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• tradičný pravniansky jarmok

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v nitrianskom Pravne
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
v r. 2012 zvolal starosta obce
Ing. Jozef Balčirák, na deň 9. 2.
2012. 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 sú je
prítomní 9 poslanci, 2 poslanci
sú ospravedlnení, tak je rokovanie zastupiteľstva uznášania
schopné. Starosta obce predložil na rokovanie program zasadnutia. Vyzval poslancov, aby
za program hlasovali. Poslanci
odsúhlasili navrhnutý program
zastupiteľstva. Starosta obce
informoval prítomných, že z rokovania zastupiteľstva sa robí
zvukový záznam a tiež prvý krát
skúšobne videozáznam z rokovania zastupiteľstva.

Rokovanie 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. Kontrola plnenia uznesení
OZ, správa o kontrolnej činnosti
HK za r. 2011
5. Správa o výkone samosprávnych funkcií a prenesených
kompetencií zo štátnej správy na
obec za r. 2011
6. Návrh VZN - Územný plán
obce Nitrianske Pravno
7. Odpredaj majetku obce
8. Rôzne – diskusia
9. Uznesenie
10. Záver
Správu o činnosti Obecnej
rady v Nitr. Pravne od posledného zasadnutia OZ predložila
p. Boďová Ľubica – prednosta
OcÚ Nitr. Pravno. Správu hlavného kontrolóra
o plnení uznesení obecného

zastupiteľstva a správu o kontrolnej činnosti za rok 2011
predložil p. Miklošovič Peter
– hlavný kontrolór obce Nitr.
Pravno. Správu o výkone samosprávnych funkcií a prenesených
kompetencií zo štátnej správy
na obec za r. 2011 predložila p.
Boďová Ľubica – prednosta OcÚ
Nitr. Pravno.
Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu obce Nitr. Pravno predložil starosta obce Ing. Balčirák
Jozef. Správu o vyhodnotení
návrhov a pripomienok k územnému plánu obce predložila p.
Chmurová Drahomíra.
Návrh na odpredaj majetku
obce ako aj zmenu v pôvodne
schválenom uznesení obecným
zastupiteľstvom s odporúčaním
Obecnej rady a komisie výstavby predložil starosta obce Ing.
Balčirák Jozef. Odporúčanie je
zapracované v návrhu na uznesenie.
V tomto bode programu sta-

rosta obce Ing. Balčirák Jozef
predložil návrh na Doplnok
k Územnému plánu obce, Zmluvu o budúcej darovacej zmluve
uzatvorenej medzi obcou Nitr.
Pravno a Ing. Šultzom Petrom
k bezodplatnému prevodu
majetku, predložil na schválenie cenník pre odpredaj dreva
z obecných lesov, žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Nedožery-Brezany o úľavu na dani
z nehnuteľnosti, žiadosť firmy
VJARSPOL s.r.o. o splátkový kalendár k dani z nehnuteľnosti na
r. 2012 a tiež zmenu uznesenia
prijatého na zasadnutí zastupiteľstva 15. 12. 2011 č. 11/2011
k výstavbe bytových domov.
Po predložení uvedených
žiadostí a návrhov starosta
obce Ing. Balčirák Jozef vyzval
poslancov a ostatných prítomných k diskusii.
Poslanec p. Oller Marek
predložil informáciu k návrhu na schválenie cenníka pre
odpredaj dreva z obecných
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lesov, porovnal navrhovanú cenu
s cenou pre odpredaj v štátnych
lesoch. Odporúča pre zabezpečenie kontroly pri odvoze dreva
z obecných lesov označiť jeden
odvážaný kus pri samovýrobe
značkou – ciachou, čo je potrebné zabezpečiť zo strany OLH
p. Královiča.
Poslanec Ing. Pekár Peter
navrhuje zmenu v cenníku za
odpredaj dreva a to rozdeliť
cenu dreva pri odpredaji a platení v hotovosti, alebo na faktúru
a tiež rozdeliť cenu pre občanov
Nitr. Pravna a ostatných občanov z iných obcí.
Poslanci spoločne v diskusii
dospeli k názoru, že je potrebné
rozdeliť cenu pri odpredaji dreva a to tvrdé drevo pre občanov
N. Pravno za 35,- € a ostatní
z iných obcí 40,- € za m3 a za
drevo mäkké jednotnú cenu vo
výške 20,- €/m3.
Občan p. Leitmann Rudolf
požaduje zo strany obce zabezpečiť posyp chodníkov, nakoľko
sa veľmi šmýka na zľadovatelých
plochách chodníkov po jednotlivých uliciach.
Na jednotlivé diskusné príspevky odpovedal starosta obce
Ing. Balčirák Jozef. Vysvetlil povinnosť vlastníkov nehnuteľností
starať sa o bezpečnosť a údržbu
chodníkov pred domami a firmami v obci. Po ukončení diskusie
vyzval predsedu návrhovej komisie Ing. Zaťkovú Miroslavu, aby
predložila návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 1/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne:
Zobralo na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej
rady v Nitr. Pravne, doporučenia
a kontrolu plnenia uznesení.
b/ Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
za rok 2011.
c/ Správu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení obec2

ného zastupiteľstva.
d/ Správu o výkone samosprávnych funkcií a prenesených
kompetencií zo štátnej správy na
obec za r. 2011.
e/ Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk z prerokovania
návrhu ÚPN-O.
f/ Stanovisko Krajského stavebného úradu Trenčín, Odb.
územného plánovania, podľa
§ 25 zákona č. 50/1976 Zb. - stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, číslo KSU/201212/405-3/Pe zo dňa 6. 2. 2012,
ktorým doporučuje schválenie
ÚPN-O Nitrianske Pravno.
g/ Žiadosť firmy AZ REAL
PD s.r.o. o prehodnotenie funkcie územného plánu obce Nitr.
Pravno.
Schválilo
a/ Odpredaj majetku obce –
pozemok – formou priameho
predaja nasledovne: parcelu
číslo 7033/1 – ostatné plochy
o výmere 371 m2, k. ú. Nitr.
Pravno za cenu podľa znaleckého posudku minimálne však za
cenu 5.194,- €. + cena za znalecký posudok + cena za zverejnenie + cena za geometrický plán +
poplatky na Katastrálnom úrade
Termín: do 31. 12. 2012
b/ Úpravu splatnosti dane
z nehnuteľnosti na r. 2012 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/ V zmysle § 26 a § 27 ods. 3
zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona, v znení neskorších
predpisov Územný plán obce
Nitrianske Pravno.
d/ Všeobecne záväzné nariadenie /VZN/ obce číslo 1/2012,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
ÚPN – O Nitrianske Pravno.
e/ Zmluvu o budúcej darovacej zmluve medzi budúcim
darcom Ing. Petrom Šultzom
a budúcim obdarovaným Obcou
Nitrianske Pravno na darovanie
pozemku parcela číslo 2050/8
vo výmere 407 m2.
f/ Cenník pre odpredaj dreva
z obecných lesov, ktoré sú v obhospodarovaní a správe spoločnosti Obec Nitrianske Pravno,
s.r.o. podľa prílohy /Cenník
predaja dreva/.
Termín platnosti: od 10. 2.
2012
g/ Vypracovanie zmien a doplnkov Územného plánu obce
Nitr. Pravno – Doplnok č. 1
Uložilo
Obecnému úradu v Nitr.
Pravne :
– oboznámiť s uznesením
v bode II. Schvaľuje písm. c/
a s VZN číslo 1/2012 občanov obce spôsobom obvyklým
v zmysle § 27 ods. 4 zákona č.
50/1976 Zb.
– uložiť ÚPN – O Nitrianske Pravno v zmysle § 28 ods.
3 v kompletnom rozsahu, na
Obecnom úrade obce Nitrianske
Pravno, na Spoločnom stavebnom úrade v Bojniciach, pracovisko Prievidza a na Krajskom
stavebnom úrade v Trenčíne,
odd. ÚP.
Neschválilo
Vyhovieť žiadosti o úľavu na
dani z nehnuteľnosti za ostatné
plochy na rok 2011 predloženú
Poľnohospodárskym družstvom
Horná Nitra Nedožery-Brezany.
Mení
a/ Text uznesenia č. 1/2011
zo dňa 10. 2. 2011 bod II. písm.
c/ k odpredaju pozemku –formou priameho predaja nasledovne:
Odpredaj majetku obce – pozemok – formou priameho predaja nasledovne: p. č. 1828/6,

k. ú. Nitr. Pravno – trvalý trávnatý porast o výmere 206 m2, ktorá
vznikla na základe geometrického plánu č. 185/2011 zo dňa
18. 10. 2011 a p. č. 1828/7,
k. ú. Nitr. Pravno - trvalý trávnatý porast o výmere 192 m2, ktorá
vznika na základe geometrického plánu č. 185A/2011 zo dňa
5. 12. 2011, za cenu podľa znaleckého posudku minimálne
však 20,- €/m2.
+ cena za vypracovanie znaleckého posudku + cena za zverejnenie v týždenníku Prieboj
/“MY“/
Termín: do 30. 6. 2012
b/ V uznesení č. 11/2011
zo dňa 15. 12. 2011 v bode V.
schvaľuje písm. l/ text nasledovne: - suma 210.000,- € sa mení
na 209.980,- €
- suma 630.000,- € sa mení
na 629.959,- € a dopĺňa sa text:
vlastné prostriedky vo výške
6,95 €
Poverilo
Starostu obce Nitr. Pravno
obstaraním zmien a doplnkov
k Územnému plánu obce Nitrianske Pravno – Dodatok č. 1
Hlasovanie poslancov :
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu:
1.Schválenie VZN č. 1/2012
- starosta obce upozornil na
schválenie VZN kde je potrebná 3/5-vá väčšina prítomných
poslancov.
Za prijatie VZN hlasovalo 7 poslancov
Zdržali sa hlasovania – 2 poslanci / Ing. Pekár Peter a Ing.
Zaťková Miroslava/
2.Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie k uzneseniu v ostatných bodoch.
Ostatné body návrhu na
uznesenie – hlasovali všetci
9 poslanci za jeho prijatie.
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.

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne sa konalo dňa
22. 3. 2012, ktoré zvolal starosta
obce Ing. Jozef Balčirák, privítal
všetkých poslancov a ostatných
prítomných. Konštatoval, že
mimoriadne 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 sú
je prítomných 10 poslancov,
1 poslankyňa je ospravedlnená,
tak je rokovanie zastupiteľstva
uznášania schopné. Starosta
obce predložil na rokovanie
program zasadnutia. Vyzval
poslancov, aby za program
hlasovali. Poslanci odsúhlasili
navrhnutý program zastupiteľstva. Starosta obce informoval
prítomných, že z rokovania
zastupiteľstva sa robí zvukový
a videozáznam z rokovania zastupiteľstva.
Rokovanie sa uberalo nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
a určenie overovateľov zápisnice
3. Skvalitnenie systému zberu komunálneho odpadu
4. Stanovisko obce k majetkoprávnemu vysporiadaniu MK
Žltá ulica v Nitr. Pravne
5. Výberové konanie na
funkciu riaditeľa Spojenej školy
v Nitr. Pravne
6. Rôzne – diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
Starosta obce vysvetlil prob-

lematiku zberu komunálneho
odpadu a podanie projektu na
Min. životného prostredia pod
názvom „Sklad separovaného
odpadu“, k možnosti získania finančných prostriedkov
z Európskej únie na spolufinancovanie tohto projektu dostavba HUPRO haly v Nitr.
Pravne.Obec urobila všetky
kroky k možnosti získania
finančných prostriedkov z eurofondov. Jedná sa o práce na
dostavbe haly, ktoré bude treba
vykonať bez ohľadu na to, či obec
z eurofondov prostriedky dostane alebo nie.
K navrhovanému predloženiu projektu je predložené na
schválenie v zastupiteľstve podanie tohto projektu s tým, že obec
Nitr. Pravno sa bude podieľať
na spolufinancovaní výdavkov
v celkovej výške 22.499,95 €.
Starosta obce podal vysvetlenie k dôvodu majetkoprávneho
vysporiadania MK Žltá ulica
v Nitr. Pravne. Pani Chmurová
predložila informáciu s ktorou
obec disponuje.
K výberovému konaniu na
funkciu riaditeľa Spojenej školy
v Nitr. Pravne predložila informáciu p. Boďová – prednosta
OcÚ Nitr. Pravno. Vysvetlila
právomoc a tiež zodpovednosť
vyplývajúcu zo zákona pre zriaďovateľa Spojenej školy a tiež
pre Radu školy pri Spojenej
škole v Nitr. Pravne.
Starosta obce predložil ako
informáciu list z OHZ v Nitr.
Pravne doručený na OcÚ 21. 3.
2012 návrh ako zefektívniť fungovanie a finančné zabezpečenie
OHZ, keďže naša obec jediná
na okolí disponuje s potrebnou
technikou a vybavením. Tento
list bol od OHZ v Nitr. Pravne
doručený všetkým poslancom,
aby boli dostatočne informovaní.
Tento bod programu staros-

ta obce odporučil prerokovať
v komisiách OZ, na pracovnom
rokovaní OZ s tým, že bude zo
strany obce Nitr. Pravno zaujaté
stanovisko k navrhovanej zmene
o organizácii OHZ.
Po predložení žiadostí a návrhov starosta obce Ing. Balčirák
Jozef vyzval poslancov a ostatných prítomných k diskusii.
K jednotlivým bodom
programu diskutovali poslanci a zaujímali sa k zverejneniu
výberového konania na funkciu
riaditeľa Spojenej školy v Nitr.
Pravne. Poslanci navrhli osobné
rokovanie zo zástupcami LÍDL
v Nitr. Pravne s tým, že obec
má veľký záujem na výstavbe
obchodného zariadenia LÍDL
v Nitr. Pravne.
Ďalej sa poslanci zaujímali
či má obec finančné prostriedky
na projekt separácie odpadu ako
predložil starosta obce, požadovali mať dostupné všetky informácie k prejednávanej problematike, aby mohli pri hlasovaní
zaujať svoje stanovisko.
Občania sa v diskusii zaoberali problematikou čistenia
štátnej cesty po zimnej údržbe.
na Prievidzskej ulici o čo sa majú
starať správcovia štátnej cesty
a nie zamestnanci Obec N. Pravno s.r.o., k dokončeniu výstavby
separovanej haly v Nitr. Pravne
a zabezpečeniu jej financovania.
Poslanci sa d o h o d l i , že konanie zasadnutí komisií sa bude
konať od 17.00 hod. vo štvrtok
podľa možností.
Po ukončení diskusie vyzval
starosta obce predsedu návrhovej komisie p. Kubíčka Petra,
aby predložil návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 2/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Schválilo
a/ Podanie projektu a jeho
spolufinancovanie obcou:

a) názov projektu:
„ Sklad separovaného odpadu „
b) výška celkových výdavkov
na projekt: 449 998,94 EUR
c) výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:
449 998,94 EUR
d) výška spolufinancovania
projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov: 22 499,95 EUR
e) spôsob spolufinancovania
projektu : vlastné zdroje
f) kód výzvy v rámci ktorej bude ŽONFP predložená:
OPŽP-PO4-11-4-LSKxP
b/ Vypísanie výberového konania na funkciu riaditeľa Spojenej školy, Školská 370/19,
Nitr. Pravno podľa platných
predpisov.
Termín: do 10. 4. 2012
II. Prehlásilo že :
stavby na pozemku E-KN č.
967/1, orná pôda o výmere 274
m2 a p. č. 966/1, orná pôda o výmere 127 m2, ktoré sú vedené
na LV č. 1969 v k. ú. Nitrianske
Pravno boli vybudované pri výstavbe rodinných domov – ako
prístupová komunikácia k rodinným domom v roku 1974
Miestnym národným výborom
v Nitrianskom Pravne.
Po predložení návrhu na
uznesenie dal starosta obce za
návrh hlasovať:
Hlasovanie poslancov :
– Za prijatie návrhu hlasovalo – 7 poslancov
– Zdržali sa hlasovania –
2 poslanci / p. Matušík a p. Mgr.
Heldiová/
– proti návrh – 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
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Ocenená Tenerezza
Spoločenské a kultúrne združenia Hornej Nitry
usporiadali v kultúrnom centre v Bojniciach dňa
10. Februára 2012 slávnostný večer pod názvom „
Kultúra 2011“. Na tomto kultúrnom galaprograme
vyzdvihli najvýznamnejšie kultúrne udalosti a tvorivé počiny z regiónu. Moderátormi tohto podujatia
boli riaditeľka Regionálneho a kultúrneho centra
v Prievidzi Ľudmila Húsková a riaditeľ Kultúrneho
a spoločenského strediska v Prievidzi Peter Pavlík.
Tento večer bol spojený s odovzdávaním poďakovaní
a oceňovaní inštitúciám, kolektívom a jednotlivcom
pôsobiacich v oblasti kultúry.
Je pre nás potešením, že medzi ocenenými bol aj
náš ženský spevácky zbor Tenerezza. Pri príležitosti
10. výročia jeho vzniku mu bol udelený „ Pamätný
list“ za dlhoročnú kultúrno-osvetovú činnosť. Pamätný list prevzala z rúk riaditeľky Regionálneho
a kultúrneho centra v Prievidzi Ľudmili Húskovej
dirigentka zboru Alica Matušíková.
Dirigentke ako aj celému ženskému speváckemu
zboru Tenerezza patrí poďakovanie za úspešnú kultúrnu reprezentáciu našej obce a srdečné blahoželanie k oceneniu.

Deň narcisov
Toho roku bol Ligou proti rakovine so sídlom v Bratislave organizovaný už 16. ročník finančnej zbierky
pre chorých na nádorové ochorenia pod názvom Deň
narcisov, ktorý pripadol na piatok 13. apríla.
Aj Klub dôchodcov v Nitrianskom Pravne sa prihlásil
do aktívneho ponúkania narcisov. Prostredníctvom hliadok s pokladničkami mohli naši obyvatelia po 6. raz prispievať svojou dobrovoľnou čiastkou. Zbierka sa začala
v našej obci už vo štvrtok, lebo na piatok bol dohodnutý
zájazd na záhradkársku výstavu do Trenčína a niektorí
členovia výboru sa ho chceli zúčastniť. Prvá hliadka začala na námestí a skončila vo výrobných halách Rialta
s.r.o., kde sa minulo do dvesto narcisov. Niektorých
to však aj zaskočilo, lebo neboli pripravení na zbierku
v tento deň. Napriek tomu, kto ako mohol tak prispel
do ponúkanej pokladničky. Ďalšie hliadky pokračovali
na nasledujúci deň tak, že si rozdelili stanoviská a ulice
a ponúkali narcisy. Vedúca klubu objednala 600 ks narcisov a tie sa všetky minuli a vyzbieralo sa za ne 718.- €.
Vybraté peniaze boli ešte v ten deň odoslané na účet
Ligy proti rakovine.
Výbor klubu dôchodcov ďakuje všetkým, ktorí sa do
zbierky zapojili a tak sa pridali k veľkej skupine ľudí,
ktorí chcú pomôcť.
J.M.
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Návšteva planetária
Poslaním planetária je uspokojovať kultúrno-spoločenské potreby
v oblasti astronómie a kozmonautiky. Deti z 3. a 4. triedy našej materskej školy navštívili dňa 16. apríla 2011 Planetárium v Žiari nad
Hronom. Získali a rozšírili si tak základné predstavy a vedomosti
o zemi, slnku, mesiaci a hviezdach. Najnovšie poznatky o vesmíre boli deťom priblížené rozprávkovou formou na veľkoplošnom
videoprojektore. Bolo pre nás zážitkom pozorovať rozžiarené oči
detí , ich dojmy boli neopísateľné.
O. Jamrichová

Slávik 2012
„Pesnička je kľúčik zlatý,ňou sa srdce otvára,
Pesničkou sa krása kráse, srdce srdcu privráva.“
27. marca 2012 súťažili deti z našej MŠ v speve ľudových piesní
v kultúrnom dome v Lazanoch. Stretli sa tam deti z trinástich
materských škôl , ktoré patria pod bojnický školský úrad. Deti sa
prezentovali v ľudových krojoch a s nadšením spievali ľudové piesne. Našu MŠ reprezentovali Carolinka Haneschová s piesňou „
Stratila som zrkadlo“ a Tamarka Bieliková s piesňou „ Púpavienka“.
Podujatie Slávik 2012 sa vydarilo, vďaka pekným ľudovým piesňam bolo všetkým veselo.
O. Jamrichová

Deti z MŠ navštívili knižnicu

VÝZVY
Občianské združenie Vyšehrad za účelom založenia
Kachliarského múzea vo Vyšehradnom sa obracia na občanov
s prosbou. Kto by našiel doma staré kachličky z kachlových
pecí, môžu byť aj úlomky a rád by prispel do zbierky približujúcej históriu tohto remesla, môže sa obrátiť na Obecný
úrad v Nitr. Pravne, alebo na p. Haronika z Vyšehradného.

Vo vývine dieťaťa má kniha významné výchovné poslanie. Vstupuje
do jeho života v predškolskom veku a sprevádza ho cez všetky
vývinové obdobia až po dospelosť.
Vzťah dieťaťa predškolského veku k slovesnému umeniu nevzniká
celkom spontánne, treba ho cielene utvárať. Zároveň treba pri
postupnom oboznamovaní s literárnymi textami poskytnúť deťom
možnosti hodnotných zážitkov. Jedným so silných zážitkov detí
bola návšteva miestnej knižnice. Možno i vďaka zaujímavému, pútavému a veku primeranému rozprávaniu pani Ľudmile Hianikovej,
ktorá deťom priblížila význam knižnice, oboznámila ich s ponúkanými literárnymi žánrami a umožnila im prezrieť si rôzne detské
knihy, encyklopédie. Deti v nich hľadali a objavovali poučenie
a inšpiráciu k ďalšiemu rozširovaniu svojho vedomostného obzoru.

Obecný úrad Nitrianske Pravno sa obracia na občanov
s prosbou o zbierku materiálov približujúcich históriu Nitr.
Pravna. Či už staré fotografie, vecné predmety, ktoré majú
spojitosť s minulosťou, alebo s významnými rodákmi. Napríklad v tomto roku 2012 máme výročie významného rodáka
Nitr. Pravna – sochára Jozefa Damku, tak ak nájdete niečo
v tejto spojitosti, radi Vás uvítame na OcÚ v Nitr.Pravne,
kde si urobíme kópiu a originál Vám vrátime, prípadne sa
dohodneme.
					Ďakujeme.
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ZáPIS DO PRVéHO ROčNíKA
Dňa 3. februára 2012 sa na našej škole – Základnej škole
s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten uskutočnil
slávnostný zápis detí do 1. ročníka.
Pri vstupe do budovy školy privítala predškolákov aj rodičov
krásna rozprávková výzdoba. Deti predviedli pani učiteľkám
svoje vedomosti a zručnosti v písaní, poznávaní farieb, čísel,
geometrických tvarov, recitovali i spievali. Tí odvážnejší ukázali
svoje znalosti hravou formou pri interaktívnej tabuli.
Zapísaných bolo 59 detí, z toho 9 rodičov požiadalo o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
Domov si deti odniesli drobný darček so sladkosťou a my sa
tešíme na stretnutie s nimi v septembri, kedy sa stanú riadnymi
žiakmi našej školy.

VEĽKONOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA
Rozkvitnuté záhrady, spev vtáčikov, zelenajúca sa trávička, to všetko sú poslíčkovia jari. Obecný úrad v spolupráci so
Spojenou školou v Nitrianskom Pravne pripravil už po piatykrát veľkonočnú tvorivú dielňu. Podujatie prebehlo v stredu
4.apríla 2012 od 10.00 do 14.00 h na chodbe A pavilónu, kde
nás čakali vajíčka, cesto, prútiky, pozdravy, košíky a šikovné
ruky remeselníkov. Deti sa najprv pozerali na prácu a potom
sa s chuťou pustili do práce. Mnohé z nich si vyskúšali všetky
techniky, ktoré sa mohli naučiť. Na tejto tvorivej dielni si na
svoje prišli aj chlapci. Z narezaných prútikov sa učili upliesť
korbáče. A taký vlastnoručne vyrobený korbáč – to je o inom.
Tak jar je predsa len tu! Nemalému záujmu sa tešili aj medovníčky a ich vyzdobovanie. Ani tento rok účastníci tvorivej
dielne neodchádzali s prázdnymi rukami. Vlastnoručné
ozdobenie vajíčok či príprava ozdôb bola milou príležitosťou
stretnúť šikovných remeselníkov, porozprávať sa, usporiadať
si myšlienky aj si oddýchnuť. Tohtoročné podujatie navodilo
príjemnú veľkonočnú náladu a veríme, že o rok sa stretneme
znova. Návštevníkom ďakujeme za záujem, remeselníkom
za účasť, vďaka taktiež patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave a realizácii veľkonočnej tvorivej dielne.
Mgr. Jašková

Deň matiek

Deti z našej materskej školy venujú všetkým mamičkám k ich sviatku básničku.

Milé naše mamičky, povieme Vám ako vieme,
že Vás veľmi milujeme.
Každej dobrej, milej mame,
vrelý božtek posielame.

POZVÁNKA

Obecný úrad Nitrianske Pravno Vás pozýva na pripravované
kultúrne podujatia:
8. 5. 2012 Beh priateľstva – o 13.00 hod. 10.ročník
13. 5.2 012 Deň matiek – o 16.00 hod. – hosť J. Hruška
– miniamfiteáter na námestí
18.–19. 5. 2012 Divadelná jar Jána Roháča
80. Výročie narodenia
1. 6. 2012 MDD – Medzinárodný deň detí
23. 6. 2012 Tradičný pravniansky jarmok
– hosťami: KMEŤOBAND, DOMINIKA MIRGOVÁ
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VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO PO 6. ROKOCH
31. ROČNÍK

Prírode dlho trvalo kým nám opäť dovolila zorganizovať
tradičný pretek v obrovskom slalome o VEĽKONOČNÉ
VAJÍČKO. Stalo sa tak 3.marca 2012 v lyžiarskom stredisku LO-MTJ vo Vyšehradnom. V deň preteku sa zdalo, že
organizátorom, pretekárom a priaznivcom lyžovania chcela
príroda nahradiť to, čo im nedopriala za posledných 6 rokov
od roku 2006. V deň pretekov sme sa zobudili do krásneho
slnečného dňa. Teda počasie potešilo nielen organizátorov, členov LO, ale aj všetkých nadšencov lyžovania z Nitr.
Pravna a okolia.
Lyžiarskych pretekov sa zúčastnilo 58 pretekárov v rôznych
kategóriach od 3 do 70 rokov. Pretekalo sa v krásnom
prostredí s kvalitne upravenými traťami, ktoré vydržali počas
celých pretekov. V jednom kole sa ukázali naši najmenší vo
veku do 7 rokov. Bolo radostné sledovať výkony týchto krásnych detí, ich snahu a snahu ich rodičov alebo súrodencov,
ktorí ich mohli na trati sprevádzať. Ďalšie kategórie starších
detí a dospelých pretekali dvojkolovo, kde mohli účastníci
dokázať napraviť chyby v jednotlivých kolách a dokázať tak
svoje kvality.
Výsledky v jednotlivých kategóriach:
Snowboard: Muži: 		
1. Peter Hudák
				
2. Michal Haloda
				3. Peter Grom

Kategória od 31 do 50 rokov:
		
Muži: 		
				
				
Kategória od 31 do 50 rokov:
		
Ženy: 		
				
				
Kategória od 51 do 70 rokov:
		
Muži: 		
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1. Daniel Richter
2. Vladimír Adamčík
3. Peter Richter
1. Lenka Grossová
2. Ingrid Gromová
3. Adriana Kubíčková
1. Ján Martinka
2. Libor Gombarček
3. Alfred Šverčík

Absolútnym víťazom sa stali všetci účastníci pretekov, ale
najlepší čas dosiahol Daniel Richter z kategórie od 31 do
50 rokov.
Na záver tohto príspevku chcem v mene LO MTJ poďakovať, všetkým zúčastneným pretekárom, priaznivcom,
ktorí boli ochotní pomáhať na štarte, v cieli, v bufete, pri
varení fazuľovice a hlavne sponzorom: firme Nespa, Majster,
Robovi Kremlovi (aj za hudobnú produkciu a ozvučenie),
starostovi obce, Andrejovi Martinkovi, Milanovi Judákovi, SD
Jednota, Jánovi Domanikovi a všetkým, ktorí to s lyžovaním
v Nitr. Pravne myslia dobre.
Tešíme sa na stretnutie v roku 2013 pri 32. ročníku preteku o Veľkonočné vajíčko.
Za LO MTJ Ing. J. Podstupka

Snowboard: Ženy: 		
1. Sabina Supeková
				2. Dominika Judáková
				3. Ela Hudáková
Deti do 7 rokov: Chlapci:		
1. Sebastián Kaprálik
				
2. Dominik Rupe
				3. Tobias Barlok
		
Dievčatá:
1. Karolína Haneschová
				2. Tamara Gromová
				
3. Bronislava Kubičková
Deti od 8 do 12 rokov:
		
Chlapci:
				
				

1. Christopher Hanesch
2. Jozef Balčirák ml.
3. Stanislav Kračmer ml.

		

1. Alexandra Richterová

Dievčatá:

Kategória od 13 do 17 rokov:
		
Chlapci:
1. Peter Richter ml.
				2. Andrej Rupe
				3. Lukáš Kočner
		

Dievčatá:

1. Nina Mokrá

Kategória od 18 do 30 rokov:
		
Chlapci:
				

1. Martin Mokrý
2. Marian Paver

		
Dievčatá:
				

1. Katarína Barlok
2. Sabina Supeková
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Pomocou Facebooku
bližšie k dianiu v našej obci
Ako sme Vás už minulý rok informovali, aktuálne informácie o našej obci Vám ponúkame aj
prostredníctvom Facebooku. Nájdete nás na adrese
www.facebook.com/nitrianskepravno pod názvom
Obec Nitrianske Pravno. Preklik vám ponúkame aj na
našej webstránke www.nitrianskepravno.sk v ľavej časti
pod hlavným menu.
Na základe podnetu od vás upozorňujeme, že na
facebooku existujú viaceré profily či skupiny pod názvom Nitrianske Pravno, no ak máte záujem o zaručené
a oficiálne informácie, nenechajte sa pomýliť a zavítajte
na tú oficiálnu, vyššie zmienenú.
Pre tých z vás, ktorí nemajú skúsenosti so sociálnou
sieťou Facebook – našu FB stránku www.facebook.
com/nitrianskepravno môžete navštíviť aj bez toho,
aby ste sa akokoľvek registrovali či prihlasovali, všetky
príspevky či fotografie sú voľne prezerateľné. Ak však
svoj profil na facebooku máte a označíte, že sa vám
stránka obce páči (známe „Like“) - budete pravidelne
nachádzať na svojich nástenkách zaujímavé príspevky, aktuálne oznamy, fotografie či videá o našej obci,
športové výsledky, pozvánky a množstvo ďalšieho. Odpadne vám tak nutnosť pravidelne navštevovať a kontrolovať našu webstránku a k uvedeným informáciám
sa teda dostanete oveľa skôr.

Zimné sústredenie futbalistov
V dňoch 9-12. 2. 2012 sme sa zúčastnili zimného
sústredenia. Tak ako po iné roky aj teraz sme boli v škole
v prírode v Kľačne. Sústredenie bolo zamerané na zlepšenie kondičnej pripravenosti hráčov. Na tieto účely
sú terény v Kľačne ideálne. Sústredenia sa zúčastnilo
13 hráčov. (2 sa nemohli zúčastniť zo zdravotných dôvodov a 2 z pracovných). V rámci sústredenia sme odohrali
2 prípravné zápasy na UT v Novákoch. V prvom sme
zvíťazili nad Kamencom 5:4 a v druhom nad Dubovým
6:0. Hráči sa ku svojim povinnostiam postavili veľmi
zodpovedne(napriek tomu že niektoré veci robili v snehu
ktorý im siahal až po kolená) a tréningové dávky absolvovali s maximálnym úsilím. Počas 4 dní sme absolvovali
9 tréningov a 2 zápasy. Toto sústredenie sa mohlo konať
vďaka ľuďom ktorý nám poukázali 2% z daní, za čo im
patrí naše poďakovanie. Na časť peňazí sa hráči poskladali. Poďakovanie patrí zamestnancom školy v prírode za
vytvorenie veľmi dobrých podmienok.(ako už tradične).
Chlapcom treba poďakovať, že napriek, či už školským
alebo pracovným povinnostiam, sa tejto akcie zúčastnili.
Juraj Klajber

Veríme, že vás tento spôsob komunikácie obce
s obyvateľmi, rodákmi či priateľmi zaujme.
Peter Černák

Ak máte záujem podieľať na sa na tvorbe PravniaNskych zvestí,
doručte nám Vaše príspevky.
Uzávierka najbližšieho vydania PZ bude 31. mája 2012.
Ďakujeme.
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