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Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce na rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie obce č. 1/2005 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Nitr. Pravno zo dňa
15. 12. 2005, ktoré nadobudlo účinnosť
od 1.1.2006.
Toto VZN upravuje podmienky
poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Nitr. Pravno právnickým osobám,
ktorých obec nie je zriaďovateľom a
fyzickým osobám – podnikateľom,
majúcich sídlo alebo trvalý pobyt na
území obce Nitr. Pravno a zároveň
určuje ich maximálnu výšku.
V prípade poskytnutia dotácie
bude žiadateľ písomne upovedomený
najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa
rozhodnutia o poskytnutí dotácie. V
prípade zamietnutia žiadosti bude

taktiež žiadateľ o tejto skutočnosti
písomne upovedomený.
Týmto vás upozorňujeme, že
dotácie z rozpočtu obce na r. 2016 sa
budú poskytovať podľa týchto
pravidiel.
Žiadosť o poskytnutie dotácie je
potrebné predložiť na Obecný úrad v
Nitr. Pravne podľa VZN č. 1/2005,
článok V. bod 2 - Obsah písomnej
žiadosti.
Žiadosť s potrebnými dokladmi
pre rok 2016 môžu žiadatelia
predložiť na Obecný úrad v Nitr.
Pravne do 30. 9. 2015.

Bezplatná WiFi zóna
Od septembra sme pre Vás
pripravili bezplatnú WiFi zónu,
ktorá pokrýva celé námestie. Pre
bezplatné pripojenie môžete využiť
sieť NPravno-FREE1 alebo
NPravno-FREE-Prievidzanet.sk
Bezplatné pripojenie funguje
aktuálne v testovacej prevádzke. O
svoje skúsenosti sa s nami môžete
podeliť na emailovej adrese
internet@nitrianskepravno.sk
alebo cez správu na facebooku.

PRAVNIANSKE ZVESTI

2

Priateľský futbalový zápas Kladenie vencov
29.augusta sa na našom futbalovom štadióne konal priateľský
futbalový zápas medzi obecným a farským úradom. Športové
stretnutie podporilo nielen dobré počasie, ale aj početná základňa
divákov od najmladších po najstarších. Podujatie otvoril pán starosta
Jozef Balčirák a pán farár Pavel Michalovič. Atmosféra bola naozaj
výborná. Pre hráčov bolo až moc horúco, ale všetci to ustáli bez úpalu a
vážnych zranení. Tento rok sa farskému úradu darilo veľmi dobre - o
čom svedčí aj výsledok 5:2 pre farský úrad.
Po zápase striedavo prichádzali na rad súťaže pre dospelých a deti –
kop do brány, hod valčekom a budzogáňom, skok do piesku. V hode
budzogáňom zvíťazil Peter Blaho a v hode valčekom Daniela
Krpelanová. Víťazom dvoch hlavných súťaží, ale aj víťazom ostatných
disciplín, srdečne gratulujeme.
Obecný hasičský zbor pripravil vatru pri príležitosti výročie SNP. Pre
dobrú náladu hrala skupina Country Limit Club až do neskorých
večerných hodín. Všetko dobre dopadlo a už teraz sa tešíme opäť o
rok.
Všetkým ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení podujatia
ďakujeme.
M.T.

Národ je spoločenstvom nie len
živých, ale aj mŕtvych a ešte
nenarodených. Obete tých, čo padli
za náš dnešok bez vojen, za náš
národ v minulosti nás zaväzujú byť
rovnako statočnými a odvážnymi.
To nie je len ambícia, to musí byť
naša povinnosť. Aj týmito slovami
sa prihováral pán starosta počas
kladenia vencov k pomníku padlým
28. augusta 2015. Všetkým, ktorí si
prišli spolu s nami uctiť pamiatku
týchto hrdinov ďakujeme.
M.T.
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JURČOVE DNI 2016
Umeleckí kováči z celého Slovenska sa
stretli na Jurčovych dňoch. Verejnosti
ukázali, čo všetko dokážu vyrobiť z kovu.
Námestie sa už piaty rok po sebe
premenilo na kováčsku dielňu. Priamo
pred zrakmi divákov silní chlapi v
rozpálených ohňoch kuli zo železa
abstraktnú plastiku. Autori Michal
Kačmár a Jozef Uhrecký ju nazvali
Sloboda. Pri výrobe im pomáhali ďalší
kováči Jakub Cmarko, Martin Jackuliak,
Peter Bazelides.
Piati kováči zobrali do rúk ťažké kladivá a
pustili sa do ohýbania rozpálenej platne.
Čo pred zrakmi divákov vyrobia, sa
dohodli už deň vopred. Kovové platne
mali narezané. Na výrobu plastiky totiž
mali len jeden deň.
Vtipná plastika fotografa
Pred rokom Tomáš
Šiagy a Ján Konuš z
Kremnice za jeden
deň ukuli plastiku
f o t o g r a f a
p r i k r y t é h o
plachtou so starým
m e c h o v ý m
fotoaparátom.
Dnes už táto vtipná
soška stojí pred
obecným úradom a
dáva pozor na blízku križovatku.
Nainštalovali ju sem spolu s plastikou
francúzskych kováčov s názvom Voda
alebo prameň.
Šiagy s Konušom po Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici študovali
na vysokej škole sochárstvo. Okrem
úžitkového umenia vyrábajú plastiky.
Fotografa sa rozhodli ukuť aj pre
potešenie detí, aby v Nitrianskom Pravne
neboli iba abstraktné diela. Práve na
podobných podujatiach môžu
prezentovať svoju voľnejšiu tvorbu.
„Ráno sme začali s pomocou ďalších
kováčov fotografa tvoriť, ešte po dvoch
hodinách diváci nevedeli, čo robíme.
Stavali sme ho z viacerých častí. Už
popoludní sa črtala postava fotografa,“
vysvetlil Šiagy. Prácu si museli rozdeliť
tak, aby ju za jeden deň stihli. Povrchovú
úpravu už dokončili v dielni. Kováč
Miroslav Juhás priznal, že práca v dielni
je náročná, no už teraz sa tešia spolu s
nami na 6. ročník Jurčovych dní ktorý je
plánovaný na 20. augusta 2016.
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Zo života seniorov v klube
V posledných rokoch sa zdvihla
veková hranica odchodu do
dôchodku, čo
spôsobilo útlm
prihlasovania sa nových členov do
klubu. Prirodzený úbytok spôsobil
pokles evidovaných členov klubu,
no napriek tomu počet členov
stále prekračuje stovku. Niektorí
členovia majú
problém s
dopravou, lebo boli zrušené ďalšie
spoje z Vyšehradného a Solky. Aj
to bolo príčinou, že sa museli
odhlásiť členky, lebo nemali
možnosť dopraviť sa na
pripravované aktivity a posedenia
v klube.
Výbor sa snaží zaujať
členov klubu zabehnutým, ale
sčasti aj inovovaným programom.
V posledných dvoch rokoch sa
rozbehol kurz práce s počítačom,
ktorého sa zúčastnilo 15 členov. V
prvom roku všetci ako
začiatočníci a v druhom roku
rozdelení na začiatočníkov a
pokročilých. Pani učiteľky mali
veľa trpezlivosti a pochopenia pre
pomalšie chápanie a opakovane
vysvetľovali a ukazovali tie isté
postupy. Títo žiaci „v rokoch“ boli
a sú pani učiteľkám veľmi vďační
aj dnes.
Vývoj elektroniky už núti aj
seniorov aby sa spriatelili s
počítačmi,
lebo pri takom
rýchlom rozvoji elektroniky
pomaly nebudú vedieť používať
ani televízory, ich ovládanie je už
pre starších ozaj náročné.
Podobne v posledných
dvoch rokoch sa seniori klubu

zapojili do Športových hier
seniorov Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ktoré boli
organizované v Novej Dubnici. V
minulom roku získali naši seniori
dve bronzové medaily za tretie
miesto v dvoch športových
disciplínach. Toho roku sa museli
uspokojiť so štvrtým miestom v
jednej disciplíne. Počasie práve v
tento deň neprialo
a preto usporiadatelia menili
disciplíny, aby sa všetky mohli
uskutočniť v hale a to tiež
ovplyvnilo výsledky. Napriek tomu
to bol pekný zážitok. Trochu sa
rozhýbali aj telá seniorov už
mierne ťažkopádne, ale všetci sa
snažili dosiahnuť čo najlepší
výsledok vo svojej disciplíne.
Z tých tradičných akcií v
klube spomeniem tú
aktuálnu,ktorá sa už niekoľko
rokov poriada v auguste v týždni
výročia SNP a to je posedenie pri
guláši na dvore klubu. Pri každom
spoločnom posedení, ktoré je raz
v mesiaci, sa pripravuje malé
občerstvenie pre prítomných
členov v klube.
V auguste varí guláš výbor klubu
na dvore v kotli pre zúčastnených
členov na augustovom
slávnostnom posedení. Stalo sa
tak aj tento rok a nové na tom bolo
to, že stoly a lavice boli rozložené
na novo vydláždenej ploche dvora
klubu dôchodcov.
Výbor klubu dôchodcov aj
pri tejto príležitosti ďakuje
robotníkom, ktorí stihli do

Pozvánka

VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY
A KVETOV
Sobota 10. október od 10.00 hod.
Kultúrny dom Vyšehradné
Výstava všetkého chutného i krásneho zo
záhrad a sadov záhradkárov z okolia.
Pochváľte sa i vy alebo sa aspoň príďte
pozrieť.
Svoje výpestky môžete priniesť a naaranžovať
v KD:
piatok 9.10. od 17.00 h do 20.00 h
sobota 10.10. od 8.00 h do 10.00 h
Najkrajšie aranžmány budú ocenené cenami.
Nebudú chýbať dielne pre deti a vyrezávanie
Svetlonosov z tekvíc. Kto môže prispieť
tekvicami bude vítaný!
stanoveného termínu dlažbu položiť, ale aj
vedeniu obce, našim poslancom, ktorí schvaľujú
finančné požiadavky klubu. Je isté, že bez
finančnej podpory by klub dôchodcov nemohol
plniť svoje programy, ktoré si naplánoval.
J.M.

Čistota potoka
Popri viacerých dôležitých potrebách pre dôstojný život
občanov vo Vyšehradnom, ktoré možno, a je treba nevyhnutne
riešiť, nás trápi aj neblahá skutočnosť, týkajúca sa životného
prostredia, najmä miestneho potoka. Žijú tu niektorí občania,
ktorým pozitívny vzťah k čistote životného prostredia hovorí
veľmi málo. Je to smutné, keď si neuvedomujú. Aká je tu príroda
zdravá a dôležitá. Mávnutím ruky ju bezohľadne znečisťujú,
hlavne pekný horský potôčik, bez ohľadu na ostatných ľudí,
ktorí žijú v jeho blízkosti. Aj rybky, ktoré pred časom bolo možné
vo vode potôčika pozorovať, žiaľ odplávali v dôsledku
znečisťovania vody. Kladieme týmto otázku občanom, ktorí sa
na tejto skutočnosti podieľajú. Máte čisté svedomie, pokoj na
duši, že znečisťujete tento náš pekný potok?
Dúfame, že si vstúpia do svedomia a zmenia svoje správanie.
Začnú si vážiť význam potoka pre všetkých i pre okolité
prostredie a nebudú ho sebecky využívať ako odpadový kanál
kanalizácie.
Občania s ohľaduplným vzťahom k prírode

Na jar potok
vo Vyšehradnom
ožíva vodnými
mlynčekmi
a výskotom
detí.

Ak ale neprestane
pokračovať
jeho znečisťovanie,
môžeme aj o túto
krásnu tradíciu
prísť.
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ROK JOZEFA DAMKA

III.časť: Jozef Damko - mladý slávny rodák

Tento rok si v
našej obci
pripomíname významnú udalosť. V
decembri 2015 uplynie 60 rokov od
úmrtia jednej z
najvýraznejších
osobností histórie Nitrianskeho
Pravna, rodáka Jozefa Damka. Narodil
sa 5.októbra 1872 v
Nitrianskom
Pravne – zomrel 11.decembra 1955 v
Budapešti.
Ako sme už uviedli, prvým veľkým
a rozsahovo významným dielom
Jozefa Damka bolo dekorovanie fasády
S o c h á r s ke j u m e l ec ke j š ko ly v
Budapešti. Keďže sa táto stretla s
uznaním, nasledovali ďalšie
objednávky. Rakúsko maďarské
vyrovnanie v
roku1867 pozdvihlo
Budapešť na úroveň Viedne a stala sa
druhým hlavným mestom monarchie.
Taktiež sa blížili oslavy pri príležitosti
miléniových slávností, kde mala byť
slávená tisícročná história Uhorskej
ríše. Aj návšteva cisára v Budapešti,
pri ktorej poznamenal: „Je to pekné
mesto, len pamätníky nemá nijaké“,
ovplyvnila danú situáciu a Maďari si
uvedomili, čo sú svojmu veľkomestu
dlžní. Začali Budapešť skrášľovať.
Všetky tieto okolnosti boli živnou
pôdou pre umenia.
Mesto si pri príležitostí osláv u
umelca objednalo busty národných
hrdinov: napr. František Rákoczy,
Šándor Petöfi, Ferenz Deák, Lajosh
Kossuth, ktoré boli prevedené v
bronze. Tieto zákazky získal autor na
základe svojej schopnosti verne
vyobraziť podobizeň, zdôrazniť
osobnosť a vyzdvihnúť charakter
postavy. Damko vedel do mŕtveho
materiálu vdýchnuť dušu a tak mu
dodať umeleckú hodnotu. Odliatky
týchto búst sa rozširovali v štátnych
inštitúciách v celej krajine a tak sa stal
mladý, ani nie 30 ročný umelec, rýchlo
známym.
Na základe svojho nadania
dostáva Damko v roku 1899 vládne
štipendium pre ďalšie vzdelávanie na
Akadémii Julien v Paríži. Tu pracuje s
viacerými významnými umelcami
tejto doby. V Paríži vzniká návrh
náhrobku rodiny
Kammermayer,
ktorý bol neskôr realizovaný na
cintoríne Kerepesi v Budapešti a
reliéf „Astricus odovzdáva Sv.
Š t e f a n o v i k r á ľ o v s k ú k o r u n u “.
Významný
vplyv na neskoršiu

Damkovu tvorbu však parížsky pobyt
nemá. Aj po príchode ešte stále
pracuje pod vplyvom Štróbla, čo sa ale
malo zmeniť neskoršími pobytmi v
Taliansku. Damko sa do Budapešti
vracia na jeseň 1900 a pracuje na
niekoľkých zadaniach náhrobníkov.
Stále viac a viac sa umelec venuje
aj malým terakotovým figúrkam, ktoré
boli akýmsi protipólom veľkých
monumentov, výpravných diel. Snáď
to bola z počiatku len zábavka medzi
veľkými objednávkami, ale Damko
zisťuje, že aj malé práce môžu priniesť
rýchle peniaze.
Tieto rozmerovo nenápadné diela,
20 až 50 cm vysoké, sú pre Damkovo
umelecké zrenie podstatné, v nich sa
rozvíja. Sú to diela v ktorých
charakterizuje ľudskú dušu, opisuje
človeka pravdivo bez romantického
prikrášlenia. Často dáva týmto prácam
aj humorný charakter. Zobrazuje
typické povolania, s
ktorými sa
stretáva na vidieku.(„Starý pastier“
1900, „Ponúknutá cigareta“ 1904,
„Ochutnanie“ 1904). Niektoré s týchto
malebných figúrok boli farebne
fajansovo glazované
a
vyrábané
fabricky vo veľkých sériách, až
niekoľko 1000 kusov. Stali sa v
Rakúsku a
Maďarsku veľmi
populárnymi a ich veľká časť bola
vyvážaná do Nemecka, Francúzska a
USA. Veľká časť tejto tvorby bola
zničená počas svetových vojen a len
niekoľko kusov sa zachovalo v
Maďarskom národnom múzeu.
Pri neustálom hľadaní námetov a
nových motívov nemôže umelec
prehliadnuť ani chudobu a utrpenie
jednoduchých ľudí. Portrétuje aj tieto
postavy, hoci sa ťažko predávajú. Jeho
sociálna angažovanosť ho
nútila zachovávať pre
ďalšie generácie aj obraz
týchto ľudí. („Žiaľ“ 1902,
„Zberač dreva“ 1904,
„Stará sedliačka“ 1903,
„Hrnčiar“ 1901,
„Chudobná žena“1904).
Týmito terakotovými
figúrkami sa Damko lúči s
tradíciou Štróblovej
školy, ako aj s tradíciou
francúzskeho a
talianskeho sochárstva.
Ak sa Alois Štóbl

rozhodol, že bude portrétovať kosca,
sedliacke dievča, alebo remeselníka
pri práci, vznikali idealizované,
vznešené, takmer tancujúce postavy
so šťastným úsmevom v tvári. Krása,
milota, dobrota boli žiadané. Damko
však hľadal aj reprezentantov
chudoby, utrpenia, staroby a choroby,
ktorých portrétoval realisticky s
pravdivým výrazom na tvári.
Ďalšou výraznou oblasťou, v
ktorej Damko pôsobil, boli práce na
skrášľovaní miest. Mier, ktorý vládol v
druhej polovici 19.storočia v Európe,
ako aj úspešne rozbiehajúca sa
industrializácia, priniesli bohatstvo
šľachte, mestám a cirkvi. Tieto sa stali
hlavnými iniciátormi, podporovateľmi
a objednávateľmi umenia. Stavebný
boom v mestách podporoval okrem
iných umení aj sochárstvo. Damkove
práce môžeme nájsť na mnohých
verejných priestranstvách a
budovách. Ich popis je však tak
rozsiahly, že túto tému prenecháme
do ďalšieho príspevku.
V projekte Rok Jozefa Damka
vyhlasuje Obecný úrad v spolupráci
so ZŠ a ZUŠ súťaž v dvoch sekciách:
výtvarnú a literárnu súťaž pod názvom
: „Tajomstvo v kameni a hline inšprácie“, ich súčasťou bude
prezentácia, prostredníctvom ktorej
sa žiaci oboznámia s osobnosťou
umelca. Súťaž bude prebiehať v
mesiacoch september – december
2015 a o jej výsledkoch Vás budeme
informovať. Plánovaným podujatím je
aj výstava originálov Jozef Damka na
obecnom úrade, v
spolupráci s
Múzeom Bojnice na ktorú Vás
pozveme v novembri 2015.
Mgr. Andrej Richter
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Z okienka turistiky
Pravnianski turisti pokračovali
plánovanými turistickými akciami.
Prechod Manínskou tiesňavou.
Vychádzali sme z Považskej Teplej.
Cieľom bolo pozrieť si opäť krásu
Manínskej tiesňavy spojený s
výstupom na Veľký Manín. Z veľkého
Manína sme zostupovali cez
Ondrejcovú do Jelšového. Krásu našich
veľhôr sme išli hľadať do Vysokých
Tatier na trojvrcholový štít s krásnym
kruhovým výhľadom na Rysy 2499,6 m
n. m. Aby ich bolo možné zdolať, treba
mať aj nejakú kondičku a hlavne pevnú
vôľu. Výstup začal z Popradského
plesa cez Žabie pleso, chatu pod
Rysmi, sedlo Váha a vrchol Rysy. Späť
tou istou trasou. Počasie nám vyšlo,
takže bol pekný výhľad na Kriváň,
Vysokú a ostatné okolité štíty. Po

niekoľkých rokoch sme opäť vystúpili
na Rysy. Tentokrát vo väčšom počte.
Treba vyzdvihnúť výkon našich
starších turistov čo už majú po 70 – tke.
P. Ambróz Richter, p. Ferko Biely už
oslávi v septembri 78 rokov a ešte im to
šľape dobre. Máme čo závidieť. Tejto
turistickej akcie na Rysoch sa
zúčastnili: Biely František, Richter
Ambróz, Heldiová Dana, Heldi Andrej,
Pročková Gitka, Pročka Ján, Pročková
Diana, Pročka Maroš, Pročková Alena,
Unterfranc Marián, Baroš Jozef, Jelšic
Vojtech, Pročka Ladislav, Hanešová
Anna, Haneš Teodor. Túra bola
vydarená, Rysy dovidenia za pár rokov
sme tu zas. Ďalšie nasledujúce
turistické akcie:
i Výstup na Žibrid 867 m n.m.
(Súľovské vrchy)
06.09.2015

TENISOVÁ SEZÓNA 2015

Tenisový oddiel pri MTJ v Nitrianskom Pravne ma za
sebou väčsiu časť sezóny 2015. Začali sme ako každý
rok aprílovou brigádou, kedy je potrebné pripraviť
dvorce po zimnom období na novú sezónu.
Tradične má náš oddiel tri družstvá v
Hornonitrianskej amatérskej tenisovej lige. Keďže
tento ročník ešte nie je ukončený, môžeme čerpať
len z čiastkových výsledkov. V 1. lige hrajú MTJ
Pravno „A“ v zložení: Marek Oller, Branislav Buocik,
Radoslav Proč, Štefan Vnučko a Pavel Kubíček.
Taktiež v 1. lige nastupuje MTJ Pravno „B“ v zložení:
Stanislav Holec, Martin Ličko, Zdeno Spál, Miroslav
Vrábel a Vladimír Pastorek. Obe naše družstvá sú 3
kolá pred koncom bezpečne v strede tabuľky a
splnili cieľ, ktorý si dali pred začiatkom nového
ročníka – udržanie v 1. lige.
Vrcholom sezóny bolo derby
medzi našimi družstvami, v
ktorom zvíťazili hráči B-éčka 2:1.
MTJ Pravno „C“ v zložení:
Branislav Ličko, Stanislav
Kračmer, Miroslav Spál, Marek
Baráth, Marián Bielický a Marián
Grom, ktoré minulý rok
postúpilo do 2. ligy si zatiaľ
počína veľmi dobre a
cieľ,
ktorým je záchrana sa im veľmi
pravdepodobne podarí splniť.
V
každom tenisovom
r o č n í k u Te n i s o v ý o d d i e l
organizuje aj turnaje. Doteraz
sme odohrali mužské dvojhry,
mužské štvorhry a
miešané
štvorhry. V
dvojhre mužov

iM a r t i n s k é

hole – Strečno
(Malá Fatra)
13.09.2015
i Výstup na Valčiansku Javorinu
1053 m n.m. (Malá Fatra) 23.09.2015
i Skalka – Krahule 1231 m n.m.
(Kremnické Vrchy)
04.10.2015
Informácie na t.č. 046/544 65 02, 0902
558 819
Horám zdar!
Teo Haneš

Manínska tiesňava - ilustr.foto

zvíťazil Marek Oller, ktorý po niekoľkých úspešných
sezónach zosadil z trónu mnohonásobného víťaza
Zdena Spála. V mužskej štvorhre sa z triumfu tešili
Zdeno Spál a Bohuš Daniš, ktorí vo finále porazili
dvojicu Branislav Buocik a Pavel Kubíček. V miešanej
štvorhre zvíťazili Alexandra Kubíčková s manželom
Pavlom, keď druhé miesto obsadili Janka Ollerová s
manželom Marekom. Tento rok nám všetky
odohrané turnaje organizačne vyšli výborne, takže
do budúcej sezóny máme opäť ambíciu zorganizovať
minimálne rovnaké turnaje.
Tenisový rok však ešte neskončil a pred
našimi družstvami je ešte niekoľko zápasov. O
konečnom umiestnení našich zástupcov v HATL Vás
budeme informovať v ďalšom článku.
Tenisový oddiel MTJ Nitrianske Pravno
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Chodníky majú byť pre chodcov a nie pre autá
Taký neporiadok v parkovaní ako
je dnes v našich obciach a
mestách sa len tak nevidí. Autá
dnes parkujú prakticky všade –
na chodníkoch, na zeleni, v
križovatkách , na zastávkach
MHD, na cyklotrasách, na
námestí aj v peších zónach.
Inak tomu nie je ani v našej obci.
Autá prekážajú nielen bežným
chodcom, ale aj seniorom, ťažko
zdravotne postihnutým, rodičom
s kočíkmi . Navyše , vozidlá ničia
obrubníky, dlažbu aj asfalt a

chodníky sa tak stávajú pre
chodcov prakticky nepoužiteľné. O
ohrození peších a ich bezpečnosti
nehovoriac.
Možnosť parkovania na
chodníkoch umožnil zákon 8/2009
Z.z. o cestnej premávke z roku
2009 za podmienky, že vodič
nechá priestor pre chodcov v šírke
1,5 m. Vodičom síce pribudli miesta
na parkovanie , zároveň však
ubudol verejný priestor. Asi
robíme niečo zle, keď nám zaberajú
tak veľký verejný priestor. Je

najvyšší čas vrátiť chodníky peším!
O tom, že takáto situácia je aj v našej
obci vás presvedčia zábery z
Mlynskej ulice v Nitrianskom Pravne
Táto ulica je veľmi frekventovaná a
chodci, ktorí musia obchádzať autá
zaparkované na chodníku sa
vystavujú nebezpečným zrážkam s
vozidlami.
Vážení vlastníci motorových vozidiel,
žiadame Vás, aby ste svoje motorové
vozidlá parkovali na svojich
pozemkoch, vo dvoroch a nie na
chodníkoch v našej obci.

VÁŽENÍ OBČANIA NITRIANSKEHO PRAVNA, SOLKY A VYŠEHRADNÉHO !!!
V MENE FIRMY OBEC NITRINSKE PRAVNO, S.R.O. SI VÁS DOVOĽUJEME INFORMOVAŤ,
ŽE PRE ZÁUJEM VEREJNOSTI BUDE SKLAD SEPAROVANÉHO ODPADU
OTVORENÝ KAŽDÚ SOBOTU V ČASE OD 8,00 HOD DO 12,00 HOD.
AK MÁTE ZÁUJEM PODIEĽAŤ SA NA TVORBE PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ, DORUČTE NÁM VAŠE PRÍSPEVKY
Uzávierka najbližšieho vydania PZ bude 30.10.2015
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