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PRÍLOHA

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva PRIPRAVUJEME
23.03. Veľkonočné tvorivé dielne v ZŠ
v Nitr. Pravne dňa 25.2. 2016
29.04. Stavanie Mája na námestí

Prvé zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne v roku
2016 zvolal starosta obce Ing. Jozef
Balčirák, privítal všetkých poslancov a
ostatných prítomných. Konštatoval, že
zasadnutie bolo zvolané v zmysle zák. č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov s určením miesta a
času konania zasadnutia s programom ako
bol zverejnený. Upozornil, že z rokovania
je robený audio záznam.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 10
poslancov a 1 poslanec 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 zmenu programu rokovania a to
vypustenie bodu č. 7 – Zmena územného
plánu obce z dôvodu, že materiál nie je
kompletne pripravený k dispozícii na
rokovanie OZ.
Poslanci schválili
navrhnutú zmenu.
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 kontrolnej
činnosti za II. polrok 2015
5.Návrh na I. úpravu rozpočtu obce Nitr.
Pravno na rok 2016
6. Návrh - Doplnok č. 1 k VZN č. 9/2014,
ktorým sa určujú miesto a čas zápisu
do základnej školy a výšky mesačných
príspevkov žiakov a zákonných zástupcov
detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach a
podmienky úhrady príspevkov v školských
jedálňach.
7. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv

nájomníkom bytov v
07.05. Beh priateľstva
bytových domoch A,D,E,F
8.
Budovanie splaškovej
08.05. Deň matiek
kanalizácie v obci
20.05. Divadelná jar Jána Roháča
9.
Odpredaj pozemkov
v majetku obce
10. Rôzne – diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
narodení, zosnulí, prisťahovaní, odsťahovaní
Správu o činnosti
za obdobie 1.1.2015 – 31.12.2015
Obecnej rady, doporučenia
a kontrolu plnenia
uznesení predložila p.
Spolu
Muži
Ženy
Boďová Ľubica Narodení
23
11
12
prednostka OcÚ Nitr.
Zosnulí
37
18
19
P r av n o . H l av n á
kontrolórka obce Ing.
Prisťahovaní
58
33
25
Košťálová Anežka
Odsťahovaní
32
16
16
predložila správu hlavného
kontrolóra o kontrolnej
pozemkov s doporučením komisie
činnosti za II. polrok 2015.
Návrh na I. úpravu rozpočtu obce Nitr. výstavby a komisie finančnej a tiež
Pravno na rok 2016 predložila Ing. Líšková Obecnej rady v Nitr. Pravne predložil
Katarína – ekonómka obce. Návrh - starosta obce.
Starosta obce vyzval poslancov a
Doplnku č. 1 k VZN č. 9/2014, ktorým sa
určujú miesto a čas zápisu do základnej ostatných prítomných k diskusii k
iným
školy a výšky mesačných príspevkov prejednávaným materiálom a
záležitostiam
podľa
vlastného
zváženia.
žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a Starosta obce predložil
školských zariadeniach a podmienky a/ informáciu o prácach vykonávaných v
úhrady príspevkov v školských jedálňach obci spoločnosťou obec N. Pravno s.r.o. a
predložila p. Boďová Ľubica – prednostka to boli práce na odstraňovaní závad
havarijného stave v MŠ, informáciu o
OcÚ Nitr. Pravno.
Návrh na predĺženie nájomných zmlúv poruchách na tepelných rozvodoch v
nájomníkom bytov v bytových domoch Spojenej škole, čistenie okolie plota od
A,D,E,F predložil starosta obce Ing. náletových drevín, oprava - rekonštrukčné
práce v soc. zariadení na športovom
Balčirák Jozef.
Informáciu k budovaniu splaškovej ihrisku, rekonštrukcia oplotenia cintorína
kanalizácie v obci ako aj návrh zmluvy o v Nitr. Pravne, výmena pletiva, priestor na
budúcej zmluve o pripojení na verejnú vytvorenie miesta na uloženie starých a
kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd poškodených náhrobných kameňov,
verejnou kanalizáciou občanom obce N. triedenie opadu aj z okolitých obcí.
Pravno predložil starosta obce Ing. Kompletná správa bude prerokovaná na
Balčirák Jozef. Návrh zmluvy bol Valnom zhromaždení v mesiaci apríl 2016.
poslancom doručený v materiáloch na b/ k osadeniu sociálneho zariadenia vo
forme kontajnerov na čo má k dispozícii 2
rokovanie zastupiteľstva.
cenové
ponuky. Poslanci odporúčajú
Informáciu k návrhu na odpredaj

ŠTATISTIKA

pokračovanie na str. 2
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objednať kontajner čo bolo predložené ako Starosta obce – vysvetlil povoľovacie
druhá cenová ponuka z 25. 2. 2016 za cenu ko n a n i e k v ý s t av b e c h o d n í k a n a
7.440,- €.
Turčianske ulici, realizácia prác firmou
Obec s.r.o., práce sa započnú v priebehu
Mgr. Heldiová Beáta – poslankyňa
marca 2016
– hovorila k návrhu zmluvy o budúcej Starosta obce predložil informáciu že
zmluve ku kanalizácii v obci Nitr. Pravno, s projekt kanalizácie obce bude zverejnený
názormi pre a proti budovaniu kanalizácie. na stránke obce vo formáte PDF.
Ing. Pekár Peter - poslanec
– vyslovil potešenie, že sa už rieši situácia s Oller Marek – poslanec
kanalizáciou v obci, zaujímal sa či už je – navrhol aby sa pri separácii používali len
pozemok pre Vod. spoločnosť na výstavbu priesvitné vrecia, aby bolo vidno o aký
čističky odpredaný, ďakuje za vybudovanie odpad ide keď je vyložený pred domom,
a u t o b u s o v e j z a s t á v k y uľahčí to prácu pracovníkom, ktorí odpad
pri Zdravotnom stredisku, požaduje osadiť triedia
1 rozhlasový reproduktor na
Gagarinovu ulicu pri dome p. Leporisovej, RnDr. Štiffelová – občan
aké rekonštrukčné práce sa v bývalej ZUŠ, – konštatovala, že občania by sa možno
k rozšíreniu pripojenia na WIFI v Nitr. viac zapojili do separácie keby vedeli čo z
Pravne
toho má obec
Starosta obce vysvetlil problematiku - ako sa bude riešiť pri výstavbe kanalizácie
rekonštrukčných prác v bývalej ZUŠ kde sa v obci pomoc nesolventným občanom
vytvárajú garážové priestory. Priestor - navrhuje zverejniť zhodnotenie akcie
rozšírenia k pripojeniu na WIFI sa Rok J. Damku
rozširovať nebude, pre obec je to zatiaľ - odporučia zverejniť vo ZVESTIACH VZN
bezplatné.
o parkovaní motorových vozidiel tieto
parkujú všade kde sa dá kritizuje
Mgr.Heldiová Beáta - poslankyňa
parkovanie hlavne na námestí.
– informovala, že spoločnosť KINET v - požaduje pri správe cintorína zverejniť
súčasnej dobe zvyšuje poplatky za TKR o cenník služieb
1,- €.
- odporúča zlepšiť spravovanie zelene a
- odporúča aby sa poplatky za hrobové cintorína
miesta riešili v komisii a táto predloží - zaujímala sa o to ako ďaleko je s riešením
návrh na odpustenie poplatku.
údržby stromov na Dlhej ulici v Nitr.
Pravne
Ing. Áč Pavel – poslanec
- odporúča venovať zvýšenú pozornosť
– predložil informáciu o činnosti komisie výsadbe zelene v betónových kvetináčoch.
pre kultúru a šport, ktorej je predsedom, o
poriadaných akciách a plánovaných Starosta obce vysvetlil problematiku
akciách na letné obdobie.
výmenu stromov na Dlhej ulici a
- požaduje riešiť problematiku výjazdu opodstatnenosť realizácie.
vozidiel na štátnu cestu v DEPE na
Po ukončení diskusie starosta obce
železničnej stanici, odkiaľ tieto autá vyzval predsedu návrhovej komisie p.
vyvážajú blato a znečisťujú MK.
Znášika Petra, aby predložil po
- navrhuje zefektívniť na zasadnutí zapracovaní návrhov a pripomienok návrh
diskusie poslancov s predložením návrhu na uznesenie.
na riešenie.
U z n e s e n i e č. 1/2016
Oller Marek – poslanec
– predložil informáciu k prejednávanej Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
problematike v komisii ver. poriadku a Pravne
životného prostredia.
I. Zobralo na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady v N.
Bc. Žillová Zdenka – poslanec
Pravne a kontrolu plnenia uznesení
– predložila informáciu k problematike, b/
Správu hlavného kontrolóra o
ktorú riešila komisia výstavby na svojich kontrolnej činnosti za II. polrok r. 2015
zasadnutiach.
c/ Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok
2016
Kubíček Peter – poslanec
II. Schválilo
– predložil informáciu o prejednávanej a/ Úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno č. I.
problematike na komisii finančnej k na rok 2016 podľa predloženého návrhu.
havarijným situáciám v Spojenej škole a v Použitie finančných prostriedkov z
Materskej škole a tiež zvýšenie rozpočtu rezervného fondu na krytie výdavkov pri
pre OHZ.
riešení havarijného stavu v materskej
škole.
Obyvateľ Ján – občan
b/ Doplnok č. 1 k VZN č. 9/2014, ktorým sa
– požadoval vysvetlenie k výstavbe určujú miesto a čas zápisu do základnej
c h o d n í k a n a T u r č i a n s k e j u l i c i , školy a výšky mesačných príspevkov
opätovne aktualizovať separovaný zber žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov
občanom
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach a podmienky
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úhrady príspevkov v školských jedálňach.
c/ Predĺženie platnosti nájomných zmlúv
nájomníkom bytov v bytovom dome „A“,
„D“, „E“, „F“ v Nitr. Pravne na 3 roky, v
zmysle zákona 443/2010 Z. z. z.
26. 10. 2010 o dotáciách na rozvoj bývania a
o sociálnom bývaní nasledovne:
Bytový dom „A“ - Hviezdoslavova 1113/5,
Nitrianske Pravno-Manž. Jelšicoví, č. b. 14,
od 28. 3. 2016 do 28. 3. 2019
Bytový dom „D“ - Hviezdoslavova 1116/15,
Nitrianske Pravno-Manž. Krničovskí č. b. 5
od 15. 4. 2016 do 15. 4. 2019
Manž. Hrabovskí č.b.6 od 15. 7. 2016 do 15.
7. 2019
Bytový dom „E“ - Hviezdoslavova 1117/19,
Nitrianske Pravno- Zdenka Dírerová, Ján
Kušniarik, č. b. 6 od 27. 4. 2016 do 27. 4.
2019
Bytový dom „F“ - Hviezdoslavova 1118/23,
Nitrianske Pravno - manž.
Harbutoví č.b.1 od 1. 5. 2016 do 1. 5. 2019
Bytový dom „F“ - Hviezdoslavova 1118/25,
Nitrianske Pravno - Andrea Kurišová,
Šujan Alojz, č.b. 15 od 27.6. 2016 do 27. 6.
2019
d/ Odpredaj majetku obce – pozemky nasledovne:
Pozemok p. č. 128/2 – záhrady, k. ú.
Vyšehradné o výmere 14 m2 a podiel 16/18tin z pozemku p. č. 128/3 – záhrady o
výmere 156 m2 za cenu 7,-/m2 pre
Miroslava Kaukala,v časti Vyšehradné.
Odpredaj pozemkov je uznaný ako prípad
hodný osobitného zreteľa, nakoľko p.
Kaukal je spoluvlastník p. č. 128/3 a p. č.
128/2 je parcelou priľahlou k pozemku p.
Kaukala. Termín: do 31. 12. 2016
III. Uložilo:
Obecnému úradu v N. Pravne zabezpečiť
distribúciu zmlúv o budúcej zmluve o
pripojení na verejnú kanalizáciu a
odvádzaní odpadových vôd verejnou
kanalizáciou občanom obce N. Pravno a
zabezpečiť sústredenie podpísaných
zmlúv. Termín: do 30. 4. 2016
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef dal za
predložený návrh hlasovať. Poslanci
hlasovali nasledovne:
a/ Za bod II. b/ - Doplnok č. 1 k VZN č.
9/2014 a c/ - Odpredaj majetku obce pozemky.
Za prijatie hlasovali všetci prítomní
poslanci v počte 10 poslancov.
b/ Z a z b y t o k u z n e s e n i a p o d ľ a
predloženého návrhu hlasovali poslanci
nasledovne:
- za prijatie uznesenia – 8 poslancov
hlasovalo za prijatie,
- proti prijatiu uznesenia – 1 poslankyňa
- zdržal sa hlasovania - 1 poslanec
Keďže viac pripomienok nebolo a program
bol vyčerpaný starosta obce Ing. Balčirák
Jozef poďakoval poslancom a ostatným
prítomným za účasť a zasadnutie vyhlásil
za skončené.
Boďová Ľubica
prednosta OcÚ Nitr. Pravno
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KARNEVAL

Prvý februárový týždeň sa niesol v duchu detského karnevalu, ktorému sa
tešili predovšetkým deti v predškolskom a nižšom školskom veku.
V piatok 5. februára sa požiarna zbrojnica zmenila na rozprávkovú krajinu,
keďže do nej zavítalo mnoho postáv nielen z detských rozprávok, ale aj zo
zvieracej ríše. Opäť sme totiž zorganizovali tradičný detský karneval. Deti
sa predstavili v rôznych kostýmoch od výmyslu sveta. Niektoré masky boli
vyrobené doma, niektoré boli kupované, no všetky boli nádherné.
S detičkami sme si zatancovali na rôzne detské pesničky, potom sme
trošku súťažili a nakoniec nasledovala voľná zábava pri hudbe, čo majú deti
veľmi radi. Snažíme sa, aby žiadne dieťa neodišlo s prázdnymi rúčkami, čo
znamená, že každé dieťa dostalo nejakú drobnosť.
Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácií podujatia
ďakujeme.
M.T.

Zápis detí
do MŠ Nitrianske Pravno na šk. rok 2016 / 2017
KEDY? 09.05. a 10.05.2016
v čase od 10.00 hod. do 16.15 hod.
v budove MŠ Hviezdoslavova 1
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré :
4 dovŕšili päť rokov veku
4 deti s
odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo

dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
Ďalšie podmienky:
4 spravidla deti zamestnaných zákonných zástupcov a s trvalým

pobytom v Nitrianskom Pravne
4 deti, ktoré dovŕšili 3 roky k 1.septembru príslušného

kalendárneho roka s
(bez plienok)

osvojenými hygienickými návykmi

Dieťa, ktoré dovŕši vek 3 roky do konca príslušného kalendárneho roka, môže
byť prijaté podmienečne v priebehu kalendárneho roka v súlade s kapacitnými
podmienkami materskej školy. Pri zápise sú rodičia povinní predložiť
vyplnenú žiadosť s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a rodný list dieťaťa.
Tlačivá sú k dispozícii v MŠ a na internetovej stránke Spojenej školy Nitrianske Pravno.
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MŠ

VÝCHOVNÝ KONCERT

Dňa 28.1.2016
nás v našej
materskej
škôlke navštívil
vynikajúci hudobník a zberateľ
ľudových piesní Anton
Budinský.
Detičkám predviedol
originálne ukážky hry na
archaické hudobné nástroje
ako sú napríklad: fujara, píšťala,
handrárska píšťala, gajdy,
drumbľa, okarina, Panova
f lauta, citara, harmonika,
pastiersky bič cimbal a iné.
Deti, ale aj pani učiteľky sa celý
čas usmievali a s úžasom
počúvali hru pána Antona na
tieto , dnes už nezvyčajné
hudobné nástroje. Spolu s
pánom hudobníkom si
zaspievali aj pár známych
pesničiek, ako sú napríklad, Pec
nám spadla, Prší prší.
Mária Kondičová

NA VÝSTAVE

Z TVORBY MATEJA SUROVČEKA

Dňa 2. februára 2016 navštívili
deti z MŠ výstavu drevených
plastík a
objektov
neprofesionálneho výtvarníka a
umeleckého rezbára z Poruby
v obradnej sieni OcÚ v Nitr.
Pravne. Naozaj umelecké diela
tohto rezbára zaujali aj tých
najmenších. V ich očkách sa
odrážal nielen obdiv, ale aj
veľká pochvala za umelecký
zážitok. Keďže deti nemajú
takúto možnosť zoznámenia sa
s krásou rezbárskeho umenia ,
boli naozaj nadšené, že sa
výstavy mohli zúčastniť. Pánovi
Surovčekovi ďakujeme za
umelecký zážitok a prajeme
veľa tvorivých síl do ďalšej
práce.
O. Jamrichová

PRAVNIANSKE ZVESTI
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MATEJ SUROVČEK - Z TVORBY
30. 1. – 5. 2. 2016 OcÚ Nitrianske Pravno

Výstavou drevených plastík a objektov z
tvorby umeleckého rezbára Mateja Surovčeka z
Poruby sa oficiálne začali Zimné slávnosti
Hornonitria.
Vernisáž výstavy sa konala v sobotu 30. januára o
15.00 hod. v Obradnej sieni obecného úradu v
Nitr.Pravne. Prítomných návštevníkov, hostí,
starostov obcí pravnianskej doliny a vystavujúceho
autora s rodinou srdečne privítal starosta obce Ing.
Jozef Balčirák, ktorý vyjadril úprimný obdiv nad
majstrovským spracovaním jednotlivých solitérov.
Za organizátorov ZSH vystúpila zástupkyňa
riaditeľky RKC v Prievidzi Mgr. M. Hianiková, autora a
jeho tvorbu prítomným divákom predstavila odborná
pracovníčka RKC v Prievidzi Bc. K.
Súkeníková a
s
veľkou kyticou
autorovi za jeho tvorbu a prezentáciu
obce poďakovala Ing. H. Čavojská,
starostka obce Poruba. V programe
vernisáže vystúpil
akordeónový
súbor Concertino pôsobiaci pri
ZUŠ Nitrianske Pravno. Po
oficiálnej časti vernisáže sa
rozprúdili živé diskusie
návštevníkov s autorom, ktorý
záujemcom priblížil postup pri
hľadaní a spracovaní vhodného
dreva, vznik a postup prác na
jednotlivých reliéfoch a sochách.
M.T.

OBECNÝ HASIČSKÝ
ZBOR V ROKU 2015
Náš hasičský zbor sa venuje hlavne
zásahovej činnosti, teda haseniu
požiarov, pomoc pri povodniach,
technickej pomoci a iných
udalostiach. Inak tomu nebolo ani v
roku 2015, kde naši hasiči zasahovali v
našom katastrálnom území obce 55
krát. Z toho vykonali 14 zásahov na
mimoriadnych udalostiach a
živelných pohromách, 41 technických
zásahov a aktívne sa podieľali aj na 9
taktických cvičeniach.

Fašiangový sprievod a karneval s rodičmi
„Fašiangový ozembuch,
búcha o zem buch, buch, buch!
V nevídanom rytme, odzemok rozkvitne.“
Obdobie fašiangov si pripomíname už
každoročne tradičným fašiangovým sprievodom, ktorý
sa konal v našej materskej škole 8. februára. Detičky a
pani učiteľky sa v maskách prechádzali obcou a vo veselej
nálade spievali známe fašiangové piesne. Vyfašiangovali
sme si sladkú výslužku, za čo by sme chceli všetkým
sponzorom veľmi pekne poďakovať. Popoludní sme
pokračovali karnevalom s rodičmi, kde sme si spolu
zatancovali, zasúťažili a strávili príjemné chvíle.
V. Figurová
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Vianočný koncert žiakov ZUŠ Nitrianskom Pravne
a country kapely Zatúlaní- 26. 12. 2016
Pomaly sa blížia Veľkonočné
sviatky, ktoré sú oslavou vzkriesenia
Ježiša Krista, no vráťme sa na chvíľu
ku sviatku jeho narodeniaVianociam.
Počas najkrajších sviatkov v roku
kostol svätého Jána Krstiteľa
v
Nitrianskom Pravne naplnilo veľké
očakávanie. Na druhý sviatok
vianočný bol ohlásený koncert
country kapely Zatúlaní a žiakov
Z á k l a d n e j u m e l e c ke j š ko l y v
Nitrianskom Pravne.
Domáci, ale aj návštevníci z
okolitých obcí boli svedkami
nádherného hudobného zážitku,
ktorý nám pripravili žiaci speváckeho

zboru ZUŠ pod vedením pani
učiteľky Alexandry Kubíčkovej, ktorá
celý koncert sprevádzala aj slovom,
spolu so žiakmi akordeonóveho
súboru pod vedením pani učiteľky
Ingrid Straňankovej a domácou
country kapelou Zatúlaní.
Vďaka citlivej úprave skladieb a
zaujímavým aranžmánom Ingrid
Straňankovej a pod dirigentskou
taktovkou Alexandry Kubíčkovej sme
si vypočuli 12 krásnych skladieb
pretkaných krásnymi flautovými
sólami pani učiteľky Márii Blahovej,
medzi ktorými boli známe vianočné
melódie a country pesničky z prvého
cd skupiny Zatúlaní- Bosý kráľ. Po

najznámejšej piesni Tichá noc a
búrlivom aplauze obecenstva sa
koncert skončil vianočnou koledou
Rolničky, ktorá svojou veselou
melódiou na našich tvárach vyčarila
úsmev a navodila pravú vianočnú
pohodu.
Poďakovanie za naozaj nevšedný
Vianočný hudobný darček patrí
všetkým učinkujúcim zo skupiny
Zatúlaní, žiakom a pedagógom
Z á k l a d n e j u m e l e c ke j š ko l y v
Nitrianskom Pravne, ktorí svojim
vystúpením potvrdili, že bez umenia
by sme neboli ľudmi.
Eva Ďuricová

+421 915 938 589
Službu na ohlasovni požiarov má NEPRETRŽITE vždy jeden z veliteľov družstiev,
ktorá práve drží pohotovosť, osádka 1+3

Darca hud. nástrojov pre
ZUŠ Nitr.Pravno
Naša ZUŠ sa zapojila do projektu
Tatra banky,a.s., odštepný závod
R a i f f e i s e n b a n k a
prostredníctvom vypracovania a
podania projektu ZUŠ Nitrianske
Pravno „Tón v tóne“ .

kvalitných koncertných
nástrojov pre žiakov .
Náš projekt vyhral pre školu
1000€, za ktoré sme kúpili
priečnu flautu a akordeón. Aj
touto cestou posielame veľké
Ďakujeme! Darcovi Tatra banka,
C i e ľ o m p r o j e k t u b o l o a.s., odštepný závod Raiffeisen
skvalitnenie koncertnej činnosti banka.
školy zabezpečením ďalších Zástupkyňa ZUŠ H.Pojedalová DiS.art

PRAVNIANSKE ZVESTI

6

Na návšteve v detskom domove
Aj tento rok sa naši žiaci rozhodli venovať vyzbierané
peniažky z vianočnej burzy, organizovanej pod záštitou
žiackeho parlamentu Detskému domovu v Prievidzi.
Tento rok sa nám podarilo vyzbierať 604 eur, čo je o
178,49 € viac ako minulý rok. Je to naozaj pekná suma a
všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli sme naozaj vďační.
Toto zariadenie sme s pani učiteľkou, koordinátorkou
prevencie a ŽP Mgr. Ivonou Haneschovou navštívili dňa
10. 2. 2016 v tejto zostave:
4Katarína Filkornová 8. A, predsedníčka ŽP
4Timea Mendelová 9. A, aktívna členka
4Pavol Biely 7. A, podpredseda
4Milan Berzédy 7. A, aktívny člen
4Denisa Richterová 7. C, zapisovateľka
4Natália Kláseková 5. A, zapisovateľka
4Veronika Hajdúšeková 8. C, aktívna členka.
Pani učiteľka nás zobrala navštíviť detičky, na ktoré sme
sa už vopred veľmi tešili. Projekt opätovnej spolupráce
medzi našou školou a DeD sme si nazvali „DETI DEŤOM
2“.
Po príchode nás privítala pani psychologička, ktorá
trávi s deťmi pravidelný čas. Neskôr sme sa stretli s pani
PhDr. Alenou Piatrík Hepnerovou, sociálnou
pracovníčkou DeD a koordinátorkou Centra na podporu
profesionálnych rodín, ktorá nám porozprávala v akom
zdravotnom stave sú detičky, ako sa majú, koľko ich v
porovnaní s minulým rokom ubudlo, koľko pribudlo a čo
sa od našej vlaňajšej návštevy v zariadení udialo a
zmenilo. Taktiež sme mali možnosť vidieť priestory
detského domova. Videli sme aj nástennú dekoráciu
„Podmorský svet“ a zdravotné pomôcky, ktoré boli

zakúpené za minuloročné darované peniaze.
Deti boli veľmi milé, priateľské, hravé, plné energie a
naša návšteva im urobila radosť. Pre Maťku, ktorá má
rada koníky napísala pekný a povzbudzujúci list naša
Timea, ktorá navštevuje jazdecký klub ALMUS. Timea
Maťku spoznala počas hipoterapie, ktorá bola taktiež
zafinancovaná vďaka nám minulý rok a plánujú v nej
opäť pokračovať. Veľkým snom a plánom na tento rok je
vybudovanie pieskoviska a zakúpenie ďalších
zdravotných pomôcok.
Návšteva na nás všetkých zanechala obrovský
dojem. Odchádzali sme s dobrým pocitom a hlavne s
obdivom k zamestnancom pracujúcim v DeD.
So zariadením zostaneme v kontakte aj naďalej v
rámci spolupráce na Projekte „DETI DEŤOM 2“, o
ktorom vás budeme na stránke školy priebežne
informovať.
Katarína Filkornová - 8. A, predsedníčka ŽP

Krajské kolo olympiády
v Nemeckom jazyku
Dňa 11. 02. 2016 sa uskutočnilo krajské
kolo Olympiády v nemeckom jazyku na
Základnej škole v Trenčianskej Teplej. Našu
školu reprezentovali žiačky Nina Zbiňovcová
(5.A) v kategórii 1C a Lea Krajči ( 8.A) v kategórii
1B. Olympiáda pozostávala z dvoch častí :
písomnej a ústnej. V písomnej časti bol
obsiahnutý posluch textu, čítanie s
porozumením a gramatický test. V ústnej časti
bol zahrnutý opis obrázku a aktuálna téma.
Súťažilo sa v troch kategóriách 1A, 1B a 1C. Naša
škola mala zastúpenie v už dvoch spomínaných
kategóriách.
Lea Krajči získala nádherné 2. miesto a Nina
Zbiňovcová obsadila 3. miesto.
Žiačkam srdečne gratulujeme za ich vynaložené
úsilie! Prajeme im,aby v učení cudzích jazykov
videli možnosť spoznávania inej kultúry a
rozšírenia si svojich možností. Viel Spass beim
Deutschlernen !

MSČK Nitrianske Pravno ďakuje
darcom, ktorí dňa 8.2.2016 darovali krv
na Valentínskej kvapke krvi.
Zučastnených bolo 53 darcov, z toho 7
prvodarcov a 3 darcom krv nezobrali.
Darcom veľmi pekne ďakujeme a
pozývame na ďalší odber, ktorý bude
6.6.2016.
M.Kudelová
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TENISOVÝ ODDIEL
SEZÓNA 2015
Tenisový oddiel má za sebou
úspešnú sezónu a je čas na to, aby
sme Vás informovali o činnosti za
rok 2015.
Naša prvá aktivita v roku bola
tenisová brigáda, kde sa všetci hráči
stretneme po dlhej prestávke a kde
vynaložíme všetky sily na to, aby
sme po zimnom období pripravili
kurty na novú sezónu. Touto cestou
by som chcel poďakovať všetkým
zúčastneným, obecnej s.r.o. za práce
na opravách oplotenia okolo
dvorcov a Jankovi Domanikovi,
ktorý nám každoročne bezplatne
zapožičiava vibračný valec na
spevnenie povrchu tenisových
kurtov.
Tenisový oddiel pri MTJ v
Nitrianskom Pravne má tri družstvá,
ktoré reprezentujú našu obec v
Hornonitrianskej amatérskej
tenisovej lige HATL. Je to súťaž
družstiev rekreačných hráčov tenisu
v okrese Prievidza, ktorá funguje od
roku 1990 a má štyri ligy (Extraliga,
I.liga, II.liga, III.liga). Našim hlavným
cieľom všetkých troch mužstiev bolo
nevypadnúť do nižších líg, čo sa nám
v konečnom dôsledku aj podarilo.
V 1. lige hrajú MTJ Pravno „A“ v
zložení: Pavel Kubíček, Branislav
Buocik, Radoslav Proč, Marek Oller a
Štefan Vnučko, v sezóne obsadili 5.
miesto z 12-tich mužstiev s
bilanciou 6 víťazstiev - 5 prehier.
Taktiež v 1. lige nastupuje MTJ
Pravno „B“ v zložení: Stanislav
Holec, Martin Ličko, Zdeno Spál,
Miroslav Vrábel a Vladimír Pastorek,
ktoré obsadilo 8. miesto s bilanciou
5 víťazstiev - 6 prehier.
V II. Lige hrajúce MTJ Pravno „C“ v
zložení: Branislav Ličko, Stanislav
Kračmer, Miroslav Spál, Marek
Baráth, Marián Bielický a Marián
Grom, nakoniec obsadilo 7. miesto z
9-tich mužstiev s bilanciou 2
víťazstiev - 6 prehier.
Počas sezóny sme usporiadali aj
niekoľko tenisových turnajov, a to
mužské dvojhry, mužské štvorhry a
zmiešané štvorhry. Tu by som chcel
podotknúť, že účelom turnajov nie je
len podať čo najlepší výkon, ale
slúžia aj na to, aby sme sa stretli celá
„tenisová rodina“ a utužovali
kolektív tenisového oddielu. Sme
radi, že sme vystihli aj pekné počasie

Detský tenisový turnaj
Koncom minulého roka sa v
Prievidzi uskutočnil detský tenisový
turnaj. Hralo sa v Necpaloch v
modernej športovej hale
špecializovanej na tenis.
Organizátorkou turnaja bola Lucia
Vršková, ktorá je trénerkou mládeže
v Prievidzi . Deti z Nitrianskeho
Pravna trénuje od apríla 2015.
Turnaja sa zúčastnilo 22 chlapcov a
dievčat z Prievidze a okolia vo veku
od 6 do 11 rokov, ktoré sú zverencami
spomínanej Lucie Vrškovej. Našu
obec reprezentovali Bronka
Kubíčková, Tobias Barlok, Tamarka
Gromová, Natálka a Marek Ollerovi.
Hralo sa zmiešane chlapci-dievčatá,
systémom každý s každým v
skupinách podľa veku. Na začiatku
turnaja bolo vidieť na deťoch menšiu
trému, ale postupom času sa

počas turnajov a do budúcej sezóny
máme ambíciu zorganizovať o
nejaký ten turnaj navyše. Radi
privítame na turnajoch každého,
komu je tenis blízky a chce si zahrať
alebo povzbudzovať ako divák.
Na konci roka 2015 sme mali
schôdzu tenisového oddielu, kde
sme zhodnotili účinkovanie našich
mužstiev a jednotlivcov v tenisovej
lige. Za zmienku možno spomenúť,
že zo 404 hráčov z
okresu Prievidza sa v
rebríčku jednotlivcov z
ligy družstiev - dvojhra
u m i e s t n i l
n a
vynikajúcom 24.mieste
Zdenko Spál a
v
rebríčku jednotlivcov z
ligy družstiev - štvorhra
takisto v silnej
konkurencii zo 404
hráčov obsadil Pavel
Kubíček výborné 43.
miesto.

rozohrali a na niektoré duely bolo
radosť sa pozerať.
V kategórií 6-8 rokov obsadil Marek
Oller pekné druhé miesto, keď vo
finále nestačil na Peťku
Schlossárovu z
Prievidze. V
kategórií 9-11 rokov obsadil
vynikajúce prvé miesto Tobias
Barlok, keď vo finále porazil Natálku
Ollerovú, ktorá sa umiestnila na
druhom mieste.
Naše deti z Nitrianskeho Pravna sa
takéhoto turnaja zúčastnili po prvý
krát a vôbec sa nestratili. Na záver
treba dodať, že to bolo nádherné
zakončenie tenisovej sezóny, kde si
deti mohli vyskúšať aj iných
spoluhráčov. Zažili tam veľa zábavy
a pre nás rodičov to bol hlavne
zážitok fanúšikovať im a
podporovať ich.
M. Oller

Aby sme počas zimnej prestávky
nenabrali nejaké to kilečko navyše
(alebo aj s tými kilečkami),
chodievame si do telocvične ZŠ
zahrať florbal alebo stolný tenis.
Na záver by som chcel pripomenúť,
že tenis je nádherný šport a touto
cestou by som chcel vyzvať
všetkých rodičov, ako to vidíme v
televíznej upútavke našich známych
tenistov: DAJTE DETI NA TENIS!
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VOLEJBAL
TOFU CUP 2015 13. ročník
13. decembra 2015 t.j. v nedeľu sa
rozhodlo 8 volejbalových
nadšencov vymeniť leňošenie za
aktívny športový deň. Na tomto
turnaji sme boli po prvýkrát a preto
naše ambície neboli vôbec vysoké.
Stačilo, ak sa umiestnime aspoň na
predposlednom mieste. Počet
družstiev osem predpovedalo, že
turnaj nebude veľmi ľahký. Jednou
z podmienok bolo, že všetci hráči
musia byť neregistrovaní a na
hracej ploche mohli byť naraz iba 4
hráčky a 2 hráči. Presné pravidlá
platili aj na hracej ploche z čoho
ako nováčikovci sme boli
niekoľkokrát bodovo potrestaní.
Chlapi mali nasledovné hendikepy:
dvojdotyk, smečovanie iba z poza
útočnej čiary, smečovanie bez
výskoku, blokovanie iba chlapa.
Zostava tímu bola nasledovná: J.
Balčirák, Z. Teplanová, A. Miková,
M. Teplan, G. Valentínová, K.
Valentínová, J. Olerová, R. Mik...
Umiestnenie na turnaji bolo
nasledovné:
1. ALFA BIO – Banská Bystrica
– hlavný sponzor akcie
2. Chrobáci–Prievidza
3. Bôbari–Prievidza
4. KernServices–Trenčín
5. Pravňanci–NitrianskePravno
6. Kanianka
7. Bratislava
8. Liptovský Mikuláš

Štefanský turnaj
Nitrianske Pravno
Po vzore TOFU Cupu sme sa
kolektívne dohodli, že zorganizujeme dňa 26.12.2015 turnaj vo
volejbale. Zozbieralo sa nás 24 z
čoho sme následne urobili 4
družstvá, ktoré medzi sebou
súťažili.
Umiestnenie bolo nasledovné
1. Balčirákovci
2. Prievidza
3. Pravňanci
4. Kanianka

Štedrák CUP 2015
Nitrianske Rudno
Dňa 27. 12. 2015 sa konal v
Nitrianskom Rudne volejbalový
turnaj pod názvom „Štedrák CUP
2015„ Súťažili 4 družstvá dve z
Nitrianskeho Rudna , jedno z VOP
Nováky a my. Vekový priemer
hráčov dosahoval 35 rokov, čo
dávalo nádej na možný úspech.
Naše sily boli vyčerpané, nakoľko
sme ich nechali v Nitrianskom
Pravne na Štefanskom turnaji.
Umiestnili sme sa na peknom 4
mieste.
Mgr. Roman Mik

Číslovanie stavieb
Na základe zákona č. 125/2015
Z.z.o registri adries a s ním
súvisiacich legislatívnych zmien
chceme obyvateľov informovať o
nasledovných povinnostiach
súvisiacich s označením stavieb
súpisným číslom a orientačným
číslom.
1. Osoba určená v kolaudačnom
rozhodnutí je povinná požiadať o
určenie súpisného čísla a
orientačného čísla do 30 dní odo
dňa právoplatnosti rozhodnutia.
2. Vlastník budovy je povinný mať
viditeľne označenú budovu
tabuľkou so súpisným číslom a
tabuľkou s orientačným číslom,
ak je určené.
Ak je na správu budovy založené
spoločenstvo vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome,
túto plní spoločenstvo. Ak je na
správu domu uzatvorená zmluvy o
výkone správy, túto povinnosť plní
správca.
Porušenie uvedených povinností
môže byť v prípade právnických
osôb a fyzických osôb a fyzických
osôb – podnikateľov sankciované
pokutou až do výšky 6 638 €.
Tabuľka so súpisným číslom a
orientačným číslom sa
umiestňujú vedľa seba tak, aby
boli z ulice dobre viditeľné a
nepôsobili rušivo na vzhľad
budovy.
Chceme upozorniť občanov
Nitrianskeho Pravna, občanov
časti Vyšehradné a Solka, aby
svoje rodinné domy a
nehnuteľnosti viditeľne označili
súpisnými a orientačnými
číslami, nakoľko je sťažené
rozposielanie a roznáška
oznámení napr. Oznámenie o
konaní volieb a takisto aj
poštových zásielok, kuriérskych
služieb a iné.
Obecný úrad
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