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Vážení spoluobčania,
aktívny prístup obyvateľov k životu v obci
a záujem o veci verejné je
pre samosprávu veľkým
prínosom a pomocou.
Poslanci obecného
zastupiteľstva sa stretávajú s množstvom
podnetov od občanov, pracovníci
obecného úradu a vedenie obce neustále
riešia problémy a zastávajú záujmy
občanov. Zvýšený záujem o dianie v obci
d o k a z u j e a j ú č a s ť Vá s o b č a n ov
na poslednom obecnom zastupiteľstve,
kde Vás bolo niekoľko desiatok. Nebol
však dostatok času na to, aby sme sa
všetkými postrehmi a príspevkami
zaoberali podrobne.
O čom vlastne obecné zastupiteľstvo je?
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
definuje zákon ako schôdzu zboru
poslancov zvolených vo voľbách
obyvateľmi obce. Uskutočňuje sa podľa
vopred pripraveného a zverejneného
programu.
Poslanci rozhodujú o základných
otázkach života obce. Zastupujú záujmy
občanov a sú ich hlasom – o tom je
zastupiteľstvo. Ak sa však majú poslanci
a vedenie obce problémami občanov
zaoberať a riešiť ich, je potrebné
vymedziť dlhšiu dobu na prípravu
a štúdium platných právnych predpisov.
Preto nepovažujeme za dobré,
že obyvatelia prídu na zastupiteľstvo,
prednesú svoju žiadosť alebo sťažnosť
a chcú v okamihu počuť riešenie a sľub,
ako v danej otázke budeme postupovať.
Systém v samospráve je nastavený tak,
že občania môžu podať kedykoľvek
písomný podnet na úrade, alebo aj ústne.
A to je nielen sťažnosť, ale aj rada
a odporúčanie. Podnet ide
na prerokovanie do jednotlivých komisií,
postupuje na pracovné zastupiteľstvo
a obecnú radu. Tu všade o jednotlivých
záležitostiach rokujeme a zisťujeme

najlepší právny a vecný postup. Keď
na riadnom zastupiteľstve poslanci
hlasujú a uznášajú sa, môže to vyzerať,
akoby dvíhali ruky len bábky, ale nie je
tomu tak. O každej problematike sme
rokovali niekoľkonásobne! O tom je
obecné zastupiteľstvo – zaoberať sa
podnetmi zo života v občanov v obci.
Keby sa to všetko malo diať verejne,
netrvala by schôdza len 4 hodiny ...
Občania môžu ku každému bodu
programu diskutovať a prednášať svoje
postrehy, je určený čas na diskusiu
k zverejneným bodom. Občania majú na
zastupiteľstve byť a svojou prítomnosťou dokonca kontrolovať
rozhodovanie poslancov v jednotlivých
otázkach, ktoré predtým predložili. Ak
tam občania nie sú, nech potom ani
nekritizujú a nenadávajú na to, ako
poslanci rozhodli...
Možno niektorí z Vás mali pocit, že sa
nedostali k slovu v dostatočnej miere, ale
voľná diskusia na záver zastupiteľstva
so siahodlhými príspevkami nevedie
naozaj k ničomu, lebo my občanom
nemôžeme verejne sľúbiť niečo, o čom
sme predtým nerokovali.
Máme 11 poslancov, ktorých sme si
zvolili. Oni chceli pracovať pre obec, my
sme im dali svoje hlasy a oni nám musia
dať svoj čas – o tom je služba
v samospráve! Raz za dva mesiace
nestačí. Ak sa nechám zvoliť, musím
občanom a ich problémom venovať svoj
čas! Je to u nás v Pravne naozaj tak?
Poslanci pracujú svedomito a podrobne
sa zaoberajú Vašimi podnetmi. Za to im
patrí vďaka.
S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami
želám nám všetkým aby sme ich prežili
v radostnej nálade a príjemnej rodinnej
pohode.
Andrej Richter
starosta obce

Spoločenská rubrika
Novonarodení občania:
STEINHAUSER Margaréta Anna
TOMAN Dominik
JANČEK Patrik
Rozlúčili sme sa:
VRÁBLOVÁ Gertrúda
BERZÉDY Vladimír
RAUČINA Jozef

Zmeny územného plánu
obce Nitrianske Pravno
Obec Nitrianske Pravno na základe
plánovanej zmeny Územného plánu
obce Nitrianske Pravno oznamuje
obyvateľom, že môžu predkladať
žiadosti, prípadne návrhy na zmenu
územného plánu na Obecný úrad
Nitrianske Pravno v termíne do
31.5.2019. K procesu obstarania a
spracovania Zmien a doplnkov č.4
Územného plánu obce pristúpi
obecné zastupiteľstvo na zasadnutí v
júni 2019. Spracovanie ÚP podlieha
osobe odborne spôsobilej a stojí
nemalé finančné prostriedky, preto
zmeny pre potreby súkromných osôb
si vyžiadajú finančnú spoluúčasť.
Zdenka Žillová
samostatný odborný referent
pre výstavbu a územné plánovanie

OZNAM
V najbližších mesiacoch sa v našej
obci bude realizovať projekt –
Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia s podporou
Ministerstva financií Slovenskej
republiky. Na tento účel obec
získala ešte v roku 2018 účelovú
dotáciu vo výške 13 500 Eur.
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne dňa 07. 03. 2019
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nitrianskom Pravne zvolal starosta obce Mgr. Andrej
Richter, privítal všetkých poslancov a ostatných
prítomných. Konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v
zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov s určením miesta a času konania
zasadnutia s programom ako bol zverejnený. Upozornil,
že z rokovania je robený audiozáznam.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 9 poslancov, 2
poslanci sa ospravedlnili. Rokovanie zastupiteľstva bolo
uznášania schopné. Starosta obce predložil na rokovanie
program zasadnutia. Vyzval poslancov a prítomných,
aby podali návrhy na doplnenie alebo inú zmenu
programu. Prednostka obecného úradu navrhla doplniť
za bod 16. bod č. 17. Termín podávania žiadostí o prijatie
detí do MŠ a následne bod 18. Správa o činnosti HK za
rok 2018. Mgr. Stanislav Holec, poslanec OZ navrhol do
bodu s názvom Rôzne, Informácie doplniť o Diskusiu.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za doplnený
predložený návrh programu zasadnutia a toto sa uberalo
nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady
4. Správa o činnosti Hasičského zboru Nitrianske
Pravno
5. Správa o výkone samostatných funkcií a
prenesených kompetencií zo štátnej správy na
obec za rok 2018
6. Rozpočtové opatrenie č.1 a č. 2
7. Cenník za služby poskytované obcou
8. Spoluúčasť na projektoch financovaných z dotácií
9. Návrh na doplnenie VZN č. 9/2014, ktorým sa
určujú miesto a čas zápisu do základnej školy
10. Návrh na VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka
11. Sociálna výpomoc
12. Lesné hospodárstvo
13. Rekonštrukcia školskej jedálne
14. Amfiteáter
15. Elektrifikácia požiarnej zbrojnice
16. Odpredaj, kúpa a prenájom pozemkov
17. Termín podávania žiadostí o prijatie detí do MŠ
18. Správa o činnosti HK za rok 2018
19. Rôzne – informácie, Diskusie
20. Uznesenie
21. Záver
K bodu č. 3 Správa o činnosti Obecnej rady Nitrianske
Pravno
Správu o činnosti Obecnej rady NP predniesla
prednostka OcÚ NP Ing. Mgr. Dagmar Matiašková
Ferencová. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu č. 4 Správa o činnosti Hasičského zboru v
Nitrianskom Pravne
Správu o činnosti HZ v NP predniesla Lenka Hiščárová,
poslankyňa OZ v Nitrianskom Pravne. Správa tvorí
prílohu k zápisnici.
Mgr. Beata Heldiová, poslankyňa OZ – zaujímala sa o to,
či a ako sa hasiči venujú deťom a dorastu.
Lenka Hiščárová, poslankyňa OZ – informovala, že sa
hasiči venovali aj deťom na špeciálnom krúžku.
Mgr. Andrej Richter, starosta obce - pochválil hasičov za
spoluprácu a ich pomoc pri zachraňovaní životov a
majetku ľudí.
K bodu č. 5 Správa o výkone samosprávnych funkcií a
prenesených kompetencií zo štátnej správy na obec za
rok 2018
Správu predniesla prednostka OcÚ NP Ing. Mgr. Dagmar
Matiašková Ferencová. Uviedla, že administratíva
obecného úradu sa neustále zvyšuje vo všetkých
oblastiach. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
Ing. Imrich Gaplovský, poslanec OZ – pochválil prácu
Petra Černáka v oblasti internetovej stránky.
K bodu č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 2
Informáciu o rozpočtových opatreniach č. 1 a č. 2
predniesla Ing. Katarína Líšková, ekonómka obce.

Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu k zápisnici.
K bodu č. 7 Cenník za služby poskytované obcou
Návrh na schválenie cenníkov poskytovaných obcou na
základe zákona č. 211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom
prístupe k informáciám a doplnenie k cenníku poplatkov
za svadobné obrady predložila prednostka OcÚ.
K bodu č. 8 Spoluúčasť na projektoch financovaných z
dotácií
Návrh na predloženie žiadostí o dotácie v oblastiach
športu, kamerového systému a wifi predložil starosta
obce.
Lenka Hiščárová, poslankyňa OZ – zaujímala sa, koľko
financií bude obec platiť za prevádzku wifi, v prípade ak
bude projekt úspešný.
Mgr. Andrej Richter, starosta obce – uviedol, že sa ročne
táto suma pohybuje vo výške niekoľko stoviek eur.
K bodu č. 9 Návrh na doplnenie VZN č. 9/2014, ktorým
sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy
Prednostka OcÚ Ing. Mgr. Dagmar Matiašková
Ferencová predložila návrh na doplnenie VZN o miesto a
čas zápisu do základnej školy na rok 2019.
K bodu č. 10 Návrh na VZN č. 1/2019 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
Prednostka OcÚ Ing. Mgr. Dagmar Matiašková
Ferencová predložila návrh na schválenie nového VZN,
kde sa určuje výška dotácie v rámci originálnych
kompetencií na žiaka Spojenej školy.
K bodu č. 11 Sociálna výpomoc
Prednostka OcÚ Ing. Mgr. Dagmar Matiašková
Ferencová a starosta obce Mgr. Andrej Richter objasnili
problematiku sociálnej výpomoci pre obyvateľov obce s
nízkou úrovňou dôchodku a s tým súvisiaci prípad
doplatku za sociálne zariadenie.
K bodu č. 12 Lesné hospodárstvo
Starosta obce Mgr. Andrej Richter predstavil zámer na
predĺženie zmluvy s firmou SPEVAR s.r.o. a zároveň
uviedol návrh na vymenovanie novej lesnej stráže.
K bodu č. 13 Rekonštrukcia školskej jedálne
Starosta obce Mgr. Andrej Richter informoval o zámere
rekonštrukcie školskej jedálne Spojenej školy. Uviedol,
že je vypracovaná projektová dokumentácia
rekonštrukcie jedálne a podľa nej sa bude postupovať.
Mgr. Stanislav Holec, poslanec OZ – zaujímal sa, či je v
prípade rekonštrukcie školskej jedálne v poriadku statika
objektu.
Mgr. Andrej Richter, starosta obce – uviedol, že pred
tvorbou projektovej dokumentácie sa táto oblasť
posudzovala, ale pre istotu sa bude touto problematikou
opakovane zaoberať statik. Budú vytvorené sondy, ktoré
preukážu prípadný problém.
K bodu č. 14 Amfiteáter
Starosta obce Mgr. Andrej Richter informoval o zámere
odstránenia časti amfiteátra, ktoré už nespĺňa svoj účel.
Počas roka sa v rámci podujatí využíval len pri 4 – 5
podujatiach. Amfiteáter je v súčasnosti v nepoužiteľnom
stave a obec nemá možnosť zamedziť prístup naň.
Objekt ohrozuje hlavne deti.
K bodu č. 15 Elektrifikácia požiarnej zbrojnice
Starosta obce Mgr. Andrej Richter informoval o situácii
pri prestavbe požiarnej zbrojnice.
V súčasnosti je nevyhnutné zabezpečiť rekonštrukciu
existujúcej elektroinštalácie, dať vypracovať projekt.
Zároveň je potrebné vybudovať sprchy a šatne. Situácia
je vyhodnotená ako havarijná a preto je nevyhnutné ju
riešiť.
K bodu č. 16 Odpredaj, kúpa a prenájom pozemkov
Starosta obce Mgr. Andrej Richter informoval o
zámeroch zverejnenia pozemkov na predaj a prenájom.
Prítomným predstavil lokality pozemkov.
K bodu č. 17 Termín podávania žiadostí o prijatie detí
do MŠ
Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová, prednostka
OcÚ informovala o žiadosti Spojenej školy.
K bodu č. 18 Správa o činnosti HK za rok 2018
Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová, prednostka
OcÚ uviedla, že hlavná kontrolórka obce vypracovala
správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 a
obecné zastupiteľstvo ju 10. 01. 2019 na svojom
pracovnom zasadnutí vzalo na vedomie.

K bodu č. 19 Rôzne, informácie – diskusia
Otto Diera, obyvateľ obce – informoval sa prečo bolo
vyplatených 3000 eur za odstúpenie bufetu na ihrisku.
Ing. Pavel Áč, poslanec OZ – uviedol, že predchádzajúci
nájomca do prerobenia bufetu investoval a v rámci
kompenzácie za prerobenie sa predchádzajúce OZ
dohodlo na takejto kompenzácii.
Mgr. Andrej Richter, starosta obce – uviedol, že na
vyplatenie 3000 eur bola podpísaná predchádzajúcim
starostom zmluva o odstúpení, kde bolo vyplatenie tejto
sumy uvedené.
Obyvatelia obce sa informovali prečo nie je v Solke
vybudované ihrisko, deti sa nemajú kde hrať. Ďalej
uviedli, že by si vedeli svojpomocne upraviť ihrisko, ale
potrebovali by k tomu finančné prostriedky obce.
Prednostka OcÚ ich informovala, že k tejto veci môžu
podať žiadosť a problematikou sa budú zaoberať
jednotlivé komisie.
Obyvatelia obce sa zaujímali o problematiku kanalizácie
v obci. V tejto veci informoval starosta obce, že bude
vytvorená sekcia v rámci webovej stránky, kde sa budú
dávať informácie o kanalizácii.
Obyvatelia obce sa zaujímali kedy bude vybudovaná
cesta pri novostavbách a novopredaných pozemkoch v
Solke. Prednostka úradu informovala, že cesta nie je
definovaná v rozpočte obce na rok 2019, ale je možné ju
financovať z rezervného fondu, na základe rozhodnutia
a po schválení obecným zastupiteľstvom.
Obyvatelia obce upozornili, že pracovníci firmy Rialto
parkujú popri ceste a znemožňujú obyvateľom východ z
ich pozemku.
Mgr. Andrej Richter, starosta obce- oboznámil
prítomných, že poslanci na svojom pracovnom rokovaní
schválili zámer komplexného riešenia dopravnej situácie
v obci a s ním súvisiacu projektovú dokumentáciu pre
dopravné značenia.
Katarína Ivaničová, obyvateľka obce – predložila
poslancom OZ pracovný materiál k téme cintorína,
uviedla potrebu zaoberať sa úpravou vstupov, hrobov,
chodníkov.
Mgr. Andrej Richter, starosta obce - informoval o zmluve
s novou pohrebnou službou, pôvodná firma dala
výpoveď zmluvy s obcou z dôvodu, že už nebude v rámci
svojej činnosti tieto služby vykonávať pre žiadnu obec.
Ďalej objasnil problematiku ochrany a opráv pôvodných
hrobových miest, ktoré nie sú vo vlastníctve obce. Ich
vyhlásenie za pamätihodnosti obce bude predmetom
budúceho obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 20 Uznesenia
UZNESENIE č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne I. Berie na
vedomie: Správu o činnosti Obecnej rady
Hlasovanie: ZA - 9 (Gaplovský, Unterfranc, Biely,
Heldiová, Holec, Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková),
PROTI- 0, ZDRŽAL SA-0, NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller,
Krebesová),NEHLASOVALI-0, Potrebné kvórum nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne I. Berie na
vedomie: Správu o činnosti Hasičského zboru Nitrianske
Pravno. Hlasovanie: ZA - 9 (Gaplovský, Unterfranc, Biely,
Heldiová, Holec, Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková),
P R O T I 0 ,
Z D R Ž A L
S A
0 ,
NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller, Krebesová), NEHLASOVALI - 0,
Potrebné kvórum - nadpolovičná väčšina prítomných
poslancov
UZNESENIE č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne I. Berie na
vedomie: Správu o výkone samosprávnych funkcií a
prenesených kompetencií zo štátnej správy na obec za
rok 2018. Hlasovanie: ZA - 9 (Gaplovský, Unterfranc,
Biely, Heldiová, Holec, Hiščárová, Áč, Kllimant,
Jakubjaková),PROTI-0, ZDRŽAL SA-0, NEPRÍTOMNÍ - 2
(Oller, Krebesová), NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne I. Berie na
vedomie: rozpočtové opatrenie č. 1. Hlasovanie: ZA - 9
(Gaplovský, Unterfranc, Biely, Heldiová, Holec,
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Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková), PROTI - 0, ZDRŽAL
SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller, Krebesová),
NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum - nadpolovičná
väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne II.
Schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 2. Hlasovanie: ZA - 9
(Gaplovský, Unterfranc, Biely, Heldiová, Holec,
Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková), PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller, Krebesová),
NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum - nadpolovičná
väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne II.
Schvaľuje doplnenie poplatkov za poskytovanie
informácii podľa zákona zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon
o slobodnom prístupe k informáciám, a) obstaranie
technických nosičov dát a to najmä USB kľúčov,
kompaktných diskov vo výške nákladov, b) náklady za
balné a poštovné budú vyúčtované podľa reálnych
nákladov v konkrétnom prípade, c) odmena práce
zamestnanca bude vo výške 15 eur za hodinu
Hlasovanie: ZA - 9 (Gaplovský, Unterfranc, Biely,
Heldiová, Holec, Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková),
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller,
Krebesová), NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne II.
Schvaľuje zvýšenie poplatkov za sobáše v prípade ak a)
obaja snúbenci sú z inej obce patriacej do matričného
obvodu Nitrianske Pravno - 40 Eur, b) obaja snúbenci sú
z iného matričného obvodu - 80 Eur, c) iné občianske
obrady pre občanov inej obce - 50 Eur.
Hlasovanie: ZA - 9 (Gaplovský, Unterfranc, Biely,
Heldiová, Holec, Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková),
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller,
Krebesová), NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne II.
Schvaľuje: a/ podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na
„Podporu rozvoja športu na rok 2019“, v rámci výzvy
Úradu vlády Slovenskej republiky, b/ spoluúčasť obce vo
výške 5%. Hlasovanie: ZA - 9 (Gaplovský, Unterfranc,
Biely, Heldiová, Holec, Hiščárová, Áč, Kllimant,
J a ku b j a ko vá ) , P ROT I - 0 , Z D R ŽA L SA - 0 ,
NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller, Krebesová), NEHLASOVALI - 0,
Potrebné kvórum - nadpolovičná väčšina prítomných
poslancov
UZNESENIE č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne II.
Schvaľuje a/ podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na
„WIFI pre Teba“, v rámci výzvy Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. b/ spoluúčasť
obce vo výške 5% maximálne vo výške 750 eur.
Hlasovanie: ZA - 9 (Gaplovský, Unterfranc, Biely,
Heldiová, Holec, Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková),
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller,
Krebesová), NEHLASOVALI- 0, Potrebné kvórum nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne II.
Schvaľuje: a/ podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na
projekt „Nový kamerový systém v obci“, v rámci výzvy
Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov
v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
b/ spoluúčasť obce vo výške 20% maximálne do výšky 6
200 eur. Hlasovanie: ZA - 9 (Gaplovský, Unterfranc, Biely,
Heldiová, Holec, Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková),
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 2(Oller,
Krebesová),NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne sa III.
Uznáša na dodatku č. 6 všeobecne záväzného
nariadenia č. 9/2014, ktorým sa určujú miesto a čas
zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov
žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú
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úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a
podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.
Hlasovanie: ZA - 9 ( Gaplovský, Unterfranc, Biely,
Heldiová, Holec, Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková),
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller,
Krebesová), NEHLASOVALI - 0,
Potrebné kvórum - 3/5 z prítomných poslancov
UZNESENIE č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne sa III.
Uznáša na všeobecne záväznom nariadení č. 1/2019 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Nitrianske Pravno na rok 2019.
Hlasovanie: ZA - 9 (Gaplovský, Unterfranc, Biely,
H e l d i o vá , H o l e c , H i š č á ro vá , Á č , K l l i m a n t ,
Jakubjaková),PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 2
(Oller, Krebesová), NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum 3/5 z prítomných poslancov
UZNESENIE č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne II.
Schvaľuje príspevok na doplácanie sociálnej služby pre
Gizela Súderovú do 31. 05. 2019 maximálne do výšky
300 eur. Hlasovanie: ZA - 8 (Gaplovský, Unterfranc, Biely,
Heldiová, Holec, Áč, Kllimant, Jakubjaková), PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 1 (Hiščárová), NEPRÍTOMNÍ -2 (Oller,
Krebesová), NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne II.
Schvaľuje: zrušiť členstvo lesnej stráže pánovi
Ľudovítovi Matušíkovi a za člena lesnej stráže navrhnúť
na OU OpaL v Prievidzi lesníka Ing. Jozefa Spevára ml.
Hlasovanie: ZA - 9 (Gaplovský, Unterfranc, Biely,
Heldiová, Holec, Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková),
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller,
Krebesová), NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne II.
Schvaľuje: predĺžiť zmluvu medzi Obcou Nitr. Pravno a
SPEVAR s.r.o., Švéniho 8, Prievidza o poskytovaní
odborných služieb OLH a lesníckej činnosti po dobu
platnosti PSL (Programu starostlivosti o les) do roku
2028. Hlasovanie: ZA - 9 (Gaplovský, Unterfranc, Biely,
Heldiová, Holec, Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková),
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller,
Krebesová), NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne II.
Schvaľuje: realizáciu rekonštrukcie existujúcej školskej
jedálne. Hlasovanie: ZA - 8 (Gaplovský, Unterfranc,
Biely, Heldiová, Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková),
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 1 (Holec), NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller,
Krebesová), NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne sa II.
Schvaľuje odstránenie ostávajúcej stavby amfiteátra z
dôvodu, že prestal slúžiť svojmu účelu a vykazuje znaky
deštrukcie materiálu. Hlasovanie: ZA - 6 (Gaplovský,
Unterfranc, Biely, Holec, Áč, Jakubjaková), PROTI - 1
(Kllimant, ZDRŽAL SA - 2 (Hiščárová, Heldiová),
NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller, Krebesová), NEHLASOVALI - 0,
Potrebné kvórum - nadpolovičná väčšina prítomných
poslancov
UZNESENIE č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne II.
Schvaľuje čerpanie prostriedkov z rezervného fondu na
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v
Požiarnej zbrojnici v sume 13 000 Eur a odstránenie
havarijného stavu sprchy a šatne v Požiarnej zbrojnici v
sume 6 855 Eur. Hlasovanie: ZA - 9 (Gaplovský,
Unterfranc, Biely, Heldiová, Holec, Hiščárová, Áč,
Kllimant, Jakubjaková), PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0,
NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller, Krebesová), NEHLASOVALI - 0,
Potrebné kvórum - nadpolovičná väčšina prítomných
poslancov
UZNESENIE č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne II.
Schvaľuje: Zverejniť zámer odpredaja pozemku CKN p.č.
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1129/1 – záhrada k. ú. Nitrianske Pravno o výmere 903
m2 formou obchodnej verejnej súťaže. Parcela bola
vytvorená GP č. 77/2018. Pozemok sa odpredáva za
cenu znaleckého posudku. K cene za odpredaj pozemku
budú pripočítané náklady za vyhotovenie GP,
znaleckého posudku a náklady spojené so zverejnením.
Zámer bude zverejnený na úradnej tabuli obce,
internetovej stránke obce a v regionálnom periodiku
„MY“ . Hlasovanie: ZA - 8 (Unterfranc, Biely, Heldiová,
Holec, Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková), PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 1 (Gaplovský), NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller,
Krebesová), NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne II.
Schvaľuje: odpredať pozemok EKN p.č. 534/1 k.ú Solka o
výmere 2 m2 za cenu 4€/m2 v zmysle platného cenníka
Obce Nitrianske Pravno ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu vysporiadania pozemku pod
existujúcou stavbou p. Karin Felcanovej. Hlasovanie: ZA
- 9 (Gaplovský, Unterfranc, Biely, Heldiová, Holec,
Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková), PROTI - 0, ZDRŽAL
SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller, Krebesová),
NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum – 3/5 zo všetkých
poslancov
UZNESENIE č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne II.
Schvaľuje: Zverejniť zámer odpredaja nasledovných
pozemkov v katastrálnom území Solka: Pozemok č.4
zložený z CKN p.č. 225/96 - trvalý trávnatý porast k.ú.
Solka o výmere 266 m2 a CKN p.č.225/32 - trvalý
trávnatý porast k.ú. Solka o výmere 614 m2. Pozemok č.
6 CKN p.č. 225/36 - trvalý trávnatý porast k.ú. Solka o
výmere 1014 m2. Parcely boli vytvorené GP č. A105/2003. Pozemky sa odpredávajú za cenu podľa
znaleckého posudku. K cene za odpredaj pozemku budú
pripočítané náklady za vyhotovenie GP, znaleckého
posudku a náklady spojené so zverejnením. Zámer
bude zverejnený na úradnej tabuli obce, internetovej
stránke obce a v regionálnom periodiku „MY“ .
Hlasovanie: ZA - 9 (Gaplovský, Unterfranc, Biely,
Heldiová, Holec, Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková),
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller,
Krebesová), NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne II.
Schvaľuje: podávanie žiadostí o prijatie detí do MŠ na
školský rok 2019/2020 na termín 29. 04. 2019 od 10:00
do 16:30 hod. v MŠ ul. Hviezdoslavova 1, Nitrianske
Pravno. Hlasovanie: ZA - 9 (Gaplovský, Unterfranc, Biely,
H e l d i o vá , H o l e c , H i š č á ro vá , Á č , K l l i m a n t ,
Jakubjaková),PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 2
(Oller, Krebesová), NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne I. Berie na
vedomie: správu o činnosti hlavného kontrolóra za
druhý polrok 2018, ktorú predložila hlavná kontrolórka
na pracovné zastupiteľstvo dňa 10. 01. 2019, a ktoré
vzali poslanci na vedomie. Hlasovanie: ZA - 9
(Gaplovský, Unterfranc, Biely, Heldiová, Holec,
Hiščárová, Áč, Kllimant, Jakubjaková), PROTI - 0, ZDRŽAL
SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 2 (Oller, Krebesová),
NEHLASOVALI - 0, Potrebné kvórum - nadpolovičná
väčšina prítomných poslancov
K bodu č. 21 Záver
Keďže viac pripomienok nebolo a program bol
vyčerpaný, starosta obce Mgr. Andrej Richter poďakoval
poslancom za účasť a zasadnutie vyhlásil za skončené.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Marek Oller, Bc. Ivana Krebesová
Do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Martin
Unterfranc, Ing. Imrich Gaplovský, Pavel Biely
Za zloženie návrhovej komisie hlasovali všetci prítomní
poslanci v počte 9 prítomných poslancov. Overovatelia
zápisnice boli určení: Peter Klimant, Lenka Hičšárová
Zapísala: Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová –
prednosta OcÚ Nitr. Pravno
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KOMUNITNÉ CENTRUM

ČIERNE SKLÁDKY!

Podľa zákona o sociálnych službách je komunitné centrum definované
ako sociálna služba krízovej intervencie (zakročenie, zásah,
sprostredkovanie). Podľa zákona sa v centre poskytuje osobe v
nepriaznivej sociálnej situácii základné sociálne poradenstvo, pomoc
pri uplatňovaní práv, pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
vykonáva sa prevencia a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Cieľom
obce je zastrešiť jednotlivé aktivity v sociálnej oblasti a mimoškolskej
oblasti.
V rámci poskytnutej dotácie, ktorú získala Obec Nitrianske Pravno z
Operačného programu Ľudské zdroje, bude potrebné postaviť budovu
komunitného centra a vytvoriť pracovné miesta. Jeden z pracovníkov
bude vedúcim pracovníkom a pri výberovom konaní budeme
požadovať nielen odbornosť, kvalifikáciu, ale aj manažérske zručnosti.
Konkrétna činnosť zamestnancov bude definovaná prostredníctvom
odborníkov, tiež sociálnej komisie pri obecnom zastupiteľstve.

Na Slovensku je už dlhodobým problémom nezákonne
uložený odpad, tzv. čierne skládky. Tie nájdeme na okrajoch
miest, v korytách potokov či riek, v lesoch alebo aj priamo v
obciach. Je viacero príčin tohto správania nezodpovedných
ľudí, jednou z nich je nevedomosť, občania nepoznajú
dôsledky svojho správania, nepoznajú vplyv čiernych skládok
na životné prostredie a v konečnom dôsledku na ich zdravie.
Obce vynakladajú nemalé prostriedky na ich odstránenie,
avšak všeobecným javom je, že v krátkom čase po vyčistení
územia a odvezení odpadov sa čierna skládka znova vytvorí.
Tento stav sa nepáči nielen obciam, ale ani väčšine čestných
občanov.
Kompetencia boja proti čiernym skládkam zostane aj
naďalej v rukách obcí, avšak posilnili sa aj kompetencie polície.
Tá začne konať v zmysle trestného zákona, ak výška škody pri
čiernej skládke presiahne 266€. Výška pokuty pre tých, ktorí
na čiernej skládke nelegálne uložia odpad sa po novom zvýšila
zo 160€ na 1500€.
Som nesmierne rád, že aj našim občanom záleží na čistom
prostredí, o čom svedčí aj nedávna veľmi vydarená akcia
organizovaná Základnou školou v Nitrianskom Pravne pri
príležitosti Svetového dňa vody. Učiteľom resp.
koordinátorom environmentálnej výchovy a žiakom patrí
veľká vďaka za „odmakaný“ deň, počas ktorého odstránili
niekoľko desiatok čiernych skládok v okolí Nitrianskeho
Pravna. Prajem si, aby táto akcia slúžila ako vzorový príklad aj
pre iných dobrovoľníkov, ktorým záleží na čistote v našej obci.
Vyzývam aj ostatných - privítajme Veľkonočné sviatky
upratanými dvormi, upravenými predzáhradkami,
vyčistenými potokmi nielen priamo v obci Nitrianske Pravno,
ale aj v častiach Solka a Vyšehradné.
Marek Oller

Činnosť komunitného centra všeobecne
Komunitné centrá poskytujú pre miestnych obyvateľov služby
sociálneho poradenstva, terénnej zdravotnej asistencie, nízkoprahové
programy pre deti a mládež, výchovu a vzdelávanie, podporu
zamestnanosti, komunitnú prácu a rehabilitáciu, odborné a špeciálne
poradenstvo, vyplnenie voľného času a pomoc seniorom.
Cieľovou skupinou komunitných centier sú prevažne sociálne vylúčené
skupiny obyvateľstva, jednotlivci ako aj celé rodiny majúce sťažený
prístup k získaniu inštitucionálnej pomoci, či zamestnaniu sa. Ďalšou
cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia obce. Okrem týchto dvoch
cieľových skupín sú v komunitnom centre ďalšie špecifické cieľové
skupiny vymedzené podľa veku, ku ktorým sú smerované aktivity
centra:
1. deti predškolského veku (3-6 rokov);
2. d e t i p o č a s p l n e n i a p o v i n n e j š k o l s k e j d o c h á d z k y
(7-16 rokov)
3. mládež a mladí dospelí (16-21 rokov);
4. dospelí a rodiny;
5. seniori.
Ide napríklad o podporu zmysluplného trávenia voľného času,
prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňovaní sa
na trhu práce, prevenciu nežiadúcich patologických javov v týchto
komunitách, podporu počas vzdelávania; pričom všetky služby a
podpora komunitných centier občanovi by mali viesť k jeho integrácii a
svojbytnosti.
Činnosť komunitného centra je rozdelená do niekoľkých oblastí
pôsobenia. Špecializované sociálne poradenstvo je poskytované
kvalifikovaným sociálnym pracovníkom predovšetkým dospelej
populácii obyvateľstva v otázkach hospodárenia, pracovného
poradenstva, riešenia krízových životných situácií,. Seniorom je
poskytované poradenstvo v oblasti možnosti získania dotácie na
zdravotné pomôcky, v oblasti opatrovateľskej služby a ďalšej podpory.
Činnosť sociálneho pracovníka sa zameriava aj na prevenciu pred
sociálno-patologickými javmi predovšetkým u detí a mládeže. Pre deti
a mládež sú realizované pravidelné voľnočasové krúžky s rôznym
zameraním – šport, kultúra, umenie, vzdelávanie. Prostredníctvom ich
pôsobenia sa dokážu deti aktívne prezentovať svojimi úspechmi na
verejnosti. Okrem nich sú pripravované jednorazové aktivity
reflektujúce dianie roka. Deťom predškolského veku je vyhradená
doobedňajšia časť dňa práce komunitného centra. Spoločne sa
stretávajú v klubovej miestnosti, ktorá vybavením a pomôckami
pripomína predškolské zariadenie, kde pod vedením pracovníkov
získavajú poznatky a schopnosti potrebné k príprave na školské
prostredie. Následne sa deťom školského veku môžu venovať
dobrovoľníci, ktorí im pomáhajú so školským dovzdelávaním. Mládež je
vťahovaná do prípravy mnohých projektov, ktoré realizujú so
zamestnancami a dobrovoľníkmi zariadenia. Pre dospelú
nezamestnanú populáciu sú v spolupráci s inými združeniami
realizované rôzne prednášky, semináre a kurzy, ktoré im okrem
vedomostí ponúkajú možnosť aktívneho trávenia voľného času. V
spolupráci s potravinovou bankou je klientom centrum nápomocné v
poskytovaní potravín a šatstva, ktoré im pomáhajú prekonávať
nepriaznivú životnú situáciu.

predseda komisie živ. prostredia a lesného hospodárstva

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára2019
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Podľa čl. 89ods. 2písm.f)ÚstavySlovenskejrepublikya §
20 a § 86 ods. 1zákonač. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u jem
voľby do Európskeho parlamentu a
u r č u jem
1. deň ich konania na sobotu 25.mája2019,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie
volebných miestností do 22. februára 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a
okrskových volebných komisií do 1.apríla 2019 a lehotu
na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho
parlamentu
volí 14 poslancov.
(časť textu prevzatá z www. Prohuman.sk, autor článku Ing. Cyril
Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice)
spracovala: Dagmar Matiašková Ferencová,
prednosta OcÚ

Andrej Danko
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OZNAM O ODPADOCH Má zvierací život nejakú cenu?

Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že od apríla
2019 v našej obci bude vykonávať zber komunálneho
odpadu a separovaných zložiek nová zberová
spoločnosť – MARIUS PEDERSEN.
V súvislosti s touto zmenou vám oznamujeme nové
termíny zberu komunálneho odpadu.
Tuhý komunálny odpad sa bude z domácností
vyvážať aj naďalej každý týždeň v nasledovných
dňoch: pondelok - Nitrianske Pravno, utorok Vyšehradné, štvrtok - Solka.
• Prvý piatok v mesiaci sa bude vykonávať zber
dvoch komodít – samostatne plasty a
samostatne tetrapaky
• Zber papiera z domácností bude vykonávaný
štvrťročne, najbližšie to bude v piatok 11.júna a
4.októbra
• Textil vždy v druhý piatok v mesiaci
• Zber skla a kovových obalov bude naďalej
prebiehať formou označených zberových
kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené v obci
• Naďalej budú k dispozícii aj ohradníky na zber
bio-odpadu
• Zber tukov a olejov zostáva v platnosti v
zaužívanom systéme – odovzdať ich môžete v
sídle spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o.
• Ve ľ k o o b j e m o v ý , s t a v e b n ý o d p a d
a
elektroodpad je možné odovzdať na zbernom
dvore.
Podrobný rozpis vývozu odpadov je k dispozícii na
internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk
a prehľadná tabuľka je vložená v v tomto čísle
Pravnianskych zvestí.
Informácia pre obyvateľov obce v súvislosti
s údržbou chodníkov a starostlivosti o verejnú zeleň
V súlade so zákonom o pozemných komunikáciách je obec
povinná zabezpečovať údržbu chodníkov.
Na základe odporučenia členov obecnej rady informujeme
obyvateľov o možnosti starostlivosti o chodníky a verejnú
zeleň. Ponúkame vám možnosť starostlivosti o kvety, trávnaté
plochy a kríky a údržbu určitých vyhradených častí chodníkov
aj v zimných mesiacoch. Uvedené plochy rozčleníme podľa
záujmu obyvateľov a rozlohy.

Možno pre niektorých ľudí nie, ale pre väčšinu áno. Dokonca
konečne už na to myslí aj zákon. Zviera nie je vec. A nie je to ani terč.
Žiaľ, často sa stretávame s presným opakom. Aj v našej obci máme
ľudí, ktorí si napríklad mačku radi mýlia s cvičným cieľom pre
streľbu zo vzduchovky. Aj keď vzduchovka nevyzerá ako smrteľná
zbraň, vie veľmi ublížiť, ale aj zabiť. Často sa stáva, že olovený náboj
zostane v tele zvieraťa a olovo ho postupne otrávi. Dobre mierená
strela ale dokáže aj zabiť – zviera čaká bolestivá smrť.
Tento článok vznikol na podnet jedného nášho občana, ktorého
rodina prišla o rodinného miláčika – mačku. Nie, nebola to túlavá
mačka - bola zaočkovaná, vykastrovaná, deťmi milovaná. Netúlala
sa, ale predsa je to zviera, ktoré nechápe zmysel plotov. Nedokázal
ju zachrániť ani rýchly zásah zverolekára. Podľa vyjadrenia
majiteľov nie sú takéto poľovačky ojedinelé, najmä v určitých
častiach našej obce.
Že to bolo „len zviera“? Ani podľa zákona to už nie je „len zviera“.
Oslovili sme preto Advokátsku kanceláriu Mgr. Rastislava Munka,
Phd. z Bratislavy, ktorá poskytuje právne poradenstvo aj organizácii
Sloboda zvierat, s otázkou : Čoho sa dopúšťa človek streľbou po
zvieratách a čo mu za takéto konanie hrozí?
„Strieľaním zo vzduchovky sa človek môže dopustiť buď trestného
činu týrania zvierat podľa Trestného zákona alebo priestupku
podľa zákona o veterinárnej starostlivosti. To, či sa človek dopustí
strieľaním zo vzduchovky na zviera priestupku, alebo trestného
činu, závisí od konkrétnych okolností prípadu a od skutkového
stavu.
Čo sa týka postihu voči páchateľovi, tak postih je nasledovný:
V prípade, ak konanie páchateľa bude klasifikované ako
priestupok podľa zákona o veterinárnej starostlivosti a páchateľ
bude uznaný vinným zo spáchania priestupku, tak orgán
veterinárnej správy, t.j. príslušná Regionálna veterinárna a
potravinová správa udelí páchateľovi peňažnú pokutu vo výške
od 400,- EUR do 1.000,- EUR;
- V prípade, ak konanie páchateľa bude klasifikované ako trestný
čin podľa Trestného zákona a páchateľ bude uznaný vinným zo
spáchania trestného činu, tak buď orgán činný v trestnom konaní
alebo súd môže vymerať páchateľovi trest odňatia slobody až na
dva roky; v prípade ešte závažnejšieho a brutálneho konania
alebo verejného konania alebo konania na viacerých zvieratách
môže byť páchateľovi uložený trest odňatia slobody až na päť
rokov.“
Stretli ste sa s niečím podobným aj vo svojom okolí? Nemusí ísť o
streľbu, ale aj o rôzne iné druhy týrania alebo krutého správania sa
voči zvieratám. Nezostaňte ticho. Dajte o tom vedieť polícii,
Slobode zvierat alebo obecnému úradu. Zvieratá predsa nie sú
veci!

V prípade záujmu obyvateľov obce o údržbu chodníkov v
zimných mesiacoch a starostlivosť o zeleň v letných
mesiacoch, obec túto prácu bude financovať zo zdrojov
určených na údržbu chodníkov a starostlivosť o verejnú zeleň
prostredníctvom dohôd o vykonaní práce, prípadne inej
spolupráce.
V prípade vášho záujmu o uvedené činnosti môžete
kontaktovať zamestnancov obecného úradu.

Ak stojíte „na opačnom brehu“ - teda máte pocit, že susedov pes či
mačka vám chodí na váš pozemok a spôsobuje vám tam nejaké
škody, skúste sa dohodnúť. Všetko je o komunikácii. Sused možno
ani nevie, že sa to deje. Alebo skúste byť trochu tolerantní. Tým, že
mačka prejde po vašom pozemku, nerobí nič zlé. Aj vy sa predsa
pohybujete aj mimo svojho bydliska. Neriešte to prosím násilím. A
ak komunikácia zlyháva a cudzí miláčik vás nadmieru obťažuje,
skúste osloviť obecný úrad. Takéto veci rieši napríklad Všeobecne
záväzné nariadenie o spolunažívaní. Vždy sa to dá nejako vyriešiť,
zviera za to naozaj nemôže.

Dagmar Matiašková Ferencová, prednosta OcÚ

Peter Černák, referent OcÚ
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INFORMÁCIA K OZNAČENIU DOMU
SÚPISNÝM A ORIENTAČNÝM ČÍSLOM
Podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. v
platnom znení je obec povinná určiť súpisné číslo
každej budove nachádzajúcej sa na území obce.
Povinnosť označiť budovu číslom vyplýva vlastníkovi
budovy rovnako aj podľa § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebného zákona).
Súpisné číslo (čierne) musí mať každá budova. Táto
povinnosť vzťahuje aj na číslovanie orientačnými
číslami (červené), ktoré slúži na orientáciu v obci a na
konkrétnej ulici.
Vlastníci stavieb nachádzajúcich sa na katastrálnom
území obce Nitrianske Pravno sú povinní označiť svoje
stavby súpisnými aj orientačnými číslami podľa vzoru:
SÚPISNÉ ČÍSLO

čierna farba

ORIENTAČNÉ ČÍSLO

červená farba

spoločnosti a pri rôznych administratívnych
úkonoch...
8Je nenahraditeľnou pomôckou aj pri neočakávanej
potrebe záchrannej zdravotnej služby, polície,
prípadne iného zásahu...
8 Nezabúdajte, že neoznačená stavba môže
skomplikovať inak celkom nevinnú situáciu.
8V krajnom prípade vlastník stavby, ktorá nie je
riadne označená, môže byť napadnutý, že ide o
nelegálnu stavbu, nevybudovanú v
súlade s
územným plánom obce a stavebnými predpismi a
bez povolenia alebo dodatočného súhlasu
príslušného stavebného úradu.
Vážení spoluobčania,
všimnite si preto, koľko domov vo vašom susedstve
nie je správne, prípadne vôbec neoznačených číslami
a vžite sa do situácie napríklad posádky vozidla
zdravotnej služby, ktorá pri nočnej návšteve ani pri
najlepšej vôli nedokáže nájsť medzi neoznačenými
domami ani ten váš.
Pri akýchkoľvek otázkach kontaktujte obecný úrad.
Informácie vám radi poskytneme na obecnom úrade
osobne alebo telefonicky: 5447510

8Označenie domu číslami nie je iba povinnosťou
vyplývajúcou zo zákona, ale aj účinnou pomocou pre
rýchlejšiu a správnu orientáciu v obci. Nemá slúžiť
iba cudzím a tým, ktorí v obci nebývajú, ale aj
poštovým doručovateľom, zdravotníkom, pri
doručení zásielok a
objednaného tovaru,
zriadencom plynární, elektrární či vodárenskej

6

Povinnosti občana podľa stavebného zákona
Vlastníci stavieb nachádzajúcich sa na katastrálnom území obce
sú povinní označiť stavbu súpisným a orientačným číslom. Kto
zničí, poškodí alebo svojvoľne odstráni tabuľku, dopúšťa sa
priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov.

DEŇ DETÍ V NITRIANSKOM PRAVNE
Milí kamaráti!
Obec Nitrianske Pravno v spolupráci s Divadelnou spoločnosťou
pre vás pripravili k vášmu júnovému sviatku skvelý program
a rozprávkovú atmosféru.
Okrem stánkov s občerstvením a sladkosťami
sa môžete tešiť na množstvo umeleckých hostí,
ktorí zavítajú do našej obce iba kvôli vám!

Kaukliar – šaško Fjodor
Rozprávkový svet s dielničkami, minidiskom,
rozprávkovými maskotmi a hrami
Blázniví kaukliari na vysokej nohe – chodúľoch
Dračí príbeh v podaní Divadelnej spoločnosti
Rozprávkové Divadlo NAtraKY
Tešíme sa na vás na futbalovom ihrisku!

SOBOTA

1. júna 2019
od 15.00 do 18.00 hod.
Futbalové ihrisko Nitrianske Pravno
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Slávnostný večer Kultúra 2018
V priestoroch domu kultúry v Prievidzi sa
15.2.2019 o 17,00 h. sa konal slávnostný
večer Kultúra 2018. Hlavnými
organizátormi večera boli Regionálne
kultúrne centrum v Prievidzi,
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi.
Spolu so spoluorganizátormi K-2000 združenie na podporu kultúry hornej
Nitry, Oblastná rada Matice slovenskej
Prievidza - Partizánske, Združenie miest a
obcí hornej Nitry, Regionálne združenie
miest a obcí - región Stredné Ponitrie,
Oblastná organizácia cestovného ruchu
Región horná Nitra - Bojnice, Kultúrne a
spoločenské stredisko v Prievidzi
oceňovali inštitúcie, kolektívy
a
jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry
za rok 2018.
Ocenenia, ktoré poputovali do
Nitrianskeho Pravna:
Hudobnej skupine Zatúlaní bol udelený
Pamätný list riaditeľky Regionálneho
kultúrneho centra v Prievidzi ZA
DLHOROČNÚ KULTÚRNO-OSVETOVÚ
ČINNOSŤ – pri príležitosti 15. výročia
vzniku. História kapely Zatúlaní siaha do
roku 2003, kedy v Nitrianskom Pravne
vzniklo hudobné zoskupenie s názvom
Tuláci. V kapele sa od jej začiatku
vystriedalo viacero muzikantov a
príležitostných hostí. Odohrala množstvo
koncertov a prehliadok. Od roku 2011 sa
prezentuje pod názvom Zatúlaní. V
súčasnosti pôsobí v zložení: Mário Janeje mandolína, spev, Jozef Marcel Kotrík gitara, spev, Roland Kurbel - basgitara,
spev, Bernard Guleja - banjo, Erik Michale
- dobro, spev. Kapela nahrala zatiaľ jeden
CD album pod názvom Bosý kráľ.
Repertoár kapely tvorí prevažne vlastná
produkcia obohatená starými českými
country hitmi.

Pamätný list riaditeľky Hornonitrianskeho
múzea v Prievidzi ZA DLHOROČNÚ
MÚZEJNÚ ČINNOSŤ bol udelený
keramikárovi a zberateľovi z
Vyšehradného Rastislavovi Haronikovi
pri príležitosti životného jubilea.
Všestrannosť Rastislava Haronika na poli
kultúrneho dedičstva regiónu hornej Nitry
je neprehliadnuteľná. Už v roku 1993 za
záchranu domu po kamenárskom
majstrovi vo Vyšehradnom získal
prestížne ocenenie Europa Nostra.
Prednú izbu domu s čiernou kuchyňou
premenil na malé múzeum, ktoré
prostredníctvom množstva
zhromaždených artefaktov detailne
dokladuje spôsob bývania a života
obyvateľov v tejto časti regiónu. Jeho
záujem o tradičnú kultúru nekončil iba
zbieraním dokladov (odevné súčasti a
textílie, hrnčina, nábytok a iné) a ich
prezentáciou, ale aj organizovaním kurzov
tradičných textilných techník a
remeselných výrob. Inicioval aj vznik
viacerých zaujímavých podujatí, ktoré sa
spájajú s tradičnou ľudovou kultúrou a
tvoria súčasť spoločenského diania celej
pravnianskej oblasti. Ako jeden zo
zakladateľov občianskeho združenia
Vyšehrad sa iniciatívne podieľa na
záchrane umelecko-historických objektov
a pamiatok. V keramickej tvorbe jubilanta
Rastislava Haronika dominujú tradičné
postupy, vzory a výrobky, neraz však siaha
aj po experimentovaní s materiálom a
farbami, pričom
vznikajú originálne
interiérové solitéry osobitej umeleckovýtvarnej hodnoty.
Cenu riaditeľky Hornonitrianskej knižnice
v Prievidzi ZA TVORIVÝ ČIN ROKA V
OBLASTI KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ A
EDIČNÝCH POČINOV získala obec

Obdobie fašiangov je veselé obdobie a nebolo to inak ani v
sobotu 23.2. v Nitrianskom Pravne. Veselý sprievod
masiek a hudobníkov chodil hlavne po námestí, ale
neobišiel ani Dlhú, Mlynskú, Športovú, Kukučínovu,
Pioniersku, Prievidzskú, T.G. Masaryka, M.R. Štefánika,
Budovateľskú a nakoniec aj Školskú ulicu. Ďakujeme
všetkým podnikateľom aj obyvateľom, ktorí za pesničky a
dobrú náladu obdarovali sprievod klobásou, koláčikmi,
vajíčkami, ale aj trúnkom. Veselý sprievod ukončil svoje
putovanie u našej najmilšej členky PZŽ pani Spevárovej,
ktorá nás privítala tiež prezlečená za masku, zaspievala
si s nami, zatancovala a pohostila nás. Všetko, čo veselá
družina dostala, nachystala na večernú veselicu. Každý,
kto prišiel, mohol sa najesť do sýtosti klobásky, varených
vajec, ale aj nakladaného hermelínu, utopencov, bolo
dostatok vínka, ale aj pálenky a do tanca hral DJ Janko Žila.
Pravňanský zväz žien ďakuje všetkým, ktorí nás podporili,
ale aj tým, ktorí sa prišli zabaviť. Všetko bolo zadarmo,
preto nám je veľmi ľúto, že neprišlo viac ľudí.
Zita Jakubjaková,PZŽ

Ni t r i a n s ke P r a v n o
za vydanie
monografie Nitrianske Pravno, miesto s
pamäťou zlata. Históriu pôvodne
stredovekého mestečka s kráľovskými
regáliami od najstarších, „drievnych”, po
nedávne dejiny, danosti prírody, osobitosti
kultúry, osobnosti i každodenný život
mapuje v trinástich kapitolách nová
monografia obce, v ktorej vedľa seba od
nepamäti žijú rodiny karpatských
Nemcov, rodiny slovenské i rodiny iných
národností. V chronologicky
usporiadanom prehľade podáva ucelený
obraz o dianí v tejto historicky významnej
hornonitrianskej lokalite, stredisku
Hauerlandu. Takmer štyristostranovú
publikáciu pre obec Nitrianske Pravno
vydala Neografia Martin a zostavovateľsky
nad ňou bdeli Iveta Géczyová a Lukáš
G r e š n e r, k t o r ý b o l a j a u t o r o m
fotografickej časti. O jej grafickú stránku
sa postaral Imrich Gaplovský.
Spracovala Magdaléna Vaňová,
referentka kultúry

Fašiangy, Turíce,
Veľká noc ide...
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Jubilujúce Probener Echo
V podvečer dňa 22.03.2019 sa zišli
členovia speváckeho zboru Probener
Echo miestnej organizácie KNS v
Nitrianskom Pravne na slávnostnom
podujatí organizovanom pri príležitosti
20. výročia jeho vzniku.
V Hoteli Vyšehrad sa okrem jubilujúceho
spevokolu zišli aj členovia speváckej
skupiny
Jesienka, pozvaní hostia - predsedníčka
K N S Hau e rl a n d p a n i Hi l d e g a rd a
Steinhüblová, riaditeľka Regionálneho
kultúrneho centra v
Prievidzi pani
Ľudmila Húsková, zástupcovia KNS a
speváckych skupín z
okolitých obcí
Kľačno a Tužina, dirigentka ženského
speváckeho zboru Tenerezza Alica
Matušíková a členka zboru pani Júlia
Hrabovská. Zástupca KNS v Nitrianskom
Pravne a
člen predsedníctva KNS
regiónu Hauerland MUDr.Viliam Elischer
a predseda miestnej organizácie KNS a
člen jubilujúceho zboru pán Alfréd
Šverčík patrili k hlavným organizátorom
podujatia. Pozvanie prijali novozvolený
starosta Andrej Richter s manželkou a
bývalý starosta Jozef Balčirák s
manželkou. K hosťom patrili aj pani Anna
Husárová
s
manželom Antonom
Minárikom, ktorí istý čas boli členmi
zboru, poslanec obecného zastupiteľstva
Pavel Biely s
manželkou, manželia
Pastorekovci a Lajstríkovci.
Po prednese úvodnej básne v podaní
pani Magdalény Vaňovej organizátori
privítali všetkých prítomných. Následne
predniesla svoj príhovor dirigentka zboru
pani Mária Balčiráková, v
ktorom
predstavila jeho činnosť od začiatkov za
podpory Pomocného spolku
karpatskonemeckých katolíkov v
Nemecku na čele s
GR.Johannom
Kotschnerom, Dipl.Ing.Ignatzom
Wolkoberom s
manželkou Máriou
Páleschovou a
ďalšími rodákmi

Briatkovej a
huslistky pani Ľubice
Fridrichovej. Svoj
spev obohatili aj
tancom. Po ďakovných slovách sa tromi
piesňami predstavilo jubilujúce Probener
Echo, ktoré hostia poctili ďakovnými
príhovormi, kyticami a symbolickými
darčekmi. Dirigentka pani Mária
Balčiráková prevzala od riaditeľky RKS
Prievidza Ľudmily Húskovej Pamätný list
s básňou od Milana Rúfusa. Oslávencom
sa iste hlboko vryjú do pamäti aj iné
úprimné gratulácie hostí.
Predsednička KNS Hauerland pani
Hildegarda Steinhüblová pozitívne
ocenila vystupovanie zboru nielen v
našom regióne, ale aj v regióne Horný
Spiš, kam je spevokol pozvaný aj toto leto.
Ku gratulantom sa pridali aj rodáci zo
zahraničia GR.Johann Kotschner,
Ladislav Kotschner s manželkou a Mária
Páleschová a z domácich novozvolený
MUDr.Viliam Elischer poďakoval za poslanec obecného zastupiteľstva
prejav a
uviedol program žiakov Imrich Gaplovský.
Základnej školy
Jubilanti si od starostu obce Andreja
v Nitrianskom Pravne pod vedením pani
predsedu miestnej
učiteľky Ivony Haneschovej. V Richtera a
nemeckom jazyku znela poézia aj próza, organizácie KNS Alfréda Šverčíka
piesne s hudobným sprievodom, pieseň prevzali Ďakovné listy a kvety za obetavé
„malých pekárov“ v
k r á s n y c h účinkovanie v zbore.
kostýmoch. Slová spestril tanec dievčat s
Po krátkom príhovore a modlitbe
odvážnymi premetmi. Na záver
p red st avila p róz u svet ozná meh o pána farára IC.Lic.Pavla Michaloviča bolo
nemeckého autora Emila Ericha k r á t k e s p o l o č n é p o s e d e n i e s
Kässtnera pekným prednesom ukážky pohostením.
žiačka Stela Krajči.
Všetkým zúčastneným patrí veľká
J u b i l a n t o v p o t e š i l o p o z i t í v n e vďaka za organizáciu a realizáciu tohto
hodnotenie vzťahu Probener Echa k obci v y d a r e n é h o p o d u j a t i a . Č l e n o v i a
a hrdosť, že ju môžu reprezentovať. V speváckeho zboru Probener Echo ďakujú
prejave MUDr.V.Elischera sa hovorilo o za ocenenie ich snahy, za slová chvály a
radosti, ktorú zbor prináša, obohacuje úcty, za pozdravy od rodákov z Nemecka
život svojimi piesňami a
zachováva aj od domácich gratulantov a za príjemnú
atmosféru. Túto dotvárali aj lahodné tóny
tradičnú kultúru.
hudby z aparatúry pána Kučeru z Tužiny,
Po úvahách plných uznania vystúpila ktorému tiež patrí poďakovanie.
spevácka skupina Jesienka s hudobným
Edita Antolová, členka zboru
sprievodom harmonikárky pani Emílie
Ladislavom Kotschnerom a
MUDr.Ernestom Paldaufom cez miesta
účinkovania doma i
v
zahraničí.
Spevácka skupina sa viackrát tešila
záujmu na Festivale kultúry a
vzájomnosti v
Kežmarku ako aj na
stretnutiach rodákov v Bratislave, Nitre,
ale aj v
nemeckom Gersheime,
Böblingene, Rodgau,
Stuttgarde, v
pútnickom kostole Schönenberg pri
Elwangene, na kalvárii St.Salvator nad
mestečkom Schwäbisch Gmünd, v Herlik
Hofene pri hrobe nášho rodáka Ignatza
Wolkobera, pri odhaľovaní pamätných
tabúľ a
inde. Zbor sa pravidelne
zúčastňoval na fašiangových plesoch,
Súzvukoch, festivaloch Hauerlandu,
ochutnávkach jedál pravnianskej doliny,
vianočných alebo novoročných
koncertoch a iných podujatiach.
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Koncert k Medzinárodnému dňu žien
skladby s klavírnym
sprievodom pani Hildy
Pojezdalovej, Sone
Grešnerovej a Ľubomíra
Pavelku-bicie, spríjemnili
niekoľkým zúčastneným
Milan Rúfus p o s l u c h á č o m s o b o t n é
popoludnie. Pozvanie na
Spevácky zbor TENEREZZA koncert prijal aj starosta
pripravil 16.marca 2019 pre obce Andrej Richter.
obyvateľov Nitrianskeho
I keď účasť na podujatí
Pravna popoludnie hudby a
bola malá, o to srdečnejší bol
poézie pri príležitosti MDŽ.
neutíchajúci potlesk, ktorý
Verše Jána Smreka a b o l o d m e n o u p r e
Milana Rúfusa oslavujúce účinkujúcich.
Júlia Hrabovská
ženu-matku a obľúbené
Spomienky ako plátno
po lúkach rozvešiame,
aby ich slnko vybielilo.
A ľudia pôjdu okolo,
podobní mojej mame ...

PRAVNIANSKE ZVESTI
Výzva k spolupráci

V súvislosti s budovaním kanalizácie prichádza
mnoho otázok a podnetov zo strany občanov. Nie
všetky individuálne postrehy sa dostanú k
obecnému zastupiteľstvu, do stavebnej komisie
alebo k vykonávateľom diela. Preto vás prosíme o
pomoc pri kontrole výkonu a postupu prác na
budovaní kanalizácie. V podateľni obecného úradu
bude každá vaša žiadosť, podnet, postreh a kritika
písomne zaznamenaná: dátum a miesto, kde ste
zaznamenali problém, čo konkrétne sa tam
nachádza, kritický priestor, prípadne foto z
uvedeného miesta – všetky takéto podnety sú pre
nás potrebné.
Nám všetkým – obyvateľom – by malo záležať na
tom, ako naše bezprostredné okolie vyzerá,
vidíme, čo sa deje na ulici a verejnom
priestranstve, aké nedostatky sa počas výstavby
vyskytli. Tým, že o nich dáme vedieť, pomôžeme
samospráve v konštruktívnom riešení situácie.
Všetky podnety od obyvateľov budú prerokované s
kompetentnými osobami na kontrolných dňoch,
ktoré sa konajú na obecnom úrade každý mesiac.
Ďakujeme za pomoc a spoluprácu.
Pavel Biely
predseda stavebnej komisie

SPOMIENKA NA VZÁCNU ŽENU
Hradisko Vyšehrad opäť odkrylo
svoje dávne tajomstvá. Boli tu
objavené základy románskeho
kostola, ktorého vznik sa datuje do
obdobia 13.storočia. Na základe
spomienok architekta Milana
Horňáka sa tento objav nachádza v
blízkosti pozostatku archeologickej
sondy, ktorú v roku 1970 vykopala
archeologička PhDr. Marta
Remiašová.
Pri tejto príležitosti mi nedá
nespomenúť si na túto vzácnu ženu,
ktorá sa dlhodobo venovala
výskumu uvedeného hradiska, na
pani Martu Remiašovú.
Narodila sa v roku 1941 vo Veľkých
Levároch. Od detstva milovala
kamene. Láska k horninám
ovplyvnila aj výber jej budúceho
povolania. Po absolvovaní strednej
priemyselnej školy baníckogeologickej pokračovala štúdiom
archeológie na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave.
Po ukončení štúdia v roku 1965
nastúpila ako archeologička do
Vlastivedného múzea v Bojniciach. V
priebehu 20ročnej muzeálnej a
výskumnej činnosti v roku 1977
získala doktorát filozofie a do
významnej miery obohatila jeho
zbierkové fondy. V roku 1985 sa
rozhodujúcim podielom pričinila o

vznik Hornonitrianskeho múzea v
Prievidzi a zároveň sa stala jeho
prvou riaditeľkou. Popri muzeálnej
činnosti sa aj naďalej venovala
archeologickým prieskumom a
výskumom v rámci hornej Nitry.
Okrem odbornej literárnej činnosti
bola autorkou alebo spoluautorkou
viacerých monografií
hornonitrianskych miest a obcí.
Najvýznamnejším obdobím jej
pôsobnosti bol archeologický
výskum hradiska Vyšehrad v rokoch
1970 – 1978, ktorý preukázal jeho
takmer trvalé osídlenie od doby
bronzovej, 1900 rokov pred naším
letopočtom až po 15. storočie nášho
letopočtu. Nálezy z 9. a 10. storočia
dokumentujú už osídlenie hradiska
slovanským obyvateľstvom. Našli sa
zbrane, výstroje jazdcov, konské
postroje, ale tiež poľnohospodárske
a remeselnícke náradie. Ďalej to bola
keramika, nože, kosáky, sekery,
ostrohy, klince, prstene, sponky,
mince, hrivny a mnoho iných
predmetov a ich fragmentov. V
hornej opevnenej časti hradiska sa
našla vstupná brána s kolovými
jamami. Pri jej vstupe bol odkrytý kus
cesty dláždenej kameňmi.
Výsledok výskumu poukázal na
významnú obrannú úlohu
Vyšehradu, ktorú zohrával hlavne

ako strážny hrad s výhľadom na
turčiansku i hornonitriansku dolinu.
Pani Remiašová neoddychovala
ani na zaslúženom dôchodku.
Naďalej sa venovala rôznym
činnostiam, ktoré napĺňali jej život.
Prednášala študentom,
poslucháčom Univerzity tretieho
veku a naďalej publikovala.
Obyvatelia obce Jasenovo, okrem
podielu na archeologických
vykopávkach, jej prácu ocenili
odhalením pamätnej tabule
umiestnenej na priečelí budovy
Obecného úradu.
Júlia Hrabovská , Ivan Remiaš

PRAVNIANSKE ZVESTI
Regionálne kultúrne centrum
v Prievidzi a obec Nitrianske Pravno
10. marca o 16:00 hod v obradnej sále
Obecného úradu Nitrianske Pravno
organizovali koncert z cyklu Klasika na
hradoch, zámkoch a kaštieľoch.
Účinkovalo klavírne trio
Štátneho
komorného orchestra Žilina v zložení:
Michal DÍRER, klavír, Miroslav BALOGA,
husle, Michal KVITKOVSKÝ, kontrabas.
Toto teleso bolo založené koncom roku
2013. Odvtedy uskutočnilo sériu
koncertov na rôznorodých podujatiach
v Žiline a ďalších slovenských mestách.
Súbor sa predstavil i v Slovenskom
inštitúte vo Viedni a pravidelne
účinkuje počas letnej sezóny vo
Švajčiarsku.
Michal DÍRER (1984) získal
základné hudobné vzdelanie na ZUŠ v
Nitrianskom Pravne. V rokoch 2000 –
2006 študoval na konzervatóriu v
Žiline. V roku 2011 absolvoval VŠMU v
Bratislave v triede Ivana Gajana.
Už počas štúdia sa zúčastňoval
viacerých regionálnych a
celoslovenských súťaží. V roku 2003 sa
stal laureátom v 1. kategórii Súťaže
študentov slovenských konzervatórií. V
tom istom roku absolvoval klavírne
kurzy "Musica arvenzis" v Dolnom
Kubíne. V roku 2004 sa zúčastnil na
Mezinárodnej súťaži Franza Schuberta
v Jeseníku a na Medzinárodných
klavírnych kurzoch v Brne. V tom istom
roku sa uskutočnila jeho pr vá
spolupráca so Slovenským rozhlasom v
rámci Štúdia mladých.
V roku 2010 spolupracoval s Artur
Malawski Philharmonic v poľskom
Rzeszówe. V roku 2007 a 2008
absolvoval klavírne kurzy pod vedením
Drahomíry Biligovej z Conservatorio
dell´Aquila. V roku 2010 absolvoval
majstrovské kurzy v Rzeszówe pod
vedením takých osobností, ako sú
Stefan Kutrzeba, Oxana Rapita,
K at a r z y n a S t a n kow s k a , Hu b e r t
Rutkowski, Michal Szczepanski a Jerzy
Sterczyński. V septembri 2010 sa
zúčastnil medzinárodného projektu
“Chopin-MOST”, do ktorého boli
zapojené tri európske mestá: poľský
Z a t o r, m a ď a r s k é B e r e k f ü r d õ a
slovenské Bojnice. Často spolupracuje
so Slovenským rozhlasom.
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Koncert klavírneho tria z Žiliny

Veľmi cenná je jeho spolupráca s
kultúrnymi centrami v Trenčianskom
samosprávnom kraji., pravidelne
participoval ako korepetítor na
speváckej súťaži "Krištáľová váza" , ako
člen poroty klavírnej súťaže Piano v
modernom rytme a Speváckej súťaže
"Studnička". Toto pôsobenie v rámci
okresu mu prinieslo ocenenie „Tvorivý
čin roka a cenu za kultúru 2010". V roku
2011 sa ako skladateľ stal víťazom
Súťaže o zvučku mesta Prievidza.
S ŠKO Žilina spolupracuje od roku
2006, kedy s ním uviedol pod vedením
Karola Kevického Haydnov Klavírny
koncert D dur.Okrem sólistickej a
komornej činnosti v súčasnosti pôsobí
ako pedagóg na Konzervatóriu v Žiline.
Huslista a violista Miroslav BALOGA
(197 7) získal základné hudobné
vzdelanie od svojho otca a na ZUŠ v
Krompachoch u M. Rothmajerovej. V
r o k o c h 1 9 9 2-1 9 9 8 š t u d o v a l n a
Žilinskom konzervatóriu. Po
absolvovaní konzervatória vyštudoval
Akadémiu umení v Banskej Bystrici u
uznávaného pedagóga prof. Jiřího
Kratochvíla, dlhoročného člena a
zakladateľa slávneho Janáčkového
kvarteta. V rokoch 2002-2006 pôsobil
ako 1.violista v Štátnej opere v Banskej
Bystrici. Od roku 2007 bol členom ŠKO
Žilina, v rokoch 2010 - 2016 bol vedúcim
violovej skupiny.

Evanielická cirkev augsburgského vyznania
Rozpis služieb Božích počas veľkonočných sviatkov
v modlitebni v Klube dôchodcov v Nitrianskom Pravne
19.4.2019 (Veľký piatok) – 11:30 hod. – spoveď a Večera Pánova
21.4.2019 (1. slávnosť veľkonočná) – 14:30 hod.
Bližšie informácie na www.ecavprievidza.sk

Ako inštrumentalistovi sú mu okrem
vážnej hudby blízke aj iné hudobné
žánre - folklór, country, jazz, world
music.Hosťoval a bol členom vo
viacerých hudobných telesách - Musica
Iuventa Slovaca, Musica Florea,
Etnobeat kapela Družina, kapela
Jánošík zo Svitu, s ktorou účinkoval v
Slovenskom reprezentačnom dome na
piatich Olympijských hrách.
Okrem sólového účinkovania pôsobí aj
ako pedagóg na Konzervatóriu v Žiline.
Michal KVITKOVSKÝ (1970) pochádza
z Košíc, kde aj vyštudoval na tamojšom
konzervatóriu hru na kontrabase u
Vojtecha Velíška a Tibora Trna. V roku
2009 ukončil štúdium na Akadémii
umení v Banskej Bystrici, kde bol
poslucháčom v triede Jána
Krigovského. Pôsobil vo viacerých
orchestroch a komorných súboroch, v
rokoch 1990 – 1994 bol členom Štátnej
filharmónie v Košiciach, niekoľko rokov
spolupracoval s orchestrom Mladí
bratislavskí sólisti. Od roku 1994 je 1.
kontrabasistom ŠKO Žilina. Od roku
1997 pôsobí aj v komornom zoskupení
Archi di Slovakia, s ktorým uskutočnil
množstvo koncertov doma aj v
zahraničí (Španielsko, Nemecko,
Maďarsko, Kanada)
Spracovala Magdaléna Vaňová

apríl 2019 ::

11

PRAVNIANSKE ZVESTI

Separovanie odpadov v CSS – Bôrik
„Triedenie odpadov je to
najmenej, čo by sme mali pre našu
planétu urobiť. Len správne
vytriedený odpad na jednotlivé
zložky možno recyklovať – teda
vrátiť späť do obehu. Okrem
triedenia odpadov pre recykláciu
by sme však mali vzniku odpadov
predchádzať. Opätovným
používaním výrobkov a obalov
alebo obmedzovaním zbytočnej
spotreby môžeme ušetriť ešte viac
energie a prírodných zdrojov ako
ušetríme recykláciou. "
Občianske združenie Ľudia pre
Bôrik, ktorého poslaním je
presadzovať záujmy a zosúladenie
potrieb s cieľom skvalitniť život
klientov CSS Bôrik, sa projektom
Znižovanie environmentálnej
záťaže separovaním odpadu
úspešne zapojilo do programu
Zelené oči. Zelené oči je grantový

program na podporu
environmentálnych
p r o j e k t o v
Trenčianskej župy,
ktorý tvorí súčasť
projektu Zelená
župa. Udelený grant je vo výške
1958,66 €.
Cieľom projektu je znížiť
environmentálnu záťaž a tým
prispieť k zlepšeniu životného
prostredia. Prostriedky z
udeleného grantu využijeme na
nákup špeciálnych kontajnerov na
vybrané komodity a kompostéry,
ktoré umiestnime v areáli CSS –
Bôrik. V mesiaci apríl – máj
plánujeme v spolupráci so žiakmi
ZŠ v Nitrianskom Pravne
zorganizovať worshop na tému
Znižovanie environmentálnej
záťaže separovaním odpadu, na
ktorom sa verejnosť aj klienti a

zamestnanci CSS – Bôrik dozvedia
zaujímavé informácie o
separovaní odpadu, význame
separácie a ich vplyvu na životné
prostredie.
Veríme, že všetci návštevníci
workshopu v rámci procesu
vzdelávania smerom k
udržateľnému rozvoju
spoločnosti a k úcte a ochrane
životného prostredia, budú
dostatočne informovaní a odpad
budú separovať.
Lenka Hiščárová,
OZ Ľudia pre Bôrik

Zo života centra sociálnych služieb Bôrik
Prednáška o bezpečnosti chodcov 13.2.2019

Vynášanie a pálenie Moreny 22.3.2019

V stredu 13. 2. 2019 v CSS Bôrik sa uskutočnila
odborná prezentácia zameraná na bezpečnosť
chodcov a ich povinnosti v cestnej premávke. Bola
im vytvorená modelová situácia hlavne v
miestach, kde sa naši klienti často pohybujú a to
medzi medzi Nitrianskym Pravnom a Chvojnicou a
v meste Prievidza. Po skončení prezentácie
klienti boli za správne odpovede odmenení
reflexným bezpečnostným pásikom. Klienti sa
zaujímali o problematiku chodcov, aj samotná
prednáška ich veľmi zaujala a poučila ich, ako sa
správať na cestnej komunikácii.

Vítanie jari spojené s vynášaním a pálením
Moreny, ktoré sa stalo v našom zariadení už
tradíciou, sa uskutočnilo v predposledný
marcový piatok. Klienti si vlastnoručne zhotovili
Morenu, s ktorou sa rozlúčili so zimou a privítali
jar. Počasie nám prialo a bola dobrá nálada.
Niektorí si aj zanôtili slovenské ľudové piesne, a
tak sme sa rozlúčili s Morenou, ktorá je symbolom
zimy.
Adriana Bogáňová
zamestnankyňa CSS Bôrik

Projekt pre seniorov-Týždeň mozgu
11.3. - 17.3.2019
Druhý marcový týždeň sa klienti nášho zariadenia
zapojili do projektu centra Memory pod názvom
"Týždeň mozgu.“ Počas celého týždňa sa venovali
aktivitám, v ktorých si preskúšali svoje vedomosti
a zručnosti s využitím pamäťových a kognitívnych
cvičení. Vypočuli si prednášku o tom, ako funguje
ľudský mozog, ako si trénovať pamäť a vyskúšali
si svoje zručnosti v tvorivých dielňach, kde si
precvičovali jemnú a hrubú motoriku a na záver si
v posledný deň zmerali svoje sily v šachu a dáme,
kde bolo viacero víťazov.

PRAVNIANSKE ZVESTI
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Lyžiarsky výcvik v Jasenskej doline

Aj v tomto školskom roku sme zorganizovali lyžiarsky
výcvik pre deti 7. ročníka. Počet detí - 42, traja vyučujúci.
Snehové podmienky boli výborné. Výcvik prebiehal pod
drobnohľadom inštruktorov lyžovania a vyučujúcich
základnej školy. Vytvorili sme viacero skupín podľa
výkonnosti detí. Lyžovačka prebiehala v čase od 9,00 do
11,00 a od 14,00 do 16,00 h. Ubytovaní sme boli v
Penzióne Jarabina, kde sme mali zabezpečenú aj stravu.
V stredu sme pre deti pripravili výlet na snežniciach. Vo

PYTAGORIÁDA
2019
Pytagoriáda je matematická súťaž, v
ktorej okrem správnosti
vypočítaných príkladov rozhoduje aj
čas, za ktorý žiaci dané príklady
vypočítajú. Tento rok sme do
okresného kola poslali 11 súťažiacich.
Medzi najlepšími matematikármi v
okrese sme mali 7 úspešných
riešiteľov.
Najlepšie sa umiestnili:
Alex Fillo, 5.A
– 2. miesto v kategórii P5
Pavol Lajstrík, 8.A
– 3. miesto v kategórii P8
Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli:
Johanna Mária Richter, 6.A, Richard
Burčík, 4.C, Dominik Žilla, 4.B,
Bianka Richterová, 5.A, Margaréta
Anna Richter, 3.A.
Všetkým
súťažiacim srdečne
blahoželáme, prajeme im do
budúcnosti ešte veľa úspechov a
ďakujeme za úspešnú repre-zentáciu
našej školy.
Petra Drábiková, učiteľka

štvrtok sme zorganizovali aj lyžiarske preteky a víťazi
boli odmenení medailami. Kurz dopadol výborne,
nakoľko sa všetci naučili lyžovať a nikto sa nezranil.
Ďakujem všetkým zložkám, ktoré sa pričinili o
zorganizovanie kurzu - štátu za štátnu dotáciu,
lyžiarskemu stredisku Jasenská dolina, Penziónu
Jarabina, SAD Prievidza, vedeniu našej školy,
vyučujúcim, rodičom, ale aj deťom.
Marek Blaháč, učiteľ

Stretnutie so spisovateľkou

Gabrielou Futovou
Dňa 18. februára 2019 sme na pôde našej
školy privítali jednu z najčítanejších detských
spisovateliek Gabrielu Futovú, ktorá k nám
pricestovala z ďalekého Prešova. Naši žiaci ju už
celý týždeň netrpezlivo očakávali, pretože jej
vtipné knihy čítajú s veľkým nadšením.
Pani zástupkyňa Mgr. Marta Hladká spolu s
pani učiteľkami a žiakmi 3. a 4. ročníka ju
srdečne privítala v priestoroch Základnej umeleckej školy.
Spisovateľka bola nadšená a mala veľkú radosť z obrovského záujmu o
ňu a jej tvorbu. Po privítaní nasledovala krátka beseda. Zvedavé otázky
žiakov autorku úplne „dostali“. Neskôr na deti čakala autogramiáda,
výstava, predaj kníh a osobný kontakt so spisovateľkou. Venovala nám
celé tri hodiny a cítila sa u nás veľmi príjemne. Prístup spisovateľky k
deťom – jej láska, srdečnosť a nekonečný optimizmus dostali každého
z nás.
Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným na tejto skvelej akcii a
najmä pani spisovateľke za jej čas strávený na našej škole. Je nám
veľkou cťou, že sme ju mohli u nás privítať a už teraz sa tešíme na
ďalšie stretnutie s ňou.
Alena Pročková, Jolana Schusterová, učiteľky
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CELOSLOVENSKÉ KOLO

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

Dňa 28. 2. 2019 sa aj naši žiaci 5. – 9. ročníka zapojili
do 65. ročníka prestížnej recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín.
Po odznení všetkých ukážok mala porota neľahkú
úlohu určiť víťazov. Napokon sme sa rozhodli
nasledovne:

Nina Zbiňovcová, žiačka 8. A triedy, sa v
tomto školskom roku úspešne prebojovala
cez obvodné i krajské kolo Olympiády v
nemeckom jazyku a dňa 18. 3. 2019 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.- 9. 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
predsedníčky COK ONJ, PhDr. Heleny
Hanuljakovej. Nine srdečne blahoželáme a
ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

II. kategória – 5., 6. ročník
Próza: 1. miesto – Jasmína Roučková – 6. C
2. miesto – Lenka Krpelanová – 5. A
3. miesto – Filip Ďurica – 5. A, Nina Gašparová
– 5. A, Veronika Janáčová – 5. A
Poézia: 1. miesto – neudelené
2. miesto – Michaela Sobotová – 6. B, Laura
Orthová – 6. A
3. miesto – Sofia Gáplovská – 5. C
III. kategória – 7. – 9. ročník
Próza: 1. miesto – Stela Krajči – 7. A
2. miesto – Karolína Novotková – 8. C
3. miesto – Lucie Pažoutová – 7. B
Poézia: 1. miesto – neudelené
2. miesto – Natália Mušáková – 7. A
3. miesto – Barbara Čičmancová – 9. B
Víťazom srdečne blahoželáme.

Juliana Pálešová učiteľka

Petra Kašiaková,

Svetový deň vody 2019 v našej škole
Témou a mottom Svetového dňa
vody 2019 je Leaving no one behind
( „ N e n e c h a ť n i ko h o b o ko m “ )
vychádzajúc z Agendy 2030, ktorá
dáva svetu prísľub do roku 2030
zabezpečiť „vodu pre všetkých“ v
rámci stratégie trvalo udržateľného
rozvoja, z ktorého musí mať každý
človek prospech. Dňa 22. marca si v
duchu tohto motta pripomenuli tento
deň i žiaci Spojenej školy.
Žiaci 1. – 3. ročníka, oblečení v
pekných modrých tričkách, sa zapojili
do rôznych aktivít. Na úvod sa deti
oboznámili s kolobehom vody v
prírode, s jej významom pre ľudí,
rastliny, zvieratá a spôsobom jej
šetrenia . Po vzhliadnutí pútavej
p reze ntá c i e j e d n o t l i vé t r i e d y
pokračovali v tvorbe projektov, riešili
kvíz a rôzne zábavné úlohy o vode.
Medzi jednotlivými aktivitami sa deti
posilnili čistou pitnou vodou. Počas
jednej vyučovacej hodiny žiaci zbierali
odpad v areáli školy.
Žiaci 4. – 8. ročníka od rána
usilovne pracovali na výrobe „Daru
vode“ z čisto prírodných materiálov.
Tento dar neskôr pustili po rieke či
potoku , ale ich najväčšou úlohou bolo
v tento deň vyčistiť brehy vodných

tokov od odpadu. Po
prvej vyučovacej
hodine sa s chuťou
vybrali do terénu.
Štvrtákov ste mohli
stretnúť pri potoku
Lubená smerom na
M a l i n o v ú . Ve ľ ká
s ku p i n a p i ata kov
smerovala k rybníkom
Bôrik z Malinovskej
ulice. Šiestaci vyčistili
úsek rieky Nitra pod Kalváriou.
Siedmaci začali hneď pri ihrisku a
vyzbierali pravý breh potoka Tužinka.
Smerom na Kľačno popri rieke Nitre
usilovne pracovali ôsmaci. Naša snaha
nebola zbytočná, odpadu bolo
n e ú re ko m . N a j vä č š i u z l ož ku
predstavovali plasty, čo sme aj
predpokladali. Druhé miesto obsadili
pneumatiky a alarmujúci bol nález
injekčných striekačiek vo viacerých
lokalitách. Množstvo odpadu deti
neodradilo, aj napriek tomu, že im
nestačili vrecia či káry na odvoz. Ale
poradili sme si, oslovili sme Obec
Nitrianske Pravno s r.o., pracovníci
nám vyšli v ústrety a na multikárach
poodvážali odpad z jednotlivých
lokalít.

Po namáhavej práci sa žiaci vrátili do
tried, kde vyplnili „Vodný dotazník“. Pri
jeho vyhodnocovaní sme sa utvrdili v
tom, že žiaci si uvedomujú negatívny
vplyv odpadu na vodné toky. Citlivo
vnímali najmä vplyv na živočíchy a ich
m o ž n é p o ra n e n i a s p ô s o b e n é
odhodenými konzervami či rozbitým
sklom. Jednoznačne sa zhodli v tom,
že zdrojom všetkého odpadu sme len
my - ľudia! Nezabúdajme na to, že
práve my to môžeme zmeniť.
Veríme, že takýchto akcií bude ešte
veľa. To, že sa veci dajú robiť aj inak,
nám potvrdili naše – vaše deti, ktoré
môžu byť pre nás pozitívnym vzorom.
Koordinátorky ENV a Zelenej školy
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Anjel pomoci žije v našej obci
Pani Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra
pre pomoc starším prostredníctvom internetu
informovala starostu obce Nitrianske Pravno, že
dňa 13.februára 2019 sa uskutočnil už 13. ročník
celoslovenského podujatia Senior roka.
Za rok 2018 tento titul bol udelený 18-tim
seniorom. Mimoriadne ocenenie In memoriam
prevzala aj manželka Mariána Ondáša, bývalého
redaktora RTVS, spolupracovníka Fóra a
spoluzakladateľa projektu Senior roka, ktorý
odišiel do večnosti 2. februára 2018. Bol to práve
pán Marián Ondáš, ktorý navrhol, že je potrebné

oceňovať aj mladých ľudí, ktorí poskytujú
pomoc starším. Fórum tento jeho návrh uviedlo
do života a ocenenie nazvali Anjel pomoci.
Cenu Mariána Ondáša Anjel pomoci si prevzala
aj obyvateľka obce Nitrianske Pravno – 17. ročná
študentka Katarína Gaplovská. Katka je
príkladom aj pre ďalších mladých ľudí, veď
pomáhať starým, chorým, bezbranným ľuďom a
vnášať do ich životov aspoň trocha radosti, nie je
až také samozrejmé...
redakcia

Občianske združenie Bôrik informuje
Ako sme chytali za rok 2018
5 kusov rýb sa podarilo chytiť jednému členovi
4 kusy rýb sa podarilo chytiť štyrom členom
3 kusy rýb sa podarilo chytiť siedmim členom
2 kusy rýb sa podarilo chytiť desiatim členom
1 kus ryby sa podarilo chytiť dvanástim členom
0 kusov rýb čiže nič, alebo si nechceli ani jednu
ponechať, alebo sú to jednoducho ochrancovia
prírody, tak takých máme väčšinu a je ich spolu 36
členov.
Spolu sme si ponechali 76 kusov hospodársky cenných
rýb o celkovej váhe 208,5 kg z toho:
70 kusov kapor o celkovej hmotnosti 194,5 kg a sume
544,60 €
5 kusov šťuka severná o váhe 12 kg a sume 120 €
1 kus zubáč o váhe 2 kg a sume 26 €.
Spolu je to 76 kusov ušľachtilej ryby v celkovej sume
690,- €.
Najväčšia ryba bola ulovený kapor o dĺžke 80 cm a váhe
8 kg. Tento nádherný kapor bol s patričnou
opatrnosťou pustený späť do vody, a preto sa môže
stať, že zaberie znovu práve niektorému z vás.
Ako sme zarybňovali v roku 2018
Na jar sme doviezli z Lukáčoviec od súkromného
chovateľa kapry za 600,- €. Táto suma nám vystačila na
260 kg, čo na kusy znamená 145 kusov kapra v dĺžke 42
až 50 cm.
Chovateľ, od ktorého nakupujeme kapry, nám daroval
jednoročného zubáča v počte 68 kusov a
jednoročného sumca v počte 3 kusy, ktoré sme si
vylovili z výpustného kanála.
Z vlastného odchovu z rybníka č. 1 pri výlove sme
vylovili :
kapor 45 až 50 cm (43 kusov), šťuka 55 až 70 cm
(15 kusov), tolstolobik 50 cm (5 kusov), pleskáč vysoký
30 cm (2 kusy).
Ešte chcem informovať členov občianskeho združenia,
že na jar, ako ste počuli v pláne činnosti na tento rok, sa
bude koncom marca alebo hneď začiatkom apríla,
záleží od počasia a teploty vody, zlovovať rybník č. 4
(to je ten nový nad príjazdovou cestou). Už nám v
tomto rybníku dorástli niektoré druhy rýb ako je kapor,
amur, šťuka a je potrebné ich premiestniť do lovného
rybníka č.2. Nikto nemá predstavu, aká veľká vodná
hladina a hlavne s akým hlbokým blatom nám tam
ostane. Preto bude treba každú ruku, ktorá nám
pomôže uskutočniť túto neľahkú úlohu. Po zlovení
bude rybník hneď napustený a malé ryby budú vrátené
späť na ďalší chov. Bodaj by sme mali toľko rybníkov,
aby sme mohli každú jar jeden zloviť, a tak dopĺňať
lovný rybník č.2 peknými veľkými rybami.

Brigádnická činnosť v roku 2018
Ako každý rok, aj v roku 2018 sme vykonávali rôzne
práce na viacerých úsekoch. Naši členovia sa opäť
snažili a naplánované úlohy na rok 2018 sme v
podstate splnili všetky. Našou vytrvalou prácou
robíme okolie rybníkov atraktívnejšie, krajšie a hlavne
bezpečnejšie. Je pochopiteľné, že nie každý si nájde
rovnaké množstvo času na túto činnosť.
Naša brigádnická činnosť v minulom roku bola
zameraná na viacero úsekov.
S príchodom jari sme začali vypiľovať kríky a menšiu
vrbinu, ktorá sa nám tam tak trochu rozbujnela. Po
dohode s obecnou SRO-čkou sa všetky vypílené
konáre napokon zoštiepkovali a bolo z toho približne 9
ton štiepky.
Na rybníku č.2 sme pokračovali budovaním hrádze,
ktorá nám drží rybník č.1 a č.3.
Na chatke sme zavetrávali chodbu od juhu, aby nám
tak nefúkalo. Pri chatke pred pivnicou sa dokončila
terasa. Položila sa dlažba. O zabezpečenie materiálu sa
zaslúžil pán Robert Kremel.
Konečne sa nám podarilo vyasfaltovať kamenistú
prístupovú cestu. Najviac sa o zabezpečenie materiálu
na cestu zaslúžil pán Tučný.
Máme nový stožiar na vztýčenie zástavy. Materiál a
prácu zabezpečil pán Haluš.
Žiaľ, v lete sme mali aj škodovú udalosť, keď nám
vandali poškodili prístrešok a lavičky. Za ich opravu a
výrobu nových lavičiek patrí vďaka pánovi Róbertovi
Kremlovi, za škridlu a položenie zase pánovi Michalovi
Kraskovi .
Začal sa bágrovať nový rybník, ktorý bude slúžiť ako
neresový. Bude slúžiť na odchov rýb.
Ďalej prebiehali naše brigády hlavne na úprave okolia.
Pravidelne sa kosila tráva na oboch rybníkoch.
Čiastočne sa upravila cesta pred našou chatkou
rozvozením štrku a jeho rozhrabaním.
Pán Kučera priviezol 4 fúry štrku medzi rybníky č.1 a č.4
a rozhrabaním tam vzniklo pekné parkovisko.
Podľa evidencie sme odpracovalo 662 hodín. Podľa
skupín boli odpracované hodiny nasledovne:
Skupina č.1: vedúci skupiny Karol Kremel - 201 hodín,
Skupina č.2: vedúci skupiny Jozef Steinhübel - 140
hodín, Skupina č.3: vedúci skupiny Bohuš Jankulár - 86
hodín, Skupina č.4: vedúci skupiny Jozef Rupe - 77
hodín, Skupina č.5: vedúci skupiny Miroslav Juhás - 65
hodín, Skupina č.6: vedúci skupiny Alfréd Šverčík - 93
hodín.
Z jednotlivcov odpracovali najviac hodín:
Róbert Kremel - 66 hodín + poskytol Scaniu a VZV na
prevoz materiálov, Karol Kremel - 55 hodín + poskytol
dodávku na prevoz materiálov, Bohuš Jankulár - 27
hodín, Martinka Ján - 26 hodín, Jozef Fábry - 17 hodín,

Milan Jakubjak - 16 hodín.
V tomto sumári skupín a jednotlivcov nie sú uvedené
hodiny, ktoré odpracoval pán Jaroslav Smatana na
zabezpečení prítoku vody a čistení prietokov a
prepadov. A nakoniec nie je tu uvedený pán Alfréd
Šverčík, ktorý svojou zanietenosťou a vytrvalosťou
niekoľkonásobne prekonáva všetkých spomenutých.
Všetkým nám za odvedenú prácu patrí jedno obrovské
ďakujem.
Plán činnosti na rok 2019
1) kosenie trávy okolo rybníkov č.1 a č.2
2) vysekať kríky, skrátiť letorasty, ktoré rastú okolo
nádrží
3) prečistiť potok okolo rybníkov, aby nám väčšia voda
nepodmyla hrádzu
4) pravidelne čistiť prítok vody do nádrží
5) spevniť hrádzu na rybníku č.4, uložiť betónové
podvaly na veternej strane/už sú nachystané/
6) opraviť a natrieť poškodené lavičky /hnilé,
zlomené/
7) preloviť rybník č.4, ryby tam už dorastajú na lovnú
mieru
8) prehĺbiť kanál pod mostom, aby sa dal rybník č.4
vypustiť
9) pokiaľ by to bolo možné pokračovať v asfaltovaní
príjazdovej cesty výfreskami
10) dokončiť štrkový výsyp cesty pred chatkou
11) dobágrovať neresový rybník.
Uznesenie z členskej schôdze občianskeho združenia
Bôrik konanej 8.3.2019
1. Členská schôdza schvaľuje:
h voľbu nového člena výboru Ing. Jozef Balčirák
h správu o činnosti za rok 2018
h lovný poriadok na rok 2019
h plán hlavných úloh na rok 2019
h nových členov: Ivan Znamenák, Ivan Vincenc,
Peter Znášik, Michal Hudek, Jeron Verhágem
2. Členská schôdza berie na vedomie:
h správu o brigádnickej činnosti za rok 2018
h správu o úlovkoch a zarybnení za rok 2018
h informáciu o hospodárení za rok 2018
h zadelenie členov do skupín
3. Členská schôdza ukladá:
h dodržiavať lovný poriadok
h zapojiť sa do brigádnickej činnosti v roku 2019
h aktívne sa podieľať na realizácii plánu hlavných
na rok 2019.
Alfréd Šverčík OZ Bôrik
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KALENDÁR KULTÚRNYCH
A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ
27.04.2019
Stavanie májového stromu
vo Vyšehradnom /OZ Vyšehrad/
30.04.2019
Stavanie obecného májového stromu
v Nitrianskom Pravne
04.05.2019
13. ročník výstupu obcí na vrchol
Magury
04.05.2019
Premietanie filmu Smutné jazyky
17.00 hod. - Požiarna zbrojnica
08.05.2019
Beh priateľstva a Kladenie vencov uctenie si pamiatky padlých pri
príležitosti ukončenia 2.svetovej vojny
pri pamätníku na námestí SNP
12.05.2019
Koncert vážnej hudby v kostole sv.
Jána Krstiteľa v Nitrianskom Pravne pri
príležitosti Dňa matiek
01.06.2019
Medzinárodný deň detí
22.06.2019
Tradičný Pravniansky jarmok

Krv – najvzácnejšia tekutina
Darovanie krvi v rámci projektu
Valentínska kvapka krvi má v
obci Nitrianske Pravno
viacročnú tradíciu. Tá
tohtoročná sa konala v Klube
dôchodcov dňa 11.februára. Krv
prišlo darovať 39 ľudí, z toho
piati boli prvodarcovia –
všetkým patrí úprimné
poďakovanie. Za vybavenie
s p o n z o r a / Ko f o l a , s . r. o . /
ďakujeme pánovi Rastislavovi
Žilovi.
Vyzývame tých ktorí môžu
pomáhať pri záchrane životov
najvzácnejšou tekutinou, aby
prišli darovať krv aj v ďalšom
termíne – dňa 1.júla 2019
Marcela Kúdelová,
členka MS SČK

Informácia
pre prispievateľov
Vš e t k ý m p r i s p i e vate ľ o m
Pravnianskych zvestí ďakujeme za
spoluprácu. Vaše príspevky
informujú obyvateľov o
aktuálnom dianí v obci, ale sú aj
dôležitým podkladom do kroniky
obce, teda poslúžia aj budúcim
generáciám.
Zároveň pripomíname, že pre
veľký rozsah niektorých
príspevkov je niekedy zložite tieto
uverejniť v plnom znení a je
potrebné ich skrátiť. Robíme to
citlivo, bez zmeny jeho významu.
Všetky vaše príspevky v plnom
znení uverejňujeme na
i nte r n etove j st rá n ke o b c e
www.nitrianskepravno.sk
redakcia
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Výsledky:

O Veľkonočné vajíčko 2019
Vážená lyžiarska aj nelyžiarska obec,
touto cestou vás informujeme o
pretekoch „O Veľkonočné vajíčko,“ 33.
ročník, ktorý sa uskutočnil v sobotu 23.
februára 2019 v našom lyžiarskom
stredisku. Nakoľko sa klimatické
podmienky zo dňa na deň rýchlo a
výrazne menia, bolo potrebné, aby
organizačný tím LO MTJ urýchlene
usporiadal tieto preteky. Trať bola
pripravená na požadovanej úrovni,
vzhľadom na posledné snehové
podmienky nášho malého lyžiarskeho
strediska. Po registrácii a zraze na
vrchu trate bolo odštartované.
Súťažiaci absolvovali jedno kolo. Po
dojazde bolo zabezpečené chutné

občerstvenie. Organizačný tím určil
najlepších lyžiarov v jednotlivých
kategóriách. Lyžiari boli vyhodnotení a
ocenení medailami, diplomami a
sponzorskými darmi. Pretekov sa
zúčastnilo 17 pretekárov.
Ďakujeme celému organizačnému tímu
(Dodo, Pepo, Libor, Peťo, Jano, Miro,
Marek, Majka, Peter Z. a Janka O.) a
sponzorom, menovite : Nespa, s.r.o. ,
Peter Lenčéš (drogéria), Ivana
Krebesová
S pozdravom : „Športu zdar a lyžovaniu
obzvlášť!“.
Výbor LO MTJ Nitrianske Pravno

Po roku opäť v krásnom lyžiarskom stredisku
Tak ako sme uviedli už v minulosti, výbor LO
MTJ sa už pred niekoľkými rokmi dohodol, že
bude organizovať pre svojich členov, ich
rodinných príslušníkov a priaznivcov lyžovania z
Nitrianskeho Pravna a okolia zájazdy po
krásnych lyžiarskych strediskách na Slovensku a
blízkom okolí. V tomto roku sme sa rozhodli pre
lyžiarske stredisko Skicentrum Kohútka.
Po ukončení lyžiarskej sezóny v našom
lyžiarskom stredisku vo Vyšehradnom LO MTJ
usporiadal zájazd v sobotu 9.marca 2019 do
lyžiarskeho strediska Skicentrum Kohútka
nachádzajúceho sa na hraniciach medzi
Slovenskom a Moravou. Pri príchode do
strediska sme boli nadšení snehovými
podmienkami strediska, upravenými svahmi a
zo začiatku lyžovania aj s počasím, ktoré však
vydržalo len do obeda a potom sa rozpršalo.
Reštauračné zariadenia boli na úrovni a určite
nesklamali. V ponuke okrem iného boli aj
halušky.... Po obede sa stačilo pustiť párkrát zo
svahu a rýchlo sa prezliecť do suchého
oblečenia.
Výbor LO sľubuje, že aj v priebehu roka 2020 sa
znovu postará o zájazd a bude naďalej
pokračovať v objavovaní krás nášho Slovenska a
našich lyžiarskych stredísk.
S pozdravom : Športu zdar a lyžovaniu obzvlášť!.

kat. dievčatá od 7 do 13 rokov :
1.miesto : Karin Tučná
2.miesto : Tamara Gromová
3.miesto : Lili Tučná
kat. chlapci od 7 do 13 rokov :
1.miesto : Matúš Grom– najrýchlejší čas
2.miesto : Marek Oller
3.miesto : Dominik Šujan
kat. muži od 18 do 30 rokov :
1.miesto : Patrik Nesládek
kat. ženy od 18 + :
1.miesto : Ingrid Gromová
kat. muži od 30 do 50 rokov :
1.miesto : Marián Grom
2.miesto : Peter Znášik
3.miesto : Jozef Rupe
kat. muži nad 50 rokov :
1.miesto : Ladislav Pročka
2.miesto : Ján Martinka
3.miesto : Peter Pekár

KEDY NA FUTBAL?
21.04. 16:00
27.04. 16:00
05.05. 16:30
12.05. 16:30
19.05. 17:00
26.05. 17:00
02.06. 17:00
09.06. 17:00
15.06. 17:00

MUŽI
Nitrianske Pravno - Nedanovce
Handlová - Nitrianske Pravno
Nitr. Pravno - Kamenec pod Vtáčnikom
Diviacka Nová Ves - Nitrianske Pravno
Nitrianske Pravno - Nitrianske Sučany
Opatovce nad Nitrou - Nitr. Pravno
Nitrianske Pravno - Chynorany
Nitrianske Pravno - Sebedražie
Lehota p./Vtáčnikom B - Podhradie Nitrianske Pravno
DORAST

20.04. 13:30
28.04. 13:30
04.05. 14:00
11.05. 16:30
18.05. 14:30
25.05. 14:30
01.06. 12:30
08.06. 14:30
15.06. 14:30

Nitr. Pravno - Lehota p./Vtáčnikom
Valaská Belá - Nitrianske Pravno
Nitrianske Pravno - Miezgovce
Opatovce n./Nitrou - Nitrianske Pravno
Nitrianske Pravno - Chrenovec-Brusno
Nitrianske Pravno - Sebedražie
Handlová - Nitrianske Pravno
Nitrianske Pravno - Pravenec
Oslany - Nitrianske Pravno

21.04. 10:00
27.04. 10:00
01.05. 17:00
04.05. 10:00
12.05. 10:00
19.05. 10:00
26.05. 10:00
02.06. 10:00
09.06. 10:00

ŽIACI
Pravenec - Nitrianske Pravno
Nitrianske Pravno - Poruba
Opatovce nad Nitricou - Nitr. Pravno
Handlová - Nitrianske Pravno
Nitrianske Pravno - Koš
Nedožery-Brezany - Nitrianske Pravno
Nitrianske Pravno - Lazany - odstúpené
Cigeľ - NitrianskePravno
Nitrianske Pravno - Malinová

Výbor LO MTJ Nitrianske Pravno
AK MÁTE ZÁUJEM PODIEĽAŤ SA NA TVORBE PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ, DORUČTE NÁM VAŠE PRÍSPEVKY
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