže sme pre nedostatok
hráčov nemohli prihlásiť ani jedno z
družstiev žiakov, s výnimkou prípravky. Ako
najväčší problém vidím dlhoročnú
funkcionársku krízu. Nezáujem o veci
verejné, nezáujem o spolupodieľanie sa na
živote klubu, obce, kde žijem, bývam,
oddychujem, čo je na zamyslenie.
Nečakajme potom, že klubizmus,
lokálpatriotizmus a spolupatričnosť s
obcou, klubom sú pojmy neznáme pre naše
deti, keď ich nevyznávame my, ich rodičia.
Futbal a šport ako taký patrí do telesnej
kultúry. Tá je zas súčasťou kultúry obce,
mesta až celého národa. Kultúra každého
národa je špecifická a odráža tradície, zvyky
a celkový život danej spoločnosti.
Výkonnosť, body, vystupovanie športovcov
a obslužného personálu s celým športovým
prostredím sa podieľajú na spomínanej
kultúre. Kultúra spoločnosti, hoci si to
neuvedomujeme, je súčasťou
každodenného nášho života a ovplyvňuje
naše nálady, emócie, správanie a konanie.
Odpustite mi toto filozofovanie, ale chcel
som Vám objasniť môj postoj k futbalu
a prečo som sa vlastne stal členom výboru
FO MTJ Nitrianske Pravno.
Nič v živote nie je zadarmo. Ani príjemné
emócie z pocitu víťazstva, ktoré sú hnacím
motorom do ďalšej práce. Podujal som sa
spoluvytvárať športové aj nešportové
podmienky v našej MTJ, lebo ako rodákovi
a obyvateľovi Nitrianskeho Pravna mi nie je
ľahostajný život v obci, v ktorej žijem.
Nemilo ma prekvapil postoj niektorých
futbalových priateľov, ktorých som požiadal
o spoluprácu pri vytváraní lepšej
perspektívy pre náš futbal. Ich skúsenosti
a kritický pohľad na účinkovanie našich
futbalových družstiev vo svojich súťažiach
bol popri ich osobnostných vlastnostiach
určitou zárukou napredovania a zlepšovania
slabých miest v organizácii klubu. No
nepochodil som. Asi je ľahšie poukazovať na
nedostatky, ak nemám zodpovednosť. Tak
som sa dal do toho viac-menej sám so silnou
podporou pána starostu. Mojou víziou je
podieľať sa na činnosti klubu, kde je silná
mládežnícka základňa a od prípravky po
mužov sa futbalom bavia nielen jej aktéri, ale
aj početná divácka kulisa. Rodičia a diváci sú
neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou
dobre fungujúceho klubu.
Klubová spolupatričnosť a hrdosť, takzvaný
klubizmus, vytvárajú tie príjemné emócie,

ktoré sú spomínanou hnacou silou do ďalšej
činnosti a sú v Pravne vymierajúci druh. To
musíme zastaviť, ak sa chceme pohnúť ďalej.
Nízky záujem o výkonnostné napredovanie
väčšiny hráčov dorastu a mužov nie sú
najlepšou vizitkou nás trénerov, ale aj
hráčov samotných. Ak sa rozhodnem pre
voľnočasovú aktivitu futbal a s tým spojenú
reprezentáciu klubu, dávam záväzok a slovo,
že si svoj voľný čas zariadim tak, aby som bol
platným a užitočným členom kolektívu.
Upevňovanie zdravia, funkčnej zdatnosti,
prežívanie emócii, ktoré obohacujú náš
život, nedajú sa kúpiť, sú bonusom za prácu
a tréningovú snahu.
V dnešnej dobe nie je ťažké vyniknúť
v športe. Jednak veľmi klesla kvalitatívna
úroveň jednotlivých súťaží, čo je dôsledkom
klesajúcej úrovne telesnej výchovy na
školách, nízky záujem rodičov o primeraný
pohybový rozvoj svojich detí a z toho
vyplývajúcu neschopnosť mladej generácie
„tvrdšie“ na sebe pracovať. Časté odmeny za
nič od rodičov nevedú k cieľavedomosti,
k vyššej náročnosti na seba a k schopnosti
ísť si za svojim. Podriadiť sa príkazom
a pracovať pre spoločnú vec je problém.
Šport je svojim spôsobom prípravou na
ž i v o t . Vy š š i a o d o l n o s ť v s t re s o v ýc h
situáciach a nachádzanie riešení sú popri
zvyšovaní zdatnosti bonusom do ďalšieho
života mladého človeka.
Starosta s obecným zastupiteľst vom
vytvárajú veľmi dobré ekonomické zázemie
pre činnosť FO. Za to im patrí veľká vďaka.
Aby sa efektívne a účelne využili finančné
prostriedky, treba mať kolektív obetavých
funkcionárov a zapálených ambicióznych
športovcov. Financie sú, no funkcionári
pochybujú. Preto popri funkcionárčení
trénujem mužov a pripravujem najmladších
žiačikov – predprípravku. Tí „krpci“, prváci
a druháci majú chuť a energiu, no musíme
popracovať na disciplíne. Do jesennej časti
som šiel s predsavzatím stabilizovať pomery
v klube. Prvým z krokov bolo nájsť
spoľahlivého, so záujmom pracujúceho
hospodára, ktorý zlepší nielen kvalitu
trávnika, ale aj starostlivosť o klubový
majetok po tréningoch a zápasoch. I keď je
vždy čo zlepšovať, pán Lukáš Poliak je
obetavý a zodpovedný hospodár, ktorý
zastáva aj post brankára u mužov. Jeho pani
manželka mu pomáha nielen s poriadkom
a hygienou, ale je aj klubovou zdravotníčkou
a zabezpečuje stravu po zápasoch. Sú to milí
ľ u d i a , k t o r í z a p a d l i d o f u t b a l ové h o
prostredia veľmi dobre. Pri mužoch mi
pomáha ako vedúci mužstva pán Dušan
Habšuda, dlhoročný pravňanský fanúšik
a otec dvoch synov, ktorí prešli
mládežníckymi družst vami v Pravne.
S predprípravkou mi zase pomáha pán
Ľuboš Áč mladší, ktorý je nielen obetavý
organizátor a člen výboru, ale ešte stále
aktívny hráč, ktorý pomôže, keď treba.
Ne m ô ž e m n e s p o m e n ú ť p á n a J o z e f a
Štálnika, člena výboru, ktorý má na starosti
hlavne usporiadateľskú službu počas
majstrovských zápasov.
Nedarí sa mi vytvoriť futbalový výbor, ktorý
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by bol nielen odborným výkonným
a p o ra d ný m o r g á n o m p re d s e d u , a l e
obsiahol by celú klubovú problematiku
n i e l e n p o s t rá n ke š p o r t o ve j , a l e a j
spoločenskej. Dúfam, že po skončení súťaže
vytvoríme výbor zo zástupcov rodičov po 2 z
každého mládežníckeho družstva a 3-4
ďalších kolegov, ktorým nie je ľahostajný
pravňanský futbal.
Pokrivkáva spolupráca dorastu a mužov. Je
to pre mňa nová skúsenosť, keď dorastenci
nemajú záujem ani s občasným spoločným
tréningom s mužmi. Je s tým spojená horšia
aklimatizácia na seniorský futbal, ale čo je
tiež dôležité, nevytvárame jednotu klubu.
Úzky hráčsky káder dorastu bez žiackeho
zázemia nevytvárajú svetlú perspektívu.
Odchody končiacich dorastencov do
okolitých dedín nie sú našou dobrou
vizitkou. Vidím to aj v spomínanej biednej
spolupráci medzi dorastom a mužmi.
Dôkazom toho je aj fakt, že posledným
ročníkom, ktorý prešiel k mužom bol ročník
1992 /Luščák, Češk, Haluš, Pavlíček,
Valentin/, 1993 /Vetrák/, 1994 /Dekan/,
tj., že za posledné 3-4 roky neprešiel
z dorastu k mužom zo súčasného kádra ani
jeden dorastenec. Určite mnohí ukončili po
doraste aktívnu činnosť, alebo prestúpili do
iného klubu?! Vychovať klubu oddaných
hráčov je cieľom každého, koncepčne
pracujúceho klubu a nie postup s malou
perspektívou. Chceme pracovať na
prinavrátení diváka na štadión nielen
skvalitňovaním herného prejavu
jednotlivých družstiev, ale aj vytvorením
podmienok pre športové vyžitie celej rodiny
v priestoroch štadióna vybudovaním
detského ihriska a „fitnes kútika“ pri
bývalom tanečnom kruhu . Tým by sa
vytvorili podmienky pre aktívny oddych
a vyžitie detí a rodičov. Chceme zaviesť
pravidelné stretávanie sa fanúšikov, rodičov
a futbalistov na spoločenských podujatiach
a k o F u t b a l š a r á d a , P l e s š p o r t o v c o v,
ukončenie jesennej časti, či celého ročníka
s príjemným posedením. V športovej oblasti
bude nevyhnutné doplniť družstvá dorastu
a mužov o perspektívnych hráčov, ktorí
budú mať záujem športovo napredovať,
chodiť nielen na zápasy, ale aj tréningy. Od
nového súťažného ročníka sa pokúsime
vytvoriť žiacke družstvo a prihlásiť ho do
súťaže. Stabilizovať hráčske kádre
v jednotlivých družstvách s perspektívou
postupu do vyššej vekovej kategórie
v našom klube. V rozšírenom výbore klubu
vytvoriť komisie s oblasťami záujmu a
starostlivosti. Jeden veľký nedostatok však
okrem iných musím spomenúť. Nemáme
m i e s t n o s ť p re s p o l o č n é s t ret n u t i a ,
posedenia, rokovania. Ťažšie sa zlepšujú
vzťahy v kolektíve, keď po zápase sa každý
poberie domov, lebo diskutovať o vnútornej
problematike na verejných miestach /bufet,
prístrešok/ je nevhodné a neosobné.
Je t o h o ve ľ a č o z l e p š ova ť . D o b a j e
dynamická, materialistická a zabúdame na
podstatu – zabávať sa a užívať si tým, čo nás
baví. Lebo život je aj o tom.
PaedDr.Gerhard Dzian
Člen výboru FO MTJ
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IV. ročník cestného behu krajom hornej Nitry

Víťazi jednotlivých kategórií:
muži 18-39 roční, Tomáš Michalec, čas 36:25
muži 40-49 roční, Peter Tichý, čas 37:26
muži 50-59 roční, Ondrej Hanzlík, čas 40:40
muži 60-69 roční, Ján Meszároš, čas 44:47
muži nad 70 rokov, Viliam Novák, čas 49:22
ženy 18-34 ročné, Adéla Esentierová, čas 44:31
ženy 35-54 ročné, Iveta Furáková, čas 45:06
ženy nad 55 rokov, Eva Budinská /6km trať/, čas 29:23

Cez úspešnú propagáciu sa v novembrovú
Katarínsku sobotu začali od skorého rána schádzať
na našom námestí v Nitrianskom Pravne bežci z
takmer celého Slovenska. Počas predchádzajúcich
upršaných dní mali organizátori obavy z malej
účasti. Našťastie obavy v polovici prezentácie
pominuli. Až v jej závere nastal problém, keď chýbali Celkové výsledky bežcov reprezentujúcich našu obec:
štartovné čísla. Na radosť organizátorov a aj
8. miesto vo svojej kategórií Matúš Ličko, čas 40:17
samotných bežcov bol prekonaný počet účastníkov.
2. miesto vo svojej kategórií Katka Kremlová, čas 45:31
18. miesto vo svojej kategórií Lukáš Gebrlin, čas 47:12
O 11.00 h sa na štart postavilo 99 bežcov, 76 mužov a
5. miesto vo svojej kategórií Lenka Kremlová, čas 51:24
23 žien. Všetci muži aj ženy do 54 rokov bežali už
20.
miesto vo svojej kategórií Jozef Balčirák, čas 51:59
stabilne 10,3 km trať. Organizátori vyšli v ústrety
3. miesto vo svojej kategórií Jozef Bašovský, 57:02
ženám nad 55 rokov a pripravili pre nich 6 km trať.
24. miesto vo svojej kategórií Juraj Daňo, 1:02:38
Malo to kladnú odozvu keď sa na štart postavilo až 5
žien nad 60 rokov. Najstaršia 76 ročná Emília Hlavný sponzor: Obecný úrad Nitrianske Pravno
podujatia:
Badinská z Partizánskeho. Najstarším účastníkom Sponzori
 Reštaurácia BOSORKA
 Obec Pravenec
behu bol muž 82 ročný Dezider Ferenczy. Tento fakt  Obec Poluvsie
 Chovateľské potreby
p. Fridrich
môže byť motiváciou pre bojazlivých a je dôkazom,  Obec Malinová
Firma MEDEX
Autosúčiastky
p.
Sobotka


že aj v pokročilom veku sa dá zarovno súťažiť s
 Autoservis KELLY TRANS
 Stavebniny p. Kremel
mladými. O úcte k nášmu behu svedčí aj účasť našej  Elektro p. Jašek
 Výroba zákuskov p. Kiacová
Lenky Kremlovej, ktorá prišla až z Prahy, ďalej bežci  Záhradníctvo RENA
 Potraviny Môj obchod
p. Domanik
p. Mundierová
z Ostravy, Kysuckého Nového Mesta, Bratislavy,
p. Krebes
UNI Market p. Čavojská


Komárna, Želoviec, /okr. Veľký Krtíš/ až po východ z
 Obchody edukačné hračky.sk
 Obuv p. Lubiková
obce Demjata /okr. Prešov/.
 Kolorex p. Matušková
 Jednota Nitrianske Pravno
Pozoruhodný výsledok dosiahol Róbert Jánoška z
Kamenca pod Vtáčnikom, keď už druhý krát dosiahol
rovnaký čas 42:21 minút. Zdenko Uhlár z Vrbian, pri
štvrtej účasti si zlepšil osobák na 44:38. Osobák si
utvorila aj Katka Kremlová 45:31.
Po IV. ročníku môžeme konštatovať že už 177 bežcov
a 45 bežkýň zavítalo k nám do Nitrianskeho Pravna.
Do úspešnej štatistiky sa zaradilo už len 10 mužov a
3 ženy, ktorí absolvovali všetky 4. ročníky nášho
behu. V závere patrí poďakovať všetkým sponzorom
/vyše 30/, keď túto skutočnosť pochvaľovali všetci
bežci a tešili sa z bohatej tomboly.
Jozef Bašovský

 Domáce potreby p. Lenčeš
 Vekaterm p. Vlnieška
 VJARSPOL p. Gašpir
 Pizzéria MIROLA
 Stávková kancelária NIKINKA
 Kvetinárstvo DARINA
 Kvetinárstvo KVETINKA
 p. BRECKO

 CYKLO ŠPORT p.Baréni
 Rozličný tovar p. Mušáková
 Drogéria TETA
 KOVOPLAST p. Gros
 Ferenci Dezider
 OPEN p. Ošvát
 NESPA s.r.o. p.Nesládek

Malinová
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Bohoslužby

počas sviatkov vo Vianočnom období

vo farnosti Nitrianske Pravno
Sobota 16. decembra

13.00 - 14.00 Predvianočná svätá spoveď

Nedeľa 24. decembra

Sväté omše:
- 08.00 Solka
- 09.15 Malinová
- 09.30 Chvojnica
- 10.30 Nitrianske Pravno

Štvrtá adventná nedeľa

Nedeľa 24. decembra
Štedrý večer
Svätá noc Narodenia Pána

Pondelok 25. decembra
SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

Sväté omše:
- 22.00 Malinová
- 24.00 Nitrianske Pravno
Sväté omše:
- 08.00 Solka
- 09.15 Malinová
- 09.30 Chvojnica
- 10.30 Nitrianske Pravno
O 15.00 bude vo farskom kostole v Nitrianskom Pravne
jasličková pobožnosť s požehnaním detí.

Utorok 26. decembra

Sväté omše ako na Narodenie Pána

SVIATOK SV. ŠTEFANA

Nedeľa 31. decembra

Sväté omše s obnovou manželských sľubov

SVIATOK SVÄTEJ RODINY

Na konci sv. omší bude ďakovná pobožnosť na konci obč. roka.
Adorácia na privítanie Nového roka bude o 23.30 h Nitr. Pravno

Pondelok 1. januára
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY, NOVÝ ROK

Sobota 6. januára

Sväté omše ako na Narodenie Pána
Sväté omše so vzývaním Ducha Svätého
- ako na Narodenie Pána

SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA, TRAJA KRÁLI

Sväté omše s požehnaním vody
- ako na Narodenie Pána

Nedeľa 7. januára

Sväté omše ako na Narodenie Pána

SVIATOK KRSTU PÁNA
Milostiplné a požehnané prežitie sviatkov Narodenia Pána a požehnaný nastávajúci rok
všetkým želajú a vyprosujú kňazi Pavel Michalovič, farár a Oliver Černák, kaplán.

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