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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
Zasadnutie dňa 5. apríla 2018
Zasadnutie obecného zastupiteľst va 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 programom ako bol zverejnený.
Upozornil, že z rokovania je robený
audiozáznam.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 8
poslancov, 3 poslanci sa ospravedlnili.
Rokovanie zastupiteľstva bolo uznášaniaschopné. 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:
Otvorenie
1. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
2. Správa o činnosti Obecnej rady
3. Správa o výkone samosprávnych funkcií
a prenesených kompetencií zo štátnej správy
na obec za rok 2017
4. Rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4
5. Podanie žiadosti na vybudovanie prístavby
hasičskej zbrojnice
6. Zvolenie prísediacich Okresného súdu
v Prievidzi
7. Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy
8. Rôzne – informácie
9. Diskusia
10.Uznesenie
11. Záver
K bodu č. 2: Správa o činnosti Obecnej rady v
Nitrianskom Pravne
Správu o činnosti Obecnej rady NP predniesla
prednostka OcÚ NP Ing. Mgr. Dagmar
Matiašková Ferencová. Správa tvorí prílohu k
zápisnici.
K bodu č. 3: Správa o výkone samosprávnych
funkcií a prenesených kompetencií zo štátnej
správy na obec za rok 2017
Správu predniesla prednostka OcÚ NP Ing. Mgr.
Dagmar Matiašková Ferencová. Správa tvorí
prílohu k zápisnici.
K bodu č. 4: Rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4
Informáciu o rozpočtových opatreniach č. 3 a č.
4 predniesla Ing. Katarína Líšková, ekonómka
obce. Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu k
zápisnici.
K bodu č. 5: Podanie žiadosti na vybudovanie
prístavby hasičskej zbrojnice
Návrh na schválenie podania projektu na
výstavbu Komunitného centra v NP predložil
starosta obce Ing. Jozef Balčirák.
K bodu č. 6: Zvolenie prísediacich Okresného
súdu v Prievidzi
Návrh na zvolenie prísediacich Okresného súdu
v Prievidzi predložila prednostka OcÚ NP Ing.
Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová.
K bodu č. 7: Žiadosti o predĺženie nájomných
zmlúv
Starosta obce Ing. Jozef Balčirák predniesol
návrhy na predĺženie nájomných zmlúv.
K bodu č. 8: Rôzne – informácie
Ing. Jozef Balčirák (starosta obce) – informoval,
že boli podané žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku z Enviromentálneho
fondu na zateplenie požiarnej zbrojnice. Obec
požiadala aj o finančný príspevok na prístavbu

požiarnej zbrojnice, a tiež požiadala
Ministerstvo financií o finančný príspevok na
výmenu osvetlenia na priechodoch pre
chodcov.
Ing. Tomáš Šujan (riaditeľ spoločnosti Obec
Nitrianske Pravno s.r.o.) - informoval o prácach,
ktoré spoločnosť realizovala v poslednom čase.
Beata Heldiová (poslankyňa obecného
zastupiteľstva) – upozornila, že v obci sa na
bráne, ktorú vlastní spoločnosť Vjarspol objavili
nápisy, ktoré nepovažuje za vhodné a je
potrebné ich odstrániť.
Róbert Kremel (poslanec obecného
zastupiteľstva) – upozornil, že detské ihriská je
potrebné ohradiť, aby sa do ich priestoru
nedostali psy.
Jozef Steinhübl (obyvateľ obce NP) – upozornil,
že informačná tabuľa Kalvárie v k.ú. Solka
obsahuje zlý nápis. Tiež upozornil na vykopanú
sondu pri kaplnke na cintoríne.
Ing. Jozef Balčirák (starosta obce) – uviedol, že
kaplnka na cintoríne sa bude opravovať a sonda
bola potrebná pre zistenie problému a nájdenie
najlepšej stavebnej úpravy. K sonde sa
vyjadrovali viacerí odborníci a z tohto dôvodu
bola tak dlho nezasypaná.
Andrej Richter (obyvateľ obce NP) – informoval
o možných technických nedostatkoch návrhu
kultúrneho domu.
Následne prebehla diskusia k tejto téme.
Uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
BERIE NA VEDOMIE:
Rozpočtové opatrenie č. 3
Správu o činnosti Obecnej rady
Správu o výkone samosprávnych funkcií a
prenesených kompetencií zo štátnej správy
na obec za rok 2017
SCHVAĽUJE:
Rozpočtové opatrenie č. 4
podanie žiadosti na vybudovanie prístavby
hasičskej zbrojnice v rámci dotačnej schémy
vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky.
výšku spoluúčasti minimálne vo výške 5% z
celkových výdavkov projektu v uvedenej
výzve.
predĺženie nájomnej zmluvy Vladimírovi
Oboňovi, bytový dom G, doba nájmu od 05. 06.
2018 do 04. 06. 2021.
VOLÍ:
podľa § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o
sudcoch a prísediacich o zmene a doplnení
niektorých zákonov prísediacich Okresného
súdu Prievidza za obec Nitr. Pravno pre
volebné obdobie 2018 -2022 občanov z obce
Nitr. Pravno nasledovne: Mária Balčiráková –
Námestie SNP 154/37, Nitrianske Pravno,
Marta Gáplovská – Budovateľská 197/11, 972 13
Nitrianske Pravno
K bodu č. 11: Záver
Keďže viac pripomienok nebolo a program bol
vyčerpaný, starosta obce Ing. Jozef Balčirák
poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
vyhlásil za skončené.

Zasadnutie dňa 14. mája 2018

Zasadnutie obecného zastupiteľst va 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 programom ako bol zverejnený.
Upozornil, že z rokovania je robený
audiozáznam.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 8
poslancov, 2 poslanci sa ospravedlnili, jeden
p o s l a n e c j e n e p r í t o m ný. Ro ko va n i e
zastupiteľstva bolo uznášaniaschopné. Starosta
obce predložil na rokovanie program
zasadnutia. Navrhol vypustiť bod č. 2 Správa o
činnosti obecnej rady, nakoľko sa tento bod
dostal do programu nedopatrením. Zasadnutie
obecnej rady sa nekonalo. Ďalej navrhol, aby sa
doplnil do programu za bod č. 4, bod s názvom
Odpredaj majetku obce, a za ním by nasledoval
bod programu s názvom Projektová
dokumentácia na výstavbu kultúrneho domu.
Starosta obce vyzval poslancov, aby podali
návrhy na doplnenie alebo inú zmenu
programu. Poslanec Peter Znášik navrhol, aby
bola Diskusia vložená pred bod s názvom
Projektová dokumentácia na výstavbu
kultúrneho domu.
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. Podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu
telocvične Spojenej školy
4. Odpredaj majetku obce
5. Diskusia
6. Projektová dokumentácia na výstavbu
kultúrneho domu
7. Rôzne – informácie
8. Uznesenie
9. Záver
K bodu č. 3: Podanie žiadosti o dotáciu na
rekonštrukciu telocvične Spojenej školy
Starosta obce informoval o zámere požiadať o
dotáciu na rekonštrukciu telocvične Spojenej
školy. K žiadosti je potrebné priložiť uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 4: Odpredaj majetku obce
Starosta obce informoval o zámere
a) vypracovať znalecké posudky na odpredaj
pozemkov IBV Solka.
b) odpredať pozemky KN-C p.č. 16/3, zastavaná
plocha o výmere 7 m2 v k.ú. Solka a p.č. 16/4,
zastavaná plocha o výmere 11 m2 v k.ú. Solka
pánovi Patrikovi Dobrovičovi.
c) odpredať pozemky KN-C p. č. 225/136, trvalý
trávnatý porast o výmere 1299 m2, a KN-C p. č.
230/21, ostatná plocha o výmere 213 m2. Cena
za odpredaj pozemkov - podľa znaleckého
posudku, minimálne však za cenu 7 eur/m2.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ing. Peter Pekár, Bc. Zdenka Žillová, Ján Zámer bude zverejnený na internetovej stránke
obce a regionálnom periodiku MY HornoŠtálnik
Do návrhovej komisie boli zvolení:
Mgr. Beáta nitrianske noviny.
Heldiová, Mgr. Juraj Daňo, Ing. Pavel Áč
K bodu č. 5: Diskusia

Za zloženie návrhovej komisie hlasovali všetci prítomní
poslanci v počte 8 prítomných poslancov.
Overovatelia zápisnice boli určení: Marek Oller, Peter
Kubíček
Zapísala: Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová –
prednosta OcÚ Nitr. Pravno

Výstavba KD v obci
Beata Heldiová (poslankyňa OZ) – uviedla, že
rešpektuje názory obyvateľov obce v súvislosti s
výstavbou kultúrneho domu, ktoré uviedli v
Pravnianskych zvestiach. Uviedla, že víťazný projekt
splnil finančné možnosti obce, spĺňal podmienky
pamiatkárov. Podľa nej sa vytvorila atmosféra chaosu,

pokračovanie na str. 3
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pokračovanie zo str. 2
stratilo sa veľa času a len sa zdržal postup pri
výstavbe KD. Uviedla, že lepšie miesto ako námestie
nie je.

Katarína Ivaničová (obyvateľka obce) – uviedla,
že žijeme v demokratickej spoločnosti,
poslanci sú zástupcovia občanov. Najprv sa
poslanci mali porozprávať s občanmi. Mala byť
vopred urobená anketa.
Peter Znášik (poslanec OZ) – uviedol, že
petičný výbor mal predostrieť návrh na zmenu
víťazného projektu. Petičný výbor poslal text,
ktorý obsahoval len 5 riadkov, ktoré sa týkali
kultúrneho domu.
Otto Diera (obyvateľ obce) – uviedol, že
poslanci sa dostatočne neoboznámili s
petičným zákonom. Je potrebné rešpektovať
petíciu v znení v akom ju predložili. Uviedol, že
architekti nemali určovať miesto, ale miesto už
malo byť vybraté vopred. Pamiatkový úrad sa
vyjadril, že nesúhlasí s víťazným návrhom. Tiež
uviedol, že petičný výbor mal dostať do 60 dní
vyjadrenie, čo OcÚ neurobil.
Ing. Jozef Balčirák (starosta obce) – informoval,
že na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa
zaoberalo podanou petíciou sa pýtal predsedu
petičného výboru p. Rastislava Haronika, či má
OcÚ odpovedať písomne, alebo nie. Rastislav
Haronik uviedol, že nie. Z tohto zasadnutia je k
dispozícii aj audiozáznam. Upozornil, že
petícia bola doručená v decembri 2017 a
poslanci mohli striktne rozhodnúť, či áno,
alebo nie. Dali možnosť obyvateľom, aby sa
vyjadrili a diskutovalo sa 5 mesiacov.
Jozef Steinhübl (obyvateľ obce) – tak, ako je KD
prezentovaný, je to zle. Mal byť vsadený do
bytovej zástavby na námestí.
Róbert Kremel (poslanec OZ) - po dohode s

ostatnými poslancami navrhol vyhlásenie
referenda v deň konania komunálnych volieb.
Iné
Mária Steinhublová (obyvateľka obce) – uviedla,
že polgule, na ktorých sa v minulosti zranila, by
mali byť odstránené.
Otto Diera (obyvateľ obce) – uviedol, že pri
dolnej bráne na cintorín je zákazová značka
odbočenia vpravo.
Katarína Ivaničová (obyvateľka obce) – uviedla,
že je potrebné oplotiť detské ihrisko. Tiež, že
bola síce osadená značka, ale je potrebné
informovať políciu aby na jej dodržiavanie
dozerala.
Ján Richter (obyvateľ obce) – zaujímal sa o
termín začiatku výstavby kanalizácie.
Ing. Jozef Balčirák (starosta obce) – informoval,
že termín bol 15. marca, ale Vodárne a
kanalizácie nestihli s prácami začať. Ďalší
termín bol 1. apríla. Osadili len informačnú
tabuľu. Iný termín nám nebol oznámený.
Uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
SCHVAĽUJE:
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na
rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične na rok 2018, v rámci výzvy
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR v celkovej výške 119 723 eur,
spoluúčasť obce vo výške 10% maximálne 12
200 eur,
 vypracovanie znaleckých posudkov na
odpredaj pozemkov IBV Solka,
odpredať pozemky KN-C p.č. 16/3, zastavaná
plocha o výmere 7 m2 v k.ú. Solka a p.č. 16/4,

Obec Nitrianske Pravno
je úspešná pri získavaní
eurofondov a dotácií
Obecný úrad môže s potešením informovať občanov,
že sa nám za posledný polrok podarilo získať
finančné prostriedky na nasledovné projekty:

€

výstavba nového komunitného centra

pri tenisových kurtoch

303 266,- €

zabezpečenie nákupu kompostérov

pre domácnosti na bioodpad
111 787,- €
dotácia na prístavbu hasičskej zbrojnice
30 000,- €
rekonštrukcia mariánskeho stĺpu pred OcÚ 15 000,- €
letná škola archeológie na nálezisku
7 800,- €
pod Vyšehradom
opravy kaplnky na cintoríne
6 900,- €
Jurčove dni (stretnutie umeleckých kováčov)
500,- €
Podané a zatiaľ nevyhodnotené projekty:
rekonštrukcia rozvodov tepla v Spoj.škole 357 000,- €
170 000,- €
zateplenie hasičskej zbrojnice
26 000,- €
dotácia na prístavbu has.zbrojnice II. časť
30 000,- €
nákup elektromobilu pre potreby obce
Veríme, že hodnotenie aj týchto štyroch podaných
projektov dopadne dobre.
Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

zastavaná plocha o výmere 11 m2 v k.ú. Solka
pánovi Patrikovi Dobrovičovi. GP si dá
žiadateľ vyhotoviť sám. Cena za odpredaj 4
eur/m2. Odpredaj je braný ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko cez predmetné
pozemky vedie prístupová cesta k
nehnuteľnosti žiadateľa.
 zámer na odpredaj pozemkov KN-C p. č.
225/136, trvalý trávnatý porast o výmere 1299
m2, a KN-C p. č. 230/21, ostatná plocha o
výmere 213 m2. Cena za odpredaj pozemkov podľa znaleckého posudku, minimálne však
za cenu 7 eur/m2. Zámer bude zverejnený na
internetovej stránke obce a regionálnom
periodiku MY Hornonitrianske noviny.
UKLADÁ:
Obecnému úradu v Nitrianskom Pravne
spracovať podklady na vyhlásenie obecného
referenda k otázkam súvisiacich s výstavbou
kultúrneho domu na námestí.
K bodu č. 9: Záver
Keďže viac pripomienok nebolo a program bol
vyčerpaný, starosta obce Ing. Jozef Balčirák
poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
vyhlásil za skončené.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Bc. Zdenka Žillová, Ing. Peter
Pekár Neprítomný: Ján Štálnik
Do návrhovej komisie boli zvolení: Peter Znášik,
Marek Oller, Róbert Kremel
Za zloženie návrhovej komisie hlasovali všetci
prítomní poslanci v počte 8 prítomných
poslancov.
Overovatelia zápisnice boli určení: Ing. Pavel
Áč, Ľudevít Matušík
Zapísala: Ing. Mgr. Dagmar Matiašková

POMÔŽTE NÁM
VYPÁTRAŤ VANDALOV
V pondelok 21.mája vo večerných hodinách medzi
22.00 a 23.00 hod pri vodnej nádrži Bôrik, neznámi
vandali svojim vyčíňaním poškodili zariadenie
vybudované občianskym združením Bôrik, ktoré slúžilo
širokej verejnosti na rekreačné a oddychové aktivity.
Vandali zničili strechu, lavice a operadlá z lavíc, ktoré
nahádzali do vody.
Týmto trestuhodným činom vznikla OZ Bôrik škoda cca
500 € .
Karol Kremel

Obec Nitrianske Pravno a OZ Bôrik ponúka finančnú
odmenu 200,- € za informácie vedúce k nájdeniu a
usvedčeniu páchateľov.
foto: Martina Švejdová
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Z činnosti spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. v mesiacoch apríl – máj 2018
Úprava prístupového chodníka do areálu
základnej školy od futbalového ihriska :
Zo zadania stavebnej komisie vyplynula
potreba zvýšenia bezpečnosti a vytvorenie
bezbariérového vchodu na vstupnom
chodníku od futbalového ihriska. Preto sme
rozšírili jestvujúce zábradlie, vytvorili
bezbariérový prístup a v časti nad potokom
boli ku zábradliu pripevnené plotové
panely.

Informačné tabule na príjazdových
komunikáciách do Nitrianskeho Pravna :
Na príjazdových cestách v smeroch od
Žiliny, Martina, Prievidze sme pripravili
betónový základ spolu s konzolami a osadili
informačné tabule, ktoré boli vyrobené
d o d á v a t e ľ s k y. N a h r a d i l i p ô v o d n é
poškodené a zastaralé tabule. Informačné
tabule budú slúžiť aj ako stojany na
vysadené kvety za účelom skrášlenia
vzhľadu obce.

Rekonštrukcia kancelárskych priestorov
na viacúčelovú miestnosť na poschodí
OcÚ:
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov na
viacúčelovú miestnosť prebiehala od
začiatku apríla postupnou rekonštrukciou
vodoinštalácie a odpadovej kanalizácie,
pokračovala úpravou elektroinštalácie. Boli
vykonané nevyhnutné úpravy, potrebné na
pripojenie obecného rozhlasu,
bezpečnostnej sirény, internetu, meraču
žiarenia. Nasledovali murárske práce,
inštalácia podlahy a montáž kuchynskej
linky. Miestnosť po rekonštrukcii slúži ako
rozhlasová ústredňa, je v nej umiestnené
spoločné zariadenie na tlač a kopírovanie
dokumentov, slúži ako kuchynka s
primeraným zariadením.
Práce v areáli školy – prístupová cesta a
spevnené plochy :
Na priestranstve pred telocvičňou v areáli
školy sme vytvorili dve spevnené plochy,
ktoré budú slúžiť na inštaláciu
stolnotenisových stolov v exteriéri. Plocha
je vytvorená z betónových obrubníkov a z
kombinácie betónovej dlažby a dlažby
určenej ako tlmiaca dopadová plocha. V
rovnakom čase sme upravili prístupovú
cestu a parkovisko pri pavilóne A. Bolo
vymenené pôvodné podložie s drobnými
t e ré n ny m i ú p rava m i a n a h ra d e n é
vhodnejšou frakciou štrku. Rovnako bola
čiastočne upravená prístupová cesta.
(foto v priečinku)

Kvetinová výzdoba :
Rovnako ako v predchádzajúcom roku, aj
tento rok spoločnosť Obec Nitrianske
Pravno, s.r.o. zabezpečuje vysádzanie
kvetinovej výzdoby na námestí. Celkovo
bolo doposiaľ vysadených 30 visiacich
kvetináčov na svietidlách, 5 drevených
stojanov v tvare pyramídy umiestnených na
trávnatých plochách, betónové kvetináče
pri kostole, pri pamätníku SNP, pri vchode
do pivničných priestorov radnice, pri
priechode pre chodcov, a na ďalších
miestach.
PRED Bola vykonaná príprava pôdy v
záhone pred radnicou, ktorá bude
pokračovať výsadbou kvetov.
Oprava miestnych komunikácií :
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. začala v
polovici mája s opravou miestnych
komunikácií v Nitrianskom Pravne. Prácam
predchádzalo zakúpenie technológie,
prvkov značenia a zabezpečenie
dodávateľsko-odberateľských vzťahov na
dodanie obaľovanej asfaltovej zmesi. Práce
v podobnom rozsahu sme nikdy

neuskutočňovali, preto bola zakúpená
rezačka na asfalt, už v predchádzajúcom
období sme zakúpili búracie kladivo,
doplnili sme značenie o 20 ks dopravných
kužeľov. S rekonštrukciou sme začali na
najviac poškodených úsekoch a postupne
budú zrekonštruované najväčšie
poškodenia vozoviek v celej obci Nitrianske
Pravno vrátane častí Solka a Vyšehradné.
Počas realizácie prác sa, žiaľ, nedá vyhnúť
niektorým dopravným obmedzeniam na
opravovaných úsekoch. Vopred ďakujeme
obyvateľom za trpezlivosť a pochopenie.

Zalesňovanie :
V mesiaci apríl prebehli zalesňovacie práce
v Lesoch obce Nitrianske Pravno v
lokalitách Pravňanská, Keleš, Bôrik a
Čertová. Celkovo bolo vysadených 8000 ks
sadeníc buka, 500 ks sadeníc smreka a 500
ks sadeníc smrekovca. Prednostne sa
zalesnili plochy, ktoré vznikli pôsobením
škodlivého činiteľa (lykožrút smrekový –
Ips typographus) a plochy, ktoré vznikli
úmyselnou ťažbou po vykonaní dorubu nad
prirodzeným zmladením.
Ostatné vykonané práce a služby :
Odstránenie posypového materiálu po
PO údržbe ciest – zametanie vozoviek,
zimnej
premiestnenie značky „Zákaz vjazdu“ na
námestí pri hoteli, oprava fasády po
vandalizme na Dome smútku v Nitrianskom
Pravne, zabezpečenie májových stromov v
Nitrianskom Pravne, Vyšehradnom a v
Solke, príprava trate na podujatie „Beh
priateľstva“, oprava detského ihriska na
námestí, výmena rozbitého skla na
zástávke vo Vyšehradnom, ostatné
pravidelne vykonávané činnosti.

Ing. Tomáš Šujan
riaditeľ Obec Nitr.Pravno s.r.o.
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Prehľad činnosti hasičskej jednotky obce
Nitrianske Pravno v mesiacoch apríl a máj 2018
Hasičská jednotka obce Nitrianske Pravno je
jednou zo zložiek Integrovaného záchranného
systému Slovenskej republiky. Ako pre každú
hasičskú jednotku na Slovensku, platia aj pre
hasičskú jednotku obce povinnosti a záväzky,
ktoré musí neustále spĺňať. Hasičská jednotka
obce je zriadená na základe Zákona č.314/2001
Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
pričom sa prioritne riadi vyhláškou č. 611/2006
Ministerstva vnútra o hasičských jednotkách.
Dňa 6.4.2018 bol našej jednotke nahlásený
požiar trávnatého porastu na Malinovskej
ulici za firmou Tondach. Na výjazd bolo vyslané
vozidlo CAS 32 Tatra 815 s osádkou 1+3 a VEA VW
Passat Variant s osádkou 1+1. Na mieste bolo
zistených niekoľko ohnísk, čo potvrdilo, že išlo o
úmyselné zapálenie, a tým o priame porušenie
zákona 314/2001 Z. z., ktorý zakazuje
vypaľovanie porastov.
Dňa 7.4.2018 sa naša jednotka zúčastnila
taktického okrskového cvičenia hasičských
jednotiek obcí, ktoré sa konalo v obci Kľačno v
lokalite chaty Drevená. Na cvičenie bola vyslaná
technika CAS K25 Liaz s osádkou 1+4 a CAS 32
Tatra 815 s osádkou 1+2. Námetom cvičenia bol
požiar chaty so zranením osôb. Cvičenia sa tiež
zúčastnili jednotky z obcí Malinová, Nedožery Brezany, Poluvsie a Poruba.

veľkým šťastím, že sa táto udalosť stala počas
víkendu, pretože počas vyučovania v tom čase
cez spomínaný priechod pre chodcov chodia
deti z miestnej základnej školy, čo mohlo mať
fatálne následky.

jednotka vyslaná na záchrannú pátraciu akciu
po nezvestnom turistovi nad obec Kľačno v
lokalite Fačkovské sedlo. Na zásah bola vyslaná
technika CAS K25 Liaz s osádkou 1+5. Naši hasiči
v spolupráci s ostatnými záchrannými zložkami
prepátravali vytipované územie s
predpokladaným pohybom nezvestnej osoby.
Osobu sa žiaľ podarilo nájsť až po niekoľkých
dňoch, žiaľ mŕtvu.
Dňa 6.5.2018 hasič z našej jednotky Branislav
Andel reprezentoval našu obec na podujatí
ŽELEZNÝ HASIČ 2018 v Bánovciach nad
Bebravou v najťažšej kategórii ZÁSAH , ktorá
reálne simuluje podmienky pri zásahovej
činnosti. V horúcom počasí v zásahovom obleku
s dýchacím prístrojom na chrbte dokončil s
vypätím posledných síl náročnú trať, za čo mu
patrí veľký obdiv a poďakovanie.

Dodávkové vozidlo poškodené po dopravnej nehode.

Dňa 24.4.2018 bol našej jednotke nahlásený
požiar bioodpadu na skládke v obci
Pravenec. Na zásah bola vyslaná technika CAS
32 Tatra 815 s osádkou 1+3.

Likvidácia požiaru bioodpadu v obci Pravenec.

Dňa 30.4.2018 sme sa zúčastnili tradičného
stavania Májového stromu v našej obci.
Dňa 30.4.2018 nám do vybavenia pribudli
špeciálne košové nosidlá SHELL od firmy
SPENCER. Používajú sa na transport zranených
osôb v sťažených podmienkach, v ťažkom
Dňa 15.4.2018 vykonala jednotka technický teréne a tiež pri transporte zranenej osoby v
zásah - dovoz vody na skládku TKO vo podvese vrtuľníka.
Vyšehradnom.
Hasiči z Nitrianskeho Pravna spolu s kolegami z
Malinovej pri evakuácii zranenej osoby.

D ň a 3 . 5 . 2 0 1 8 n a s t a l z l o m ov ý d e ň v
Dňa 18.4.2018 sa naša jednotka zúčastnila predurčenosti našej jednotky na zásahovú
ukážky našej činnosti v Materskej škole v č i n n o s ť . D o v y b a v e n i a n á m p r i b u d o l
Nitrianskom Pravne.
AUTOMATICKÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR od
firmy ZOLL (AED) , kyslíkový resuscitačný
prístroj SATURN OXY od firmy MEVA, chrbticová
dlaha SED od firmy SPENCER, termokamera
REVEAL FIREPRO od firmy SEEK USA. Vďaka
uvedenému vybaveniu dokážeme nielen našim
občanom poskytnúť prvú predlekársku pomoc v
prípade akútneho zlyhania obehovej sústavy
napr. infarkt myokardu, pri zástavách dýchania
v prípade intoxikácie splodinami horenia pri
požiaroch a podobne.
Termokamera nám
umožňuje vyhľadávanie a záchranu osôb pri
zadymení v uzavretých priestoroch s nulovou
viditeľnosťou a taktiež vyhľadávanie skrytých
ohnísk požiaru.

Braňo Andel počas súťaže ŽELEZNÝ HASIČ 2018.

Dňa 8.5.2018 sme sa zúčastnili podujatia BEH
P R I AT E Ľ S T VA v n a š e j o b c i , kd e s m e
zabezpečovali dve disciplíny. Prechod ponad
potok Tužinka po lane a striekanie vodou na
terče.
Dňa 9.5.2018 bol vykonaný tech.zásah -čistenie
miest.komunikácii v časti Solka, na zásah
vyslané vozidlo CAS 32 Tatra 815 s osádkou 1+3 a
VEA VW Passat Variant s osádkou 1+1.
Dňa 26.5. 2018 sme sa zúčastnili akcie DEŇ DETÍ
na Fačkovskom sedle. Na akciu bola vyslaná
technika CAS 32 s osádkou 1+3 a CAS K25 Liaz s
osádkou 1+4. Na podujatí sme mali okrem
statických ukážok našej techniky aj ukážku
dynamickú - likvidáciu požiaru
osobného motorového vozidla
p o m o c o u s t r e d n e j p e n y.
Samozrejme po uhasení
automobilu sme penu dopriali aj
deťom, ktoré si to náležite
užívali.
VIAC FOTO

Ukážka v Materskej škole v Nitrianskom Pravne.

Dňa 21.4.2018 bola naša jednotka vyslaná na
likvidáciu nežiaducej udalosti - dopravná
nehoda dodávkového motorového vozidla v
obci Nitrianske Pravno. Po príjazde na miesto
bolo zistené, že v dôsledku mikrospánku vodič
dodávky prešiel do protismeru, pričom na
priechode pre chodcov pri zastávke autobusov
pri Klube dôchodcov zdemoloval dopravné
značenie a vážne si poškodil svoje vozidlo,
Stredná pena pre deti
pričom došlo k úniku prevádzkových kvapalín. Je Dňa 6.5.2018 v ranných hodinách bola naša

Drahomír Kľúčovský
zástupca veliteľa jednotky
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OSOBNOSTI Z HISTÓRIE NAŠEJ OBCE
Učiteľ, hudobník, organista,
organizátor hudobného života. Napísal dejiny
Nitrianskeho Pravna a okolia, ktoré zostali v
rukopise a sú majetkom rodiny. V týchto
dejinách sú zvlášť cenné mnohé biografické
portréty význačných obyvateľov Pravna na
prelome 19. a 20. storočia. Obsahujú
podrobný popis rozvoja hudobného života
koncom 19.storočia. V rukopise zanechal tiež
množstvo básní a veršov, ktoré majú vzťah k
Pravnu, jeho obyvateľom a ku blízkemu
okoliu. Staršia povojnová generácia by si
určite spomenula na nižšieho, okrúhleho,
vždy dobre naladeného usmiateho pána, s
typickou fajkou v ústach, ako na Dlhej ulici
vedie dišputy s okoloidúcimi a vtipkuje o
najnovších politických a spoločenských
udalostiach. Tak si Pravno pamätalo na Alojza
Dieru, bývalého učiteľa, kantora a organistu v
Kľačne, ktorý posledné roky svojho života
prežil v milovanom meste.
Alojz /nem. Alois/ Diera sa narodil 05.04.
1879, pochádzal z považovanej súkenníckej
rodiny Dírahanzala a bol druhým zo štyroch
synov. Jeho bratmi boli Anton, Eduard a
Johann. Vyrastal v dome č. 325. v Legentli
/dnešná Turčianska ulica, vedľa kanála, ktorý
odvádzal vodu od súkenky, 4.dom za Zornicou
smer Martin/. Podľa starého pravnianskeho
zvyku rodičia Anton Diera a Eleonóra r. Stiffel,
pomýšľali v prípade druhorodeného syna na
kňazské povolanie, ale hudobné nadanie a
spev priviedli mládenca na inú dráhu. Cez
prázdniny rád vypomáhal hrou na husliach v
chrámovom orchestri. Jednej peknej nedele
sa objavila v speváckom zbore aj Magdaléna
Kusmann. Toto mladé dievča, Lenka /Lenki/,
obdarené krásnym zvonivým hlasom sa stalo
jeho osudom.
Alojz prešiel k štúdiu
učiteľstva, usilovne cvičil hru na klavír,
absolvoval štúdiá, oženil sa s o rok mladšou
Lenkou a okamžite prijal miesto učiteľa v
Tužine. O pol roka vzal voľné miesto kantora v
Malinovej /učiteľ a organista bolo v tej dobe
na vidieku jedno povolanie – kantor. / V roku
1902 prijal voľné miesto kantora na Ľudovej
škole v Kľačne a tu pôsobil celý svoj
profesionálny život – do roku 1934, kedy
odišiel do dôchodku. Teda plných 32 rokov.
Keďže ako kantor /spevák/ mal o niečo slabší
hlas, mimoriadnou oporou mu bola manželka,
ktorá mala krásny znejúci soprán. Ako v
spolužití, tak aj v práci došlo u nich k
perfektnému súladu. On sa venoval prevažne
hre na organ, teda sprievodu a ona prevzala
spevácky part. Postupom času bola schopná
zastúpiť svojho manžela v prípade nemoci pri
omšiach aj na pohreboch. Pri pohrebe bolo
zvykom, že po požehnaní mŕtveho pred
domom nasledovala odobierka, pri ktorej
musel organista/ spevák okrem pohrebných
piesní a spevov predniesť rozlúčkovú pieseň,
ktorou sa zosnulý lúčil s rodinou a
príbuznými. Pri tomto akte sa nesmel nik z
rodiny vynechať. Tak sa dá vysvetliť, že
manželia Dieroví veľmi dobre poznali
príbuzenské pomery a vzťahy v celom Kľačne.
Ako mladý učiteľ ľudovej školy sa snažil
preniesť svoju záľubu k hudbe a k prírode aj na
svojich žiakov od začiatku svojej pedagogickej
činnosti. Na pochôdzkach počas vyučovania
učil deti spoznávať všetky druhy rastlín,
kvetín a stromov. V skalke, ktorú založil na
školskom dvore, rástlo niekoľko vzácnych
exotických rastlín. V ovocnom sade, ktorý

ležal pri ceste, spoznávali žiaci
dobré tunajšie sorty ovocia, ktoré
učiteľ ako náruživý pomológ štepil
do stromčekov, a tak neustále
obohacoval aj o nové vyšľachtené
druhy. Veľkou pýchou bola jeho
kvetinová záhrada, v ktorej kvitlo
od jari do jesene nespočetné
množstvo druhov kvetín,
predovšetkým šípové ruže a dálie.
Veľa času s deťmi v škole sa venoval
spevu. V dolnej škole (pri kostole),
ktorú viedol, sa vyučovali deti 1. až
3. triedy z dolného konca a stredu
dediny. Horný koniec Kľačna mal
hornú školu. Boli to silné ročníky. V
šk. roku 1926/27 bolo napríklad v
jednej triede 67 žiakov, čo nebolo
ničím výnimočným. Diera sa
pokúsil s týmto žiackym
potenciálom zostaviť detský
spevácky zbor. Pod vplyvom
cirkevnej hudby sa s deťmi pustil aj
do nacvičovania viachlasých
kompozícií. Úspech na seba
nenechal dlho čakať a tento detský
zbor sa stal známym v širokom
okolí.

ALOJZ DIERA

Učiteľ, hudobník, organista, organizátor hudobného života

Veľkou službou, ktorú pre Kľačno
urobil, bola školská kronika. Na tejto pracoval
ešte aj počas dôchodku a odovzdal ju cca v r.
1941 vtedajšiemu učiteľovi. Bola to rozsiahla
práca, ktorá obsahovala fakty nielen o
založení školy a obce, ale aj bohatú zbierku
gajdlanských povestí, ľudových piesní a
prísloví. Celý obsah práce vtesnal
krasopisným písmom do knižky, ktorá našla
svoje miesto v školskej knižnici. Osud tejto
vzácnej práce je - po zrušení školy a zbúraní
školskej budovy v 70.rokoch - dodnes
neznámy.
Učiteľské povolanie zanechal, ale „organovej
lavice“ sa Diera ešte mnoho rokov nemohol a
nechcel vzdať. Po odchode zo školy musel
zaúčať svojich nástupcov, mnohí z nich boli
neškolení organisti. Zoznamoval ich s
tunajšími pohrebnými a cirkevnými piesňami,
dokonca aj s priebehom jednotlivých liturgií.
Vo veľké výročité sviatky a slávnosti rád
prijímal pozvanie a vracal sa do Kľačna, aby
sprevádzal sväté omše hrou na organe. V hre
na organe nevyšiel ešte dlho z cviku, pretože v
Pravne hrával cez pracovné dni na svätých
omšiach ešte v pokročilom veku.
Po ukončení učiteľskej činnosti založil učiteľ
Alojz Diera v Pravne miešaný mládežnícky
spevácky zbor, v ktorom účinkovalo 20
mladých nadšených spevákov. Spievali v
kostole na slávnostiach, často ich pozývali aj
do okolia. Keďže dirigent sa v umení vyznal,
vedel zanietiť ľudí, úroveň spevu bola vysoká.
Úspechy a uznanie na seba nenechali ani
teraz dlho čakať. Po niekoľkých rokoch u neho
spievalo viac ako 40 mladých ľudí a teleso
pútalo pozornosť aj za hranicami
okresu. Alojz Diera prežil na dôchodku už
pekných 10 zaslúžených rokov, keď sa cez
jeho život – ako aj cez životy ostatných
obyvateľov okolia a krajiny - prehnala strašná
katastrofa v podobe druhej svetovej vojny.
Tak sa stalo, že sa fronty stretli a záchranu
pred červenou armádou museli tunajší Nemci
– ktorí síce nemali s Hitlerom a fašizmom nič
spoločné – hľadať v podobe úteku na západ. Aj
učiteľ Diera s manželkou a najmladšou

1879 - 1967
dcérou Gusti odišli na Šumavu a po skončení
vojny sa cez Prahu vrátili do Pravna. Ako
príslušníci nemeckej národnosti sa ale
nesmeli vrátiť do svojho domu a tak hľadali
útočisko u príbuzných v Bojniciach. Po
krátkom čase sa vrátili do Pravna a ubytovali
sa vo voľnom byte v dome Linkähaus na
Prievidzskej ulici č.52 a nakoniec v Legentli
vedľa rieky Nitry, do domu Ergonkähaus
č.318. Stiesnená povojnová atmosféra nútila
Dieru hľadať uplatnenie v písaní básní, v
ktorých vyjadroval nálady a spomínal na časy
pokoja a šťastia pred vojnou. Venoval sa
domu, záhrade a rád navštevoval svoje deti,
ktoré bývali v rôznych mestách na Slovensku.
Ale najradšej bol doma v milovanej rodnej
obci, pri svojej žene, kde vo veku 79 rokov dňa 28.05.1958 - Alojz Diera zomrel.
Rodina Alojza Dieru: manželka Magdalena r.
Kusmann, zomrela vo veku 87 rokov 05.02.
1967. Syn Eduard (Edi), fotograf a hudobník,
mal ateliér na rohu Dlhej a Mlynskej ulice,
evakuoval do Nemecka, zomrel r. 1985 ako 80
ročný. Syn Ladislaus (Laci) pôsobil ako učiteľ a
organista do konca vojny v Zbehoch pri Nitre.
Po vojne, v čase nového režimu, bol donútený
vykonávať nútené práce, ktoré zapríčinili jeho
predčasnú smrť. 45-ročný zanechal 3 dcéry.
Dcéra Augustína (Gusti), bola učiteľkou v
materskej škole. Po evakuácii a návrate s
rodičmi žila slobodná v Pravne a Prievidzi,
umrela v Domove dôchodcov na Bôriku v
Pravne v roku 1994 - vo veku 83 rokov. Syn
Alojz (Loisi), výborný hudobník, chcel byť
zverolekárom, žiaľ, hneď po maturite v
Prievidzi musel narukovať k „dobrovoľným
oddielom“, neskôr ho vyhlásili za nezvestného
a viac sa nevrátil. Pýchou rodiny bola dcéra
Eleonóra (Norki), vydatá Horáček, vynikajúca
klaviristka a profesorka Bratislavského
konzervatória, ktorej bude patriť príspevok v
nasledujúcom vydaní Pravnianskych zvestí.
Biografické údaje zo života Alojza Dieru a jeho
rodiny bolo možné spracovať na základe
materiálov zozbieraných MUDr. Ernestom
Paldaufom, ktoré sú súčasťou obecného
archívu.

Mgr. Andrej Richter
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Noc múzeí a galérií 2018

Postrehy občanov

V mesiaci máj
múzejníci na celom
s v e t e s l áv i a s v o j
sviatok a otvárajú
múzeá dokorán, aby
návštevníkov privítali
trocha inak ako po
celý zvyšok roka - s
úmyslom informovať
o význame záchrany
a procese ochrany
k u l t ú r n e h o
dedičstva. Počas
osláv Medzinárodného dňa
múzeí a galérií otvorilo dňa 19. mája 2018 už tradične dvere
dokorán aj Múzeum kultúry karpatských Nemcov
v Nitrianskom Pravne. Návštevníci si mohli vo večerných
hodinách od 19. – do 24 .hodiny pozrieť stálu expozíciu
múzea, ako aj sprievodný program. Pekný májový večer sa
priam núkal na prechádzku našou peknou obcou a návštevu
viacerých kultúrnych programov, ktoré sa v tento deň
ponúkali. Mali sme obavy o návštevnosť, ale boli sme milo
prekvapení, koľko ľudí si vybralo práve návštevu múzea.
Tento 14. ročník Noci múzeí prekonal svojou rekordnou
návštevou ostatné ročníky. V múzeu sa návštevníkom
venovala Mgr. Mária Haneschová. Na poschodí domu
sprevádzali návštevníkov Anna Husárová a Magdaléna
Lajstríková, ktorá v pravnianskom kroji privítala a ponúkla
návštevníkov aj tradičným pravnianskym prípitkom
"Prombei". Každý si mohol prezrieť výstavu rôznych ručných
prác, výstavu obrazov Evky Klajberovej a v tvorivej dielni sa
naše ženy prezentovali ručnými prácami z oblasti vyšívania,
tkaných kobercov, drotárskych výrobkov a rôznych
textilných výrobkov do domácnosti. Veľký záujem bol aj o
výstavu súťažných výšiviek o Zlatú ihlu, ocenených
odbornou porotou pracovníkov Hornonitrianskeho múzea v
Prievidzi. Diváci hlasovali o víťazke diváckej súťaže o
najkrajšie výšivky. V sprievodnom programe nám tento
večer spríjemnili svojím spevom členovia folklórnej skupiny
Lubená z Poluvsia, ktorí aj napriek náročnému dňu, akým
bol Folklórny festival, prišli podporiť naše podujatie a
zaspievali niekoľko ľudových piesní v poluvskom nárečí.
Prekrásne kroje spevákov boli len "čerešničkou na torte"
tohto krásneho večera. Obzvlášť nás potešila návšteva
našich priateľov zo speváckej skupiny Neutrataler z Kľačna,
ktorí navštívili múzeum aj so svojím vedúcim Viliamom
Solčánym. Ako aj po minulé ročníky, aj tento, využili celé
rodiny na návštevu múzea, aby svojim deťom a vnúčatkám
ukázali, ako sa v Pravne žilo kedysi.
V neskorých nočných hodinách boli vyhodnotené súťaže o
najkrajšie výšivky roka. Cenu poroty súťaže o Zlatú ihlu
dostal vyšívaný obraz Mgr. Andreja Richtera. Z rúk starostu
obce Ing. Jozefa Balčiráka prevzala cenu jeho manželka.
Divácku cenu o najkrajšie výšivky – krásnu keramiku nášho
lektora keramikára Rasťa Haronika, získala Marika Lubiková.
Víťazom ešte raz srdečne gratulujeme.
Ďakujeme OcÚ Nitrianske Pravno za
spoluprácu a finančnú podporu podujatia.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí svojou
návštevnosťou spríjemnili jeden krásny
májový večer v Nitrianskom Pravne. Tešíme
sa na Noc múzeí 2019.
VIAC FOTO
Anna Husárová

Vážení spoluobčania obce Nitrianske Pravno a zvlášť tí,
ktorí podpísali petíciu proti výstavbe kultúrneho domu
za obecným úradom v obci
Dovoľte mi Vás verejne informovať o stave, v akom sa
riešenie petície na žiadosť viac ako 600 občanov nachádza. Na túto
petíciu obecný úrad reagoval niekoľkými zasadnutiami obecného
zastupiteľstva, kde bola petícia prerokovávaná, ale ani na jednom
zasadaní nedošlo k záverečnému rozhodnutiu. Avšak v priebehu
týchto rokovaní vydal dňa 26.2.2018 "záväzné stanovisko" Krajský
pamiatkový úrad Trenčín - pracovisko Prievidza, v ktorom uvádza,
citujem: „že predmetný víťazný návrh kultúrneho domu nespĺňa
podmienky rozhodnutia KPÚ Trenčín vydaných k zámeru obnovyadaptácie národnej kultúrnej pamiatky formou prístavby nového
kultúrneho domu zo severozápadnej strany NKP - teda budovy
obecného úradu". Následne je v stanovisku vymenovaných 7
bodov, pre ktoré nie je možné súhlasiť s predloženým návrhom
výstavby KD. V závere stanoviska sa konštatuje, že návrh je
nevhodný pre jeho celkovú hmotu a prekrýva v zadnom pohľade
celú hmotu NKP. Čo je však zaujímavé, obecný úrad na požiadavku
petičného výboru, aby sa vyjadril k prerokovaniu petície v zmysle
petičného zákona, vydal dňa 21.5.2018, že ..."NEVYHOVUJE" ...
požiadavke občanov v petícii zo dňa 13.12.2017 a trvá na svojom
pôvodnom návrhu. Slovom povedané, že 12 našich zvolených
zástupcov sa postavilo svojim rozhodnutím proti viac ako 600
svojich spoluobčanom, ktorí si neželajú KD za obecným úradom.
Veľmi nás mrzí, že petícii občanov nebolo vyhovené aj napriek
tomu, že petičný výbor cestou občianskych aktivistov predložil
obecnému zastupiteľstvu niekoľko návrhov na stavbu kultúrneho
domu v centre obce tak, aby bolo vyhovené aj občanom, ktorí si
želajú mať kultúrny dom v strede obce - a je to správne - kultúra
má byť v strede obce.
Dovoľte mi Vás s našimi návrhmi zoznámiť:
1. Rekonštruovať dve podlažia obchodného domu Jednota (nad
predajňou) a architektonicky prispôsobiť architektúre okolitej
zástavby tak, aby vyhovovala požiadavkám pamiatkového
úradu.
2. Prestavať objekt požiarnej zbrojnice na multifunkčný objekt:
v prízemí Hasičský zbor obce na poschodí Kultúrno
spoločenské stredisko. Miesta je tam dosť. Možno sa potešia
aj hasiči novým sociálnym u a prevádzkovým priestorom.
3. Rekonštruovať súčasný Dom služieb na námestí spolu aj
s priestorom prevádzok s.r.o. Nitr. Pravno, a prípadne použiť
objekt bývalej predajne Jednota (čo teraz už roky straší na
námestí). Miesta je tam dosť ešte aj pre prechod na námestie,
ktorý je teraz používaný občanmi Pionierskej a Školskej ulice a
prechod detí ku škole.
4. Prejednať možnosť predaja budovy Vjarspolu, prípadne jej
časti na námestí, na prestavbu na Kultúrne centrum obce. Je
potrebné len a len s predstaviteľmi Vjarspolu o tejto možnosti
rokovať.
5. Postaviť úplne novú budovu Kultúrneho centra alebo KD obce
na voľných pozemkoch vedľa objektov materskej
škôlky,smerom k novej bytovej zástavbe. (pred farským
úradom)
Vážení spoluobčania - pokúsme sa spoločne trochu porozmýšľať a
jasne sa vyjadriť v referende, ktoré má OZ vyhlásiť v termíne
konania komunálnych volieb, k otázke "KDE POSTAVIŤ NOVÝ
KULTÚRNY DOM". Tak, aby srdce našej obce - secesný obecný úrad
a vzhľad nášho historického pamiatkovo chráneného námestia
zostal zachovaný, a aby sme my - občania mali kultúrny dom a
celú kultúru i v strede obce.
Ďakujem všetkým, ktorí si tento článok - ak bude uverejnený - aj
prečítali, a v referende vyjadrili svoj názor na miesto, kde teda
kultúrny dom postaviť.
V mene petičného výboru občiansky aktivista Otto Diera občan Nitr.Pravna
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DIVADELNÁ JAR JÁNA ROHÁČA
Divadelná jar Jána Roháča - podujatie
organizované každé dva roky. Organizuje
ju Obec Nitrianske Pravno a Regionálne
kultúrne centrum v Prievidzi - tento rok
znovu s finančnou podporou Fondu na
podporu umenia. Podujatie sa konalo
21.04. 2018 v budove Vjarspolu v
Nitrianskom Pravne.
Podujatím si pripomíname nášho
slávneho rodáka, televízneho
a divadelného režiséra, scenáristu Jána
Roháča *18.06.1932 Nitrianske Pravno †05.10.1980 Praha.
O 11:00 hodine sme začali divadelným
predstavením O maškrtnom klaunovi.
Dvaja klauni, Prndolíno starší a Prndolíno
mladší, deťom ukázali ako to dopadne,
keď dobré rady hodia za hlavu a lenivosť
zvíťazí nad usilovnosťou.
Divadelné predstavenie v podaní
divadelného súboru FRÍ*KÚL*IN pri ZUŠ v
Levoči pod názvom Tri sestry a jeden
prsteň od autora Jána Wericha pod
režisérskou taktovkou PaedDr. Ľubomíry
Kučkovej sme mohli zhliadnuť o 15:00
hodine.
Režisérka o inscenácii: „Vzťahmi medzi
mužmi a ženami sa zaoberajú nielen
psychológovia, ale sú obsahom mnohých
literárnych, filmových či divadelných diel.
My sme si vybrali ako predlohu text Jána
Wericha pre jeho povestný inteligentný
humor, zveličovanie, svojský jazyk a
absurditu čierno - humorných situácií.
Bránili sme sa prvo- plánovanému
vykresleniu mužskej polovice sveta ako
hlupákov krčiacich sa
pod papučou svojich
dominantných žien."
Kabaret je späť!
Začiatok o 16:00
hodine, účinkujúci:
Poluvská muzika a
Divadelná spoločnosť,
FOTO + VIDEO

Divadlo He - Ja, Peter Zavadil - stand-up
comedy.
Keďže Ján Roháč bol režisérom aj
zábavných programov, dovolili sme si
vytvoriť projekt, v ktorom sa dopĺňajú
rôzne žánre umenia. V hudobnom spojení
skvelej Poluvskej muziky a Divadelnej
spoločnosti v projekte Nestarnúcich
melódií sme si vypočuli piesne od
známych slovenských velikánov z
obdobia 30. až 50. rokov, akými boli
František Krištof Veselý, či Gejza Dusík. Do
ich programu nevtieravo vstupovali
Helena Balážová, Jana Sedláčková Divadlo HEJA, so svojimi krátkymi
divadelnými scénkami
určenými pre dospelého
diváka, a Peter Zavadil stand- up comedy.
Divadelná jar Jána Roháča
už štrnásť rokov prináša
svojim divákom program
Roháčovské nostalgie. Je
zameraný na osobnosť Jána
Roháča, na ktorého spomínajú
významné osobnosti z jeho
prostredia. Snažíme sa
oslovovať jeho spolupracovníkov a umelcov, ktorí
sa s ním mali možnosť
stretnúť, a nejakým
spôsobom ich ovplyvnil.
Štrnáste Roháčovské
nostalgie sme poňali ako talk
show, ktorú viedol popredný
slovenský pesničkár,
moderátor a organizátor
hudobného diania Janko
Kulich s tohtoročným hosťom
festivalu Petrom Lipom.
Peter Lipa *30. 5. 1943, Prešov
Je najvýznamnejšia osobnosť
slovenskej džezovej scény,
spevák, skladateľ, podnikateľ,
organizátor hudobných

podujatí, moderátor, manažér džezového
diania, dlhoročný dramaturg a promotér
popredného európskeho festivalu
Bratislavské jazzové dni. Záver nášho
podujatia patril práve Petrovi Lipovi a
jeho kapele v zložení: Peter Lipa ml. klávesy, Michal Šimko – basgitara, Michal
Fedor – bicie, Radovan Tariška - saxofóny.
Verím, že svojím vystúpením potešili
všetkých poslucháčov, ktorí v tento
sobotný večer zavítali do budovy
Vjarspolu v Nitrianskom Pravne a urobili
krásnu bodku za naším celodenným
podujatím Divadelná jar Jána Roháča.
Magdaléna Vaňová

DETSKÝ LETNÝ DENNÝ TÁBOR 2018
V spolupráci s Obecným úradom Nitrianske Pravno sme aj
tento rok pre Vaše deti pripravili LETNÝ DENNÝ TÁBOR.
Tábor sa uskutoční v Nitrianskom Pravne v priestoroch
klubu dôchodcov, príp. futbalového ihriska a okolia obce v
nasledujúcich termínoch:

a poistenie. Pre deti bude pripravený každý deň iný
tématický program, športové súťaže i opekačka v prírode.
Prihlásiť sa môžete do 10. júna 2018 na emailovej adrese
tabornitrianskepravno@gmail.com, alebo osobne na
Obecnom úrade v mieste prvého kontaktu.

1. termín 09.07. – 13.07.2018 pre deti 7 – 10 rokov
2. termín 16.07. – 20.07.2018 pre deti 10 – 14 rokov
(program prispôsobený starším deťom)
3. termín 23.07. – 27.07.2018 pre deti 7 – 10 rokov

Prihlášku si môžete stiahnuť na stránke obce
www.nitrianskepravno.sk

Tábor je určený pre deti s trvalým pobytom v Nitrianskom
Pravne. Organizáciu tábora zabezpečujú zodpovední
pedagogickí pracovníci v spolupráci s Obecným úradom
Nitrianske Pravno.
Poplatok za tábor je 30€/dieťa/týždeň. Poplatok
zahŕňa teplý obed, desiatu, olovrant, pitný režim dieťaťa

Podmienkou prihlásenia je úhrada poplatku do 10.6.2018,
ktorý uhradíte na Obecnom úrade v mieste prvého
kontaktu. Kapacita tábora je obmedzená. V prípade
veľkého záujmu rozhoduje dátum podania prihlášky a
uhradenie poplatku do 10.6.2018.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny, o ktorých
budú záujemcovia včas informovaní aj prostredníctvom
webstránky obce Nitrianske Pravno.
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Postavili sme „Máje“

Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený….
8. mája slávime sviatok oslobodenia a ukončenia 2.svetovej
vojny. Práve v tento deň sa zástupcovia spolkov a organizácií pieseň, ktorá 30.apríla zaznievala určite v mnohých
pôsobiacich v Nitrianskom Pravne, ale aj občania, stretli na mestách a obciach Slovenska.
námestí pri Pamätníku padlých hrdinov v 2. svetovej vojne, uctili
si ich pamiatku a pripomenuli si hrdinstvo našich predkov,
krátkym pietnym aktom.
Prezentácia účastníkov Behu priateľstva začala o 13:15 hod. za
obecným úradom a tento rok sa behu zúčastnilo 72 bežcov.
Súťažili v 13 kategóriách na trati dlhej približne 2,5km a na
šiestich stanovištiach plnili rôzne športové disciplíny. Nie všetci
mohli byť ocenení, ale veríme, že o rok skúsia svoje športové
šťastie znova. V mene Obecného úradu sa ospravedlňujem
Veronike Masarykovej, ktorej výsledok sme prehliadli, a nebola
jej udelená žiadna cena. Dúfam, že prijala naše ospravedlnenie
a cenu za prvé miesto v kategórii žiačky od 11-12 rokov jej v
stredu 9.mája bol odovzdať pán starosta Ing. Jozef Balčirák
osobne - počas vyučovania do ZŠ.
Kompletné výsledkové listiny sú k
dispozícii na internetovej stránke obce
www.nitrianskepravno.sk
Magdaléna Vaňová
FOTO + VIDEO + TAB.

V Nitrianskom Pravne nás aj tento rok potešili
svojím vystúpením deti z hudobno-tanečného
krúžku pri MŠ, pod vedením pani učiteliek, Otílie
Jamrichovej a Renátky Leitmanovej. Za hudobného
doprovodu Dychovej hudby Pravňanka sa našim
hasičom podarilo postaviť krásne vyzdobený
Májový strom.
P r í j e m n ú
atmosféru na
n á m e s t í
umocňovalo
slnečné, takmer
letné počasie.
Stavanie Mája vo
Vyšehradnom s
Fsk Lubená z
Poluvsia sa tento
rok konalo v
poslednú aprílovú
sobotu -28.apríla
so začiatkom o
15:00 hodine. K už
tradičnej výstave
vodných mlynčekov inštalovaných na miestnom
potoku Majzľanka pribudol tento rok nový mlynček,
vyrobený pánom Petrom Lovasom z
Prievidze. Nechýbala ochutnávka
tradičných jedál, na ktorú sa všetci
účastníci tešili. Chlapi z Fsk Lubená
vlastnoručne postavili Májový strom
vyzdobený množstvom pestrofarebných stúh a svojím spevom,
tancom a hudbou potešili množstvo
účastníkov tejto tradičnej akcie.
Magdaléna Vaňová
FOTO + VIDEO

DEŇ MATIEK
Na lúkach plátno kropia.
A zrazu tak sa zdá mi,
v tých vláknach čítam rozprávku
o detstve mojej mamy ...
Milan Rúfus
12.mája 2018 spevácky zbor TENEREZZA pod
vedením pani Alice Matušíkovej DiS.art. a spevácka
skupina ROVEŇ z Poruby s dirigentkou pani Dominikou
Tisajovou pripravili koncert ku Dňu matiek, ktorý sa

uskutočnil v priestoroch Požiarnej zbrojnice v Nitr.
Pozvanie na toto podujatie prijala prednostka OcÚ
Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová a odborná
referentka oddelenia kultúry pani Magdaléna Vaňová.
Pútavá poézia v podaní pani Magdalény Vaňovej a
pani Otílie Jamrichovej a hudobné skladby rôzneho
žánru spríjemnili tento deň poslucháčkam uvedeného
koncertu.
Je na škodu, že starostlivá príprava uvedených
zborov na toto podujatie našla u obyvateliek - žien –
matiek Nitrianskeho Pravna takú malú odozvu.
Júlia Hrabovská
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AKTÍVNY ŽIVOT DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE
Stretnutie s príslušníkmi polície
17.4. 2018. Páni policajti z
Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Prievidzi oddelenia
služobnej kynológie a OO PZ
Nitrianske Pravno. Kynológovia –
oboznámili deti s činnosťou polície
prostredníctvom kynologickej
skupiny policajtov. Najviac ich
zaujali služobné psy, ktoré
predviedli ukážky cvikov
poslušnosti a zadržanie páchateľa.
Deti mali možnosť nahliadnuť do
auta a popozerať, ako psíkov
prevážajú.
Policajti z Nitrianskeho Pravna –
zábavnou formou priblížili svoju
prácu, poukazovali, aké pomôcky
pri nej používajú. Deti mali radosť,
pretože si mohli tieto pomôcky
pochytať a vyskúšať. Najväčšiu
radosť však mali z toho, že mohli
vyskúšať vysielačku a sadnúť si do
policajného auta.
Ďakujeme OR PZ v Prievidzi a
policajtom z Nitrianskeho Pravna
za návštevu, poučný výklad a
tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Stretnutie s obecnými hasičmi
18.4. 2018. Hasiči z Obecného
hasičského zboru Nitrianske
Pravno deti informovali o svojej
práci, ukázali im, čo pri zásahu a
pomoci používajú. Deťom zaiskrili
očká, keď hasiči začali striekať ,
uhasili oheň, ukázali im vodnú
clonu a mohli aj samé (s pomocou
uja hasiča) striekať z hadice.
Ďakujeme za výklad, ktorý bol pre
deti poučný, za praktické ukážky a
tešíme sa na stretnutie o rok.
Exkurzia v planetáriu.
19.4.2018 sme sa s deťmi vydali na
cestu za poznaním hviezdnej
oblohy. Navštívili sme Planetárium
v Žiari nad Hronom. Deti mali
možnosť spoznať hviezdy a
slnečnú sústavu prostredníctvom
rozprávky „ Martin a hviezda.“
Veľmi zaujímavé boli pre nich
moduly planét, naučili sa ich
pomenovať a dozvedeli sa o každej
planéte zaujímavé informácie.
Tajomný vesmír je krásny, priťahuje
pozornosť človeka, nesie tajomstvo
života, preto je potrebné chrániť si
zem ako súčasť vesmíru.

Výchovný koncert v ZUŠ - 7.5.2018.
V ZUŠ Nitrianske Pravno nás
privítala pani zástupkyňa Mária
Blahová DiS.art.
Výchovný koncert pod názvom
HUDBA A FILM sa niesol v príjemnej
atmosfére známych hudobných
ukážok z rozprávok a filmov napr.
Pocahontas, Na vlásku, Chip a Dale,
Raňajky u Tiffanyho... Vystúpenie
bolo pekne pripravené, detičky boli
šikovné, či už hrali na hudobnom
nástroji, alebo spievali. Po koncerte
sme prešli priestory ZUŠ, kde sme si
pozreli taktiež veľmi pekné výtvarné
práce.
Ďakujeme za pozvanie a
tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Plavecký výcvik detí
predškolského veku. Keďže
plávanie patrí medzi športové
činnosti, ktoré významne
ovplyvňujú vývin detí, rozhodli sme
sa ich rozvoj podporiť aj týmto
smerom. Uskutočnili sme pre deti
predškolského veku plavecký výcvik
v termálnom kúpalisku Chalmová,
kde sa im päť dní venoval tréner
plávania Ing. Michal Gogola s
asistentom. Hlavnou náplňou
plaveckého výcviku bolo
oboznámenie detí s vodou,
plaveckou technikou a
prekonávanie strachu z vody. Počas
plaveckého výcviku boli deti
neustále vo vode, kde sa
rozcvičovali rôznymi postojmi a
pohybmi (kačka, hviezda), učili sa
ponárať pod vodu (vodník), hrali sa s
loptičkami. Každým dňom pán
inštruktor primerane zvyšoval
nároky a môžeme konštatovať, že u
väčšiny detí bolo vidieť pokroky. Deti
sa naučili splývať na vode pomocou
plaveckej dosky, tiež niektorí skúšali
kraulove ruky. Na konci plaveckého
výcviku dostali tzv. „mokré diplomy“
za ich usilovnosť a plavecké výkony.
Poďakovať by sme chceli ujom
trénerom Miškovi a Robkovi za
odborné vedenie, priateľský prístup,
a v neposlednom rade veľká vďaka
patrí aj nášmu
šoférovi autobusu
Jurkovi za bezpečnú
jazdu. Tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.

Články spracovali pani učiteľky Mgr. Veronika Figurová, Lucia Vrábelová a Mgr. Anna Pavlíčková
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PRAVNIANSKE ZVESTI
Slová zadané žiakmi:
prázdniny, nudný, veselý, leto, záhrada, golf,
slnko, stanovačka, kôň, zlostný, kaktus, kvet,
kaštieľ, rybačka, pes, hrášok:

Beseda
so spisovateľkou
Dňa 25. apríla 2018 sa konala na
našej škole beseda so slovenskou
spisovateľkou Annou Gürtlerovou z
Prievidze. Keď vošla do triedy, ani sme
neverili, že je to spisovateľka. Bola
veľmi pekná a mladá – mala kvetové
šaty, rozpustené blonďavé a hlavne
dlhé vlasy, v ktorých mala venček z
kvetov. Vyzerala ako lesná víla, ktorá
zablúdila do našej školy. Piataci
takmer nedýchali. Sadla si,
povykladala na stôl svoje knihy,
p a p i e r e , p e r o a . . . . p l y š á k y.
Porozprávala nám v stručnosti o
živote a predstavila nám svoje knihy,
ktoré si aj sama ilustruje.
Najzaujímavejšia bola kniha Kútovské
poviedky. Hovorila nám o svojich
potýčkach s kohútom, ktorého
musela päťkrát „zabiť“, kým naozaj
zomrel. Pri rozprávaní veselej príhody
ukázala časť svojej umeleckej duše.
Gestikulovala a keď sa to priblížilo k

časti o trafení kohúta bejzbalovou
pálkou, vyskočila zo stoličky, prikrčila
sa a chytila pomyselnú pálku a
odrazila neviditeľného kohúta. Po
tomto výstupe sme jej mali hovoriť
slová, ktoré súvisia so slovom
prázdniny. Ona si ich zapísala na
papier a tvorila z nich báseň.
Medzitým sme si čítali príbeh z knihy
Rozprávky z lesa. Báseň, ktorú
vytvorila za pár minút, bola pútavá a
originálna /viď ukážka/. Takisto
zaujímavá bola aj ďalšia aktivita, pri
ktorej sme vytvorili vety a ona
pokračovala v tvorení ďalšej
básne/viď ukážka/. Čas však rýchlo
ubiehal. Besedu sme zakončili tým, že
sme poďakovali za návštevu pekným
slovom a ešte krajšou kyticou kvetov.
Spisovateľka rozdala podpisy a svoju
vizitku. Záujemcovia si mohli zakúpiť
niektorú z jej kníh, ktorá ich zaujala
najviac. Anna Gürtlerová mi pripadala

Prázdniny sa blížia ,
leto začne nám,
nudné dni sa skončia,
na golf utekám.
Stanovačka čaká,
na slnko sa smej!
Záhrada nás láka,
hrášok rastie v nej,
na rybačku vyrazíme ,
aj so psom sa zabavíme.
Navštívime starý kaštieľ,
krásny kvet som pri ňom našiel!
Zožral mi ho zlostný kôň,
musel som sa deliť oň!
Mohol som mu kaktus dať,
myslím, že ten nemá rád...
Druhá báseň, ktorá vznikala po vetách:
V mori sme chytili žraloka,
tuším ma pohrýzol do boka....
Potápač mi to dosvedčil,
sám som ho o tom presvedčil...
Stalo sa mi to v Chorvátsku,
letenka bola za facku.
Nepôjdem tam už nikdy viac,
to radšej poletím na Mesiac!

ako divoká duša, ktorá vie hovoriť o
svojich pocitoch. Veríme, že aj jej
potomok, ktorý bol s nami na besede v
jej brušku, zdedí po svojej maminke
dušu umelca.
Jasmína Roučková, 5. C
Mgr. V. Popelková

Deň narcisov v našej obci

Ako po iné roky, tak aj tento, sa
výbor Klubu dôchodcov dohodol
aj s členkami výboru SČK na
spolupráci pri ponúkaní narcisov.
Prihlásili sa ako spoluorganizátori, aby získali pre
onkologicky chorých na
pomôcky, vylepšenie liečby a
rekonvalescencie nejaké
finančné prostriedky.
Chcem poďakovať
všetkým občanom, ktorí do
zbierky vyhlásenej Ligou proti
rakovine, prispeli akoukoľvek
sumou. Z Ligy dostávame spätne
informáciu o tom, koľko sa v
ktorý rok vyzbieralo, ale aj o tom
ako a komu boli peniaze zo
zbierok rozdelené. Všetky
položky sú overiteľné a preto si

myslím, že je to jedna
zo zbierok do ktorej sa
oplatí prispieť.
Deň narcisov sa
uskutočnil 13. apríla a
hoci v ten deň práve
pršalo, podarilo sa
našim desiatim
členom klubu a dvom
členkám SČK vyzbierať po
uliciach, pred predajňami a v
niektorých firmách obce spolu
788.50 Eur.
Táto suma bola
prostredníctvom Slovenskej
sporiteľne a.s. v Nitrianskom
Pravne poukázaná na účet Ligy
proti rakovine hneď v deň
zbierky.
Chcem poďakovať najmä
členom klubu dôchodcov, ktorí

majú dosť svojich zdravotných
problémov a napriek tomu sa
zapojili do ponúkania narcisov.
Takisto patrí poďakovanie aj
dvom členkám výboru SČK, ktoré
vypomáhajú ponúkať narcisy vo
firme Rialto s.r.o. Verím, že táto
naša aktivita nebola márna, a že
poslúži chorým, ktorí to
potrebujú.
Jarmila Mokrá
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22. apríl
DEŇ ZEME

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle
poškodzovanie životného prostredia.
Iniciátorom bol environmentálny aktivista,
senátor Spojených štátov z Wisconsinu,
Gaylord Nelson. Tento deň sa začal
oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je
pripomenutie si našej závislosti na
cenných daroch poskytovaných Zemou. Je
potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie
sú nevyčerpateľné, a preto sa treba
venovať otázkam životného prostredia a
prostredníctvom spoločného
celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre
budúce generácie ľudí a ostatných tvorov
žijúcich na Zemi.
My sme tento deň oslávili trošku
netradične - v piatok 27. apríla. V tento deň
neučili učitelia, ale žiaci sa učili navzájom.
Každému ročníku bola zadaná jedna
environmentálna téma, ktorú žiaci
spracovali a pripravili si k nej krátku
prezentáciu či plagát. Takisto si pripravili
pre svojich divákov rôzne aktivity, aby
zistili, či pozorne počúvali. Po úspešnom
vyriešení úloh dostali žiaci na každom
stanovišti písmenko, z ktorého neskôr
vyskladali heslo POTRAVINY, ktoré sú
aktuálnou témou Zelenej školy pre toto
certifikačné obdobie. V každej triede stanovišti, sa vystriedali postupne všetky
ročníky v sprievode svojich triednych
učiteľov.
A čo sme mohli v jednotlivých triedach
vidieť? Prváci nás previedli svetom hmyzu,

dokonca sme mohli vidieť rastlinku
hmyzožravku a slimáka Helenku, či pozrieť
si zblízka, kto býva v hmyzom hoteli.
V druháckych triedach to rozvoniavalo
liečivými bylinkami, dozvedeli sme sa o ich
liečivej sile a hádali sme hádanky.
Tretiaci nám porozprávali o energii, hlavne
tej ukrytej v batériách. Ani sme sa
nenazdali, čo všetko je dnes na baterky, a
hlavne nesmieme zabúdať, že baterky sú
nebezpečným druhom odpadu, ktorý treba
separovať a odovzdávať do špeciálnych
zberných nádob.
Štvrtáci nás naučili triediť odpad, dokonca
nás vyskúšali, či to vieme aj my ostatní. A
viete, aký je najlepší odpad? No predsa
žiaden!
U piatakov bolo super, lebo sa u nich dalo aj
najesť Tí si pre nás pripravili prednášku o
regionálnych potravinách spojených s
ochutnávkou, mňam!
Šiestaci nám teda riadne vstúpili do
svedomia a už si dvakrát rozmyslíme, či si
dáme nejaký energy drink. Po tom, čo sme
sa dozvedeli, z čoho sú vyrábané a hlavne
aké nepriaznivé účinky majú na náš
organizmus, už ich radšej piť nebudeme.
Vystrašili nás aj siedmaci s Éčkami v
potravinách. Odteraz čítame etikety a
takýmto potravinám sa radšej vyhýbame.
Pamätajte, čo je príliš farebné a až
podozrivo trvanlivé, nebude asi veľmi „bio“.
Rifle, džínsy, texasky ako len chcete... Koľko
vám ich visí v skrini? Zrejme každému

aspoň jedny. Čo všetko je potrebné na ich
výrobu a hlavne koľko vody sa pri tom
znečistí, to nám názorne predviedli ôsmaci.
Množstvo vody na Zemi je stále rovnaké a
keď si raz znečistíme všetku, už bude pre
nás neskoro...
Palmový tuk v potravinách bol deviatackou
témou. Nielenže je nezdravý, ale čo všetko
sa musí obetovať na jeho výrobu? Výrub
pralesov, vymieranie vzácnych druhov
zvierat, neľudské podmienky pre
miestnych obyvateľov. A svetoví
producenti nemajú stále dosť... Presvedčili
sme sa, že je problémom nájsť keksík či inú
sladkosť bez palmového tuku.
Po absolvovaní všetkých stanovíšť si žiaci
druhého stupňa ešte zasúťažili vonku a
sladkou bodkou na záver bolo občerstvenie
v podobe jabĺčok, ktoré p. učiteľka Gulejová
poctivo celé doobedie čistila. Boli naozaj
výborné, ďakujeme za ne pani riaditeľke.
Pri tejto príležitosti pani učiteľka Pročková
nainštalovala v pavilóne A výstavku ručne
vyrábaných kníh, ktoré vytvorili žiaci našej
školy.
A čo dodať na záver? Myslím, že sme sa
všetci naučili veľa nového, pretože len
aktívnym získavaním vedomostí si veľa
zapamätáme a ako sa hovorí: „Radšej raz
zažiť, ako trikrát počuť.“
Ešte raz vďaka všetkým za tento skvelý
deň! Nech ešte dlho žije naša ZEM!
Mgr. Zuzana Teplanová Školková

Prvé výzvy pre mladých poľnohospodárov sú bližšie
Koncom apríla bola podpísaná zmluva, ktorá našim
sedemnástim obciam z handlovskej a pravnianskej doliny,
vrátane mesta Handlová, zabezpečí posudzovanie a
realizáciu pekných projektov smerujúcich k rozvoju územia.
Vznik miestnej akčnej skupiny (MAS) Žiar, združujúcej obce
priamo v mieste, kde sa projekty budú realizovať, je
výhodou pre všetkých, ktorí v tomto území žijú a chcú ho
rozvíjať.
MAS Žiar získala nenávratný finančný príspevok vo výške 138
176,62€ na svoj chod z Integrovaného regionálneho
operačného programu. Pre MAS Žiar sú uznané oprávnené
výdavky od 5.12.2018 do 31.10.2019. Získané finančné
prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených so
zriadením a chodom kancelárie MAS. Manažment kancelárie
tvorí štvorčlenný tím, pričom implementáciu stratégie
zabezpečujú projektový a ekonomický manažér a

administratívu administratívny pracovník a účtovník. Úlohou
manažmentu je prispieť k napĺňaniu cieľov stratégie. K
podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku došlo zo strany MAS dňa 20.04.2018. Tým, že zmluva
nadobudla účinnosť,
plynie MAS lehota na
vyhlásenie prvej výzvy.
Ako sme už avizovali,
bude zameraná pre
mladých poľnohospodárov. Všetky
aktuálne informácie
nájdete na stránke
www.masziar.sk.
Ing. Erika Jonasová
projektová manažérka MAS Žiar
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TVORIVÁ DIELŇA V NEMECKOM JAZYKU
V týždni od 8. do 13. apríla 2018 bol
za finančnej podpory
Karpatskonemeckého spolku na
Slovensku realizovaný projekt
„KINDERWERKSTATT“, ktorý bol
určený pre deti 5. ročníkov. Ponuku
zúčastniť sa detského kreatívneho
pobytu spojeného s WORKSHOPMI
prijali štyri základné školy so
štatútom tried nemeckej
národnostnej menšiny (Kežmarok,
Nitr. Pravno, Bratislava
a Chmeľnica).
Ako novinka sa uskutočnil okrem
jesenného pobytu po prvýkrát aj v
jarnom turnuse. Ubytovanie bolo
zabezpečené v hoteli „AGRO“ v
prekrásnom prostredí Vysokých
Tatier vo Veľkej Lomnici.
Z našej školy sa projektu zúčastnila
p. uč. Ivona Haneschová a päť žiakov
z 5. A triedy: Ema Hiščárová, Bianka
Anabela Špániková, Laura
Škorvánková, Diana Danišová a
Kamil Šovčík.
Už tradične tvorivú dielňu viedol
lektor p. Helmut BISTIKA z Medzeva,
hovoriaci po nemecky. Celotýždňová
téma znela: „Remeslo má zlaté dno.“
Pod jeho vedením deti spoločne
hľadali spojitosti s jednotlivými

remeslami, odvetviami a
povolaniami. Tvorivá práca bola
zameraná na individuálnu prácu detí,
ich kreativitu, výtvarné spracovanie
tém rôznymi technikami, pohybové
stvárnenie, dramatizáciu, šitie a
vyšívanie, výrobu drevených hračiek,
recykláciu odpadu a zdokonaľovanie
sa v nemeckom jazyku.
Dopoludňajšie, popoludňajšie, ale
aj večerné hodiny boli každý deň
vyhradené na kreatívnu prácu. Deti si
zmajstrovali portréty technikou
vystrihovania pásikov z rôznych
látok, ich následného našívania a
dekorovania rôznymi
materiálmi. Na túto
nezvyčajnú techniku
využívali gombíky, kožu,
korok, korálky, vlnu, flitre,
rôzne ozdôbky a vytvárali
tak pre ne netradičnú formu
výtvarného výrazu.
Okrem tvorivej práce bol
zabezpečený aj pohyb detí
na čerstvom vzduchu,
výlety do Kežmarku na
Kežmarský hrad, do
Popradu, do Starej Ľubovne
na hrad a do skanzenu.
Nechýbali rôzne súťaže,
pohybové hry a výborná
strava.
Večer nasledoval
kultúrny program v
nemeckom jazyku, ktorý
pod režisérskou taktovkou
p. Bistiku odprezentovali
žiaci v ich „malom
divadielku“..
Deti získali počas tohto
zaujímavého týždňa
množstvo zážitkov a
skúseností, na ktorý budú
ešte dlho spomínať.
Ivona Haneschová

PRAVNIANSKE ZVESTI
CELOSLOVENSKÉ KOLO
OLYMPIÁDY
V NEMECKOM JAZYKU
Nina Zbiňovcová, žiačka 7. A triedy, sa v
tomto školskom roku úspešne
prebojovala cez obvodné i krajské kolo
Olympiády v nemeckom jazyku a dňa 26.
3. 2018 nás reprezentovala na
celoštátnom kole v Bratislave, kde si
zmerala svoje vedomosti a jazykové
kompetencie s víťazmi krajských kôl v
kategórii 1C.
Nina Zbiňovcová sa spomedzi 8
súťažiacich žiakov 5.- 7. ročníka z celého
Slovenska
umiestnila na 4. mieste.
Slávnostného vyhlásenia výsledkov a
odovzdania cien sa zúčastnili aj
zástupcovia veľvyslanectiev a
zahraničných inštitútov. Ocenenie si
Nina Zbiňovcová prevzala v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca priamo z rúk
predsedkyne COK ONJ, PhDr. Heleny
Hanuljakovej. Nine srdečne blahoželáme
a ďakujeme za reprezentáciu našej školy!
Mgr. Juliana Pálešová
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HUDOBNÝ WORKSHOP
Na pôde Základnej umeleckej
školy v Nitrianskom Pravne sa po
druhýkrát uskutočnil hudobný
workshop, ktorý lektorsky viedol
hudobný skladateľ, pedagóg a
hudobný teoretik doc. Marek
Piaček, ArtD. Aj tento rok
priniesol množstvo tvorivých
aktivít a podnetov, ktoré
prirodzene, ľahko a vtipne
rozšírili pole hudobných
zručností nielen žiakom, ale aj
pedagógom Základnej umeleckej
školy. Hlavnými znakmi
workshopu sa tak, ako minulý
rok stali otvorenosť, uvoľnenosť,
spontánnosť a hlavne schopnosť “hrať sa”.
Prostredníctvom krátkych
zvukohier si žiaci priamo v
hudobnom dialógu osvojovali
princípy hudobnej komunikácie,
dôležitosť súhry a sústredenia.
Spoznávali, že počúvanie je
rovnako dôležité ako vydávanie
zvukov, že aj ticho je dôležitou
súčasťou hudby a že všetky
zvuky sú plné rozmanitých
významov. Výsledkom tvorivých
aktivít bola hudobná akcia, ktorá
sa uskutočnila v nedeľu 20. mája
2018. Žiaci vytvorili
improvizované hudobné
podujatie, počas ktorého zmenili
zvukovú podobu a atmosféru
námestia v Nitrianskom Pravne.
V tvorivých aktivitách
sekundovali hudobníkom aj žiaci
výtvarného odboru, pre ktorých
sa námestie na okamih stalo tak
ateliérom, ako aj výstavným
priestorom.
Na ďalší deň predstavil lektor
workshopu doc. Marek Piaček
svoju tvorbu žiakom piateho

ročníka Základnej školy v
Nitrianskom Pravne. Počas
besedy ich bližšie zoznámil so
svojou tvorivou kompozičnou
metódou a žiaci tak získali
jedinečnú možnosť nahliadnuť
“do kuchyne“ súčasného
skladateľa, ktorý komponuje
opery (napríklad Apolloopera,
Stručné dejiny vesmíru, Kráľ
duchov a iné), symfonickú,
komornú, či filmovú hudbu
(napríklad hudbu k večerníčku
Mimi a Líza, k seriálu
Websterovci a mnoho iných).
Hudobný workshop aj tentokrát
ukázal, že tvorivosť sa dá
podnietiť rozmanitými spôsobmi
a je nesmierne dôležité hľadať a
inšpirovať deti nielen v hudobnotvorivých aktivitách.
Veľká vďaka patrí nielen
lektorovi Markovi Piačekovi za
jeho úžasný prístup k žiakom, ale
aj sponzorom workshopu,
ktorými boli: Hotel Squash pán
Vladimír Švejda, pán Roman
Raučina, Pizza Pub Jantár
Prievidza, pán Peter Oboňa,
Reštaurácia U
bosorky
Nitrianske Pravno, Kelly Trans
Nitrianske Pravno - pán Jozef
Kučera, Stavebniny Kremel
Nitrianske Pravno - pán Róbert
Kremel, Kovoplast Nitrianske
Pravno - pán Miroslav Gros.
PhDr., Ľubomír Pavelka, PhD.

FOTO + VIDEO

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 2018
Už tradične v mesiaci máj prebiehal v rámci celého
Slovenska pod záštitou organizácie UNICEF už
14. ročník kampane „Týždeň modrého
gombíka“. Po siedmykrát sme využili
možnosť zapojiť sa do tohto
charitatívneho projektu a pod záštitou
žiackeho parlamentu na našej škole sa
nám v týždni od 14. do 20. 5. 2018
podarilo prispieť sumou 141,37 €.
Snahou organizácie UNICEF, ako aj
všetkých zapojených škôl, bolo opäť
pomôcť a podporiť situáciu detí na východe
Ukrajiny.
A práve preto naši „aktivisti“ počas celého týždňa
každú veľkú prestávku usilovne propagovali zámer

tohtoročnej kampane. Žiaci našej školy mali možnosť
zakúpiť si a nosiť modré gombíky ako symbol
spolupatričnosti. Kampaň mala aj tento rok
v z d e l á v a c í r o z m e r, b o l a v o p r e d
propagovaná prostredníctvom
školského rozhlasu a
plagátov v
pavilónoch školy. O
jej cieľoch a
zámeroch sme sa my - členovia žiackeho
parlamentu dozvedeli formou
prezentácie na 4. zasadnutí dňa 24. 4. 2018.
Informácie sme následne sprostredkovali
svojim spolužiakom v triede.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.
Mgr. Ivona Háneschová
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Otvorenie rybárskej sezóny na rybníkoch
Jar je v plnom prúde, príroda ožila a preto
prišiel čas, aby sa k životu prebudili aj naše
pravnianske rybníky, ktoré spravuje OZ
Bôrik. V utorok 1.mája bol ten deň, kedy sa
slávnostne otvorila nová rybárska sezóna.
Už od rána vládol pri rybníkoch čulý ruch,
všetko sa pripravovalo, aby o 9.00 hod.
mohlo všetko začať.
Ako inak, aj tento rok sa začínalo vztýčením
zástavy združenia a spievaním hymny
všetkých pravnianskych rybárov. Atmosféra
bola výborná, schuti si zaspievali naozaj
všetci.

Po oficiálnom úvode prišiel čas na zábavu a
súťaže. Súťažili ženy, muži hlavne radili a
pomáhali. Najväčšiu rybu sa podarilo uloviť
Ľubke Pavlíčkovej. Na druhom mieste
skončila Katka Janovcová. Tretie miesto
patrilo Vierke Thurskej, štvrté Hanke
Kremlovej. Na piatom mieste sa umiestnila
Peťa Schniererová a na šiestom Blanka
Barloková. Všetkým ženám blahoželáme a
ďakujeme za účasť.
Pretekmi sa ale podujatie neskončilo, lebo
tak ako každý rok, aj tento sa prijímali nový
členovia do cechu. Samozrejme, nechýbal
prijímací obrad, oblievanie vodou.
Zábava a utužovanie vzájomných
vzťahov pokračovali až do neskorých
popoludňajších hodín. Ján Pupák
navaril výborný guláš, Vladimír
Richter zase pripravil svoju špecialitu
- Halászlé a šéf Alfréd Šverčík zase
vynikajúce údené
r yby. Všetkým
chutilo a keďže
počasie nám
mimoriadne prialo,
veselo bolo až do
večera.
FOTO + VIDEO

OZ Bôrik

Umenie je kvetom života celej spoločnosti
Múzeum kultúry karpatských
Nemcov (ďalej „MKKN“) bolo
založené 1. januára 1997 ako
špecializované múzeum
Slovenského národného múzea.
Zameriava sa na zhromažďovanie,
ochranu, odborné spracovanie a
prezentáciu dokladov hmotnej a
duchovnej kultúry, ako aj na čo
najobjektívnejšie spracovanie
dejín a kultúry karpatských
Ne m c o v. M K K N m á s v o j u
expozitúru v Handlovej a v
Nitrianskom Pravne. Stála výstava
sa nachádza v Dome stretávania
Karpatskonemeckého spolku na
Slovensku (ďalej „KNS“) na
námestí v Nitrianskom Pravne. Je
zameraná na dejiny a kultúru
Hauerlandu.
O našu stálu výstavu prejavili
záujem pracovníci publicistickej
redakcie RTVS s cieľom obohatiť
reláciu Slovensko v obrazoch. Dňa
9. mája 2018 navštívila priestory
nášho múzea redaktorka a
moderátorka RTVS – štúdia
Banská Bystrica, pani Zuzana
Ševčíková, s dvoma
spolupracovníkmi, aby nakrútili
krátku reportáž o karpatských
Nemcoch z Hauerlandu, o ich
histórii, kultúre, stretnutiach a
aktivitách, ktoré organizujú. K
vytvoreniu predstavy o živote
tejto komunity poskytli
sprievodné informácie pani Mgr.
Mária Haneschová z Nitrianskeho
Pravna a pani Hildegard Radovská

z Handlovej.
Členovia KNS v Nitrianskom
Pravne sa snažia o zachovanie
kultúrneho dedičstva najmä
spevom bohatého repertoára
krásnych piesní, či zachovávaním
vyspelého výtvarného citu a
technickej zručnosti výšivkárok.
Okrem plnej predkreslenej výšivky
si výšivkárky vyskúšali aj iné
techniky ručných prác, ako sú
sieťovanie, vyšívanie do siete,
paličkovanú čipku, tkanie a iné.
Typickým motívom výšiviek v
našej oblasti sú vtáčik s
dekoratívne stvárneným
chvostom a korunkou, alebo
tulipán. Tieto motívy sa
nachádzajú na posteľných
prikrývkach, záclonkách,
obrusoch a iných bytových
doplnkoch, na krojoch a čepcoch,
ako maľby na cechových
truhliciach alebo drevorezoch, na
keramike, skle, porceláne i na
strojoch či oltárnych
prestieraniach a pod.
Dnes už len málokto dokáže
zhotoviť kroj s krásnou výšivkou
alebo iné výrobky ručných prác,
ktoré môžeme len obdivovať.
Záujem o kultúru a minulosť
našich predkov je však nehynúci a
vážime si aj záujem zo strany
redaktorov z Banskej Bystrice.
Ďakujeme za návštevu a tešíme sa
na reláciu Slovensko v obrazoch.
Mgr. Edita Antolová

DENNÝ LETNÝ TÁBOR
KINDERLAGER
2. – 4. júla 2018
Karpatskonemecký spolok na Slovensku,
Región Hauerland, pre Vás pripravil denný
detský letný tábor, ktorý sa bude konať v
priestoroch Domu stretávania na Námestí SNP
v Nitrianskom Pravne.
Detský tábor je určený pre deti
vo veku od 7 do 13 rokov.
Poplatok za tábor je 10,- € za dieťa.
V poplatku je zahrnutá strava (desiata, teplý obed,
olovrant, pitný režim), poistenie, vstupné, doprava.
Pre deti bude pripravený zaujímavý program
v čase od 8,00 – 16,00 hodiny.
Prihlásiť sa môžete do 22. júna 2018
v Dome stretávania v Nitrianskom Pravne
každý piatok od 17,00 do 18,00 hodiny. Tel.
informácie 0908 578 643
Kapacita tábora je obmedzená.
Prihláška je k dispozícii aj na stránke obce
www.nitrianskepravno.sk
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TENISOVÉ KURTY
CENNÍK 2018
za vstup na tenisové kurty
v tenisovom areáli MTJ Nitr. Pravno
- členovia tenisového oddielu
1,- €/hod.
- jednorazový vstup občan Nitr. Pravna 2,- €/hod.
- jednorazový vstup ostatní
3,- €/hod.
Mládež do 15 rokov:
- jednorazový vstup
1,- €/hod.
Kurty sa objednávajú
v stávkovej kancelárii „NIKÉ“,
Dlhá ulica, Nitrianske Pravno
PLATBA VOPRED !!!

Správca
tenisových kurtov:

Stanislav Holec
0910 210 352

Tenisový oddiel - začiatok sezóny
Tenisovú sezónu sme odštartovali ako inak - brigádou na tenisových
kurtoch. Účasť na tejto brigáde je pre
každého člena takou „psou”
povinnosťou, aby sme čo v
najkratšom čase pripravili dvorce na
novú sezónu. Na úpravu povrchu
kurtov je potrebný vibračný valec,
ktorý nám každoročne zapožičiava
pán Janko Domanik a touto cestou
mu ĎAKUJEME.
Počas roka máme naplánovaných päť

turnajov: dva detské, zmiešané
štvorhry, mužský dvojhrový a mužský
štvorhrový turnaj.
A ko p r v ý t u r n a j s m e v m á j i
usporiadali mužské štvorhry. Hralo sa
systémom každý s každým, kde si šesť
dvojíc medzi sebou zmerali svoje sily.
Po napínavých zápasoch sa na treťom
mieste umiestnila dvojica Vrábel,
Baráth, na druhom mieste Grom,
Ličko M. a konečnými víťazmi sa stala
d v o j i c a Vn u č ko , L i č ko B. –

gratulujeme!
V mesiaci jún plánujeme usporiadať
detský turnaj, kde počítame s účasťou
okolo dvadsať detí, ktoré budú
rozdelené do troch skupín podľa
výkonnosti. V mesiaci september
máme naplánovaný ešte jeden detský
turnaj, aby si vedeli deti porovnať, ako
sa počas sezóny zlepšili.
Tento rok pokračuje aj Hornonitrianska amatérska tenisová liga,
kde našu obec reprezentujú tri
mužstvá. Všetky tri hrajú kvalitnú I.
ligu, kde hlavným cieľom je ako každý
rok - nevypadnúť!
Počas prázdnin v mesiaci august od
6.8.2018 do 30.8.2018 sa po úspechu
z minulého roka bude konať 2.ročník
letného tenisového kurzu pre deti,
ktoré navštevujú ZŠ v Nitrianskom
Pravne. Za podporu týmto chceme
poďakovať obecnému zastupiteľstvu .
Bližšie na info@nitrianskepravno.sk.
Veľké prianie tenisového oddielu je,
aby si počas roka našlo cestu na
tenisové kurty čo najviac ľudí, ale
najmä rodiny s deťmi. Tenis je krásny
inteligentný šport pre všetky vekové
kategórie.
Športu zdar !!!

Marek Oller
Tenisový oddiel MTJ N.Pravno
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