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Pozvánka

Klub tradičných textilných techník vás pozýva každý piatok večer o 17.00 h
do Nemeckého domu. Využite možnosť naučiť sa zabudnuté textilné techniky a vytvoriť si
niečo krásne pre seba a svojich blízkych...
R.Haronik

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne
Mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
sa konalo dňa 16. 1. 2013. Zasadnutie zvolal starosta obce Ing. Jozef
Balčirák, privítal všetkých poslancov
a ostatných prítomných. Konštatoval,
že zasadnutie bolo zvolané v zmysle
zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov s určením miesta a času konania zasadnutia
s programom ako bol zverejnený.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 7 poslancov, 4 poslanci sú ospravedlnení. Rokovanie zastupiteľstva je
uznášania schopné. Starosta obce
predložil na rokovanie program zasadnutia. Vyzval poslancov, aby za
program hlasovali. Poslanci odsúhlasili navrhnutý program zastupiteľstva.
Rokovanie sa uberalo nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Návrh – Doplnok č. 7 k VZN
č. 2/2008, ktorým sa určujú miesto
a čas zápisu do základnej školy

4. Rôzne – diskusia
5. Uznesenie
6. Záver
Starosta obce predložil návrh na
zloženie návrhovej komisie z mimoriadneho zasadnutia nasledovne:
Mgr. Suchý Pavel, Drábiková Renáta,
Kremel Róbert.
Komisia v tomto zložení bola
schválená všetkými prítomnými poslancami.
Návrh – Doplnku č. 7 k VZN č.
2/2008, ktorým sa určujú miesto
a čas zápisu do základnej školy v Nitr.
Pravne predložila Boďová Ľubica –
prednosta OcÚ Nitr. Pravno.
Informovala o oznámení Ministerstva školstva SR, o povinnosti zriaďovateľa základnej školy, ktorým je obec
Nitr. Pravno, k povinnosti zákonného
zástupcu dieťaťa na zápis dieťaťa do
evidencie za účelom plnenia si povinnosti školskej dochádzky.
Predložila návrh Spojenej školy
na určenie termínu na zápis detí do
1. ročníka pre školský rok 2013/2014
a návrh Doplnku č. 7 k VZN č. 2/2008,

ktorým sa určujú miesto a čas zápisu
do základnej školy, Tento obec určuje
zo zákona všeobecne záväzným nariadením. Návrh Doplnku č. 7 bol
zverejnený v zmysle zákona.
Po predložení uvedených bodoch
programu starosta obce Ing. Balčirák
Jozef vyzval poslancov a ostatných prítomných k diskusii.
Ing. Zaťková Miroslava – poslanec – informovala sa či sa v súvislosti s prijímaním Doplnku č. 7 k VZN
nebude meniť aj výška mesačných
príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Na dopyt odpovedal starosta obce
Ing. Balčirák Jozef s tým, že návrh zo
školských zariadení na zmenu poplatkov nebol predložený a tak poplatky
zostávajú v pôvodnej schválenej výške.
Starosta obce po zapracovaní návrhov a pripomienok do návrhu na
uznesenie vyzval predsedu návrhovej
komisie p. Mgr. Suchého Pavla, aby
predložil návrh na uznesenie.

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. S c h v á l i l o
a/ Doplnok č. 7 k VZN č. 2/2008,
ktorým sa určujú miesto a čas zápisu
do základnej školy a výška 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.
Hlasovanie poslancov k schváleniu
Doplnku č. 7 k VZN č. 2/2008
Za schválenie Doplnku č. 7 k VZN
č. 2/2008, ktorým sa určujú miesto
a čas zápisu do základnej školy - hlasovali všetci prítomní poslanci.
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.

Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne sa
konalo dňa 14. 2. 2013, ktoré zvolal
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starosta obce Ing. Jozef Balčirák. 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 9 poslancov, 2 poslanci sú ospravedlnení. Rokovanie zastupiteľstva je
uznášania schopné. Starosta obce
predložil na rokovanie program zasadnutia. Vyzval poslancov, že môžu
podať návrhy na doplnenie alebo inú
zmenu programu.
Starosta obce predložil návrh na
zmenu programu a to nasledovne:
1. bod č. 4. - vynechať z programu
z dôvodu práceneschopnosti hlavného
kontrolóra obce
2. bod č. 7. - vynechať z programu
odpredaj majetku obce nakoľko do zasadnutia zastupiteľstva neboli predložené návrhy na odpredaj majetku obce
3. bod č. 6. - vynechať druhú časť
bodu č. 6, tento materiál nebol pripravený v štádiu na predloženie ku
schváleniu
Všetci prítomní poslanci odsúhlasili navrhnutý program zastupiteľstva
a tak sa rokovanie zastupiteľstva 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 o výkone samosprávnych
funkcií a prenesených kompetencií zo
štátnej správy na obec za r. 2012
5. Návrh VZN zmien a doplnkov
č. 1 k ÚPN obce Nitrianske Pravno
6. Rôzne – diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady
v Nitr. Pravne, doporučenia a kontrolu plnenia uznesení od posledného
zasadnutia Obecného zastupiteľstva
predložila p. Boďová Ľubica – prednosta Obecného úradu v Nitr. Pravne
a tiež správu o výkone samosprávnych
funkcií a prenesených kompetencií zo
štátnej správy a obec za r. 2012.
Návrh VZN zmien a doplnkov
č. 1 k ÚPN obce Nitrianske Pravno
predložila p. Chmurová Drahomíra –
zamestnanec obce.
Po predložení uvedených bodoch
programu a návrhov starosta obce
Ing. Balčirák Jozef vyzval poslancov
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a ostatných prítomných k diskusii.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef –
poďakoval poslancom, ich rodinným
príslušníkom a ostatným občanom,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na technicko-organizačnom
zabezpečení rozlúčky s rokom 2012 –
Silvester 2012.
Ing. Pekár Peter – poslanec OZ –
hovoril k rekonštrukcii bývalej ZUŠ,
k výberu dodávateľa prác – výberové
konanie na výmenu a dodávku okien,
oprava strechy, zateplenie budovy.
Jeho návrhy boli zapracované do návrhu na uznesenie.
Starosta obce informoval, že písomne odpovie na uvedené otázky
v zákonnej lehote.
P. Drábiková Renáta – poslanec –
navrhla, aby sa naša obec aktívne
zapojila do vyhlásenej petície, ktorú
organizuje mesto Prievidza za zaradenie výstavby piatich úsekov cesty R2,
v Trenčianskom samosprávnom kraji
medzi najvyššie priority Vlády SR.
Starosta obce informoval, že výzva
bola na Obecný úrad doručená a akcia bude zverejnená cestou miestneho
rozhlasu s tým, že petičné hárky budú
k dispozícii na Obecnom úrade v Nitr.
Pravne.
P. Oller Marek – poslanec – požaduje pripraviť na rokovanie do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva prehľad o ťažbe dreva v obecných lesoch
za r. 2012 a tiež vykonať inventúru
drevných zásob k 31. 12. 2012. Uvedené odporučil predložiť ako prílohu
k návrhu na uznesenie.
Ing. Zaťková Miroslava – poslanec
OZ – upozornila, že prehľad o čerpaní finančných prostriedkov na rekonštrukciu bývalej ZUŠ, ktorý obdržali
poslanci OZ neobsahuje vynaložené
finančné prostriedky na výmenu plastových okien.
Pán Kolev – občan – hovoril
k problematike prenájmu priestorov
v Hotely Vyšehrad.
MUDr. Elischer – občan – predložil podnet MUDr. Elischerovej k hrobovým miestam na cintoríne v Nitr.
Pravne, miestam, ktoré sú kultúrnymi
pamiatkami, označenia hrobových
miest na likvidáciu a problematike
uzatvárania nájomných zmlúv na prenájom hrobového miesta. Podnet bol
predložený v písomnej forme s tým,
že MUDr. Elishcerová žiada podnet
v plnom rozsahu uverejniť na internetovej stránke obce a v Pravnianskych
zvestiach.

MUDr. Elischer – občan - predložil
svoj diskusný príspevok, ktorý tvori
prílohu k zápisnici.
Černák Peter – zamestnanec
obce – vysvetlil povinnosť vyplývajúcu
pre obec zo zákona k vedeniu evidencie hrobových miest na cintoríne.
Starosta obce po zapracovaní návrhov a pripomienok do návrhu na
uznesenie vyzval predsedu návrhovej
komisie Ing. Pekára Petra, aby predložil návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Z o b r a l o n a v e d o m i e
a/ Správu o činnosti Obecnej rady
v Nitr. Pravne, doporučenia a kontrolu
plnenia uznesení.
b/ Správu o výkone samosprávnych funkcií a prenesených kompetencií zo štátnej správy na obec za r. 2012
c/Stanovisko Krajského stavebného úradu Trenčín, Odb. územného
plánovania, v súlade s § 25 zákona
č. 50/1976 Zb. - stavebného zákona,
v znení neskorších predpisov, číslo
KSU/2012-512/2918-3: Ko zo dňa
14. 9. 2012, ktorým odporúča schválenie zmien adoplnkov č. 1 Územného
plánu obce Nitrianske Pravno.
II. S c h v á l i l o
a/ Všeobecne záväzné nariadenie /
VZN/ obce číslo 10/2012, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť : Návrh Zmien
a doplnkov č. 1 k ÚPN obce Nitrianske Pravno.
b/ Úpravu splatnosti dane
z nehnuteľnosti na r. 2013 pre firmu
VJARSPOL, s.r.o. Nám. SNP 153/35
Nitrianske Pravno s tým, že vyrúbená
daň bude splatná v dvoch splátkach
podľa predloženého návrhu a to 30
% vyrúbenej dane do 15. 8. 2012 a 70
% vyrúbenej dane do 20. 12. 2012.
Zároveň bude žiadateľovi zo strany
správcu dane vyrúbený sankčný úrok
podľa zákona.
c/ Zníženie poplatku za užívanie
verejného priestranstva v obci NItr.
Pravno pre firmu Odbytové družstvo
sever, družstvo Brezová 43, 010 01 Žilina, ktorá využíva priestor dva krát do
týždňa, v dňoch utorok od 8.45 hod.
do 9.25 hod. t.j. 40 minút a v piatok od
9.00 hod. do 9.50 hod. t.j. 50 minút,
o 50 % t.j. na 210,- €/rok.
d/ Zmenu uznesenia č. 8/2012 zo
dňa 13. 12. 2012 s doplneným textom
nasledovne:
Zriadenie bezodplatného vecného
bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu v rozsahu vyznače-

nom GP č. 26-/A zo dňa 22. 2. 2012,
cez parcelu č. C-KN 411/1 /parcela
číslo EKN – 5696/1 – vodná plocha
o výmere 5126 m2/ v k. ú. Vyšehradné,
ktorá je vo vlastníctve obce Nitr. Pravno v prospech vlastníka parc. č. C-KN
284 a parc. č. 285 v k. ú. Vyšehradné
a zároveň udelila súhlas s uzatvorením Zmluvy o zriadení uvedeného
vecného bremena, ktorej predmetom
budevyššie uvedené vecné bremeno na
dobu neurčitú pre Lenku Polonyiovú,
bytom Tužina
e/ Zmenu uznesenia č. 7/2012 zo
dňa 8. 11. 2012 s doplneným textom
nasledovne:
Zriadenie bezodplatného vecného
bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu v rozsahu vyznačenom GP č. 26-B/2012 zo dňa 22. 2.
2012, cez parcelu č. C-KN 411/1 /
parcela číslo EKN – 5696/1 – vodná
plocha o výmere 5126 m2/ v k. ú. Vyšehradné, ktorá je vo vlastníctve obce
Nitr. Pravno v prospech vlastníka
parc. č. C-KN 277/1 a parc. č. 277/2
v k. ú. Vyšehradné a zároveň udelila
súhlas s uzatvorením Zmluvy o zriadení uvedeného vecného bremena, ktorej
vecné bremeno na dobu neurčitú pre
p. Slavomíra Polonyiho, Nitr. Pravno.
III. U l o ž i l o
a/ Konateľovi spoločnosti Obec
Nitrianskom Pravne s.r.o. Ing. Balčirákovi Jozefovi písomne odpovedať
poslancovi obecného zastupiteľstva
Ing. Petrovi Pekárovi na dotazy k rekonštrukcií bývalého objektu ZUŠ –
polyfunkčného objektu k priebehu
a výsledkom verejného obstarávania
na:
– opravu strechy polyfunkčného
objektu
– zateplenie polyfunkčného objektu
– výmeny plastových okien a dverí
polyfunkčného objektu
b/ Konateľovi spoločnosti Obec
Nitrianskom Pravne s.r.o. Ing. Balčirákovi Jozefovi písomne odpovedať
poslancovi obecného zastupiteľstva
Ing. Petrovi Pekárovi na dotaz k prenájmu časti priestorov bývalého objektu ZUŠ – polyfunkčného objektu
medzi prenajímateľom Obec Nitrianske Pravno s.r.o. a nájomcovi Ing. Rastislavovi Murgašovi – Atyp ateliér zo
sídlom Dolná Ždaňa, 966 01 Hliník
nad Hronom.
c/ Na základe podnetu poslanca obecného zastupiteľstva Mareka
Olera konateľovi Spoločnosti Obec

Nitrianskom Pravne s.r.o. Ing. Balčirákovi Jozefovi do najbližšieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva
pripraviť písomne podklady :
– k celkovej ťažbe dreva Obec
Nitrianske Pravno s.r.o. za rok 2012
podľa druhu drevín (o aký druh ťažby
sa jednalo)
– spracovať komplexné údaje
v Obci Nitrianske Pravno s.r.o. k predaju dreva za rok 2012 podľa druhu
a akosti drevín, zároveň uviesť údaje
v m3 a eurách
– vykonať komplexnú inventúru
drevných zásob k 31.12.2012
d/ Obecnému úradu zapracovať
do uznesenia obecného zastupiteľstva
z 14.2.2013 písomné pripomienky
MUDr. Elischera Viliama v plnom
znení k:
– k hrobovým miestam na miestnom cintoríne

– k bývalej čerpacej stanici v lokalite Prievidzská ulica
Hlasovanie poslancov:
Starosta obce dal hlasovať za
návrh uznesenia nasledovne:
a/ zvlášť za návrh VZN č. 10/2012
Ženský spevácky zbor Tenerezza, ktorý má 27 člekde je podmienkou 3/5 väčšina
niek, vznikol v júni v roku 2001. Jeho dirigentkou je
prítomných poslancov
DiU Alica Matušíková. Pravidelne vystupuje pri rôznych
b/ za zbytok uznesenia
Za uznesenie v tomto znení hlasospoločenských akciách v obci, v blízkom i širšom okolí.
valo všetkých 9 prítomných poslancov
Stúpajúcou kvalitou prednesu a zaujímavým repertoz celkového počtu 11 poslancov Obecárom sa dostáva do vedomia poslucháčov a získava
ného zastupiteľstva v Nitr. Pravne.
si stále viac priaznivcov. Každé vystúpenie je pre nás
Keďže viac pripomienok nebolo
dôležité, preto sa na všetky zodpovedne pripravujeme.
a program bol vyčerpaný starosta
Láska nie je len vrúcnym citom dvoch ľúbiacich sa
obce Ing. Balčirák Jozef poďakoval
bytostí, ale aj pozitívnou väzbou k niečomu, čo nás spreposlancom a ostatným prítomným za
účasť a zasadnutie vyhlásil za skonvádza celým životom. I preto sme prijali pozvanie vystúpiť
čené.
na vianočnom koncerte 14. 12. 2012 na Obecnom
				 úrade v Nitrianskom Pravne, kde sa zbor prezentoval

Vystúpenia ženského speváckeho
zboru Tenerezza

Boďová Ľubica
Prednosta OcÚ Nitr. Pravno

Zimné slá v nosti
Hornoni tria
Obec Nitrianske Pravno v spolupráci s ďalšími kultúrnymi
inštitúciami pripravuje každý rok otvorenie Zimných slávností
Hornonitria. Pri tejto príležitosti organizuje obec rôzne výstavy
vernisáže a iné. Ani tento rok nebol výnimkou. Tohtoročná
vernisáž sa týkala fotografií z Hornej Nitry. Odfotografované
boli rôzne kultúrne dedičstvá na ktoré už pomaly zabúdame.
Poslaním tohto podujatie je zachovanie kultúry a krás Hornonitria. V príhovore nás pán Lenhart upozornil aby sme nezabúdali
a nezanevreli na krásy Hornonitria, ktoré sú okolo nás. Aby sme
neostali ľahostajní voči krásnym kultúrnym dedičstvám v našich
mestách, obciach, dedinách...
M.T.

Z okienka turistiky

Pravňanskí turisti opäť zahájili zimnú turistickú sezónu.
Zahájenie bolo na turistickej chatke vo Fačkovskom sedle.
Po prehodnotení letných turistických akcií nasledovalo
opekanie chutných klobások a malé občerstvenie. Potom
nasledovala túra. Stopa viedla od chatky smerom cez Dlhú
lúku do Tužiny. Ďalej pokračovali turistické akcie na bežkách:
Fačkovské sedlo – Bukovec – Kľačno, Fačkovské sedlo – Dlhá
lúka – Tužina. Nasledujúce plánované akcie budú:Polerieka –
Hadviga – Farská lúka – Nitrianske pravno, Chvojnica – Ovsiar
pod Čičermanom – Čičmany – Tužina, Vyšehradské sedlo –
Štyri chotáre – Brezany. Príďte medzi nás a privítame hlavne
aj mladších. Snehu je zatiaľ dosť.
Horám zdar!						
			
Teo Haneš

piesňami IN DULCI JUBILO, RADUJME SA VŠETCI
A RESONET.
Repertoár ženského speváckeho zboru Tenerezza
je však veľmi široký. Od baroka, cez renesanciu až po
muzikálové skladby. Rady máme aj známe ľudové piesne
a trávnice a zaspievame si aj po anglicky, nemecky, či
krásne ruské piesne.
Piesne z rôznych žánrov a kútov sveta odzneli aj
26. 12. 2012 počas vianočného koncertu v rímsko-katolíckom kostole v Kľačne, ale aj 5. januára 2013 na
novoročnom koncerte v kostole Svätého Jána Krstiteľa
v Nitrianskom Pravne.
Veríme, že všetkým tým, ktorí na naše koncerty prišli,
sme spríjemnili sviatočné chvíle pohody a zaspievali
sme piesne s precítením a srdečným zápalom tak, ako
to vie podať len milovník spevu, ktorý má dobré srdce.
2. marca 2013 vystúpi Ženský spevácky zbor Tenerezza ako hosť na „Zimných slávnostiach Hornonitria“
pod názvom „Súzvuky“ v Kľačne o 15.00 hod.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie s milovníkmi zborového
spevu.
O. Jamrichová

POĎAKOVANIE
Poďakovanie patrí členkám výboru PZŽ, ktoré pripravili
pre všetkých, ktorí prišli na koncert ženského speváckeho
zboru Tenerezza, vynikajúci novoročný punč. Takže po
skončení koncertu sme si mohli všetci spoločne pripiť na
ďalšie a nielen spevácke úspechy v roku 2013.
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Po rokoch opäť fašiangový
sprievod v obci

Už v minulosti boli typickým znakom fašiangov sprievody
a pochôdzky maskovaných postáv. Keďže táto ľudová tradícia
v našej obci akosi zanikla, členky výboru PZŽ sa rozhodli,
opäť ju oživiť. Pre toto fašiangové obdobie je dovolené naozaj
všetko. Vážne veci sa zrazu stávajú veselými.
V sobotu 9. februára bolo nádherné zimné počasie a fašiangovanie v takomto čase nikomu nevadilo. Členky PZŽ
a s nimi pár ochotníkov – pánov sa poprezliekalo do typických
fašiangových kostýmov, vyzbrojili sa vynikajúcou náladou a za
sprievodu harmoniky, ozembuchu a veselého spevu sa vybrali
fašiangovať do ulíc obce. Sprievod masiek vykúzlil na tvárach
okoloidúcich nielen údiv, ale i prekvapenie , obdiv a veselú
náladu. V obci zneli veselé ľudové pesničky, harmonikár preberal veselo, do rytmu búchal ozembuch a všetkým to ladilo.
Kočiar, ktorý vo fašiangovom sprievode nemohol chýbať sa
rýchlo naplnil slaninou, klobáskami a nechýbali ani fľašky s alkoholom. Vajíčka, šišky fánky i peniaze sa ukladali do košíkov.
Veď práve pitie a hodovanie je typickým znakom fašiangov.
Celý fašiangový sprievod bol milo prekvapený pohostinnosťou tých, ktorých navštívil. Čo bolo dôkazom toho, že občania
majú záujem o udržiavanie tejto ľudovej tradície v našej obci.
Keďže obísť všetky ulice sa naozaj nedá, členky výboru PZŽ
odkazujú, že o rok fašiangový sprievod navštívi práve tie, ktoré
tento rok nestihol.
Po skončení obchôdzky sa členky PZŽ zišli v budove VJARSPOLU, aby pripravili fašiangové pohostenie pre všetkých,
ktorí sa prišli večer do jedálne VJARSPOLU zabaviť a zároveň
ukončiť fašiangové obdobie. Vyvrcholením celého dňa bolo
večerné pochovávanie basy. Pri pochovávaní nechýbala doktorka, ktorá ešte chcela base predĺžiť jej životnú púť, asistoval
tiež farár, kostolník a nechýbali ani ženy plačky. Celé to mali
opäť v réžií členky výboru PZŽ.
Veríme, že v tento deň bolo všetko to, čo k fašiangom patrí.
Bolo čo vypiť, aj čo zajesť a hádam bolo aj dosť tej pravej
fašiangovej zábavy.
O. Jamrichová
Členka výboru PZŽ
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Fašiangy v MŠ
„Už sa fašiang kráti,
už sa nenavráti,
všetky dievky plačú,
že sa nevyskáču.“
I táto pieseň znela v podaní detí z MŠ počas fašiangového sprievodu obcou, ktorý potešil všetkých okoloidúcich,
cestujúcich v piatok 8.2.2013. Aj touto formou sa snažíme prispieť k udržiavaniu ľudových tradícií v rámci regionálnej výchovy.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili svojou prítomnosťou, obdivom zaujímavých, originálnych masiek, ale
hlavne tým, ktorí odmenili deti akoukoľvek pozornosťou,
maškrtou.
Vrátim sa ešte k piesni z úvodu: „Všetky dievky plačú,
že sa nevyskáču.“ Našim dievčatám, ale i chlapcom sa to
veru stať nemôže. Karnevalová diskotéka v každej triede
bola toho dôkazom. Smiech, zábava, tanec, dobrá nálada
sa niesli celou MŠ. Deti, ale i zamestnanci MŠ sa rozlúčili
s tohtoročnými fašiangami v tom pravom fašiangovom
duchu.
A čo dodať na záver? Tešíme sa na fašiangy v budúcom
roku a ak ste nás nevideli, nepočuli tento rok, radi vás fašiangovo naladíme v roku budúcom.
R. Leitmanová

február 2013
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Deň predškolákov
Na Spojenej škole v Nitrianskom Pravne bolo 29. januára 2013
o poznanie rušnejšie ako obyčajne. Konečne prišiel dávno očakávaný
deň našich predškolákov, ktorí už v najbližších dňoch navštívia so
svojimi rodičmi základnú školu s cieľom zapísať sa a prezentovať
pani učiteľkám svoje nadobudnuté poznatky a skúsenosti z mnohých
oblastí. Pre budúcich prvákov , našich predškolákov si pani učiteľky
Mgr. Šnircová, Mgr. Benešová a Mgr. Klincová so svojimi žiačikmi –
prváčikmi pripravili privítaciu hodinku v triede, ktorá sa niesla v duchu
rozprávky „ Červená čiapočka“, priateľstva a kamarátstva. Budúci
prváci sa neostýchali a vyskúšali všetko, čo pre nich učitelia základnej školy pripravili. Deti mali možnosť oboznámiť sa s používaním
interaktívnej tabule na ktorej prezentovali naučené písmenká .Pani
učiteľky do činností zapojili aj predškolákov, zaspievali si piesne,
zarecitovali riekanky a zahrali sa hru „Zlatá brána“. Predškoláci
odchádzali domov spokojní s vlastnými výkonmi, obdarení drobnými
pozornosťami a v odhodlaní urobiť prvý veľký krok, ktorý ich čaká na
ceste od dieťaťa ku školákovi - zápis do 1. ročníka základnej školy.
Mgr. Marta Hladká
zástupkyňa SŠ

Deti a polícia

Aby pedagogické pracovníčky zábavnou formou zefektívnili
pôsobenie edukačných aktivít na dieťa,pozvali dňa: 16.01
2013 do našej materskej školy na besedu pani policajtku
z okresného oddelenia Prievidzi.
Teta v zelenej uniforme deti veľmi upútala a zaujala. Motivačnou rozprávkou „Snehulienka“ deťom priblížila obsah besedy,
ktorá bola zameraná na riešenie problémových situácií a zdôvodnenie nebezpečenstva kontaktu s neznámymi osobami.
Formou dialógu a veku primeranými otázkami pani policajtka,
vyzývala deti k logickému uvažovaniu , zisťovala ako deti porozumeli náučnej rozprávke. Deti vyjadrovali svoje pocity a dojmy
z rozprávky, aktívne odpovedali na otázky a spoločne riešili
danú problémovú situáciu. Náučná rozprávka deti podnietila
k bohatej aktívnej diskusii.
Ďakujeme za pekné stretnutie.
							
P.uč: Richterová Viera

Zápis do prvého ročníka
Dňa 30.1.2013 a 31.1.2013 sa v Spojenej škole
v Nitrianskom Pravne konal zápis do prvého ročníka.
Na školský rok 2013/2014 sme zapísali 70 prvákov.
Rodičia 14 detí požiadali o odklad povinnej školskej
dochádzky o jeden školský rok. Pani učiteľky z I. stupňa využili pri prípravách zápisu svoju bohatú fantáziu
a tvorivosť. Už pri vstupe do pavilónu vítala budúcich
prvákov krásna „karnevalovo“ ladená výzdoba. Usmiaty
šašo či milá princezná sprevádzali deti a ich rodičov do
triedy, kde sa zápis konal. Tu čakali predškolákov pani
učiteľky, ktoré v pokojnom rozprávkovom prostredí
zisťovali vedomosti detí, ich rečovú zrelosť, poznávanie farieb, čísel i geometrických tvarov. Deti uvoľnene
recitovali básničky, spievali pesničky a za odmenu
dostali sladkosť i pekný darček, ktorý im pripravili žiaci
našej školy. Budúci prváci boli šikovní, bystrí a my sa
už tešíme na stretnutie s nimi v septembri, kedy sa pre
nich prvýkrát otvoria brány našej školy.
Mgr. Marta Hladká
zástupkyňa SŠ

Reprezentácia školy v okresnom
kole olympiády v anglickom jazyku
17. januára 2013 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády
v anglickom jazyku na ZŠ Malonecpalská ul. v Prievidzi.
Víťazi školského kola Róbert Gresho (7.A) a Natália Kökényová(9.B) sa na súťaž pod vedením p. uč. Martiny Liptákovej
a Ivana Jusku vopred svedomito pripravovali. Súťažilo sa v 2
kategóriách.
V kategórii 1A (žiaci 5.-7. ročníka) súťažilo spolu 19 žiakov.
Róbert Grescho sa v tvrdej konkurencii škôl prebojoval na
krásne 7. miesto a z celkového počtu 58 bodov získal 4O.
O prvenstvo bojovala aj Natália Kökényová v kategórii 1B
(žiaci 8.-9. ročníka). Hoci sme aj jej držali palce, neumiestnila
sa. Z celkového počtu 26 súťažiacich získala 2O. priečku.
Obom súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme žiakom
ako aj p. učiteľom, ktorí ich pripravovali, za krásnu reprezentáciu našej školy .
Mgr. Marta Bieliková
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Silvester na Vyšehrade

Neviem presne po koľkýkrát sa uskutočnil turistický výstup na Silvestra
na Vyšehrad. Organizačne ho zabezpečuje regionálna rada Klubu slovenských turistov Prievidza. Zaistí dva autobusy, ktoré priberajú aj turistov
z Nitrianskeho Pravna. Výstup sa uskutočňuje z Vyšehradského sedla , zo
Solky, z Vyšehradného a z Jasenova. Zraz účastníkov je o 11.00 hod. na vrchole Vyšehradu. Z Nitrianskeho Pravna som napočítal 36 účastníkov. Po
príhovoroch k účastníkom výstupu a rozdaní kalendárov turistických akcií
na rok 2013 sa účastníci rozchádzajú. Pravňanci idú po svojej vychodenej
trase. Najprv ,, pod bak“ kde pri ohníčku opekajú slaninu, klobásy, pripravujú čaj a niečo k čaju. Po tejto povinnej zastávke sa rozchádzame cez
Vyšehradné, prípadne cez Solku domov. K vydarenému podujatiu sa pridalo aj celkom prijateľné počasie. Aspoň sme pozhadzovali to, čo sme počas
sviatkov nabrali na seba.
Juraj Ličko

Úspechy v obvodnom kole Olympiády
v nemeckom jazyku

Dňa 24. 1. 2013 sa v Centre voľného času „SPEKTRUM“ v Prievidzi
zišli víťazi školských kôl olympiády v nemeckom jazyku, aby si navzájom zmerali úroveň vedomostí v rámci obvodného kola.
Naša škola mala zastúpenie v kategóriách 1A ( to sú 5., 6., 7. ročníky)
a 1B, ( 8. a 9. ročníky). V kategórii 1C postúpil priamo do krajského
kola Marek Matiaško z 9. C, ktorého pripravuje p. uč. Mgr. D. Šiatinská.
Lea Krajči z 5. A, ( kat. 1A ) sa olympiády zúčastnila prvýkrát a vo
veľkej konkurencii získala krásne 3. miesto. S prípravou jej pomáhala
p. uč. Mgr. M. Pastoreková.
V kategórii 1B nás reprezentovala Silvia Krebesová z 8. A, ktorej
s prípravou pomáhala p. uč. Mgr. I. Haneschová. Silvia získala suverénne vo všetkých častiach súťaže najviac bodov a tak si zaslúžene
vybojovala vynikajúce 1. miesto a zároveň postup do krajského kola.
Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole v Trenčíne.
Mgr. I. Haneschová

3. miesto v súťaži
„O zlatú hviezdičku“

Občianske združenie Vyšehrad v spolupráci s Obecným úradom Nitrianske Pravno a Regionálnym kultúrnym
centrom v Prievidzi vyhlásili aj v roku 2012 súťaž v tvorbe
betlehemov.
Do súťaže, ktorá je učená žiakom MŠ, ZŠ a ZUŠ do
15 rokov, sa zapojili aj šikovné deti zo základnej školy
navštevujúce krúžok „Kúzla s papierom“ . Svojimi šikovnými rukami vytvorili mozaikovou technikou z farebného
krepového papiera betlehem, ktorý získal v súťaži krásne
tretie miesto. Odmenou im bola nielen zlatá hviezdička
a spomienková plaketa, ale aj obdiv a rešpekt spolužiakov a okolia.
Súťažiaci: Filip Andrej Richter 2. C, Alexandra Drábiková 4. A, Kristína a Jessica Balážové 5. B, Nadja Cicková 5. B, Katarína a Miloslav Gáplovskí 5. B, Viktória
Kmeťová 5. B, Nikoleta Majorová 5. B
Srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa elánu a tvorivosti.
PaedDr. Petra Drábiková
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DETSKÁ HERNIČKA

Milí čitatelia, opäť vám prinášame veselé správy o činnosti v Detskej
herničke. Hlavnou náplňou aktivít v Detskej herničke je podporiť rozvoj
osobnosti detí už od útleho veku a to po stránke fyzickej, emocionálnej a sociálnej. Preto vám ponúkame rôzne možnosti zapojenia sa
do ponúkaných programov a pomôcť vám oživiť a spríjemniť chvíle
strávené s vašimi deťmi.
Tak, ako každý rok, aj teraz sme otvorili hudobné kurzy pre najmenšie deti a ich rodičov. O tom, že tieto kurzy sú populárne svedčí
fakt, že v Herničke pracujú dve skupinky detí od 2 do 4 rokov a od
11. februára sa začal kurz pre bábätká od 4 do 18 mesiacov. Do kurzov
je možné kedykoľvek sa prihlásiť. Stačí sa prísť pozrieť a vyskúšať.
Malých muzikantov ste mali možnosť vidieť aj na Vianočnom koncerte. Na jeseň sa v Detskej herničke uskutočnila tiež burza detského
oblečenia, 6. decembra zavítal k deťom Mikuláš a 7. februára sme
sa zabavili na Baby karnevale. Týmto chcem poďakovať Obecnému
úradu, že nám prispel na nákup maškŕt a občerstvenia pre deti.
Ako vidíte, v Detskej herničke sa stále niečo deje. Príďte medzi
nás spolu s vašimi deťmi a prežite pekné chvíle v spoločnosti nových
kamarátov. Na jar pripravujeme:
14. marca 2013 o 9:30 Burza jarného a letného detského oblečenia (0 – 6 rokov)
21. marca 2013 o 9:30 Tvorivá dielnička pre najmenších – výroba
veľkonočných ozdôb.
Cvičenie pre mamičky - od 7. marca pozývame všetky mamičky na
cvičenie vždy vo štvrtok o 9:00. Cvičenie je zamerané na spevnenie
celého tela po pôrode a uvoľnenie napätého svalstva a chrbtice.
Vhodné pre mamičky po šestonedelí. Cvičiť možete prísť spolu so
svojimi detičkami. Vstup voľný.
Rozpis aktivít: PO 9:00 Hudobný kurz pre deti 4 – 18 mesiacov
		
UT 10:00 Hudobný kurz pre deti 1,5 – 3 roky
		
16:00 Hudobný kurz pre deti 3 – 4 roky
		
ŠTV 9:00 Cvičenie pre mamičky
		
9:30 Hernička – herňa otvorená pre všetky
			 deti
Vstup do herničky je voľný.

PRAVNIANSKE ZVESTI
február 2013

Fotoreportáž Karnevalu

Návšteva predškolákov v ZŠ
Dňa 29.1.2013 sa v dopoludňajších hodinách dve triedy predškolákov z materskej školy vybrali na návštevu prvých ročníkov do ZŠ.
Veľmi sa tešili a boli plné očakávaní čo tam uvidia. Pri príchode nás
privítala pani zástupkyňa pre 1. stupeň ZŠ Mgr.Marta Hladká.
Deti z MŠ sa rozdelili do troch tried. Každá pani učiteľka mala pripravenú ukážkovú hodinu. Prváci ukázali našim predškolákom čo
všetko sa naučili. Čítali, počítali, písali a do vyučovania sa zapojili aj
deti z MŠ. Na záver sme poďakovali p. učiteľkám a odovzdali malé
pripravené darčeky. Našim deťom sa na návšteve v ZŠ veľmi páčilo.
Ešte raz ďakujeme p. učiteľkám zo ZŠ, ktoré pre nás pripravili
pekný program a budúcim prváčikom prajeme veľa šťastia a chuti
do učenia sa nového.
Lucia Vrábelová , uč.MŠ
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MUDr. Mária Elischerová, Prievidzská 48/90, 972 13 Nitrianske Pravno
Vec: Podnet občianky obce Nitrianske Pravno na zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne prednesené dňa 14. februára 2013
Vážený pán starosta,
vážení poslanci obecného zastupiteľstva,
vážení prítomní,
dovoľte, aby som na Vás, ako predstaviteľov miestnej samosprávy a zástupcov, ktorých sme si my, občania, zvolili, obrátila na pôde dnešného obecného
zastupiteľstva s problémom, ktorý ma trápi už dlhší čas.
Ide o tabule na našom miestnom cintoríne s nápisom ,,Hrobové miesto určené
na likvidáciu“. Keďže bývam v bezprostrednej blízkosti cintorína, na ktorom sú
pochovaní aj moji rodičia, na cintorín chodím často a stretávam aj ľudí, ktorí
tam prichádzajú z blízka i z ďaleka. Z rozhovorov s nimi viem, že spomínané
tabule ich veľmi prekvapia. A nejde o pozitívne prekvapenie, ale doslova o šok...
Tak je to aj v poslednom čísle časopisu Prievidzsko v článku od Erika Kližana
Zanechali svoju pečať na hornej Nitre ktorý vám odporúčam do pozornosti.
Možno poznáte citát o tom, že národ, ktorý nemá minulosť, nemá ani budúcnosť. Rušením starých hrobových miest, na ktorej sú v drvivej väčšine prípadov
uvedené nemecké mená, ničíte minulosť našej obce. Je paradoxom, ako rýchlo
dokáže zmiznúť mnoho rokov, desaťročí či storočí histórie. Bohužiaľ, v prípade, že
sa hrobové miesto zruší, jeho obnova nebude možná... Nehovoriac o tom, že je to
prejav neúcty k našim rodákom žijúcim v Nemecku, ktorý nemalými ﬁnančnými
prostriedkami podporili obnovu pamiatok v našej obci – či už Kalvárie, strechy
na kostole, pamätníka obetiam prvej svetovej vojny a podobne.
Poznám aj cintoríny v iných obciach nášho okresu či iných častiach Slovenska a s ničím podobným som sa nestretla. V dnešnej dobe prevláda presne
opačný trend – cintoríny sa ako kultúrne dedičstvo obnovujú, obce a mestá
vynakladajú prostriedky na ich úpravu a údržbu. V našej obci je to naopak –
keď to poviem veľmi naturalisticky, dalo by sa to označiť ako vyhadzovanie
predkov z ich hrobov.
Preto sa chcem spýtať, či si takto samospráva obce predstavuje ten správny
spôsob prejavu úcty k našim predkom. Pokiaľ áno, mala by som svoje rozhodnutie prehodnotiť, pretože obyvatelia i návštevníci našej obce považujú súčasnú
situáciu za príklad hrubého barbarstva. Preto sa pýtam, či je naša obec taká chudobná že potrebuje bohatnúť aj na mŕtvych, ktorý nenechá odpočívať v pokoji.
Keby som chcela zájsť do krajnosti, spýtam sa, či raz, keď za ne nebude
zaplatený poplatok, umiestnite tabuľu aj na pomník rodičov nášho významného
rodáka, sochára Jozefa Damku. Alebo budú tieto miesta zaplatené z rezervného
fondu obce či prostriedkov určených na kultúru? Moja otázka bola rečnícka,
nechcem, aby ste na ňu odpovedali, stačí, ak sa nad ňou zamyslíte...
Tým vás, ktorí sa do Nitrianskeho Pravna prisťahovali, to nič nehovorí. Vaši
predkovia sú pochovaní na iných cintorínoch. Ale nezabúdajme na to, aký
príklad dávame našim deťom. Aby sme sa aj my raz, keď im budeme zavadzať,
neocitli zrušení.
Pokiaľ obec nemá záujem, vynaložiť na zachovávanie cintorína prostriedky
z vlastných zdrojov, odporúčam hľadať zdroje inde.
Alebo viedlo ku vzniku tabúľ niečo iné, a nie ﬁnancie? Konkrétne to, že obec
nemá miesto na cintorín? Potom sa pýtam, prečo obec nerozšíri cintorín aj na
pozemok bývalej benzínovej pumpy, aby mohli mať naši predkovia konečne
pokoj, ktorý im patrí.
Takmer na každom pomníku je nápis ,, Odpočívaj v pokoji“, tak ho tým našim
predkom doprajme.
Umiestňovanie tabúľ na staré hroby má však od spomenutého nápisu veľmi
ďaleko...
Ďakujem za pozornosť
MUDr. Mária Elischerová

cintorín

Obecný úrad pri správe cintorína vychádza z platnej legislatívy, ktorú
musí dodržiavať každá obec na Slovensku. Konkrétne zákonom o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. a následne Všeobecne záväzným nariadením obce
Nitrianske Pravno č. 9/2012.
Podľa zákona je každá obec povinná uzatvoriť na každé hrobové miesto
nájomnú zmluvu. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej
zmluvy. Hrobové miesto si pozostalí prenajímajú, nie kupujú, ako si možno
niektorí, najmä starší ľudia mysleli. Nájomné zmluvy boli od roku 2010
zavedené hlavne kvôli ošetreniu práv a povinností nájomníkov hrobových
miest, nakoľko aj pri takej veci, akým je hrobové miesto, dochádza k nezhodám v rámci rodín pozostalých, ktoré dokonca môžu vyústiť k súdnym
sporom. Zákonodarný orgán SR práve z tohto dôvodu zaviedol povinnosť
uzatvorenia zmluvy, aby boli všetky práva a povinnosti jasne vymedzené.
Na jednej strane nájomca získava podpisom zmluvy právo výhradného
rozhodnutia o napr. tom, ktorý zosnulý môže byť do predmetného hrobu
pochovaný, aké stavebné či iné úpravy môžu byť s hrobom vykonané. Bez
jeho súhlasu nemôže nikto z ostatných pozostalých takéto úpravy vykonávať, ani požadovať uloženie zosnulého, s ktorým nájomca nesúhlasí.
Na druhej strane sa nájomca zaväzuje, že okrem iného bude hrobové
miesto udržiavať v dôstojných podmienkach a v technicky dobrom stave,
aby sa nemohlo stať, že napr. náhrobok svojim zrútením spôsobí poškodenie
iného hrobu, či dokonca úraz osobe pohybujúcej sa v jeho blízkosti.
Obec je zo zákona povinná uzavrieť nájomnú zmluvu pre každé hrobové miesto (s výnimkou kultúrnej pamiatky). Za týmto účelom v prípade
nejasného nájomcu obec musí upozorniť na fakt, že pre hrobové miesto
nie je uzavretá nájomná zmluva alebo nie je zaplatené nájomné. Správca
pohrebiska tak môže urobiť umiestnením informácie o uvedenej skutočnosti
napr. na nástenke pri dome smútku. Nakoľko ale takéto oznamovanie by
nemuselo byť dosť účinné (hlavne pri pozostalých, ktorí navštevujú cintorín
zriedkavo), obec môže pristúpiť k oznámeniu formou tabuľky priamo na
hrobovom mieste. Ak teda počas doby, počas ktorej plynie výpovedná lehota
(nebolo uhradené nájomné alebo nebola uzavretá nájomná zmluva), niekto
z pozostalých navštívi cintorín, bude zaručene o danom stave informovaný.
Pokiaľ nájomca do vyhradeného času neprejaví záujem o hrobové miesto, je
tento hrob považovaný za opustený a obec ho následne zlikviduje a miesto
sprístupní na ďalšie pochovávanie.
Pre viac informácií odporúčame internetovú stránku www.cintorin.
nitrianskepravno.sk, kde je k dispozícii aj zákon č.131/2010, VZN č.9/2012
a vzor nájomnej zmluvy. V prípade potreby ďalších informácí, napr. o konkrétnych hrobových miestach je k dispozícii tel. číslo 046/5447 510-klapka
29, email cintorin@nitrianskepravno.sk alebo Vám budú informácie poskytnuté na Obecnom úrade v kancelárii č. 22 (1. poschodie).

uPOZORNeNie PRe ObČaNOv
Žiadame občanov, ktorí majú na cintoríne v Nitrianskom
Pravne, vo Vyšehradnom a v Solke pochovaných príbuzných a ešte nemajú uzavretú nájomnú zmluvu o prenájme
hrobového miesta (bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú
uhradený poplatok), aby sa informovali na obecnom úrade na tel. čísle 046/5447 510-klapka 29, emailom na cintorin@nitrianskepravno.sk alebo osobne v kancelárii č. 22
(1. poschodie). Viac informácií nájdete aj na stránke cintorin.
nitrianskepravno.sk.

AK MÁTE ZÁUJEM PODIEĽAŤ NA SA NA TVORBE PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ, DORUČTE NÁM VAŠE PRÍSPEVKY.
UZÁVIERKA NAJBLIŽŠIEHO VYDANIA PZ BUDE 31. MARCA 2013.
Ďakujeme.
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