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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne dňa 10.12. 2015
Posledné zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne v roku
2015 zvolal starosta obce Ing. Jozef
Balčirák, privítal všetkých poslancov a
ostatných prítomných. Konštatoval, že
zasadnutie bolo zvolané v zmysle zák. č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov s určením miesta a
času konania zasadnutia s programom ako
bol zverejnený.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 7
poslancov a 4 poslanci sa ospravedlnili.
Rokovanie zastupiteľstva je uznášania
schopné. Starosta obce predložil na
rokovanie program zasadnutia. Vyzval
poslancov, aby podali návrhy na doplnenie
alebo inú zmenu programu. Poslanci
zmenu nenavrhli. Starosta obce predložil
návrh na doplnenie programu rokovania a
to bod 4a/ - Návrh na V. úpravu rozpočtu
obce na rok 2015, 4b/ Odpísanie
pohľadávok z majetku obce. Poslanci
schválili navrhnutý doplnok.
Zasadnutie sa uberalo programom ako bol
doručený poslancom, zverejnený a
doplnený. 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. Správa o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra o plnení
uznesení obecného zastupiteľstva, plán
kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
4a/ Návrh na V. úpravu rozpočtu obce na
rok 2015
4b/ Odpísanie pohľadávok z majetku obce
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 - 2018
6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce
na r. 2016
7. Návrh VZN č. 1/2015 o dani z
nehnuteľnosti na r. 2016
8. Návrh VZN č. 2/2015 o miestnej dani za
psa na r. 2016
9. Návrh VZN č. 3/2015 o miestnej dani za

užívanie verejného priestranstva na r. 2016
10. Návrh VZN č. 4/2015 o dani za
ubytovanie na r. 2016
11. Návrh VZN č. 5/2015 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v obci Nitr. Pravno na r.
2016
12. Návrh VZN č. 6/2015 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi v obci Nitr. Pravno
na r. 2016
13. Návrh VZN č. 7/2015 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ
a školských zariadení so sídlom na území
obce Nitr. Pravno na r. 2016
14. Návrh VZN č. 8/2015 – ktorým sa
ustanovuje miesto na vylepovanie
vo l e b nýc h p l a g át ov n a ve re j nýc h
priestranstvách v obci N. Pravno počas
volebnej kampane
15. Návrh VZN č. 9/2015 - prevádzkový
poriadok pohrebiska
16. Návrh doplnku č. 1 k VZN o pravidlách
spolunažívania
17. Odpredaj a odkúpenie pozemkov do
majetku obce
18. Doplnenie nových členov do hasičskej
jednotky obce Nitr. Pravno
19. Rôzne – diskusia
20. Uznesenie
21. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrola plnenia
uznesení predložila p. Boďová Ľubica –
prednosta OcÚ N. Pravno. Správu
hlavného kontrolóra o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva plán kontrolnej
činnosti na I. polrok 2016 predložila
hlavná kontrolórka obce Ing. Košťálová.
Návrh na V. úpravu rozpočtu obce na rok
2015 a návrh na odpísanie pohľadávok z
majetku predložila Ing. Líšková –
ekonómka. Predložila tiež návrh
rozpočtu obce na rok 2016 – 2018.
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu
obce na r. 2016
predložila hlavná
kontrolórka obce Ing. Košťálová.
Návrhy VZN na rok 2016 predložila s

odôvodnením p. Boďová Ľubica a starosta
obce Ing. Balčirák Jozef. Návrhy VZN boli
zverejnené na internetovej stránke obce,
doplnené podľa odporúčania poslancov
OZ a predložené na schválenie.
Návrh na odpredaj a odkúpenie
pozemkov do majetku obce s
premietnutím vizualizácie prostredníctvom projektora predložil Ing. Balčirák
Jozef – starosta obce.
Návrh na doplnenie nových členov do
hasičskej jednotky obce Nitr. Pravno
predložila Boďová Ľubica – prednosta OcÚ
Nitr. Pravno.
Po prerokovaní bodov programu starosta
obce vyzval poslancov a ostatných
prítomných k diskusii k prejednávaným
materiálom a iným záležitostiam podľa
vlastného zváženia.
Mgr. Heldiová – poslankyňa – zaujímala sa
o zloženie členov hasičskej jednotky.
Navrhuje vo VZN riešiť požívanie alkoholu
na verejnosti.
Ing. Áč Pavel – poslanec – informoval sa
ako na vyrubovanie dane za ubytovanie.
Starosta obce informoval, že sa pripravuje
spracovanie Komunitného plánu, kde bude
rozpracovaný aj program v obci pre
mladých ľudí čo do istej miery bude riešiť
záujmovú činnosť mladých ľudí a tiež
pokračovanie na str. 2

ZMENA V ZBERE
SEPAROVANÉHO
ODPADU
Obec s r. o. oznamuje občanom
že od 1.februára 2016 sa zber
textilu bude vykonávať vždy v
druhý štvrtok v mesiaci a zber
papiera vždy v tretí štvrtok v
mesiaci!!!
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problémy s alkoholom.
Mgr. Daňo Juraj – poslanec – navrhuje
preveriť v doplnku v návrhu VZN zákon o
používaní pyrotechniky.
p. Zacharová – občan – informuje sa ako sa
dá riešiť porušenie nariadenia obce pri
používaní pyrotechniky.
p. Špániková – občan predložila návrh na
výsadbu nových stromov na Dlhej ulici v
Nitr. Pravne čo už bolo prerokované v
komisii životného prostredia, jestvujúce
stromy sa zle udržujú, nedržia si korunu,
navrhuje výsadbu nových takých, ktoré si
budú držať korunu do tvaru gule, rastú
pomalšie /globézne javory/, odporučila
vyhotoviť oporu ku stromom na námestí
pri soche Krista kráľa
p. Ing. Pekár – poslanec – zaujímal sa o
štúdiu k úprave zelene na námestí
- zaujímal sa ako sa rieši súčasný stav
verejnej zelene na námestí
Ing. Áč – poslanec – zaujímal sa o riešenie
odstránenia stromov ako je navrhnuté, ako
sa robí výsadba nových stromov
Ing. Rupeová – občan – navrhuje pomoc na
úpravy zelene z televíznej relácie „Hurá do
záhrady“.
Po ukončení diskusie starosta obce vyzval
predsedu návrhovej komisie p. Žillovú
Zdenku, aby predložila po zapracovaní
návrhov a pripomienok návrh na
uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne
I. Z o b r a l o n a v e d o m i e
a/ Správu o činnosti Obecnej rady v N.
Pravne a kontrolu plnenia uznesení
b/ Správu hlavného kontrolóra obce o
plnení uznesení obecného zastupiteľstva
a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k
návrhu rozpočtu obce na r. 2016
d/ Návrh programového rozpočtu obce
Nitr. Pravno na roky 2016 – 2018
II. P o v e r i l o
a/ Starostu obce Nitr. Pravno vykonávať
zmeny rozpočtu obce do výšky 3.320,- €
v priebehu celého rozpočtového roka,
pričom týmto rozpočtovým opatrením
nie je možné zmeniť celkový objem
rozpočtových príjmov a výdavkov.
Uvedená právomoc sa týka bežného a
kapitálového rozpočtu obce.
b/ Hlavnú kontrolórku obce vykonaním
kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok rok 2016 podľa predloženého
návrhu.
III. S c h v á l i l o
a/
Programový rozpočet obce Nitr.
Pravno na r. 2016 ako prebytkový.
b/ V. úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno
na rok 2015 podľa predloženého návrhu.
c/
Preklasif ikovanie f inančných
prostriedkov Spojenej školy v Nitr. Pravne
v sume 1.899,-€ z ekonomickej položky
630 - kód zdroja 41 na ekonomickú položku
700 – kód zdroja 46.
d/ Odpísanie pohľadávok z komunálneho
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odpadu voči spoločnosti DOMEKO, s.r.o. v
konkurze v sume 1.938,- € a RELAX 7 –
Vetráková v sume 360,- € podľa návrhu.
e/ VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti
na r. 2016
f/ VZN č. 2/2015 o miestnej dani za psa na
r. 2016
g/ VZN č. 3/2015 o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva na r. 2016
h/ VZN č. 4/2015 o dani za ubytovanie na
r. 2016
ch/ VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v obci Nitr. Pravno na r. 2016
i/ VZN č. 6/2015 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi v obci Nitr. Pravno na
r. 2016
j/ VZN č. 7/2015 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a
školských zariadení so sídlom na území
obce Nitr. Pravno na r. 2016
k/ VZN č. 8/2015, ktorým sa ustanovuje
miesto na vylepovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách v obci N.
Pravno počas volebnej kampane
l/ VZN č. 9/2015 - prevádzkový poriadok
pohrebiska
m/ Doplnok č. 1 k VZN č. 2/1996 o
pravidlách spolunažívania
n/ Odmenu pre hlavného kontrolóra obce
v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/90 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov vo
výške 30 % mesačného platu za obdobie
II. polroka 2015.
o/ Doplnok č. 1 k Zriaďovacej listine OHZ
zo dňa 6. 11. 2008: V zmysle zák. č. 37/2014
Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane SR
podľa § 72a ods. 2 - ak sa v doterajších
predpisoch používa pojem „Obecný
hasičský zbor“ rozumie sa tým
„Dobrovoľný hasičský zbor obce“. Slová
„Obecný hasičský zbor“ sa nahrádzajú
slovami Dobrovoľný hasičský zbor obce v
príslušnom tvare.
p/ Doplnenie členov Hasičskej jednotky
obce Nitr. Pravno podľa predloženého
návrhu veliteľa p. Leitmana Miroslava
nasledovne: Priehoda Jozef, Dubnická
1027/10, Bojnice - hasič, Kobela Martin,
Pravenec 75, Pravenec - hasič, Cingel
Milan, Partizánska 1649/4, Handlová –
hasič, Hiščárová Lenka, Hviezdoslavova
1114/7, Nitr, Pravno - hasič, Glesková
Zdenka, Hviezdoslavova 1115/11, Nitr.
Pravno – hasič.
r/ Odpredaj pozemku z majetku obce:
Na základe geometrického plánu č.
249/2015 zo dňa 20. 11. 2015 odpredaj
pozemku nasledovne: pozemok C-KN
1860/3 – TTP o výmere 118 m2, k. ú. Nitr.
Pravno, pre Ing., Róberta Petrisku,
Jaseňova 10, Prievidza za cenu 10,- €/m2.
Odpredaj pozemku je uznaný ako prípad
hodný osobitného zreteľa nakoľko
uvedený pozemok je priľahlý k pozemku vo
vlastníctve Ing. Petrisku.
Termín: do 31. 12. 2016
s/ Odkúpenie pozemkov do majetku obce.
Obec Nitr. Pravno odkupuje podiely z
nasledovných parciel: pozemok parc. č.

1124 – orná pôda o výmere 597 m2,
pozemok parc. č. 1125 – orná pôda o
výmere 924 m2, pozemok parc. č. 1129 –
záhrady o výmere 1080 m2 zapísané na LV
č. 187, parcely registra „C“, k. ú. Nitr.
Pravno, o celkovej výmere 1.734 m2 za
cenu 7,- €/m2, t. j. kúpna cena predstavuje
12.138,- €. od
1. MUDr. Ernest Tänzer, v podiele 7/72-tín,
2. Ing. Karol Tänzer, v podiele 7/72-tín,
3. Ing. Andrej Tänzer, v podiele 7/72-tín,
4. Eva Klacl, v podiele 1/24-tína
5. Peter Richter, v podiele 1/24-tina
pozemok parc. č. 1714 – orná pôda o
výmere 777 m2 zapísaná na LV č. 1996, EKN,
parcela k. ú. Nitr. Pravno : od
1. MUDr. Ernest Tänzer, v podiele 3/36-tín
2. Ing. Karol Tänzer, v podiele 3/36-tín
3. Ing. Andrej Tänzer, v podiele 3/36-tín
6. Klára Ostrčilová, v podiele 9/36-tín
7. Gabriel Horváth, v podiele 3/36-tin
5. Peter Richter, v podiele 3/36-tin
kde prevádzaná výmera je 518 m2,
dohodnutá kúpna cena je vo výške 10,€/m2, t.j. kúpna cena predstavuje 5.180,€. Celková kúpna cena je 17.318,- €.
Termín: do 31. 12. 2016
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef dal za
predložený návrh hlasovať.
Poslanci hlasovali nasledovne:
a) Za bod III. a/ - rozpočet obce a úprava
r ozpočtu, b/- V. úprava rozpočtu
e/ - m/ - VZN na r. 2016
Za prijatie hlasovali všetci prítomní
poslanci v počte 7 poslancov.
b) Za odpredaj majetku obce – pozemky a
vysporiadanie spoluvlastníckych pomerov
- dal starosta hlasovať osobitne so
zohľadnením 3/5 väčšiny
Za prijatie hlasovali všetci prítomní
poslanci v počte 7 poslancov.
c/ Za zby tok uznesenia podľa
predloženého návrhu hlasovalo všetkých 7
prítomných poslancov z celkového počtu
11 poslancov.
Keďže viac pripomienok nebolo a program
bol vyčerpaný starosta obce Ing.
Balčirák Jozef poďakoval poslancom za
spoluprácu v roku 2015, poprial úspechy v
práci a v rodine v novom roku. Ostatným
prítomným poďakoval za účasť a
zasadnutie vyhlásil za skončené.
Boďová Ľubica
prednosta OcÚ Nitr. Pravno
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Vianočné trhy a tvorivé dielne
V sobotu 19. decembra 2015 naše námestie opäť ožilo vianočnými
trhmi, na ktorých starostovia obcí Hornonitria varili kapustnicu a
členky Pravňanského zväzu žien pripravili skvelý vianočný punč.
Nechýbala medovina či stánky remeselníkov, ale aj stánky s
komerčným tovarom. V zasadačke obecného úradu sa konali
vianočné tvorivé dielne, kde si moli malí či veľkí vyskúšať svoje
zdatnosti v ručnej práci. Každý kto prišiel si mohol vyskúšať ako sa
vyrábajú vianočné gule, maľujú medovníčky, maľuje farbami na
sklo, vyrábajú brmbolce na čiapky, aranžujú vianočné ikebany,
pečú oplátky alebo vyrezávajú varešky z dreva. Záujem ľudí bol
naozaj veľký, čo nás veľmi teší. Všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave tohto podujatia ďakujeme a dúfame že aj o rok nám bude
počasie priať ako teraz a opäť si spríjemníme predvianočnú
atmosféru takýmto podujatím.
M.T.

KULTÚRA
PRIPRAVUJEME
V ROKU 2016
Február
Karneval

Marec
Veľkonočné tvorivé dielne
Apríl
Stavanie mája
Máj
Beh priateľstva
Deň matiek
Divadelná jar JR
Jún
MDD
Jarmok
August
Jurčove dni
Priateľský futbalový zápas
+rozlúčka z prázdninami
Október
Šarkaniáda
Akadémia seniorov
November
Lampiónový sprievod
December
Mikuláš
Vianočný koncert
Vianočné trhy
Vianočné tvorivé dielne
Silvester
Presné dátumy konania akcií
budú včas zverejnené na
stránke obec Nitrianske
Pravno, na facebooku obce,
prostredníctvom plagátov
vyvesených v obci a
samozrejme vyhlásené
miestnym rozhlasom.
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Predvianočný koncert

Posledný predvianočný piatok 18. decembra sme
strávili spoločne v
rímsko-katolíckom kostole v
Nitrianskom Pravne, kde sme pre Vás pripravili
predvianočný koncert, ktorý sa niesol vo vianočnom
duchu a svojim bohatým programom, básňami,
koledami, piesňami rozozvučal priestory nášho
krásneho kostola. V programe vystúpili naše
najmenšie detičky z hudobnej školy Yamaha, taktiež
detičky z Materskej školy, Základnej školy, ZUŠ v
Nitrianskom Pravne, spevácke zbory Probner Echo,
Jesienka a na záver spevácky zbor Tenerezza.
Všetkým účinkujúcim ďakujeme za krásny kultúrny
zážitok.
M.T.

Silvester 2015
Ani tento rok nechýbala Silvestrovská zábava na
námestí v Nitrianskom Pravne s DJ Danielom
Horňákom. Aby sa nám lepšie tancovalo a
zabávalo varilo sa víno a čaj. I keď počasie bolo

dosť mrazivé nič nám nebránilo aby sme o pol
noci sledovali krásny silvestrovský ohňostroj.
Ani po pol noci Silvestrovská atmosféra
neskončila a ľudia sa naďalej bavili. Všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave a realizácií tohto
podujatia veľmi pekne ďakujeme.
M.T.

Zimné slávnosti Hornonitria
30. 1. 2016

Otvorenie Zimných slávností Hornonitria –
Nitrianske Pravno
Výstava: drevorezba Matej Surovček z Poruby
Zimné slávnosti folklóru – Pravenec

3. 2. 2016
13. 2. 2016

Deň detského folklóru – Tužina
Súzvuky – Kľačno

20. 2. 2016 Pamätnica Jozefa Strečanského – Poluvsie
27. 2. 2016 Majstri pravnianskej doliny - Poruba

Stravovanie dôchodcov – informácia
Zúčtovanie príplatkov za odobraté obedy
pre dôchodcov bude zabezpečené v Klube
dôchodcov v Nitr Pravne vždy nasledovne:
prvý pondelok, utorok a v stredu v mesiaci v
čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.
Pri prvom zúčtovaní je potrebné
preukázať nárok na príspevok predložením
rozhodnutia o poberaní dôchodku.
K zúčtovaniu príspevku na stravovanie je potrebné priniesť originál faktúry,
prípadne pokladničného dokladu o zaplatení
za vydané obedy s platnosťou od 1. 1. 2016
Obecný úrad Nitr. Pravno
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TENEREZZA v obci Výčapy – Opatovce
V nedeľu 6.12.2015 bol na pozvanie
starostu obce p. Ing. Holubeka a
partnerskej speváckej skupiny
NÁDEJ z obce Výčapy – Opatovce,
kde je umeleckou vedúcou p. Emília
Čerešňová náš spevácky zbor
TENEREZZA odspieval Vianočný
koncert.
Po príchode do obce nás privítal jej
hlavný predstaviteľ Ing.
Holubek,ktorý nás oboznámil s
h i s t ó r i o u o b ce a j e j
pamätihodnosťami. Po milom prijatí
so skvelým punčom sme si prezreli
historickú,aj súčasnú časť kostolíka v
obci a premiestnili sme sa do
kultúrneho domu,kde sa uskutočnilo
naše vystúpenie. Privítala nás krásne
vyzdobená sála, dýchajúca

vianočnou atmosférou a
pohostenie,ktoré nám pripravili
členky speváckej skupiny NÁDEJ.
V programe vystúpili deti z MŠ a
ZŠ spoločne z už uvedenou skupinou,
heligonkári s mužskou speváckou
skupinou,ako aj chovankyne
domova. Potom priestor prenechali
nášmu speváckemu zboru
TENEREZZA.
V koncerte zazneli sakrálne
skladby,vianočné piesne
sprevádzané nástrojovým
zoskupením p. uč. ZUŠ a sólistami
Janou Pekárovou - spev a Zuzanou
Pojezdalovou – husle.
Plná sála domu kultúry a
neutíchajúci potlesk svedčili o tom,
že sa im naše vystúpenie páčilo. Na

Parkovanie na chodníkoch

záver kultúrneho podujatia si všetci
prítomní zaspievali pieseň Tichá
noc,ktorá navodila vianočnú
atmosféru.
Po koncerte sa uskutočnilo
spoločné posedenie s obyvateľmi
obce pri vynikajúcej kapustnici. Pri
tejto príležitosti
starosta obce
odmenil jubilujúcich občanov
hodnotnými darčekmi .V balíkoch
boli ukryté vankúše a nechýbal pre
každého obyvateľa ani kvietok.
Na spiatočnej ceste sme v nočnom
tichu spomínali na milé prijatie a
srdečnosť občanov tejto obce,za
ktoré im aj prostredníctvom tohto
príspevku ďakujeme.
J.Hrabovská

V zmysle §6a písm. e) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ vozidla povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla
boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú zákaz zastavenia a státia podľa §25
alebo zákaz zastavenia a státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.
Pričom podľa § 25 ods. 1 písm. q) vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu, ak je dopravnou značkou alebo
dopravným zariadením určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka
najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným
alebo regulovaným státím. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s
plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom
ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m(§52 ods.2)
Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e), orgán Policajného zboru uloží pokutu v zmysle § 139a
ods. 6 písm. b) vo výške 78,- EUR.
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Ukončenie deviateho ročníka kampane Červené stužky
V deň Svetového dňa boja
proti AIDS – 1. decembra sa
členovia žiackeho parlamentu
našej školy ( Katarína Filkornová
- 8. A, Timea Mendelová - 9. A,
Natália Kláseková – 5. A a Milan
Berzédy – 7. A) zúčastnili
konferencie v Žiline pri príležitosti
ukončenia deviateho ročníka
kampane „Červené stužky 2015“.
Slávnostné ukončenie a
vyhodnotenie, ktoré organizovalo
Gymnázium sv. Františka z Assisi v
Žiline, sa konalo pod záštitou Dr.
Dariny Sedlákovej, MPH riaditeľky
Kancelárie WHO na Slovensku, s
podporou MŠVVaŠ SR a Okresného
úradu – odboru školstva v Žiline (v
rámci rozvojového projektu
„Zdravie a bezpečnosť v školách
2015“). Kampaň Červené stužky,
ktorá je osvetovou kampaňou a nie
je spojená s finančnou zbierkou, sa
považuje za najúčinnejší
prostriedok osvety v boji proti
AIDS na zvýšenie informovanosti a
prehĺbenie odborných vedomostí
o HIV/AIDS. Kampaň je tiež
zameraná na prevenciu látkových
a nelátkových závislostí a na
podporu prevencie a vzdelávania
v oblasti obchodovania s ľuďmi. Je
venovaná predovšetkým mladým
ľuďom. Do tohto ročníka sa v rámci
celého Slovenska zapojilo až 550
škôl. Kampaň sa uskutočnila aj s
podporou mesta Žilina. Vďaka nej
sa záverečné stretnutie konalo vo
veľkej zasadačke Mestského

úradu v Žiline, kde prišlo 300
zástupcov z 55 škôl a školských
zariadení zo Slovenska. Stretnutie
organizačne zabezpečovali žiaci
Gymnázia sv. Františka z Assisi v
Žiline. Prítomným sa v krátkych
príhovoroch prihovorili Ing. Patrik
Groma, zástupca primátora mesta
Žilina a Mgr. Janka Černická za
Okresný úrad, odbor školstva v
Žiline. Stretnutie začalo odbornou
prednáškou Doc. MUDr. Eleny
Novákovej, PhD. z Jesseniovej
Lekárskej fakulty UK v Martine na
tému HIV/AIDS. MUDr. Eva Kellner
prítomným účastníkom priblížila
svoje osobné skúsenosti s
ošetrovaním HIV pozitívnych detí v
Afrike, ktoré získala
prostredníctvom projektov
Vysokej školy zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety v
Bratislave. Sociálna pracovníčka
Mgr. Andrea Bezáková zo
Slovenskej katolíckej
charity v Bratislave hovorila
o aktuálnosti problematiky
obchodovania s ľuďmi. Mgr.
Marcel Zemančík a klienti
zariadenia
„Návrat“ v
Bobrove poukázali na
nebezpečenstvá drogovej
závislosti u mladých. Počas
stretnutia boli slávnostne
vyhodnotené viaceré
súťaže. Výtvarná súťaž v
štyroch kategóriách (v
kategórii stredných,
základných, špeciálnych

základných škôl a reedukačných
centier, súťaž v tvorbe spotu na
tému Vernosť chráni a súťaž
Športom pre Červené stužky). V
rámci výtvarnej súťaže bola
udelená i cena riaditeľky
Kancelárie WHO na Slovensku.Do
výtvarnej súťaže v kategórii
základných škôl sa zapojili aj dve
žiačky našej školy: Klaudia
Wáclaviaková – 7. A a Natália
Kláseková – 5. A. Aj keď ich práce
medzi ocenenými neboli, nestratili
motiváciu do budúceho ročníka.
Našim účastníkom sa program
celej konferencie veľmi páčil,
dozvedeli sa množstvo nových a
zaujímavých informácií. O svojich
dojmoch nás informovali na
zasadnutí žiackeho parlamentu 15.
12. 2015.
Mgr. Ivona Haneschová

„Tajomstvo v kameni a v hline – Jozef Damko – inšpirácie“
Obecný úrad Nitrianske
Pravno v spolupráci so Spojenou
školou v Nitrianskom Pravne pri
príležitosti „Roku Jozefa Damku“
vyhlásil literárno-výtvarnú
súťaž pod názvom „Tajomstvo v
kameni a v hline – Jozef Damko –
inšpirácie“.
Žiaci sa počas niekoľkých
mesiacov venovali vlastnej
tvorbe inšpirovanej tvorbou
„majstra“ Damka –
pravnianskeho rodáka,
významného sochára, reliéfistu,

výtvarníka, ktorý väčšinu svojho
života prežil v Budapešti, kde aj
tvoril. Meno tohto umelca sa
spája s mnohými vzácnymi
dielami, ktoré zdobia viaceré
európske mestá.
Uzávierka súťaže bola v
novembri a slávnostné
vyhlásenie výsledkov a
oceňovanie víťazov sa
uskutočnilo 4. decembra 2015 na
vernisáži k výstave žiackych prác
v zasadačke OcÚ v Nitr. Pravne.
Po slávnostnom príhovore p.

starostu J. Balčiráka dal p. A.
Richter, ktorý vernisáž viedol,
slovo p. učiteľkám Z. Čeryovej za
výtvarnú časť a p. P. Kašiakovej
za literárnu časť. Víťazi a
zúčastnení boli pani učiteľkami a
p. riaditeľom S. Holecom ocenení,
program spestrilo čítanie ukážok
žiackych literárnych prác.
Všetci účastníci si z vernisáže
odniesli príjemný umelecký
zážitok.
Mgr. Petra Kašiaková
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Futbalová prípravka
Pozíciu trénera prípravky
som zobral tento rok v auguste. Od
začiatku som vedel, že ma čaká
neľahká úloha, pretože deti nemali
tréning už tri mesiace a niektoré
celkom pochopiteľne odišli hrávať
do Malinovej alebo do Tužiny. Na
prvé tréningy chodili 4 deti, neskôr
ich začalo chodiť viac. V súčasnosti
chodí pravidelne na tréning 10 až 12
detí, čo ma veľmi teší. Na tréningoch,
ktoré mávame dvakrát do týždňa, sa
deti učia futbalové základy, ako
napríklad prihrávky, vedenie lopty
alebo žonglovanie. Touto cestou by
som sa chcel prihovoriť rodičom,
ktorí majú deti od 5 do 10 rokov, aby
sa s nimi prišli pozrieť na naše
tréningy. Pre deti je pohyb veľmi
dôležitý, navyše si tu môžu nájsť
nových kamarátov alebo kamarátky.
Je dobré, aby sme deti viedli k športu
už od malička, pretože takto získajú
potrebné športové a pohybové
základy,ktoré sa im neskôr v živote
určite zídu. Preto si myslím, že
prípravka je ideálnym začiatkom pre
ich športový rozvoj.
Marián Valentín

Jesenná časť mladších žiakov
Trinástym kolom skončila jesenná
časť III. ligy sever mladších žiakov, v
ktorom sa podarilo našim chlapcom
pripraviť dovtedy stopercentnému
lídrovi súťaže z Bánoviec prvú stratu
bodov a obsadiť tak výborné 3.
miesto. Počas celej jesene sa chlapci
prezentovali peknou kombinačnou
hrou, ktorá nám zabezpečila 8
výhier, 4 remízy a iba 1 prehru. Od
začiatku sezóny sme chceli stavať
na výbornej obrane, čo sa nám aj
podarilo a naša obrana patrila
medzi najlepšie v súťaži. Na druhej
strane ihriska dokázal náš útok
nastrieľať pekných 42 gólov v
trinástich zápasoch. Naše obce
reprezentovali: Samuel Krč, Igor
Zbiňovec, Vojtech Štefan, Marek
Mečiar, Martin Hamran, Patrik Žilla
(C), Denis Bílik, Jozef Tipul, Samuel
Flimel, Barbora Miková, Filip Lahký,
Rastislav Tužinčin, Juraj Kaňuch a
Jaroslav Gebrlín.
Medzi lídrov tímu patril v bráne
dobre chytajúci Samko Krč, v obrane
podávali konzistentné výkony Paťko
a Igy, v strede poľa dodávali
myšlienku a tvár našej hre Denis a
Samko Flimel a v úroku sa o naše
góly starala hlavne malá úderka z
Malinovej – Jarko, ktorého dobre
doplnili Ďuri a Jožko.

Veľká vďaka patrí v prvom rade
chlapcom za prístup k tréningom,
dochádzku na tréningy a zápasy a
hlavne za výkony, ktorými sa
prezentovali počas celej jesennej
časti. Chceli by sme poďakovať aj
obom futbalovým oddielom MTJ
Nitrianske Pravno a MTJ Pravenec,
ktoré zabezpečili hladký priebeh
jesennej časti. Na záver patrí vďaka
aj obom trénerom, Karolovi Žillovi a
Tomášovi Pavlíčkovi, za trpezlivosť,
usmer-ňovanie a výchovu tejto
super partie, ktorá sa zišla v tomto
mužstve. Dúfame, že nadviažeme
na naše výkony aj počas jarnej časti
súťaže a budeme sa prezentovať
peknou hrou.
Strelci gólov:
Jaroslav Gebrlín 16
Patril Žilla
6
Juraj Kaňuch
5
Jozef Tipul
4
Vojtech Štefan
3
Martin Hamran
2
Igor Zbiňovec
2
Rastislav Tužinčin 2
Marek Mečiar
1
Karol Žilla a Tomáš Pavlíček,
tréneri

Vyhodnotenie jesennej časti
družstva starších žiakov
Na úvod vyhodnotenia by
som chcel uviesť pár čísel zo
štatistiky 3.ligy starších žiakov.
Odohrali sme 13. majstrovských
zápasov, z ktorých sme 2 vyhrali,
2 remizovali a 9 prehrali,
s celkovým pasívnym skóre 20:43.
Našim najlepším strelcom sa stal
Alex Štefan so 7 gólmi.
Tohto hráča hodnotím aj ako
najlepšieho a najužitočnejšieho
nášho hráča. Dostali sme 4 žlté a
žiadnu červenú kartu, čo svedčí o
tom, že sme sa snažili hrať fairplay.
Možno by sa z hľadiska
výsledkov zdalo, že sa nie je s čím
pochváliť, ale nie je to pravda.
V družstve nastala veľká obmena
hráčov. Väčšina prešla z mladšej
vekovej kategórie, kde hrali na
menšej ploche a nie všetci sa zatiaľ

hre na väčšej ploche prispôsobili.
Myslím si však, že sú to šikovní
chlapci, ktorí majú v sebe futbalový
potenciál.
Pokiaľ budú v zimnej príprave na
sebe pracovať, budeme určite vidieť
zlepšenie ich výkonnosti.
V
družstve máme pár
začiatočníkov s nižšou úrovňou
herných zručností. Tréningom
svoju výkonnosť postupne zlepšujú
a tiež budú pre družstvo postupne
prínosom. Konkurencia je vždy
dobrá na zvyšovanie výkonnosti
všetkých hráčov.
Verím, že sa nám počas prípravy
podarí odstrániť čo najviac
nedostatkov na herných
činnostiach jednotlivcov a potom
sa dostavia aj lepšie výsledky
celého kolektívu.
Štefan Hodás
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FUTBALOVÝ DORAST
Mužstvo dorastu som prevzal v
letnej prestávke. Po odchode
starších hráčov bolo treba doplniť
káder. Toto sme riešili prestupom
Šnirca z Tužiny a taktiež z Tužiny
prišli na hosťovanie Bačík a
Polevka. Do kádra pribudli aj naši
chlapci od žiakov. Máme jedno z
najmladších mužstiev v súťaži.
Základ tvoria hráči, s ktorými som
vybojoval postup do tretej ligy. Na
hráčoch bolo vidieť tréningové
výpadky z predchádzajúceho
obdobia. Preto by som aj
hodnotenie rozdelil do dvoch častí.
Od prvého po šieste kolo a od
siedmeho po trináste kolo. V
prvých kolách sme boli doslova
fackovací panák, keď sme súperom
kládli minimálny odpor. Najmä
obranná činnosť bola žalostná, o
čom svedčí aj počet inkasovaných
gólov. Zo šiestich odohraných
zápasov sme mali bilanciu: 1 výhra
0 remíz a 5 prehier so skóre 10:26.
Po zlepšení tréningovej dochádzky
a stabilizovaní zostavy, sa naša
hra rapídne zlepšila. Nielen, že

sme získavali body, ale ukázali
sme aj dobrú hru. Toto všetko sa
premietlo aj do výsledkov. Bilancia
siedme až trináste kolo, 5 výhier, 1
remíza, 1 prehra so skóre 10:8.
Dobrý záver nás dostal do stredu
tabuľky. Keď budú chlapci
pokračovať s takou chuťou ako
končili jeseň, náš posun v tabuľke
bude len vyššie. Za zmienku stojí
zloženie našej obrany (dali si
prezývku mladé pušky), ktorú
tvorili hráči najmladšieho ročníka,
kde im občas pomáhal skúsený
Žáčik. V ďalšom období sa
zameriame na doplnenie kádra,
(momentálne sme len trinásti), a
potrebujeme zvýšiť streleckú
efektivitu. Chlapcom by som chcel
poďakovať za poctivý prístup k
tréningom, za pravidelnú
dochádzku na tréningy (všetci
majú aj školské povinnosti) a v
neposlednom rade za ich
poslušnosť, keď počas jesene
neboli s nimi žiadne problémy, čo
sa týka správania.
Tréner Juraj Klajber.

Zhodnotenie jesennej časti 2015 - 2016 – muži
V jesennej časti ročníka
2015/2016 naše mužstvo odohralo
pätnásť zápasov, z nich deväť
vyhralo, v jednom remizovalo, päť
prehralo, so skóre 25:18. S počtom
bodov 28 sa umiestnilo na druhom
mieste v tabuľke a tak má do
jarnej časti dobrú východiskovú
pozíciu.
Nakoľko sa menil
prestupový poriadok a
pri
transfere hráča nie je potrebné
vyjadrenie domáceho klubu, v
letnom prestupovom období bola
fluktuácia hráčov veľmi vysoká. Z
aktívneho kádra spomeniem
posilnenie o
Mariána Gálusa
(Tužina) , Jozefa Čampiša (Malá
Čausa) a pomôcť nám sa rozhodol
aj náš odchovanec Lukáš Kaman.

Na druhej strane na hosťovanie
odišli Ján Češek (Kľačno) a Dušan
Habšuda (Tužina).
Najlepší strelci gólov sú
Juraj Hianik – 5, Marek Chupek a
Štefan Haluš – 4, Lukáš Kaman – 3.
Za zmienku stojí zvýšená
disciplinovanosť v
našom
mužstve, keď ani jeden z hráčov
nedostal päť žltých kariet a teda
nemusel jedno kolo stáť.
V zimnej príprave sa
budeme snažiť popracovať na
stabilizácii výkonov mužstva ,
zlepšiť herný prejav a disciplínu
hlavne na ihriskách súperov.
Marek Michalička

Kalendár
Nitrianske Pravno
2016
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne
vydal jedinečný nástenný kalendár s
fotografiami Nitrianskeho Pravna na
rok 2016. Autorom fotografií je náš
občan Martin Vríčan, autorom
grafickej úpravy Imrich Gáplovský.
Kalendár obsahuje 12 veľkých
fotografií našej obce z rôznych
ročných období.
Kalendár obec bezplatne daruje
dôchodcom, do každej domácnosti
len 1ks. Dôchodci si môžu kalendár
vyzdvihnúť na obecnom úrade v prac.
d ň o c h u p .Te l e l á k o v e j a l e b o
p. Bukovinskej.

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