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Pripravujeme
04.12. - Mikuláš na námestí
04.12. - Výstava diel žiakov
(pri príležitosti roku J.Damka)
12.12. - Pocta Jozefovi Damkovi
18.12. - Predvianočný koncert
v kostole
19.12. - Vianočné trhy, vianočné
tvorivé dielne,
starostovská kapustnica
31.12. - Silvester na námestí

Všetky podujatia (presný čas
konania) budú propagované
plagátmi po obci, miestnym
rozhlasom a na internetovej
stránke obce.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne
- časť Vyšehradné dňa 10.9. 2015
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nitrianskom Pravne do časti Vyšehradné
zvolal starosta obce Ing. Jozef Balčirák,
privítal všetkých poslancov a ostatných
prítomných. Konštatoval, že zasadnutie
bolo zvolané v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s určením miesta a času konania
zasadnutia s programom ako bol
zverejnený. Upozornil, že z rokovania je
robený audiozáznam a p. Vríčan robí
videozáznam z vlastnej iniciatívy.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 10
poslancov, 1 poslanec je ospravedlnený.
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. Zasadnutie sa uberalo
programom ako bol doručený poslancom a

bol zverejnený. 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
5. Správa hlavného kontrolóra obce o
vykonaných kontrolách za I. polrok 2015
6. Informatívna správa o plnení rozpočtu
obce Nitr. Pravno za I. polrok 2015 a
monitorovacia správa o plnení
programového rozpočtu za I. polrok 2015
7. Návrh na III. úpravu rozpočtu obce
Nitr. Pravno na rok 2015
8. Žiadosť o nenávratný f inančný
príspevok

9. Odpredaj pozemkov vodárenskej
spoločnosti
10. Majetok obce – odpredaj pozemkov
11. Rôzne - informácie
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrolu plnenia uznesení
predložila p. Boďová Ľubica – prednosta
OcÚ N. Pravno.
Informatívnu správu hlavného
kontrolóra o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva predložila Ing. Koštálová
Anežka hlavná kontrolórka obce a
predložila tiež správu hlavného kontrolóra
obce o vykonaných kontrolách za I. polrok
2015.
Informatívnu správu o plnení rozpočtu
obce Nitr. Pravno za I. polrok 2015,
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monitorovaciu správu o plnení
programového rozpočtu za I. polrok 2015 a
návrh na III. úpravu rozpočtu obce Nitr.
Pravno na rok 2015 predložila Ing. Líšková
Katarína - ekonómka Obecného úradu v
Nitr. Pravne.
Žiadosť o nenávratný f inančný
príspevok k výzve z Enviromentálneho
fondu na zateplenie budov predložil
starosta obce Ing. Balčirák Jozef. Obec má
záujem zatepliť budovu Požiarnej
zbrojnice. Ide o zateplenie a výmenu
strechy, obvodového plášťa, ako aj výmenu
okien, dverí aj garážových, vrátane
plynofikácie objektu. Rekonštrukcia by
bola vykonaná na základe vypracovaného
p ro j e k t u a v yd a n é h o s t ave b n é h o
povolenia na uvedenú stavbu. Vklad obce
na podanie výzvy je 200.- €. Celkovo je
možné čerpať finančné prostriedky až do
výšky 206 tis. €.
Vysvetlenie k odpredaju pozemkov
vodárenskej spoločnosti podal starosta
obce Ing. Balčirák Jozef,
návrhy na
r i e š e n i e o d p red a j a p o ze m k u p re
Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť
boli poslancom doručené pred rokovaním
zastupiteľstva s navrhovaným riešením.
Odporúčanie k odpredaju majetku
obce – odpredaj pozemkov predložila p.
Chmurová Drahomíra – zamestnanec
obce a starosta obce.
Ďalej starosta obce predložil
informáciu o hospodárení Spoločnosti
Obec N. Pravno s.r.o. za obdobie 8
mesiacov v r. 2015.
Ing. Áč Pavol – poslanec – predseda
komisie pre kultúru a šport predložil
správu o činnosti komisie kultúry a športu,
informoval o pripravovanej monografii
obce Nitr. Pravno, o termíne jarmoku pre
budúci rok na deň 25. 6. 2016. Ďalej hovoril
k technickému stavu sôch v obci. Zároveň
informoval o pripra-vovaných kultúrnospoločenských akciách na najbližšie
obdobie, ako je deň obcí pravnianskej
doliny, ktorá sa bude konať 19. 9. 2015 a
Deň sv. Huberta, ktorý je pripravovaný na
deň 3.10. 2015. Všetkých pozval na toto
kultúrne podujatie.
Bc. Žillová Zdenka – poslanec –
predseda komisie výstavby a životného
prostredia, predložila informáciu o
prejednaných žiadostiach na
zasadnutiach komisie a tiež odporúčania
predložené na rokovanie zastupiteľstva.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef
predložil informáciu k predloženým 3
ponukám na vypracovanie Komunitného
plánu sociálnych služieb pre obec Nitr.
Pravno, vyzval p. Znášikovú, ktorá je
zainteresovaná na vypracovaní
Komunitného plánu sociálnych služieb
pre obec, aby predložila informáciu k
prezentácii spoločnosti TABUITA, ktorá
bola vybratá pre spracovanie
Komunitného plánu sociálnych služieb.
Starosta obce vyzval poslancov a
ostatných prítomných k diskusii k
prejednávaným materiálom a
iným
záležitostiam podľa vlastného zváženia.
Ing. Košťálová Anežka – hlavný
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kontrolór obce – informovala sa o
spolupráci
s okolitými obcami pri
vypracovaní Plánu hospo-dárskeho a
sociálneho rozvoja a komunitného plánu v
obci Nitr. Pravno.
Ing. Pekár Peter – poslanec – zaujímal
sa o navýšenie sumy pre účely
vypracovania projektovej dokumentácie
na rekonštrukcii MK v časti Vyšehradné
- K odkúpeniu pozemku na výstavbu
prístupovej cesty k plánovanej výstavbe
ČOV pre Str. vodárne navrhuje pozemok
dať do prenájmu.
- pripomína prisľúbenú výstavbu soc.
zariadenia pre zamestnancov v HUPRO
HALE z prostriedkov za odpredaj
pozemku na výstavbu ČOV
- neprispôsobiví občania sa na námestí v
parku vedľa OcÚ neprístojne správajú, pijú
alkohol, odporúča pre účel kontroly využiť
kamerový systém umiestnený na námestí.
- zaujímal sa o bývanie občanov v bývalej
ZUŠ – za akých podmienok bývajú, či platia
za prenájom
- odporúča vyčleniť finančné prostriedky
na úpravu, rekonštrukciu oplotenia na
cintoríne, celková rekonštrukcia a
umiestnenie hrobových miest.
- hovoril o údržbe verejnej zelene, je
potrebné túto zabezpečiť aj v ostatných
častiach obce nielen na námestí,
- kedy budú dokončené poklopy na
Hviezd. ulici v Nitr. Pravne
- zastávka pri Zdravotnom stredisku je v
zlom stave, treba zrealizovať opravu.
- zaujímal sa kedy bude vypracovaná
projektová dokumentácia cez DEPO na
železničnej stanici.
- na Budov. ulicu pred dom p. Pekára je
potrebné umiestniť na MK poklop.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef podal
na jednotlivé pripomienky a otázky
vysvetlenie, ktoré boli prerokúvané na
predchádzajúcich zasadnutiach komisie
výstavby.
Mgr. Heldiová Beáta – poslanec –
upozornila organizátorov pravnianskeho
jarmoku aby
bolo organizátorom
jarmoku odobraté označenie
„Organizátor“ keď je v podnapilom stave.
p. Znášik Peter – poslanec –
upozorňuje, že na ceste do školy pri
športovom ihrisku vodiči osobných áut
nerešpektujú dopravné značenie,
odporúča na toto upozorniť políciu,
- natiera sa strecha na sociálnom
zariadení MTJ na športovom ihrisku, práce
vykonáva Spol. Obec N. Pravno s.r.o.,
zbytočne sa vykonávajú práce, ktoré sa
dajú robiť dodávateľsky. Zamestnanci
s.r.o. môžu robiť iné potrebné práce,
odporúča prehodnotiť ceny stavebných
prác, ktoré robí s.r.o. a ktoré robí iná firma.
p. Oller Marek - poslanec – požaduje
zabezpečiť vypílenie stromu – jelša pri KD
v časti Vyšehradné, nakoľko tento strom
ohrozuje ľudí.
p. Ziaťko Pavel – občan – požaduje
zastúpenie občanov v
Obecnom
zastupiteľstve za časť Vyšehradné a Solka
odporúča toto zohľadniť pri voľbách
- životne dôležitý je cykloturistický

chodník
- upozorňuje na potrebu vyznačenia
prechodu pre chodcov na novej štátnej
ceste cez časť Vyšehradné
- upozorňuje na rýchlu jazdu vodičov
motorových vozidiel cez MK v časti
Vyšehradné, požaduje vykonať opatrenia
- upozorňuje na vystrašenosť obyvateľov
časti Vyšehradbé pri športovej streľbe,
ktorá sa vykonávala v lete v priestoroch
rozostavanej budovy Vjarspolu pri
lyžiarskom vleku.
- požaduje osadenie dopravnej značky –
označenie čast Vyšehradné pred vstupom
do obce.
p. Sabo Peter – člen OZ Vyšehrad –
predložil požiadavku OZ Vyšehrad na
navýšenie finančných prostriedkov pre
združenie na rekonštrukciu strechy KD
Vyšehradné.
p. Kremel Róbert – poslanec – hovoril k
potrebe stavebného materiálu na opravu
strechy KD Vyšehradné, odporúča
naplánovať reálnu výšku potreby
finančných prostriedkov, navrhuje potrebu
zapracovať do zmeny rozpočtu.
p. Gáplovský Imrich – občan – predložil
návrh na spracovanie monografie o obci
Nitr. Pravne, navrhuje spoluprácu s
poslancami a občanmi.
p. Ing. Áč Pavel – poslanec – informoval,
že 17. 9. 2015 bude zasadať komisia pre
kultúru a k problematike monografie sa
budú na komisii venovať s aktívnymi ľuďmi
p. Kopečná – občan – požaduje osadiť
zábradlie na cintoríne v časti Vyšehradné
p. Ivaničová – občan – požaduje
namontovať kamerový systém na cintorín a
pri Dome smútku v Nitr. Pravne
- požaduje náhrobné kamene určené na
likvidáciu usporiadať vo vyhradenej časti
cintorína
p. Richterová – občan – upozorňuje, že
motorkári prechádzajú po hlavnej ceste nad
Vyšehradným veľkou rýchlosťou, čím
ohrozujú prípadných chodcov,
p. Vríčan Martin – občan – predstavil
kalendár obce Nitr. Pravno na rok 2016 s
fotografiami z obce Nitr. Pravno podľa
jednotlivých ročných období, návrh
predložil na diskusiu,
p. Ing. Haloda Vladimír – občan –
odporúča zabezpečiť pri oprave strechy KD
vo Vyšehradnom dostatočnú kontrolu
výkonu práce, zo strany obce odporúča
stavebný dozor, aby bola kvalitne odvedená
práca
Starosta obce priebežne odpovedal na
prednesené návrhy a pripomienky čo
odporučil aj návrhovej komisii zapracovať
do návrhu na uznesenie.
Po ukončení diskusie starosta obce
vyzval predsedu návrhovej komisie Mgr.
Heldiovú Beátu, aby predložila po
zapracovaní návrhov a pripomienok návrh
na uznesenie.
Uzneseni e č.4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne
I. Zobralo na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady v Nitr.
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Pravne, doporučenia a kontrolu plnenia
uznesení
b/ Správu hlavného kontrolóra obce o
plnení uznesení obecného zastupiteľstva
c/ Správu hlavného kontrolóra obce o
vykonaných kontrolách za I. polrok 2015
d/ Informatívnu správu o plnení
programového rozpočtu obce Nitr. Pravno
za I. polrok 2015 a monitorovaciu správu o
plnení programového rozpočtu za I. polrok
2015
II. Schválilo
a/ III. úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno
na rok 2015 podľa predloženého návrhu.
b/Vyplatiť 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 I. polroku
2015.
c/ podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok
vo výške 210.000,- € z
enviromentálneho fondu na projekt
„Sanácia Hasičskej zbrojnice“ Nitr. Pravno
so spolufinancovaním obce vo výške 5 %
t.j. 10.500,- € a úhradu poplatku vo výške
200,- € za podanie žiadosti.
d/ uzatvorenie zmluvy č. M/830/119/15 o
budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena medzi obcou Nitr. Pravno a
Stredoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou a.s. pre účely umiestnenia
stavby kanalizácie v obci Nitr. Pravno.
e/uzatvorenie zmluvy na dlhodobé
užívanie pozemku p. č. 225/2 – TTP o
výmere 2363 m2, k. ú. Solka na dobu
neurčitú za 1,- € ročne + daň z
nehnuteľnosti za podmienky že uvedená
plocha bude 2 krát ročne pokosená pre p.
Bc. Ivana Krebesová, Savinova 791/24, N.
Pravno časť Solka. Bližšie podmienky budú
dohodnuté v nájomnej zmluve. Termín: do
31. 12. 2015
f/odkúpenie pozemku p. č. 1406 – záhrady,
o výmere 1378 m2, k.ú. Nitr. Pravno, LV 735,
od MUDr. Petra Lindera, Keťková ul. 31,
Nitra za cenu 7,- €/m2 nakoľko sa jedná o
majetkoprávne vysporiadanie multifunkčného ihriska v Nitr. Pravne.
Termín: 31. 12. 2016
g/ zámennú zmluvu medzi obcou Nitr.
Pravno a Eleonórou Líškovou, Pionierska
3 8/ 5/ 1 0, N i t r. P r av n o , J o l a n o u
Sobčákovou, Školská 662/47, Nitr. Pravno,
Máriou Molnárovou, 29. augusta 33,
Banská Bystrica, Evou Schwarzovou, J.
Jesenského 1/4, Prievidza, Helenou
Richterovou, Na Karasiny 55/8, Prievidza,
Vierou Lukáčkovou, Mostná 19/3,
Handlová, Máriou Kucejovou, Gorkého 117,
Martin, Viliamom Polákom, Hurbanova
22/55, Martin , pričom obec Nitr. Pravno je
vlastníkom parciel č. 2050/4 – ostatné
plochy o výmere 211 m2, p. č. 2050/5 ostatné plochy o výmere 229 m2 a p. č.
2050/6 – ostatné plochy o výmere 284 m2
a zamieňa ich za p. č. 2050/3 – ostatné
plochy o výmere 718 m2.Zámena
pozemkov je uznaná ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko sa na parcele
č. 2050/3, ktorá prejde do vlastníctva obce

nachádza časť protipožiarnej nádrže
Bôrik, ktorá je v majetku obce.
Termín: 31. 12. 2016
h/Výber spoločnosti na vypracovanie
Komunitného plánu sociálnych služieb pre
obec Nitrianske Pravno a koncepciu
rozvoja sociálnych služieb vykonanou
spoločnosťou TABITA.
i/Žiadosť Občianskeho združenia
Vyšehrad o navýšenie rozpočtu o 5.000,- €
na rekonštrukciu strechy KD Vyšehradné.
j/Vypracovanie monografie obce Nitr.
Pravno a ukladá komisii kultúry, školstva a
športu vytvoriť pracovnú skupinu.
k/ výrobu a realizáciu kalendára pre r.
2016 s nákladom 1000 ks. Termín: do
konca októbra 2015
Odpredaj majetku obce – pozemky:
a/ ¼ podiel pozemku p.č. 1288 – záhrada
o výmere 241 m2, k.ú. Nitrianske Pravno,
ktorý vlastní obec Nitrianske Pravno pre p.
Bořika Vladimíra, ul. Pavla Horova 6141/1,
Bratislava 841 08, za cenu 7,- €/m2.
Odpredaj pozemku je uznaný ako prípad
hodný osobitného zreteľa, nakoľko obec
odpredáva svoj podiel spoluvlastníkovi
tohto pozemku. Termín: do 31. 12. 2016
b/ pozemok p. č. 596/9 – zastavaná plocha
o výmere 163 m2, k. ú. Nitr. Pravno pre
Juraja Čičmanca, Ľ. Ondrejova 15/7,
Prievidza za cenu 7,- €/m2. Odpredaj
pozemku je uznaný ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko predmetný
pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti
jeho rodinného domu a vstup na tento
pozemok je možný len cez pozemok, ktorý
je vo vlastníctve p. Čičmanca Juraja.
Termín: do 31. 12. 2016
c/pozemok p.č. 230/18 – zastavaná plocha
o výmere 24 m2 a p.č. 230/19 – zastavaná
plocha o výmere 16 m2, k. ú. Solka pre Ing.
Mariana Hraňu, Savinova 801/44, Nitr.
Pravno za cenu 4,- €/m2. Odpredaj
pozemkov je uznaný ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko uvedené
pozemky sú priľahlými pozemkami k
pozemkom žiadateľa. Term.: do 31. 12. 2016
d/ pozemok p. č. 1894/1 – TTP o výmere
143 m2, k.ú. Nitr. Pravno/Chvojnica/ pre
Ing. Vladimíra Halodu, Štúrova 1020/51,
Nitr. Pravno. Cena za odpredaj pozemku je
10,-€/m2.
Odpredaj pozemku je uznaný ako prípad
hodný osobitného zreteľa, nakoľko cez
predmetný pozemok vedie prístupová
cesta k nehnuteľnosti žiadateľa. Termín:
do 31. 12. 2016
III. Zrušilo
a/ Uznesenie zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Nitr. Pravno č. 1/2015 zo
dňa 26. 2.2015 bod č. II., písm. d/, odst. 3,
b/ Uznesenie zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Nitr. Pravno č. 3/2015 zo
dňa 18. 6. 2015 bod II., písm. j/.
IV. Z v o l i l o
pani Krebesovú Ivanu za člena komisie
sociálnej Obecného zastupiteľstva v Nitr.
Pravne z radov občanov.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef dal za
predložený návrh hlasovať.
Poslanci hlasovali nasledovne:

a/ za bod II. a/, f/, g/, a odpredaj majetku
obce – pozemky a/, b/, c/, d/ - dal
starosta hlasovať osobitne so
zohľadnením 3/5 väčšiny – za prijatie
hlasovali všetci prítomní poslanci
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 hlasovalo 9
prítomných poslancov, 1 poslanec sa
zdržal hlasovania / Ing. Pekár Peter/
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.

Zo zasadnutia OZ v Nitr.
Pravne dňa 8. 10. 2015
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nitrianskom Pravne na deň 8. 10. 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
všetkých 11 poslancov. 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.
Zasadnutie sa uberalo
programom ako bol doručený poslancom a
bol doplnený a zverejnený. 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. Pozemkové úpravy
4. Prístupová komunikácia k čističke
5. Rôzne–informácie
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
Na základe informácií Okresného
úradu Prievidza, odbor pozemkový Ing.
Ignáca Leitmana informovala prítomných
pani Chmúrová. V krátkosti vysvetlila, že v
obci Nitrianske Pravno budú prebiehať
pozemkové úpravy na základe zákona č.
330/1991 Zb.
tak, ako bolo začaté
prípravné konanie v roku 2005. Ide len o
katastrálne územie Nitrianske Pravno a
bližšie informácie sa občania dozvedia na
zhromaždení, ktoré
bude zvolané
Okresným úradom Prievidza.
Starosta obce podal podrobnú
informáciu o odpredaji časti pozemku KNE p.č. 4064 – orná pôda
odčlenená
geometrickým plánom č. 1415461739/2015 zo dňa 12.8.2015 ako diel 1 o
výmere 2369 m2 pre novovytvorenú KN-C
parcela č. 2198/55 – ostatná plocha, pre
účely majetkoprávneho vysporiadania pre
stavbu „Aglomerácia Nitrianske Pravno –
pokračovanie na ďalšej strane
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pokračovanie z predch. strany

kanalizácia a ČOV“ za cenu 10.- €/m2
celkom vo výške 23.690.- € pre
Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť,
a.s. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská
Bystrica. Predaj je uznaný ako prípad
hodný osobitného zreteľa, nakoľko na
tomto pozemku bude vybudovaná
verejnoprospešná stavba – čistička
odpadových vôd pre obec.
Za návrh dal starosta obce hlasovať
samostatne. Za prijatie takéhoto znenia
uznesenia hlasovalo 9 poslancov „za“ a 2
poslanci „proti“ .
Ďalej starosta obce predložil návrh
kúpnej zmluvy č. M/830/6/15 medzi
obcou Nitrianske Pravno a
Stredoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a. s. Partizánska cesta 5, 974
00 Banská Bystrica.
Starosta obce ďalej predložil návrh na
schválenie zrušenia v uznesení obecného
zastupiteľstva č. 1/2015 zo dňa 26. 2. 2015.
Po predložení programu starosta obce
vyzval poslancov a ostatných prítomných
k diskusii k prejednávaným materiálom a
iným záležitostiam podľa vlastného
zváženia.
p. Róbert Kremel – poslanec –
pripomienkoval separovanie odpadu v
separačnej hale avýstavbe sociálneho
zariadenia pre zamestnancov.
MUDr. Mária Elischerová – občan –
upozornila na uskladnenú zeminu z
výstavby chodníka na ulici Prievidzskej.
Starosta obce prisľúbil, že uvedenú
zeminu dá premiestniť v najbližšom čase.
Ján Obyvateľ – občan - zaujímal sa,
kedy sa začne realizovať výstavba
chodníka na Turčianskej ulici v Nitr.
Pravne.
Starosta obce informoval, že má už
cenové ponuky, ktoré budú prerokované a
pokiaľ bude dostatok f inančných
prostriedkov môže sa ešte aj v roku 2015
začať s výstavbou chodníka.
Pán Obyvateľ – občan - upozornil, že
do doby výstavby je nutné previesť ešte

vyštrkovanie, alebo zasypanie jamy, ktorá
tam vznikla po cestároch a zároveň
odporúča na uvedený priestor umiestniť
odpadový kôš pre autá, ktoré tam občas
zaparkujú. Ďalej upozornil na potrebu
vybudovať do Materskej školy
bezbarierový vstup a následne
zrekonštruovať chodník do škôlky, ktorý
je popraskaný narušujú ho korene
stromov.
Starosta obce informoval, že uvedený
problém bude riešiť komisia stavebná na
svojom zasadnutí
po doručení
požiadavky zo strany MŠ.
Poslanci upozornili na potrebu prečistiť
ot vorený kanál na Turčianskej a
Záhradníckej ulici v Nitrianskom Pravne,
ktorý je začne zanesený.
Po ukončení diskusie starosta obce
vyzval predsedu návrhovej komisie p.
Ku b í č k a Pet ra , a by p red l o ž i l p o
zapracovaní návrhov a pripomienok návrh
na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne
I. Berie na vedomie
II. Súhlasilo
s realizovaním pozemkových úprav v
katastrálnom území Nitrianske Pravno
podľa zákona č. 330/1991 Zb., tak ako bolo
začaté prípravné konanie v r. 2005.
III. Schválilo
a/Odpredaj časti pozemku KN-E p. č.
4064 – orná pôda odčlenená
geometrickým plánom č. 1415461739/2015 zo dňa 12. 8. 2015 – ako diel „1“ o
výmere 2369 m2 pre novovytvorenú KN-C
p. č. 2198/55 – ostatná plocha, pre účely
majetkoprávneho vysporiadania pre
stavbu „Aglomerácia Nitrianske Pravno kanalizácia a ČOV“ za cenu 10,- €/m2
celkom vo výške 23.690,- € pre
Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť,
a.s. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská
Bystrica.
Predaj je uznaný, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko na tomto

pozemku bude vybudovaná verejnoprospešná stavba – čistička odpadových
vôd pre obec. Termín: do 31. 12. 2016
b/ Kúpnu zmluvu č. M/830/6/15 medzi
obcou Nitrianske Pravno a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou,
a.s. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská
Bystrica s nasledovnými pripomienkami :
Doplniť čl. III. bod 1. Kupujúci sa zaväzuje
podať žiadosť o zmenu druhu pozemku na
Okresný úrad Prievidza do 60 dní od
podpisu zmluvy. Termín : do 31.12 2016
c/ Uzatvorenie zmluvy č. M/830/132/15
o budúcej kúpnej zmluve a budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena
medzi obcou Nitr. Pravno a
Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s. pre účely prístupovej cesty
ku stavbe
„Aglomerácia Nitrianske
Pravno - kanalizácia a ČOV“. Termín: do 31.
12. 2015
IV. Zrušil o
V uznesení obecného zastupiteľstva č.
1/2015 zo dňa 26.2.2015 v bode II.
Schvaľuje písmeno c) a d).
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef dal za
predložený návrh hlasovať.
Poslanci hlasovali nasledovne:
a/ Starosta dal za bod III. písmeno a/
uznesenia hlasovať osobitne so
zohľadnením 3/5 väčšiny – za prijatie
hlasovali - 9 poslancov „za“ odpredaj časti
pozemku a 2 poslanci „proti“ odpredaju.
/Mgr. Heldiová Beáta, Ing. Pekár Peter/
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 hlasovalo 10
prítomných poslancov, 1 poslanec sa
zdržal hlasovania / Ing. Pekár Peter/
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

Šarkaniáda
4V nedeľu 11. októbra naše ihrisko
ožilo šarkanmi. I keď to tak
spočiatku nevyzeralo, počasie
nám nakoniec vyšlo ako na
objednávku. Vďaka hojnej účasti
mala porota pri rozhodovaní
naozaj čo robiť. Cenila sa
predovšetkým vlastná fantázia a
domáca výroba. Pripravené boli
ceny pre víťazov a sladká odmena
pre všetky deti. Samozrejme nechýbal ani teplý čajík, ktorý nás po vyhodnotení všetkých príjemne zahrial. Všetkým veľmi
pekne ďakujeme za účasť a spoluprácu. Víťazom gratulujeme a tešíme sa opäť o rok.
M.T.
4najvyššie lietajúci šarkan – Veronika Bridová
4najsympatickejší nelietajúci šarkan – Branko a Kubko Bagiňovci
4najväčší šarkan - Viktória Kucherková s kamarátkami
4najmenší šarkan – Lenka Slobodová

4najoriginálnejší šarkan – Miško Fitzel
4najmladší šarkanovodič – Amálka Daňová
4najstarší šarkanovodič z detí – Peťko Brida
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Deň sv. Huberta

Začiatkom októbra usporiadali Lesy
Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Prievidza v
spolupráci s obcou Nitrianske Pravno
podujatie „ Deň sv. Huberta, patróna
poľovníkov.“
Z iniciatívy zamestnancov Lesnej
správy Nitrianske Pravno, vzniklo
krásne podujatie so zreteľom na
ochranu lesov a celej prírody.
Za pekného „vymodleného“ počasia
sa stretla poľovnícka aj nepoľovnícka
verejnosť z celého okolia, aby sa
mohli oboznámiť so zvykmi a
tradíciami, ktoré odjakživa patria k
poľovníctvu. Poľovníctvo má u nás
dlhú historickú tradíciu, významný
sociálny, ekonomický, kultúrny a
spoločenský význam ako aj podporu
vidieka. Je úzko späté s lesníctvom a
zver je jeho súčasťou. Treba sa o ňu v
čase núdze starať, je nutné ju chrániť,
no zároveň aj regulovať, a práve to by
malo byť úlohou poľovníkov. Ulovenej
zveri vždy vzdávame primeranú úctu
a vážnosť.
Podujatie svojou účasťou podporili:
štátny tajomník Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR Jozef Spevár, poslankyňa NR SR
Magda Košútová, poslanec NR SR
Gábor Gál i
podpredseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Richard Takáč.
Návštevníci videli ukážky
poľovníckych zvykov a tradícii, ku
ktorým patrí slávnostný výrad,

slávnostná svätohubertská omša,
vábenie zveri i dobrá ľudová hudba.
Svoje sily a vedomosti si zmerali pri
súťažných disciplínach v pílení dreva
na čas, hádzaní flinty do žita, či v
bodovaní jelenej trofeje.
Pre
najmenších bol pripravený bohatý
program, v
ktorom lesníci
oboznamovali nadšených detských
divákov s lesnou pedagogikou,
výstavou trofejí či poľovníckou
kynológiou a sokoliarstvom. Tí
odvážnejší si mohli vyskúšať
jazdenie na koníkoch, ktoré nám
na túto akciu zapožičal pán
Melcer z Malinovej. Ďalšou
zaujímavou časťou programu
bolo predstavenie a
vyhodnotenie výtvarných prác
žiakov zo základnej umeleckej
školy z Nitrianskeho Pravna. Bolo
pre nás príjemným prekvapením,
že žiaci sa nezamerali len na
maľbu, ale aj kresbu, plastiku a
tak prispeli k celkovej atmosfére
podujatia a dokázali, že im naša
príroda nie je ľahostajná.
Som rád, že sa toto podujatie
nieslo nielen v znamení zábavy,
ale bolo zaujímavé a poučné pre
všetkých zúčastnených.
Mimoriadne si vážim ohlas
staršej generácie poľovníkov,
ktorí toto podujatie využili na to,
aby sa stretli a pospomínali si na
svoje roky aktívnej činnosti.
Verím, že príjemné pocity po akcii
prevážili nad nedostatkami, z
ktorých sa v
prípadnej
budúcnosti určite poučíme.
Na záver by som chcel poďakovať
vedeniu Odštepného závodu
Prievidza za podporu myšlienky
zorganizovať túto akciu,
obecnému úradu za ústretovosť a
poskytnuté priestory, obecnej
s.r.o, poľovníckemu združenie
HÁJE a poľovníckej spoločnosti
VJARPOL o základ k chutnému
gulášu, guláš-majstrom z

Nedožier-Brezian, gazdinkám za
vynikajúce koláče, pánovi farárovi z
miestnej farnosti, že bol ochotný nám
odslúžiť svätú omšu na námestí,
kamarátom poľovníkom a kolegom
lesníkom bez ktorých by sa táto akcia
nedala uskutočniť a v neposlednom
rade patrónovi poľovníkov za krásne
počasie, lebo to výraznou mierou
prispelo k úspechu akcie.
Lesu a lovu zdar!
Marek OLLER
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Aktivity Karpatskonemeckého spolku v Nitrianskom Pravne
V dňoch 26. – 27. júna 2015 sa na podnet
Karpatskonemeckého spolku na
Slovensku konal v Kežmarku jubilejný
XX. ročník " Sviatku kultúry
a
vzájomnosti." Vyvrcholenie osláv bolo v
s o b o t u 2 7. j ú n a . N á š r e g i ó n
reprezentovala spevácka skupina
Neutrataler z Kľačna .
Súčasťou osláv bola aj prezentácia
ručných prác s praktickými ukážkami
ich výroby. Pravňanské ženy sa
predstavili návštevníkom podujatia
svojimi krásnymi výšivkami, ručne
tkanými kobercami, pletenými košíkmi
ako aj drotárskymi výrobkami. Toto
pekné stretnutie ľudí dobrej vôle
umocnil ešte aj krásny slnečný deň pod
Tatrami. Podujatie sa konalo pod
záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a s
podporou veľvyslanectva Spolkovej
republiky Nemecko v Bratislave.
Letné aktivity Karpatskonemeckého
spolku v Nitr. Pravne sa už tradične
začínajú posedením členov pri guláši.
Te n t o k r á t s m e s a s t r e t l i n a
pravňanských rybníkoch pri Bôriku.
Okrem dobrého gulášu, prekvapil pán
Šverčík –predseda spolku aj
ochutnávkou pečených rýb z vlastného
úlovku. Pekné počasie a dobrá nálada
len prispeli k tomuto vydarenému
podujatiu.
Už tradične tretí týždeň v auguste sa
koná Hauerlandfest / Prehliadka
tanečných a speváckych skupín
Karpatskonemeckého spolku v
Hauerlande./ tentoraz v Sklenom. Našu
obec reprezentovala spevácka skupina
Probner Echo.

V septembri v spolupráci s OZ
Hornonitrie sa konala ochutnávka
tradičných jedál na hornej Nitre. V
kultúrnom programe tohoto podujatia
vystúpila aj spevácka skupina Probner
Echo. Naše ženy pripravili tradičné
pravňanské špeciality a napiekli dobré
koláče podľa starých receptov našich
starých mám.
A čo pripravujeme? V novembri sa
naše vyšivkárky opäť zapoja do
celoslovenského projektu Nemecké
remeslá na Slovensku v minulosti a v
súčasnosti. Okrem toho sa budú v
zimných mesiacoch január – až marec
každý piatok
stretávať v Dome
stretávania v Nitrianskom Pravne.
Pozývame všetky záujemkyne o ručné
práce, že sa môžu v tomto období
zapojiť medzi nás. Pod vedením
odborného lektora Rastislava Haronika
sa môžu naučiť nové techniky a vzory
tradičnej pravňanskej výšivky
Už tradičným podujatím pre naše
deti sa stáva deň sv. Martina "
Martinstag ". ktorý sa oslavuje v
nemecky hovoriacich krajinách. Aj my
sa zapájame do tejto tradície a v tomto
roku sa už piatykrát aj u nás uskutoční
táto pekná slávnosť. Ako u malých tak aj
u dospelých zanechala táto slávnosť
dobrý dojem. V decembri vystúpi
Probner Echo na vianočnom koncerte v
kostole sv. Jána Krstiteľa v Nitrianskom
Pravne a naše deti navštívi sv. Mikuláš .
Vianočným stretnutím členov spolku sa
rozlúčime s rokom 2015.
Anna Husárová

Tvorivé dielne so starými rodičmi

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Práve preto sa 19.
a 20.10. 2015 v našej materskej škole konali tvorivé dielne so
starými rodičmi. Do činnosti sa zapojili deti a starí rodičia z 2., 3., 4. a
5. triedy. Starí rodičia s
nadšením a radosťou
pomáhali svojim malým
kuriatkam, žabkám,
lienkam a motýlikom pri
výrobe rôznych predmetov
z prírodnín, papiera či
odpadového materiálu.
Deti s radosťou ukázali
babičkám a deduškom, čo
ich malé – veľké ručičky
dokážu zhotoviť.
Zuzana Masarová

Akadémia
seniorov
Aj napriek Vašim šedinám,
múdrosť v tvárach nezhasína, aj
napriek Vašim vráskam, hreje nás
Vaša láska...
Do našich okien zaklopal
október, mesiac, ktorý už
tradične patrí seniorom, mesiac
kedy začína jeseň, kedy začína
obdobie umeleckého šantenia
prírody, kedy nás ohromuje naše
okolie, ktoré je krásne ako
maliarova paleta...
Naše deti spolu s pani učiteľkami
si pre našich seniorov pripravili
krásny kultúrny program. Ako
prvá vystúpila Hudobná škola
Yamaha , potom nasledovali deti
z MŠ a nemohla chýbať ani naša
Základná umelecká škola.
Všetkým ktorí sa podieľali na
príprave a realizácii akcie veľmi
pekne ďakujeme a našim
seniorom želáme aby všetky ich
dni boli naplnené zdravím,
šťastím, láskou a spokojnosťou.
M.T.
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Z ČINNOSTI SPEVÁCKEHO
ZBORU TENEREZZA
Ženský spevácky zbor TENEREZZA pôsobí
v našej obci od roku 2001. Na začiatku to bola
iba myšlienka ľudí milujúcich spev. Chceli
obohatiť svoj život,ale i spoločenský život obce
pri rôznych spoločenských podujatiach. Od
svojho založenia prešiel zbor svojim vývojom.
Postupne menil svoj repertoár, zvyšoval
náročnosť výberu skladieb na čom majú
zásluhu všetky jeho členky,ale najmä jeho
umelecká vedúca p. Alica Matušíková DiS. art.
Postupným zlepšovaním speváckeho prejavu
do svojho repertoáru zaraďoval skladby cez
ľudové piesne,trávnice až po náročné sakrálne
skladby. Zbor spieva piesne v
staroslovienčine,latinčine,nemčine a v ruskom
jazyku. Počas svojho pôsobenia sa zbor
prezentoval nielen na domácej pôde ,ale i v
okolitých obciach a v zahraničí.
V roku 2015 mal zbor svoje prvé
vystúpenie 3.januára 2015 a uviedol sa
Novoročným koncertom v rímsko-katolíckom
kostole v Nitrianskom Pravne.
Vďaka dobrým partnerským vzťahom so
speváckou skupinou Roveň z Poruby sa
uskutočnil 8.februára recipročný koncert v
uvedenej obci. Spolupráca sa prehĺbila
spoločným koncertom,ktorý sa uskutočnil
6.júna v Požiarnej zbrojnici v Nitrianskom
Pravne. Verní poslucháči prišli povzbudiť
účinkujúcich a odmenili ich potleskom.
Dňa 5. apríla zbor pri príležitosti
Veľkonočných sviatkov odspieval
naštudovanú omšu v kostole v Nitrianskom
Pravne.
Na pozvanie starostu obce Chvojnica sa
uskutočnil dňa 20.6.2015 koncert v uvedenej
obci. Zúčastnili sa ho poslucháči nielen z
obce,ale i z okolia. Vystúpenie malo veľký
úspech a podporiť ho prišiel i starosta obce
Nitrianske Pravno Ing. Balčirák.
Na pozvanie predstaviteľov
organizačného výboru a starostu obce
Nedožery-Brezany zbor pri príležitoti osláv
významného rodáka V.B.Nedožerského
odspieval 16.augusta 2015 pri pamätnej tabuli
niekoľko hymnických piesní.
V našej obci pri organizovaní podujatia pod
názvom: Pravňanský jarmok vystúpila
spevácka skupina NÁDEJ. Náš spevácky zbor
bol 6.decembra 2015 uvedenou skupinou
pozvaný na recipročný Vianočný koncert do
obce Výčapy – Opatovce.
Na deň 18.12.2015 pripravuje zbor v
spolupráci s OcÚ Vianočný koncert v
Nitrianskom Pravne.
Činnosť speváckeho zboru počas
uvedeného roka bola rozmanitá ,spojená s
utvrdzovaním už naštudovaného
repertoáru,ale aj nácvikom nových titulov.
Bolo snahou členiek zboru potešiť občanov
spevom a spestriť ich každodenný život.
Za zbor sa chceme aj touto cestou
poďakovať našim poslucháčom za ich priazeň
a vyjadriť našu vďaku za ich záujem o naše
koncerty. Nie je to vždy jednoduché. Všetky
naše členky majú svoje rodiny o ktoré sa
starajú a to čo odovzdávajú svojim spevom je
niečo navyše čo robia z lásky k
hudbe,tradíciám,pre potešenie svoje a Vás
našich občanov.
Na záver roka aj naša dirigentka zboru p.
Alica Matušíková vyslovuje poďakovanie
všetkým členkám za doterajšiu spoluprácu a
OcÚ za podporu v našej nasledujúcej činnosti.
Hrabovská Júlia

Umenie sa chváli samo…
V dnešnom svete mediálneho
šialenstva, v dobe rýchlo sa
rodiacich a ešte rýchlejšie
zabudnutých mediálnych produktov,
ktoré sú častokrát mylne
označované ako “hudobné hviezdy”
je veľmi ťažké presvedčiť ľudí
(a obzvlášť deti), že hudba a vôbec
umenie znamená čosi hlbšie ako len
nachádzanie sa na stránkach
bulvárnych časopisov alebo v
priestore komerčných médií. Je
úlohou školy viesť dialóg s deťmi a
rozvíjať v nich ozajstnú kreativitu,
imagináciu a zručnosti,
prostredníctvom ktorých dokážu
nielen hrať, spievať alebo maľovať,
ale hlavne myslieť, cítiť, prežívať
a hodnotiť. Jednou z takýchto
inštitúcií je aj Základná umelecká
škola v Nitrianskom Pravne, ktorá už
dlhé roky vychováva mladých ľudí,
pre ktorých umenie nie je len
(pomaly už vulgárne) slovo, ale
neoddeliteľná súčasť ich života.
Prešli a neustále prechádzajú
dlhodobým procesom spoznávania,
rozvíjania a kultivovania svojich
zručností a návykov. Práve pri nich si
uvedomujú, že neexistuje skratka na
to, aby človek dosiahol svoj cieľ bez
námahy a veľkej dávky pokory.
V súčasnej dobe, pre ktorú je
príznačná výrazná devalvácia
hodnôt, sa učia spolupráci: ZUŠ

spolupracuje s obcou a rôznymi
kultúrno-spoločenskými
inštitúciami, organizuje výchovné
koncerty, ktorých úlohou je
vzdelávať spolužiakov, ale aj
učiteľov. Organizuje nielen interné,
ale aj verejné vianočné koncerty,
koncerty ku dňu matiek, jarné,
májové alebo halloweenske
koncerty a v neposlednom rade aj
výstavy žiakov výtvarného odboru.
Rovnako spolupracuje aj s inými
umeleckými školami (tento rok sa
konal družobný koncert s ZUŠ
Handlová) a umelecky sa
spolupodieľa na tradičných akciách
obce (napr. Pravniansky jarmok).
Prirodzene, žiaci ZUŠ nie sú na
stránkach novín, pozvánky na ich
koncerty sa neobjavujú na
billboardoch. Ich koncerty však majú
jedinečnú vlastnosť: sú ozajstné,
autentické a úprimné. Ich úlohou je
obohatiť náš “vnútorný” svet,
priniesť radosť a snáď aj katarziu. A
keďže žijeme viac vo virtuálnych
svetoch internetu, ako v skutočne
žitej realite informácie o
pripravovaných podujatiach a
aktualitách (ako aj fotogalériu)
nájdete na stránke
www.zusnitrianskepravno.edupage.org

Soňa Grešnerová
a Ľubomír Pavelka

„Hovorme o jedle“
V dňoch od 12. 10. do 16. 10. 2015 sa aj
naša škola zapojila do
celoslovenského projektu pod
názvom „Hovorme o jedle“. Žiaci
vytvárali zaujímavé diela z „darov“
jesene, zdobili tekvice, vyrábali
panáčikov z gaštanov a kreslili
plagáty na tému „Ovocie a zelenina“.
Koordinátorky projektu nainštalovali
v priestoroch pavilónu „A“ zaujímavú
a pútavú výstavu, ktorú si mohli naši
žiaci i pedagógovia prezrieť 14. a 15.
10. Chodba sa usilovnosťou detí aj
dospelých ako mávnutím čarovného
prútika premenila na veľkolepé
umelecké dielo, ktoré nielen zaujalo a
pohladilo oko návštevníka, ale bolo aj
poučným prínosom, keďže výstavka
obsahovala aj mnohé zaujímavosti o
jednotlivých druhoch ovocia a

zeleniny, či už v surovom stave, alebo
v podobe džemov, výživ a kompótov.
Žiaci sa zapojili aj do výtvarnej súťaže
„Chutné maľovanie“. Najlepšie práce
boli odoslané na posúdenie
a ohodnotenie odbornou porotou.
Táto akcia mala pozitívny ohlas a
tešíme sa na jej pokračovanie aj v
budúcnosti. Ešte raz ďakujeme za
spoluprácu všetkým, ktorí sa do
projektu zapojili.
Za realizačný tím
Mgr. Petra Kašiaková
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ROK JOZEFA DAMKA

IV. časť: Jozef Damko – život v Budapešti

Tento rok si v našej obci
pripomíname významnú udalosť. 11.
Decembra 2015 uplynie 60 rokov od
úmrtia jednej z najvýraznejších
osobností histórie Nitrianskeho
Pravna, sochára Jozefa Damka.
Narodil sa 5.októbra 1872 v
N it r ia nskom Pravne – zomrel
11.decembra 1955 v Budapešti.
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 a mestám. Stavebný boom v
mestách podporoval okrem iných
umení aj sochárstvo. Damkove práce
môžeme nájsť na mnohých verejných
priestranstvách a budovách hlavne v
Budapešti.
Prvým veľkým a rozsahovo
významným dielom Jozefa Damka
bolo dekorovanie fasády Sochárskej
umeleckej školy v Budapešti. Reliéfy
zobrazujú scény zo života talianskych
renesančných hrdinov. Na základe
dostupných prameňov je možné toto
dielo datovať do obdobia pred rokom
1897. Keďže sa stretlo s uznaním,
nasledovali ďalšie objednávky.
V areáli hradu vytvára Damko tri
mramorové sochy a síce Poéziu, ktorú
predstavuje žena s lýrou, Hudbu,
ktorú predstavuje opäť antická ženská
postava s píšťalami a Konštitúciu,
anjela s korunou, obklopeného dvoma
mužskými postavami. Podľa zoznamu
diel je rokom vytvorenia týchto sôch
rok 1902 a ich zničenie počas druhej
svetovej vojny znamená veľkú škodu
nielen pre Budapešť ale pre všetkých
obdivovateľov jeho umenia.
V súťaži o pomník kráľovnej
Alžbety, ktorý bol naplánovaný do
parku na brehu Dunaja v časti Búda,
získava Damko napriek výnimočnosti
svojho návrhu a vyzretej technike len
tretie miesto. Dôvodom boli údajné
vysoké náklady na realizáciu tohto
diela. Pre novú budovu parlamentu
vytvoril Damko postavu Architekta
parlamentu, ďalej postavy Obuvníka a
Kavaleristu. Všetky diela sú z
pyrogranitu. V neskoršom období
tvorí reliéf zavraždeného politika
Tisza Ištvána, ktorý bol určený pre
hlavný vchod do parlamentu. Po

skončení druhej svetovej vojny bol
tento reliéf odstránený a viac sa
nenašiel.
Do tohto obdobia – 1902/03 – možno
zaradiť aj portrét panovníka, cisára
Františka Jozefa. Pre umelca to bola
mimoriadna pocta, keď si už starnúci
monarcha našiel čas a osobne
trpezlivo sedel dlhé hodiny umelcovi
ako predloha.
Po návrate z Ríma, kde Damko pobýval
takmer 4 roky, bol už medzinárodne
známym umelcom. Úspech v
medzinárodnej súťaži o pomník
pápeža Silvestra II. mu priniesol
uznanie a o ďalšie zákazky nebola
núdza.
V roku 1912 zdobí súsošiami žien a
detí novo postavené kúpele
Szechenyi, v spolupráci s kolegom Ede
Margó. V tom istom roku dodáva pre
fasádu Poľnohospodárskeho múzea v
Budapešti postavy Minerál,
Poľnohospodárstvo, Roľníctvo.
V roku 1913 bola dokončená
stavba najvyššieho súdneho dvora na
Námestí Lájoša Košúta, oproti budove
parlamentu. Na výzdobu čelnej fasády
boli u viacerých autorov objednané
diela s rôznymi motívmi. Jozef Damko
tvorí Sochárstvo a Literatúru. V tom
istom roku skrášľuje štítovú fasádu
novej telefónnej centrály dvoma
ženskými skupinami. Pre múzeum
zdravotníctva vytvoril v roku 1914
sochu Práca a zdravie ako aj viacero
menších sôch a reliéfov pre hotely a
súkromné vily. Mnoho týchto diel bolo
počas bombardovania druhej svetovej
vojny zničených.
V roku 1915 vytvoril sochu Ľútosť,
ktorá bola určená pre Múzeum
pekných umení v Budapešti. Ľútosť je
považovaná za jeden z
najpôsobivejších
D a m k o v y c h
výtvorov.
Fasády budovy
Ná ro d n e j b a n k y,
k t o r é
b o l i
dokončené v roku
1918, zdobilo
niekoľko umelcov
sochárov, bola to
spoločná práca tých,
ktorí nenarukovali
na front. Podstatnou
mierou sa na nej

podieľal aj Jozef Damko, hoci sa nedá
presne určiť, ktoré reliéfy pochádzajú
priamo z jeho rúk. Zobrazujú rôzne
povolania a scény: V kameňolome,
Predavač kobercov, Baníctvo, Práca v
prístave, Inžinier, Pastier, Strojárstvo,
Sedliak, Kreslič, Spovedník, Maliar,
Geológ a i. Diela boli vytvorené z
pieskovca.
Pre Národné múzeum vzniká
pomník archeológov Romer, Pulszky,
Hampel, ktorý má formu antických
rímskych pomníkov. V diele je cítiť
vplyv Damkovho pobytu v Ríme.
V tvorbe Jozef Damka nemožno
opomenúť ani diela náboženskej
podstaty, ktoré umelca sprevádzajú
po celý život. V roku 1916 vytvoril pre
Piaristický kostol sochy Sv. Petra a
Pavla
z kararského mramoru v
nadživotnej veľkosti. V roku 1917 bola
dokončená socha Božského srdca
Ježišovho, taktiež z mramoru, ktorá je
umiestnená v bazilike Sv. Štefana. Pre
tento chrám vytvoril neskôr aj sochu
Sv. Antona. V medzivojnovom období,
v roku 1924,
tvorí ďalšie veľké
mramorové sochy: Sv. Mária s
dieťaťom a Sv. Jozef s dieťaťom pre
kostol Belvarosi. Z tohto obdobia
pochádzajú aj ďalšie sochy svätých: Sv.
Tadeáš a Sv. Anton (obe 1925) pre
kostol v Zugliget.
Vo vypočítavaní diel by sme mohli
pokračovať ďalej. Veľké množstvo
Damkových diel nielen na území
Budapešti svedči o jeho pracovitosti a
tvorivosti. Je ťažké vôbec uvedomiť si,
koľko veľa a náročných výtvorov
mohol jeden človek vytvoriť. Nie
nadarmo je označovaný za
najzamestnanejšieho sochára svojej
doby.
Mgr. Andrej Richter
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Vitajte medzi nami
Dňa 02.októbra sme v obradnej sieni privítali našich nových občanov:
Michaelu Fridrichovú, Miroslava Greschnera, Emu Fitzelovú, Michala Grosa,
Gabrielu Barošovú, Adama Kojnoka, Sofiu Vávrovú, Jakuba Hrdého, Miu
Ambrózovú, Alexa Perinu, Vanessu Žilovú, Miu Vidovú, Petra Bullu a Michaela
Úradníka – vitajte medzi nami!
M.T.

Stretnutie so školským
psychológom
Dňa 12.10.2015 navštívila našu
materskú školu p. Mgr.Štrbová, z
CPPaP Prievidza. Rodičov informovala
ako pripraviť dieťa na školu, akou
formou budú prebiehať testy školskej
zrelosti, kedy treba uvažovať o
odklade povinnej školskej dochádzky.
Informovala nielen rodičov, ale i
učiteľky o mentálnej úrovni, akú by
malo dosiahnuť dieťa pred vstupom
do základnej školy, o fyzickej
vyspelosti / Filipínska miera/a o
citovej zrelosti dieťaťa. Výchovnovzdelávacia činnosť v materskej
škole zahŕňa rozmanité pedagogické
situácie: spontánne hrové činnosti,
riadené aktivity /edukačné/ a
nepriamo riadené aktivity. Edukačný
proces je veľmi prospešný nielen pre
budúcu úspešnosť dieťaťa v
základnej škole, ale i v jeho ďalšom
živote. Veríme, že naše deti dosiahnu
školskú pripravenosť a získajú
základy pre rozvíjanie schopnosti učiť
sa a vzdelávať. Držíme budúcim
prváčikom palce.
Mgr. Anna Pavlíčková

Výstava
z jesenných plodov

ROK JOZEFA DAMKA
V stredu 21. 10. 2015 sme sa v
učebni
biológ ie zúčastnili
prezentácie k literárnej súťaži
,,Tajomstvo v kameni a v hline“.
Viedol
ju p. Andrej Richter,
ktorý
pútavým
spôsobom
priblížil žiakom na našej
škole osobnosť Jozefa
Damku, významného
sochára a pravnianskeho
rodáka. V roku 2015 si
pripomíname 60. výročie
úmrtia Jozefa Damku a pri
tejto príležitosti
pán
Andrej Richter zinicioval
výtvarnú a literárnu súťaž,
ktorá je
inšpirovaná

dielami slávneho pravnianskeho
rodáka.
Žiaci odchádzali
z
učebne plní dojmov a obohatení
zaujímavými poznatkami.
Mgr. Arleta Čavojská

Ako každú jeseň sa deti z Materskej
školy oboznamujú a rozširujú si
poznatky o ovocí a zelenine. Z lúk a
lesov poznávajú a pomenuvávajú
stromy a ich plody. Majú radosť pri
tvorbe z jesenných plodov. Tak to bolo
aj v našej Materskej škole.
Deti z mravčekovej triedy vytvorili
ježkov z jabĺčok.
Malé kuriatka si rozvíjali fantáziu pri
tvorení zvieratiek a strašidiel a do
cesta vtláčali listy.
Žabky z 3.triedy tvorili z ovocia a
zeleniny. Vyzdobili panáčikov a
zvieratká jesennými listami.
Lienkam sa podarilo zhotoviť zo
škrupiniek lienky, ktoré liezli po
listoch a zvieratká zdobené ihličím a
listami.
Deti z motýlikovej triedy si z jabĺčok a
z lesných plodov zhotovili drobné
zvieratká a panáčikov.
Všetky práce boli krásne. Deti v nich
vyjadrili svoju zručnosť a fantáziu.
p. uč. Marta Vráblová
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Stretnutie detí s dentálnou hygieničkou
Dátum 12.09. je spojený so
„Svetovým dňom ústneho zdravia“.
Aj to je jeden z dôvodov, prečo
pozývame do našej MŠ dentálnu
hygieničku. Oveľa dôležitejší je
však zámer naučiť deti správne sa
starať o svoje zúbky. Dentálna
hygienička deťom porozprávala o
zúbkoch, predviedla im správnu
techniku ich čistenia. Znie to
celkom obyčajne, ale vďaka
„maxikefke a maxizubom“ sú deti

oveľa vnímavejšie, pozornejšie.
Každý si to chcel vyskúšať.
Po návšteve dentálnej hygieničky
sa deti snažia umývať si zúbky tak
ako ich to učila, aj keď nie vždy sa to
podarí.
Ďakujeme pani Ľ. Hnátovej za
dlhoročnú spoluprácu, ochotu
prísť medzi nás a prispieť tak k
tomu, aby mali deti úsmev so
zdravými zúbkami.
R. Leitmanová

VÝZVA
V týchto dňoch začína
výskum kultúrneho
potenciálu obce Nitrianske
Pravno, touto cesto by sme
radi vyzvali všetkých
spoluobčanov aby prispeli
svojimi poznatkami o
minulosti aj súčasnosti.
Kontaktovať nás môžete na
t.č. 0911 094 252 alebo na
emailovú adresu
kultura@nitrianskepravno.sk

Exkurzia do planetária
Dňa 21.10. 2015 deti z Materskej školy
Nitrianske Pravno navštívili
Planetárium v Žiari nad Hronom.
Skoro ráno pred budovou školy ujo
šofér netrpezlivo čakal, kým sa naše
štebotavé detičky aj s pani učiteľkami
usadia do sedadiel, aby sme mohli
vyraziť. Nakoniec sa nám to podarilo a
dobrodružstvo za hviezdami sa mohlo
začať. Naša autobusová cesta sa
prerušila v krásnej budove Planetária
v Žiari nad Hronom. Budovu zdobilo
množstvo krásnych planét a hviezd,
ktoré učarovali nielen
nám ale aj našim predškolákom. Len čo sme
vošli dnu spoznali sme
rôzne krásne hviezdy,
súhvezdia, planéty,
kométy a meteority a
to vďaka rozprávke
„ Martin a hviezda“ ale
aj vďaka zaujímavému
výkladu pracovníka
Planetária. Opäť na nás
čakal ujo šofér, ktorý
nás tentoraz odviezol

naspäť do Materskej školy, kde sme o
našich nezabudnuteľných zážitkoch
mohli povedať aj svojim kamarátom.
Vo vesmíre modrá guľa,
volajú ju zemeguľa.
A v tej gule kopu detí,
A všetci sú kamaráti.
Bol to krásny zážitok, na ktorý určite
nezabudneme.
Zuzana Kršková

Deti z hudobno-pohybového krúžku MŠ navštívili klub dôchodcov
Poslaním nášho predškolského zariadenia je
výchova a vzdelávanie detí v útlom veku a vštepovanie
základných morálnych vlastností, ako je aj úcta k starým
rodičom a spoluobčanom. Veď práve starí rodičia sa
dennodenne podieľajú pri výchove svojich vnúčat a
mnohokrát im nahrádzajú rodičov, či kamarátov. Deti
najlepšie vedia oceniť ich lásku, pohladenie i účasť pri
spoločných hrách.
Preto sme 15. októbra 2015 prijali pozvanie s vedomím
potešiť všetkých členov klubu dôchodcov a dopriať si pár
nezabudnuteľných okamihov v ich prítomnosti z
príležitosti mesiaca úcty k starším. Na znak vďaky a úcty
si deti z hudobno-pohybového krúžku MŠ pripravili
kultúrny program plný piesní,
básní i
tanca s
poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo starí rodičia
pre svoje vnúčatká robia.
O. Jamrichová
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Európsky deň jazykov
Európsky deň
jazykov bol vyhlásený
Radou Európy, ktorá
zastupuje 800
miliónov Európanov zo
47 krajín . Každoročne
si ho pripomíname 26.
septembra. Je dňom
osláv jazykovej
rôznorodosti Európy,
kde sa hovorí viac ako
200 európskymi
jazykmi. V Európskej
únii sa používa 24
úradných jazykov a
v i a c a k o 6 0
regionálnych alebo
menšinových jazykov.
Po prvý raz sa tento
deň slávil v roku 2001
– Európskom roku
jazykov – a odvtedy si
ho pripomíname
dodnes. Do podujatí
súvisiacich s
Európskym dňom
jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne
inštitúcie, združenia , univerzity, a
najmä školy.
Výnimkou nie je ani naša škola, ktorá sa už dlhé roky
zapája do osláv. V našej škole sa vyučujú dva cudzie
jazyky: anglický a nemecký jazyk.
Spoločne sme sa vydali 25. septembra 2015 osláviť
Európsky deň jazykov do našeho hlavného mesta do
Bratislavy na Hviezdo-slavovo námestie, kde prebiehal

kultúrny program
rôznych jazykových
inštitúcií a
vo
viacerých jazykoch.
Zastúpenie tu malo
š t r n á s ť j a z y ko v –
nemčina, angličtina,
š v é d č t i n a ,
chorváčtina,bulharčin
a a mnohé iné jazyky,
ktoré prezentovali
svoju krajinu, kultúru a
samozrejme v
nekonečnom rade i
jazykové bohatstvo.
Naši žiaci z
5. -9.
ročníkov sa zapojili aj
do spoločnej súťaže,
kde museli získať
určité informácie k
viacerým jazykom a
krajinám. Táto súťaž
bola spojená s
množstvom aktivít.
Žiaci vyhrali pekné
trička s
logom
Európskeho dňa jazykov a množstvo drobností. Napriek
daždivému počasiu mali žiaci úsmev na tvárach a radosť
s tzv. „zážitkového vyučovania “.
Poďakovanie patrí aj všetkým vyuču-júcim cudzích
jazykov za ich aktívnu účasť a organizáciu.
Mgr. Juliana Pálešová

Prvá turistická vychádzka je za nami.
Každá trieda si našla svoje miesto, kde
sa bola pozrieť. Počas turistiky sa plnili
úlohy zamerané na environmentálnu a
ekologickú výchovu. Okrem toho sa
deti zahrali rôzne pohybové hry a
naháňačky. Deťom sa turistické
vychádzky páčia a tešia sa na ďalšie.
Lucia Vrábelová

Materská škola:
turistické vychádzky
do prírody
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Z okienka turistiky
Krásne slnečné jesenné dni vystriedali trvalejšie
dažde, obzvlášť cez víkendy. Terény boli mokré,
čakali sme na lepšie počasie. To nám znemožnilo
pokračovať v plánovaných turistických akciách.
Pokračovali sme turistickou akciou výstupom na
Skalku 1231 m n.m. v Kremnických vrchoch. Trasa
viedla z Horného Turčeka, Turčeckou dolinou,
pod Húščavou na Podskalku a na vrchol Skalka.
Tu je aj vysielač Suchá hora. Odtiaľ sme
pokračovali na Krahule, pri hoteli Blaufuss je
miesto, ktoré je stredom Európy. Trasa viedla
ďalej malou krásnou dedinkou k rekreačnému
stredisku Toliar do Kremnice. Ďalšou turistickou
akciou bol výstup na Valčiansku Javorinu
1053 m.n.m. Vychádzali sme z Valče Slovianskou
dolinou popri prameni smradľavej vody do sedla
pod Hlinickou Kyčerou. Odtiaľ neznačkovaným
chodníkom na vrchol Javorinu. Z Valčianskej
Javoriny, Vlačianskou dolinou popri lyžiarskych
vlekoch do centra lyž. strediska. V novembri by

sme chceli stihnúť ešte výstup na Dutú skalu (nad
Vríckom) a výstup na Žarnov v pohorí Vtáčnik. V
decembri otvorenie zimnej turistickej sezóny a
poslednou tohoročnou turistickou akciou bude
Silvestrovský výstup na Vyšehrad. Dátumy na
turistické podujatia sa upresňujú vzhľadom na
počasie.
Informácie na t.č.
046/544 65 02 alebo 0902 558 819
Horám Zdar!
Teo Haneš

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 v cene 2,50€ je možné zakúpiť si
v kancelárii kultúry na prízemí obecného úradu
v Nitrianskom Pravne.
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Nová zvonica vo Vyšehradnom?
Nie, našťastie nie!
Len stará
zvonica, ktorá už nápadne
pripomínala Šikmú vežu .... prešla
tento rok generálnou obnovou. Kto
počas leta prechádzal Vyšehradným,
mohol si obnovu Zvonice všimnúť.
Charakteristika objektu:
Zvonica postavená v roku 1805 je
najstaršou zrubovou stavbou na
Hornonitrí. V roku 2005 bol objekt
vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku a je evidovaný v Ústrednom
zozname pamiatok na Slovensku pod
číslom: 11000/0
Jeho zrubová konštrukcia bola
vzhľadom na vek (210 rokov) v
havarijnom stave, bola výrazne
poškodená drevokazným hmyzom a
plesňami, následkom čoho bola
ohrozená jej ďalšia existencia. Pred
obnovou sa už mnohé konštrukčné
trámy stien rozpadávali a v záujme
ďalšieho zachovania tohto cenného
objektu bolo nevyhnutné pristúpiť ku
generálnej obnove zvonice, ktorá
zabezpečila jej stabilitu a zachránila
rozpadávajúcu sa architektúru.
Objekt obmedzene plnil funkciu a z
dôvodu bezpečnosti nebol prístupný
verejnosti. V dôsledku totálnej
degradácie materiálu reálne hrozilo
zrútenie objektu a jeho fyzický zánik,
čím by došlo k nenahraditeľnej
kultúrnej škode.
Realizácia obnovy:
Zvonica je vo vlastníctve obce a
starosta obce Ing. Jozef Balčirák
prevzal aj osobnú záštitu nad
obnovou. Sme radi, že v spolupráci s
OZ Hornonitrie sa podarilo obci
získať dotáciu z Nadácie slovenskej
sporiteľne. Pamiatkovou obnovou
sme dosiahli stabilizáciu objektu a
jeho záchranu pred ďalšou
degradáciou.
Podľa vopred
schválenej dokumentácie Krajského
pamiatkového úradu Trenčín –
pracovisko Prievidza, sme osadili
základové rohové kamene, vymenili
poškodené nevyhovujúce hrady
zrubu a zvonica bola pokrytá ručne
štiepaným šindľom.
Pôvodné hrady, ktoré bolo možné
zachrániť sme konzervovali
niekoľkonásobným ponorom v
petrifikačnom prostriedku na báze
živíc –Solakryl a opätovne
zrekonštruovali pôvodnú formu
zrubu. Toto konzervovanie bolo
finančne aj technicky a časovo veľmi
náročné. Pomocnú ruku podalo

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.
Riaditeľka PhDr. Iveta Géczyová
umožnila, že profesionálny
konzervátor pán Peter Lovas mohol
konzervačné práce realizovať. Tento
odborník previedol aj dorezanie
chýbajúcich častí a ručné
opracovanie všetkých nových hrád a
drevených zámkov na rohoch zrubu.
Ďakujeme.
Obnovovacie práce boli
realizované taktiež členmi
Občianskeho združenia Vyšehrad,
viacerými dobrovoľníkmi z radov
miestnych občanov a súkromnou
stavebno-tesárskou firmou. Práce
boli vykonané pod dozorom
odborného metodika Mgr. Jozefa
Lenharta z Bojníc. Celý postup bol
fotograficky dokumentovaný.
Obnova zvonice nie je ukončená. 29.
10. 2015 po dokončení „hrubej
stavby“, sa uskutočnila kontrola, pri
ktorej pracovníčky pamiatkového
úradu konštatovali vysokú odbornú

úroveň pri obnove a zachovanie
všetkých pamiatkových hodnôt
objektu. Na jar 2016 plánujeme
pokračovať: upraviť terén v okolí
zvonice a celý objekt farebne
povrchovo zjednotiť.
Cieľ obnovy:
Zachovať historický objekt vo
svojom autentickom prostredí pre
ďalšie generácie, sprístupniť ho
verejnosti a uchovať ako typickú
krajinnú dominantu dediny a širšieho
okolia.
Našim zámerom je následne
pritiahnuť do obce návštevníkov
zaujímajúcich sa o lokálnu históriu a
typickú zrubovú architektúru,
ojedinele zachovanú v regióne.
Ide o pozoruhodný typ stavby
signálneho zariadenia, ktorému je
venovaná zo strany pamiatkovej
ochrany
a kampanológov
mimoriadna pozornosť.
Mgr. Andrej Richter

Materská škola pred dokončením (1985)
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Jozef Damko NA RADNICI
Ľudské spoločenstvo v plynutí času rado zabúda na dôležité
dejinné udalosti, ale aj na ľudí, ktorí v rôznych oblastiach
posunuli ľudstvo o niečo ďalej v myslení, vzdelávaní, kvalite
života... Niekedy však impulz zanieteného človeka spustí
lavínu driemajúcej energie a vznikajú úžasné veci. Takýto "malý
zázrak" sa udial aj v Nitrianskom Pravne. Pravňanského rodáka
akademického sochára Jozefa Damka - 1872 - 1955 - si
obyvatelia pripomínajú každých päť rokov, niektorí vlastnia jeho
drobné dielka či pamätné predmety, hľadajú o ňom informácie
v literatúre, na internete, ale ešte žijú aj ľudia, ktorí ho osobne
poznali.
A teraz niečo o tom impulze, z ktorého vzišiel Rok Jozefa Damka
a aktivity s ním súvisiace: príspevky v Pravňanských zvestiach,
Jozef Damko a Budpešť - zájazd a trojica podujatí, z ktorých prvé Jozef Damko na radnici, výstava jeho diel, čaká na návštevníkov.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila v sobotu 7.novembra.
Nestáva sa často, aby ľudia, ktorí sa stretli na základe záujmu
o určitú vec, zažili toľko emócií a vyžarovali a prijali také
množstvo pozitívnej energie, ako na tejto vernisáži.
Organizátorom - obci Nitrianske Pravno a Hornonitrianskemu
múzeu v Prievidzi s pričinením dobrovoľníkov, sa vydarilo všetko
- od citlivo nainštalovaných exponátov cez príťažlivú hudbu
v podaní komorného tria, výstižné príhovory až po čašu vína
a prehliadku výstavy, ktorá bola malou veľkou spoločenskou
udalosťou.
A. Kubová
Obec Nitrianske Pravno
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

pozývajú Vás a Vašich priateľov
na výstavU

JOZEF
DAMKO

NA RADNICI
Sochárske diela
svetoznámeho rodáka
zo zbierok SNM - Múzea Bojnice
Nitrianske Pravno
obradná sieň
obecného úradu
Výstava prístupná
do 12.12.2015
počas úradných hodín
obecného úradu
ROK JOZEFA DAMKA

RJD
2015

Obec Nitrianske Pravno
Základná škola s materskou školou
Nitrianske Pravno
Základná umelecká škola Nitr.Pravno

pozývajú Vás a Vašich priateľov
na vernisáž výstavy

TAJOMSTVO

V KAMENI
A HLINE
inšpirácie

Výstava diel žiakov,
vyhodnotenie literárnej
a výtvarnej súťaže žiakov
Základnej školy
a Základných umeleckých škôl
Nitrianske Pravno
zasadacia sieň
obecného úradu
piatok 4. decembra 2015
o 17.00 hod.
Výstava potrvá
do 12. decembra 2015

Starosta obce Nitrianske Pravno
Ing. Jozef Balčirák

pozýva Vás a Vašich priateľov
na spomienkové podujatie

POCTA

JOZEFOVI
DAMKOVI
sobota 12. decembra 2015

PROGRAM:
15.00 Pietna spomienka na cintoríne
pri hrobe rodičov Jozefa Damka
16.00 Slávnostná zádušná svätá omša
v Kostole sv. Jána Krstiteľa
17.00 Memoriae – komponovaný program
slova a hudby s projekciou diel
majstra Jozefa Damka
a vystúpením Speváckeho Zboru
slovenských učiteľov
Kostol sv. Jána Krstiteľa

ROK JOZEFA DAMKA

ROK JOZEFA DAMKA

RJD

RJD

2015

2015

PRAVNIANSKE ZVESTI

15

DOTAZNÍK
Vážení spoluobčania,
V súčasnosti prebieha proces vypracovania Programu rozvoja obce Nitrianske Pravno 2015 - 2022, ktorého cieľom je
identifikovať možné rozvojové zámery obce prispievajúce k zvýšeniu kvality životnej úrovne obyvateľov. Tento program
je dôležitou súčasťou procesu získavania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu a iných
zdrojov určených na rozvoj obce a jej okolia.
Keďže sa jedná o program týkajúci sa každého z nás, zaujímajú nás predovšetkým Vaše názory. Vašimi odpoveďami nám
pomôžete poukázať na možné problémy a poskytnete pohľad na Vaše názory, postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania
tohto dokumentu. Vyplnený dotazník prosím vhoďte do schránky pri vstupných dverách obecného úradu do 30.11.2015
1. Pohlavie (zakrúžkovať vhodnú odpoveď)
a) žena
b) muž
2. Vek ( zakrúžkovať, do ktorej vekovej kategórie patríte)
a) 15-30
b) 31-45
c) 46-61
d) 62 a viac
3. Vzdelanie (zakrúžkovať vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie)
a) nižšie vzdelanie: základné, vyučenie bez maturity
b) stredné vzdelanie: stredoškolské, vyučenie s maturitou
c) vyššie vzdelanie: pomaturitné, bakalárske, vysokoškolské
4. Ekonomická aktivita (zakrúžkovať vhodnú odpoveď, prípadne dopísať)
a) súkromný podnikateľ
b) zamestnaný/-á
c) nezamestnaný/-á
d) dôchodca/-kyňa
e) invalid
f) študent/-ka
g) na materskej dovolenke
h) iné, uviesť čo: ........................................................................................
5. Ste spokojná/ý s činnosťou miestnej samosprávy v období 2007 – 2014? (vybranú odpoveď prosíme zakrúžkovať)
a) áno
b) nie
6. Vyberte 3 najdôležitejšie z uvedených oblastí, v ktorých by podľa Vášho názoru mohla lepšie fungovať miestna
samospráva?
a) komunikácia a vzťah k občanom
b) komunikácia a vzťah k podnikateľom
c) komunikácia a vzťah k seniorom
d) komunikácia a vzťah k mládeži
e) komunikácia a vzťah k neziskovýcm subjektom
f) komunikácia a vzťah k poskytovateľom rôznych služieb
g) komunikácia a vzťah …………………………………………………………………………..
7. Vyberte, podľa vás, 3 najdôležitejšie z uvedených oblastí, ktoré sú potrebné v obci naliehavo riešiť (vybrané oblasti
prosíme zakrúžkovať, prípadne dopísať)
a) bezpečnosť občanov
b) záujem občanov o veci verejné
c) sociálna starostlivosť
d) kultúra a vzdelanie
e) podmienky na podnikanie
f) podmienky na bývanie
g) regionálna spolupráca
h) životné prostredie
i) skrášlenie obce
j) doprava
k) cestovný ruch
l) šport a oddych
m) čistota verejných priestranstiev
n) verejné osvetlenie

dotazník pokračuje na ďalšej strane
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miestne komunikácie
zneškodnenie nelegálnych skládok
zber a separácia odpadov
obnova historických pamiatok
iné .....................................................................................

8. Aké služby podľa Vášho názoru chýbajú v obci, prípadne v čom by bolo možné vylepšiť už existujúce služby? (vybrané
oblasti prosíme zakrúžkovať, prípadne dopísať)
a) školstvo, možnosti vzdelávania
b) kultúra
c) šport, voľný čas
d) zdravotnícka a sociálna starostlivosť
e) doprava
f) iné .....................................................................................
9. Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie obce za ostatných 10 rokov? (vybranú odpoveď prosíme zakrúžkovať)
a) veľmi pozitívne
b) pozitívne
c) negatívne
d) veľmi negatívne
e) neviem posúdiť
10. Čo by podľa Vás v obci určite nemalo chýbať v roku 2022?

11. Plánujete spojiť svoju budúcnosť so životom v obci? Je pre Vás obec vhodná ako bydlisko v budúcnosti?
a) áno
b) nie
dôvody na odchod:.................................................................................
12. Aká je podľa Vás kvalita života v obci?
a) zlá
b) priemerná
c) dobrá
d) veľmi dobrá
e) neviem posúdiť
1.

Iné pripomienky, návrhy a odporúčania k rozvoju obce:

Ďakujeme, že ste venovali Váš vzácny čas vyplneniu tohto dotazníka.
Dotazník je anonymný a bude použitý iba pre účely spracovania analýzy rozvojovej stratégie obce Nitrianske Pravno.
V prípade Vášho záujmu o ďalšiu spoluprácu pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce uveďte svoje
kontaktné údaje (meno, adresu, telefón, e-mail). Akákoľvek ďalšia iniciatíva z Vašej strany je vítaná.
Riešiteľský kolektív PRO obce Nitrianske Pravno
Vyplnený dotazník prosím vhoďte do schránky pri vstupných dverách obecného úradu do 30.11.2015

AK MÁTE ZÁUJEM PODIEĽAŤ SA NA TVORBE PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ, DORUČTE NÁM VAŠE PRÍSPEVKY
Uzávierka najbližšieho vydania PZ bude 30.11.2015
Ďakujeme. Redakcia PZ
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