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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom pravne
Mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
zvolal starosta obce Ing. Jozef Balčirák na 21. 4. 2010. Privítal všetkých
poslancov a zamestnancov obce.
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 z pozvaných
11 poslancov je prítomných 9 poslancov, teda nadpolovičná väčšina a tak
je rokovanie zastupiteľstva uznášania
schopné. Starosta obce predložil na
rokovanie program zasadnutia. Poslanci predložený návrh programu
schválili nasledovne:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3. Odkúpenie a delimitácia pozemkov
od SPF
4. Súhlas na prevádzkovanie novovybudovaného vodovodu
5. Voľba prísediacich Okresného súdu
v Prievidzi
6. Uznesenie
7. Záver
Starosta obce predložil informáciu
k bodu č. 3 o podmienkach odkúpenía

a delimitácie pozemkov od SPF. Predložil návrh na odkúpenie pozemkov
v časti Solka za účelom získania finančných prostriedkov na vybudovanie infraštruktúry pre novovytvorenú
oblasť na výstavbu rodinných domov
a k delimitácii pozemkov od SPF.
Starosta ďalej informoval o potrebe
vydania súhlasu na prevádzkovanie
novovybudovaného vodovodu pri výstavbe nájomných bytov v Nitr. Pravne.
List Okresného súdu v Prievidzi
s upozornením na končiace sa volebné obdobie 2006 – 2010, prísediacich členov Okresného súdu
Prievidza spolu s návrhom na voľbu
kandidátov pre nové volebné obdobie
r. 2010–2014 predložila prednostka
OcÚ Nitr. Pravno p. Boďová Ľubica.
Starosta obce predložil poslancom
OZ informáciu o vykonaní organizačnej zmeny na Obecnom úrade
v Nitr. Pravne v zmysle platnosti novely zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
kedy právomoc je zákonom vyhradená starostovi obce.
Organizačná zmena sa týka zrušenia pracovného miesta – hospodár
na športovom ihrisku – MTJ Nitr.
Pravno a zníženie pracovného úväzku
na pracovné miesto SOR pre kultúru

a kroniku na ½. Tieto zmeny budú realizované od 1. 5. 2010.
Správa športového ihriska bude
realizovaná prostredníctvom spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o., majetok bude delimitovaný na základe protokolu, vykonaná inventúra majetku,
odovzdanie doterajším hospodárom
na základe protokolu.
Na realizácii prevodu majetku sa budú podieľať Miklošovič
Peter – hlavný kontrolór obce, Boďová
Ľubica – prednosta OcÚ N. Pravno,
Obec Nitr. Pravno s.r.o. p. Lenčéš
Peter a odovzdávajúci hospodár
p. Hiščár Jozef.
Starosta informoval poslancov
o požiadavke riaditeľky Spojenej školy
o potrebe rozšírenia priestorov v MŠ
z dôvodu zvýšeného počtu detí o 20.
V jestvujúcich priestoroch budú vykonané malé stavebné úpravy, ktoré
zabezpečí Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Starosta ďalej informoval poslancov
o podpise zmluvy na Min. výstavby SR
na výstavbu ďalších bytoviek v Nitr.
Pravne, ktorá sa začne máji 2010.
Ďalej starosta predložil poslancom
informáciu o príprave projektu na
rekonštrukciu verejného osvetlenia,
zisťoval ich názor či má v rokovaniach
s firmou pokračovať, aby mohla byť

predložená cenová ponuka a následne
budú poslancom na rokovaní zastupiteľstva predložené na rozhodnutie potrebné postupy k realizácii celej akcie
rekonštrukcie VO.
Všetky tieto informácie starostu
obce poslanci Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne zobrali na vedomie
a vyjadrili svoje súhlasné stanovisko
s konaním starostu obce.
Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby z jednotlivých diskusných
príspevkov zapracovala doporučenia
a návrhy do pracovného návrhu na
uznesenie. Potom vyzval predsedu
návrhovej komisie, aby predložil návrh na schválenie uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne:
I. Schválilo
a/ vybudovanie obchádzkovej komunikácie – ulica Hviezdoslavova v Nitrianskom Pravne, ktorá bola postavená v rokoch 1980, ako obecná stavba,
z dôvodu rekonštrukcie štátnej cesty
I/64.
b/ Odkúpenie pozemkov vedených na
LV č. 180 nasledovne:
C-KN – parcela číslo 225/087/0, výmera 92 m2 – trvalé trávnaté porasty;
C-KN – parcela číslo 225/089/0, výmera 177 m2 – trvalé trávnaté porasty;
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C-KN – parcela číslo 225/090/0,
výmera 171 m2 – trvalé trávnaté porasty;
C-KN – parcela číslo 225/091/0,
výmera 134 m2 – trvalé trávnaté porasty;
C-KN – parcela číslo 225/093/0,
výmera 156 m2 – trvalé trávnaté porasty;
C-KN – parcela číslo 225/095/0, výmera 162 m2 – trvalé trávnaté porasty;
C-KN – parcela číslo 225/097/0, výmera 181 m2 - – trvalé trávnaté porasty;
C-KN – parcela číslo 225/099/0, výmera 139 m2 – trvalé trávnaté porasty;
C-KN – parcela číslo 225/100/0, výmera 261 m2 – trvalé trávnaté porasty;
C-KN – parcela číslo 225/101/0,
výmera 46 m2 – trvalé trávnaté porasty;
C-KN – parcela číslo 225/104/0,
výmera 31 m2 – trvalé trávnaté porasty;
C-KN – parcela číslo 225/106/0, výmera 54 m2 – trvalé trávnaté porasty
a E-KN – parcela číslo 546/000/0,
výmera 1865 m2 – orná pôda;
E-KN – parcela číslo 547/000/0, výmera 1983 m2 – orná pôda;
E-KN – parcela číslo 548/000/0, výmera 1702 m2– orná pôda;
spolu vo výmere 7.154 m2 od SPF,
Búdkova 38, Bratislava.
II. S ú h l a s i l o
a/ aby prevázkovateľom novovybudovaného vodovodu, ktorý bol
vybudovaný pri výstavbe – nájomné
bytové domy A, B, C a D s prípojkami
inžinierskych sietí, objekt SO 06 –
Rozšírenie verejného vodovodu bola
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5.
III. Z v o l i l o
Podľa § 140 zákona č. 385/2000
Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
prísediacich Okresného súdu Prievidza za obec Nitr. Pravno pre volebné obdobie r. 2010 – 2014 občanov
z obce Nitr. Pravno nasledovne:
Ličko Juraj, Balčiráková Mária,
Gáplovská Marta, Hianiková Ľudmila, Mokrá Jarmila
Hlasovanie poslancov :
Za prijatie uznesenia v tomto znení
hlasovalo všetkých 9 prítomných
poslancov. Keďže viac pripomienok
nebolo a program bol vyčerpaný starosta obce Ing. Balčirák Jozef poďakoval poslancom za účasť, a zasadnutie
vyhlásil za skončené.
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Ďalšie zasadnutie Obecného zastu- obce Nitr. Pravno a auditorskú sprápiteľstvo v Nitr. Pravne sa konalo dňa vu k účtovnej závierke predložila
20. 5. 2010. Zasadnutie Obecného p. Margetová. 		
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne Hlavný kontrolór obce p. Miklošovič
zvolal starosta obce Ing. Jozef Bal- Peter predložil stanovisko k závereččirák, privítal všetkých poslancov, nému účtu obce Nitr. Pravno za r.
zamestnancov a ostatných prítom- 2009. Starosta obce predložil návrh
ných. Konštatoval, že zasadnutie bolo na odovzdanie majetku obce – Šatzvolané v zmysle zák. č. 369/90 Zb. ne MTJ – športové ihrisko do správy
o obecnom zriadení znení neskorších spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o.
predpisov s určením miesta a času Odovzdanie bude realizované delimikonania zasadnutia s programom ako tačným protokolom a správa ako aj
bol doporučený obecnou radou.
zamestnanec budú v riadiacej pôsobĎalej konštatoval, že z pozvaných nosti Obec N. Pravno s.r.o.
11 poslancov je prítomných 10 po- Informáciu k návrhu na odpredaj
slancov, teda nadpolovičná väčšina pozemkov ako bolo prerokované
a tak je rokovanie zastupiteľstva uzná- v komisii výstavby, komisii finančnej
šania schopné. Starosta obce predlo- a doporučené Obecnou radou v Nitr.
žil na rokovanie program zasadnutia. Pravne predložil starosta obce Ing.
Na základe doporučenia poslancov Balčirák Jozef.
OZ z pracovného rokovania predložil
Starosta obce vyzval poslancov
návrh na doplnenie programu, bodu a ostatných prítomných občanov na
rokovania s tým, že bod programu otvorenú diskusiu. Prítomní diskupod číslom 3 bude doplnený bodom tovali k záležitosti spolunažívania
3a/ a za bod 7 bude doplnený bod 7a/. nájomníkov v nových bytovkách,
Poslanci predložený návrh programu k záverečnému účtu obce, hospodána rokovanie schválili nasledovne:
renie s majetkom obce a čerpaniu
1. Otvorenie
výdavkovej časti rozpočtu za r. 2009.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie Ďalej to bola záležitosť vypilovania
overovateľov zápisnice
stromov, hospodárenie s majetkom
3. Správa o činnosti Obecnej rady, do- obce v správe školy, možnosť prenájporučenia a kontrola plnenia uznesení mu pozemku v areály školy, nesúhlas
3a/ Vzdanie sa mandátu poslanca OZ so štiepkovaním v areály školy, ktoré
4. Správa hlavného kontrolóra o plne- sa pripravuje, k pracovnoprávnej
ní uznesení obecného zastupiteľstva
problematike organizácii zamestnan5. Záverečný účet obce Nitr. Pravno cov obce, požiadavka k poskytnutiu
za rok 2009
finančných prostriedkov pre Klub
6. Auditorská správa k účtovnej zá- mažoretiek na účasť na celoslovenvierke za r. 2009
skej súťaži. Ďalej bola riešená proble7. Stanovisko hlavného kontrolóra matika využiteľnosti multifunkčného
obce k záverečnému účtu obce za ihriska, kde bude premiestnené detr. 2009
ské ihrisko, ktoré sa v súčasnej dobe
7a/ Odovzdanie majetku obce do nachádza za Obecným úradom v Nitr.
správy spoločnosti Obec Nitr. Pravno Pravne, úprave a údržbe
s.r.o.
verejných priestranstiev kosenie tráv8. Odpredaj pozemkov v majetku naných plôch, potreba opravy dlažby
obce
na námestí pred kostolom.
9. Rôzne – diskusia
Po zapracovaní návrhov, pripomie10. Uznesenie
nok a doporučení poslancov OZ sta11. Záver				
rosta obce Ing. Balčirák Jozef vyzval
Správu o činnosti Obecnej rady, do- predsedu návrhovej komisie Ing. arch
poručenia a kontrolu plnenia uzne- Groma Mariana, aby predložil návrh
sení predložila p. Boďová Ľubica – na uznesenie.
prednosta OcÚ Nitr. Pravno. Starosta
obce predložil list poslanca p. Jamri- U z n e s e n i e 5/2010
cha Miroslava k vzdaniu sa mandátu Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
poslanca OZ v Nitr. Pravne doručený Pravne
20. 5. 2010 na OcÚ N. Pravno a pod- I. Z o b r a l o n a v e d o m i e
písaný poslancom p. Jamrichom Mi- a/ Správu o činnosti Obecnej rady
roslavom.
v Nitr. Pravne, doporučenia a kontroSprávu o kontrolnej činnosti za r. lu plnenia uznesení
2009 a kontrolu plnenia uznesení b/ Správu hlavného kontrolóra obce
OZ predložil hlavný kontrolór obce o plnení uznesení obecného zastupip. Miklošovič Peter. Záverečný účet teľstva

c/ Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu obce za r.
2009
d/ Auditorskú správu k účtovnej závierke za r. 2009
e/ Vzdanie sa mandátu poslanca
Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne pána Miroslava Jamricha na základe písomnej žiadosti
II. S ú h l a s i l o
a/ s použitím finančných prostriedkov zo zábezpek za nájomné obecné
byty v príjmovej aj vo výdavkovej časti
rozpočtu obce s tým, že po uplynutí
nájomného vzťahu nebude krátená
poukázaná zábezpeka z hľadiska
amortizácie bytov.
b/ s odpustením časti miestneho poplatku za komunálny odpad vo výške
100,- € na r. 2010 pre Spojenú školu
v Nitr. Pravne na základe písomnej
žiadosti.
III. S c h v á l i l o
a/ Záverečný účet obce Nitr. Pravno
za r. 2009 bez výhrad.
b/ Odpredaj majetku – pozemky:
Forma priameho predaja pozemkov
nasledovne:
1. parc.č. 1999/3 – zastavaná plocha
o výmere 163 m2 v k. ú. Nitr. Pravno
Cena za odpredaj pozemku je stanovená podľa znaleckého posudku minimálne však 2.500,- € + cena za zverejnenie v týždenníku MY /Prieboj/ +
cena za vypracovanie geometrického
plánu + cena za vypracovanie zmluvy
+ poplatky vklad na Kataster
2. parc. č. 1999/4, záhrada o výmere 244 m2, parc. č. 1999/5, záhrada
o výmere 458 m2, parc. č. 1999/6, záhrada o výmere 411 m2 – spolu teda
1113 m2 v k. ú. Nitr. Pravno
Cena za odpredaj pozemkov je podľa
znaleckého posudku, minimálne však
20.000,- €+ poplatky za vklad na Kataster
3. parc.č. 935/2 – zastavené plochy
a nádvoria vo výmere 49 m2 a parc. č.
904 – záhrada vo výmere 52 m2 spolu
o výmere 101 m2 v k. ú. Nitr. Pravno
za cenu podľa znaleckého posudku minimálne však 7,- €/m2 + cena za vypracovanie znaleckého posudku + cena za
zverejnenie v týždenníku MY /Prieboj/
+ poplatky za vklad na Kataster
c/ Odpredaj majetku obce: vozidlo
cisterna CAS 25, ktoré slúži pre
Obecný hasičský zbor v Nitr. Pravne
za cenu podľa najvyššej ponuky minimálne však 3.000,- €.
d/ Prevod správy majetku športového areálu na Spoločnosť Obec Nitrianske Pravno s.r.o. s účinnosťou
od 1. 7. 2010.

IV. P o v e r i l o
hlavného kontrolóra obce vypracovať
prehľad spotreby plynu za posledné 3
roky pre objekty Spojenej školy v Nitr.
Pravne na základe fakturácie. Následne predložiť prehľad spotreby plynu
na najbližšie rokovanie finančnej komisie /jún 2010/.
V. N e o d p o r u č i l o
odpredať pozemok p.č. 200/2 o výmere 32 m2 v k.ú. Solka pánu Prokopovi
Milanovi, bytom Prievidza z dôvodu,
že časť pozemku zasahuje do miestnej

komunikácie a časť užíva p. Prokop.
Odporúča uzatvoriť s p. Prokopom
nájomnú zmluvu na dlhodobé užívanie pozemku.
VI. V y h l á s i l o
nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne.
VII. O d p o r u č i l o
a/ Obecnému zastupiteľstvu prerokovať možnosť správy objektu Požiarnej
zbrojnice v Nitr. Pravne.
b/ Sociálnej komisii Obecného zastu-

Občanom do pozornosti!!!
Obec Nitrianske Pravno s.r.o. po praktických skúsenostiach pri manipulácii so separovaným odpadom žiada občanov, aby dodržiavali dohodnuté podmienky pri vývoze.
Pripomíname, že veľkoobjemový odpad sa vyváža každý štvrtý štvrtok
v mesiaci. Je potrebné nahlasovať vývoz tohto odpadu včas, aj telefonicky. To platí pre občanov, ktorí nemajú inú možnosť ako odpad odviesť.
V prípade, že si dokážete odvoz zabezpečiť a nechcete čakať, je výhodnejšie ísť priamo do skladu separovaného odpadu na železničnej stanici v priemyselnej zóne./Smer firma Tatrasteel/.
V pracovných dňoch je k dispozícii od 7,00 - do 15,30 hod. Týka sa
to všetkých druhov odpadu. Pneumatiky a elektroodpad vozte prosím
priamo do skladu separovaného odpadu, nie do dvora obecného úradu,
a to aj v dňoch pracovného voľna, ale len v areáli skladu.
Tieto opatrenia sú len v záujme skvalitnenia našich služieb pre Vás
občanov.
				
B.H.

Minister vnútra SR
navštívil našu obec
Je to naozaj tak. Minister vnútra SR pán Kaliňák navštívil Nitrianske Pravno v sobotu 15. mája. A mal na
to naozaj dobrý dôvod. Osobne prišiel odovzdať nášmu
hasičskému zboru požiarnu techniku – ďalšie auto.
Nech teda jeho využívanie prispeje k ochrane zdravia
i majetku našich občanov.
foto: P. Černák

piteľstva v Nitr. Pravne riešiť problém
spolunažívania v nájomných bytoch.
Hlasovanie poslancov :
a/ Na žiadosť poslanca p. Steinhübla
o hlasovanie k záverečnému účtu, čo
poslanci odsúhlasili, starosta vyhlásil
hlasovanie za bod III. a/ schválenie
záverečného účtu obce ako samostatné.
Hlasovanie poslancov: p. Steinhübl
Jozef – zdržal sa hlasovania, ostatní
poslanci hlasovali za schválenie záverečného účtu obce
b/ Starosta obce dal hlasovať komplet

za navrhnuté uznesenie okrem bodu
III. a/.
Hlasovanie poslancov:
Za prijatie predloženého návrhu na
uznesenie okrem samostatne schváleného bodu hlasovali poslanci za prijatie uznesenia – 10 poslancov
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 N. Pravno

Upozornenie pre občanov
stáva sa skoro pravidlom, že občania spaľujú po rekonštrukciách svojich
bytov rôzny odpad
– staré lakované okná, drevovláknité a drevotrieskové dosky (obsahujú nebezpečné fenolové látky ), umakartový odpad, prípadne iný domový odpad
( igelitové vrecká, igelity rôznej proveniencie, obuv, papuče, gumový odpad
a pod.)
– je potrebné vedieť, že spaľovaním týchto materiálov sa uvoľňujú do
ovzdušia veľmi nebezpečné rakovinotvorné látky ( exhalácie ), z ktorých je
veľmi nebezpečný napr. dioxín s dusivým a rakovinotvorným účinkom - čím
ohrozujeme všeobecne okolité eko-prostredie susedov v smere prúdenia
vzduchu a hlavne sami seba
– je potrebné zvážiť úctu k životnému prostrediu a biologickému životu vôbec a vzájomne si neškodiť na zdraví a živote vôbec
Ing. Erich Kočner

Spaľovanie odpadu
Chcel by som podporiť článok Ing. Kočnera a dodať k nemu aj trestno-právnu rovinu.
V prípade, že občan zneškodní odpad v rozpore s ustanoveniami zákona
o odpadoch, dopustí sa priestupku podľa § 80 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch. Preto upozorňujem a žiadam občanov, aby odpad rôzneho druhu
nespaľovali ( či už v peciach alebo voľne na svojich ani iných pozemkoch),
nakoľko by sa tým dopustili spáchania priestupku, ktorý je príslušná riešiť
obec. Verím, že sa všetci naši občania v budúcnosti vyvarujú takéhoto konania a predídu tým nepríjemnostiam spojeným s prejednávaním priestupku
a prípadným sankciám zo strany obce.
Starosta

OSPRAVEDLNENIE
V aprílovom vydaní Pravnianskych zvestí bol v nadpise
k článku o zasadnutí Obecného zastupiteľstva nesprávne
uvedený dátum konania predmetného OZ. Správny údaj
mal byť 12. marca 2010 namiesto uvedeného 5. 11. 2009
Týmto sa ospravedlňujeme autorke článku p. Boďovej
ako aj čitateľom Pravnianskych zvestí.
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Družobná návšteva z Hanušovíc
Družobné priateľské vzťahy s mestom Hanušovice boli znovu potvrdené
priateľskou návštevou zástupcov mesta Hanušovice a ich základnej školy
vrátane zástupcov školských zariadení .
14. 5. 2010 starosta našej obce spolu s členmi Obecnej rady, riaditeľom spoločnosti Obec N. Pravno s.r.o. a prednostkou OcÚ v Nitr. Pravne privítal na Obecnom úrade zástupcov mesta Hanušovice, p. Starostu
mesta Petra Malcharczika, poslanca p. Vladislava Machulu, Karla Svobodu, Oldřicha Indru, tajomníka p. Bc. Jaroslava Mrázeka, zamestnancov mestského úradu z odboru výstavby, učtárne, sekretariátu a taktiež
zástupcov školy a školských zariadení vrátane detí.

V ďalšom programe deti zo Spojenej školy v Nitr. Pravne predviedli
svoju šikovnosť v tanci a ručných prácach. Výstava ručných prác a remesiel, tvorivé dielne, kultúrny program žiakov ZUŠ spestrili charakter
slávnostného podujatia.
Spoločenský večer s našimi hosťami začal o 19.00 hod. v hoteli Vyšehrad, kde v programe vystúpili Spevácky súbor Tenerezza, HIP – HOP
tancovali naše aj hanušovické deti. Ľudová hudba Lubená zostala baviť
hostí počas spoločenského večera.
Žiaci našej školy a žiaci z Hanušovíc nadviazali nové priateľstvá.
Svoje skúsenosti a poznatky z praxe si navzájom vymieňali navzájom
učitelia, učiteľky materských škôl a tiež školských jedální.
Na druhý deň 15. 5. 2010 naši hostia navštívili bojnický zámok
v sprievode prednostky OcÚ N. Pravno p. Boďovej, riaditeľky Spojenej
školy p. Mgr. Bielikovej a zástupkyne riaditeľky v MŠ p. Kováčikovej.
Veríme, že výmena skúseností, spolupráca, vzájomné kontakty s družobným mestom Hanušovice sa budú aj naďalej rozvíjať.
OcÚ N. Pravno, foto: P. Černák

Pre našich hostí bol pripravený kultúrno-spoločenský program. Hostí
sme previedli areálom MŠ a zrekonštruovanými časťami budov a interiérom. Pani učiteľka Jamrichová spolu s deťmi pripravili tanečné vystúpenie v rytme country. Tanečníci sa hosťom veľmi páčili.
Po obede na námestí v parku vedľa Obecného úradu starosta mesta
Hanušovice a náš starosta spoločne na znak priateľstva a dobrých vzájomných priateľských vzťahov zasadili strom Priateľstva.
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Deň otvorených dverí
Po prvýkrát sa mal možnosť obecný úrad ešte viac priblížiť
občanovi. 22. apríl bol tým dňom, kedy ste si mohli počas pracovnej doby dať na obecnom úrade kávu, ponúknuť sa zaručene pravou domácou buchtou. Tento nezvyčajný štvrtok otvorili naše mažoretky, ktoré mali v dopoludňajších hodinách
sústredenie v zasadačke a každú hodinu svojim vystúpením
potešili návštevníkov pred obecným úradom.

Návštevníci mali možnosť pozrieť si obecnú kroniku,
fotoalbum obecnej kroniky a výstavka fotografií. Obec s.r.o.
Nitrianske Pravno pripravilo výstavku zo svojej činnosti.
Ponúkli sme projekciu filmov, ktoré boli o obci a udalostiach
v nej natočené. Nechýbali hostesky i tradičný pravniansky
kroj.

Obecný úrad v Nitrianskom Pravne
Vás pozýva na

Tradičný pravniansky jarmok
26. júna 2010
Program:
10,00 hod. Otvorenie jarmoku
….po sv. Jáne vo všetkej počestnosti,
z vôle božej a vrchnosti.
10,30 hod.	Tanečno-pohybový krúžok MŠ
		
Klub mažoretiek ZŠ
11,00 hod. SDH Pravňanka
12,00 hod. Adoramus - spevácky súbor z PĽR
		
Foklórny súbor Laggenbeck zo SRN
		
Veľká jarmočná tombola
		Ulička remesiel
13,30 hod. Losovanie tomboly
15,00 hod. 	Tuláci – country hudobná skupina
16,00 hod. Xoana - „Dovolenka snov“
		
zábavný program plný humoru
		
a tanečných choreografií
17,00 hod. Nebeská muzika – ľudová muzika
		
z Terchovej
18,00 hod. Ploštín Punk- hudobná skupina
20,00 hod. Spoločenská zábava
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V obradnej sieni obecného úradu bolo pripravené bábkové divadlo pre tých najmenších z našej MŠ i pre deti nižších ročníkov zo ZŠ. Medovníkový domček, klasickú rozprávku zahrali
malí bábkoherci z Malinovej.
Tešili sme sa bohatej návštevnosti našich žiakov. Popoludní o 15-tej hodine začala bezplatná právna poradňa
s Judr. Macháčkovou. Individuálne pohovory s právničkou využilo 17 občanov. Dobrá právna rada nad zlato. To v súčasnej
dobe určite platí.
Taký bol 22. apríl na obecnom úrade.
					

B.H., foto: A. Husárová

Bojnická „Veterán Párty“
so zastávkou v Nitriankom Pravne
Historické vozidlá- veterány, ktoré prechádzali obcou 5. júna, patrili medzi
účastníkov 8. ročníka Bojnickej „Veterán Párty“, ktorá viedla z Prievidze
do Turčianskych Teplíc a odtiaľ znovu do Bojníc.
Na námestí pri miniamfiteátri sme mohli vidieť ozajstné historické
skvosty z Čiech, Moravy a Slovenska. Vyše 50 krásnych historických automobilov známych značiek ako je Aero, Austin, Jaguár, Cadillac, Alfa
Romeo, Porsche, Tatra, od roku výroby 1926 do roku 1980, zaplnilo námestie. Jeden unikát určite neušiel vašej pozornosti. Hispano-Suiza z roku
1926.
Bola to výnimočná príležitosť i výnimočne krásna slnečná sobota.
B.H., foto: P. Č.
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Obec Nitrianske Pravno na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov vydáva

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
Čl.1
Úvodné ustanovenia
1) Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza na parc.
č 90087 v k.ú. Nitrianske Pravno. Jedná sa o viacúčelové ihrisko s umelou trávou s oplotením, mantinelmi a ostatným
vybavením
pre loptové hry. Rozmery MI sú 50 x 25 m –
čiary (54 x 27 m – po mantinely).
2) Vlastníkom MI je Obec Nitrianske Pravno; Nám.SNP 1,
IČO 00318337 a prevádzkovateľom MI je Obec Nitrianske
Pravno s.r.o., Nám.SNP 1, Nitrianske Pravno, IČO
36821292
3) Prevádzkovateľ poverí správcovstvom zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MI.
4) Priestorom MI sa rozumie oplotený a uzamknutý areál
MI spolu s hracou plochou vybavenou umelou trávou, športovými a pomocnými zariadeniami (mantinely, bránky, stožiare, osvetlenie, lavičky, oplotenie), spevnené a trávnaté
plochy.
5) Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza
v priestore MI (ďalej len „užívateľ“).
Čl.2
Všeobecné ustanovenia
1) Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať .
2) Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na
ktoré je MI prispôsobené.
3) MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity
– malý futbal, nohejbal, volejbal. Exteriérové priestory tvoria ihriská na futbal a tenis.
4) Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne
osvojovanie si základov loptových a pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe
súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov
či zamestnancov v rámci športových dní, branno-športových aktivít, prípadne individuálne športové aktivity jednotlivcov a kolektívov a pod.).
Čl.3
Organizačné ustanovenia
Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť
môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na vlastné
riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať platný prevádzkový poriadok. Na MI je dovolené
vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené. Deti do 15 rokov sa môžu v priestore MI pohybovať
len v sprievode dospelej osoby.

Užívateľ je povinný:
– dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska,
– oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI ešte pred
vstupom do priestoru MI,
– riadiť sa pokynmi správcu, po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z priestoru MI
s okamžitou platnosťou vykázaná,
– správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo
poškodeniu majetku obce, užívateľ je plne zodpovedný
za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, za
maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca.
– bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom priestore MI
– vstupovať (vystupovať) na plochu ( z plochy) MI výhradne
cez koridory na to určené
– pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv
– v priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok
– bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru
a plochy MI
– dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku
Je prísne zakázané:
– použitie kopačiek s kovovými hrotmi, obuvi s klincami
(tretry) a podobne, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie povrchu - trávnika.
– vodiť psov a iné zvieratá do priestoru MI,
– pohybovať sa a jazdiť na bicykloch a kolieskových korčuliach v celom priestore MI,
– v celom priestore MI fajčiť a požívať alkoholické nápoje
vrátane toxických, omamných a psychotropných látok,
– vstupovať na plochu MI so zmrzlinou, nápojmi či potravinami,
– použitie sklenených fliaš a nádob v priestore MI,
– prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane,
strelivo, horľavé látky a chemikálie,
– používať topánky s podpätkom
– preliezať a preskakovať mantinely MI.
Čl.4
Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkové hodiny využívania MI pre jednotlivé kategórie sú obsahom prílohy č.1 tohto prevádzkového poriadku.
2. Prednostné užívanie – poradie pri tvorbe harmonogramu
využitia MI:
– aktivity Spojenej školy (počas školského vyučovania),
– dlhodobé prenájmy (spravidla na obdobie školského roka),
7
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– krátkodobé rezervácie,
– záujemcovia bez rezervácie – uprednostnené budú deti
a mládež do 18 rokov.
3. Počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja je ihrisko k dispozícii na základe priebežných požiadaviek zo
strany občanov. Tieto požiadavky sa uplatňujú objednávkou
u prevádzkovateľa MI alebo povereného správcu ihriska.
4. Prevádzkovateľ má vyhradené právo operatívne upraviť
prevádzkové hodiny podľa záujmu užívateľov. Úpravu prevádzkových hodín musí oznámiť starostovi obce.
5. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto
prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI
využívať aj záujemcovia z inej kategórie.
6. Bezplatné užívanie MI môže povoliť starosta obce záujmovým skupinám sídliacim na území obce, výlučne písomnou formou. Písomné povolenie na bezplatné užívanie MI
uschováva prevádzkovateľ / správca spolu s prevádzkovým
denníkom.
7. Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom / správcom MI.
8. Platbu za prenájom MI je potrebné uhradiť na mieste
správcovi. Dlhodobý nájomca uzavrie písomnú nájomnú
zmluvu. Správca MI vedie evidenciu o používaní MI a platbách za prenájom, ktoré odovzdá do pokladne obce spolu
s kópiou príslušnej časti prevádzkového denníka. Peniaze
za prenájom použije obec výlučne na údržbu, opravy a iné
náklady priamo súvisiace s prevádzkou MI.
Čl.5
Tiesňové volania
1) Telefónne linky pre záchranné služby:
112 – tiesňové volanie
150 – hasičská a záchranná služba
155 – záchranná zdravotnícka služba
158 – polícia
Čl.6
Záverečné ustanovenia

Príloha 1)
Prevádzkové hodiny MI:
Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)
08:00 hod. – 14:00 hod. vyhradené pre aktivity Spojenej
školy N.Pravno, rezervácie
14:00 hod. – 20:00 hod. deti a mládež do 18 rokov, dospelí,
záujmové združenia
Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov)
09:00 hod. – 20:00 hod. deti a mládež do 18 rokov, dospelí,
rezervácie, záujmové združenia
Sobota – Nedeľa
09:00 hod. – 20:00 hod. deti a mládež do 18 rokov, dospelí,
rezervácie, záujmové združenia

Cenník platný od 1. 6. 2010
a schválený obcou Nitrianske Pravno
Užívanie Multifunkčného ihriska je spoplatnené takto:
bezplatne – aktivity Spojenej školy v N.Pravne v čase pre
nich vyhradenom
bezplatne - záujmové združenia so sídlom v Nitr. Pravne
5,00 €/hodina – cena platí pre užívateľov nad 18 rokov
s trvalým pobytom v N.Pravne
10,00 €/hodina – cena platí pre užívateľov s trvalým pobytom mimo N.Pravna
2,00 €/hodina – cena platí pre deti a mládež do 18 rokov
s trvalým pobytom v N.Pravne
1,00 €/hodina – individuálny vstup na multifunkčné ihrisko – deti a mládež do 18 rokov, dospelí
0,50 €/osoba – cena za použitie šatne a sprchy – užívateľ
s trvalým pobytom v N. Pravne
1,00 €/osoba - cena za použitie šatne a sprchy – užívateľ
s trvalým pobytom mimo N. Pravna
3,30 €/hodina - paušálny poplatok pri zapnutom osvetlení
Všetky uvedené ceny sú konečné, neúčtuje sa k nim DPH !

Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva:
– prevádzkovateľ MI alebo ním poverený zamestnanec
a správca,
– starosta obce alebo poverený zamestnanec obecného úradu

Započítava sa každá, aj začatá hodina.
Deti do 15 rokov majú vstup na ihrisko povolení iba
s dospelou osobou zodpovednou za mladistvých!

Rezervácie a informácie
V Nitrianskom Pravne 1.6. 2010
Starosta obce
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prevádzkovateľ MI:
Obec Nitr. Pravno, s.r.o. - 046 / 54 98 635
správca MI: p. L. Gombarček – 0917 415 993
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Beh priateľstva
nielen o behu
Už v poradí 7. ročník Behu priateľstva sa niesol v znamení
65. výročia ukončenia 2. sv. vojny, Spoločné položenie kytíc
k pomníku padlých ešte pred štartom bolo v plnom slova zmysle symbolické. S vďakou a úctou sme si pripomenuli ešte nie tak
dávnominulé obdobie, v ktorom sa za mier platilo životom. Je
dobré to pripomínať hlavne mladej generácii, aby sme v duchu
priateľstva a spolupatričnosti mohli takto veselo behávať ešte
ďalšie roky.
Všetkých a hlavne organizátorov potešila účasť množstva
detí a v neposlednom rade aj príjemné počasie. Na športovom
ihrisku si deti mohli zajazdiť na koňoch a boli živé. Čo sa o ródeo-býkovi nedá povedať, ale zábavy si na ňom všetci užili naozaj dosť.
No a samozrejme sa rozdávali medaily. Víťazmi však boli všetci
zúčastnení.
B.H.

World Harmony Run – Svetový Beh Harmónie
(od 29. mája do 3. júna 2010)

Medzinárodné športovo-spoločenské podujatie, ktoré sa uskutočnilo
aj na Slovensku v niektorých mestách a obciach, je súčasťou trasy
veľkého celoeurópskeho behu.
Tento celosvetový beh má posilniť priateľstvo a porozumenie. Bežci z rôznych krajín sveta niesli horiacu pochodeň ako symbol harmónie a dobrej vôle medzi ľuďmi všetkých národností.
Aj naša obec privítala túto štafetu lepšej budúcnosti
a to 3. júna 2010 o 10,30 hod. na námestí v miniamfiteátri Park spolu
zo žiakmi Spojenej školy i s našimi najmenšími z MŠ.
Neboli to len športovci – bežci, čo k nám priniesli pochodeň, ale
aj veľmi milí ľudia, ktorí majú radi deti a vedia to s nimi. Všetky deti
úžasne spolupracovali, sami si mohli vyskúšať beh s pochodňou.
Priatelia športovci ich odmenili. Úsmev a dobrá nálada nechýbala.
Aktívne sa do štafetového behu zapojil aj náš občan Jozef Bašovský, ktorý dobehol s pochodňou do našej obce.
Nech je teda táto pochodeň symbolom toho,čo nás spája.
Porozumenie, priateľstvo a harmónia.
						
B.H., foto: P. Č.

90 minút zábavy
so skupinou Black Band
Koncert ku Dňu matiek v nedeľu podvečer 9. mája
v miniamfiteátri Park priniesol na námestie radosť a pohodovú muziku a to nielen pre matky.
Sľubovali sme 90 minút zábavy a bolo to naozaj tak. Zneli
ľudovky, tango, polka, známe melódie. Taká bola druhá
májová nedeľa.
B.H.
9
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Deň Zeme
aj na našej škole

Noc v múzeu

Zem, náš domov. Miesto, kde sme sa narodili, kde žijeme
a kde raz aj umrieme. Krásna- jednoduché slovo a toľko
sa v ňom skrýva. 22. apríl bol dňom našej planéty. Aj naša
škola žila v tomto duchu. Po zateplení, vymaľovaní školy
zostal čas aj na skrášlenie jej okolia. Po vypílení starých
stromov (borovíc, smrekov, tují) sme si Deň Zeme pripomenuli výsadbou mladých okrasných stromov. Spolu s našimi
žiakmi, ktorých by som chcel aj touto cestou pochváliť, sme
pripravili pôdu pre výsadbu novej skalky pred pavilónmi A,
B, C, D. Z ušetrených peňazí sme vyčlenili určitú čiastku,
ktorú sme použili pre skrášlenie okolia, kde deti a aj my
učitelia prežívame značnú časť školského roka. Veď prostredie, v ktorom človek žije a pracuje, by malo byť príjemné
a zároveň aj zdraviu prospešné. Staré sme nahradili novým, mladým. Škola žiari novotou a napohľad pripomína,
ako by bola školou v prírode.
Verím, že je to len začiatok a v tomto trende budeme ďalej pokračovať. Deti na hodinách pestovateľských prác sa
o okolie budú určite starať, skrášľovať ho a nových skaliek
ešte pribudne.

Aj v tomto roku organizovalo Múzeum karpatských
Nemcov v Nitrianskom Pravne 15. mája „Noc v múzeu“,
ktorá sa každoročne koná v tomto čase pri príležitosti medzinárodného dňa múzeí. Počas otváracích hodín od 19. - do 24. hodiny sme sa tešili bohatej účasti
návštevníkov. Návštevníci si mohli pozrieť v múzeu stálu
výstavu „Dejiny a kultúra karpatských Nemcov“. V iných
priestoroch Domu stretávania sa predstavili naše výšivkárky so svojim výšivkárskym umením. Túto zimu sa
v rámci projektu „Nemecké remeslo a umenie na Slovensku v minulosti a súčasnosti“, ktorý finančne podporilo nemecké veľvyslanectvo v Bratislave, naučili novú
techniku a to vyšívanie flitrami a gorálkami. Na výstave
sme mohli obdivovať rôzne vankúše, časti krojov, oblečenie a iné dekoratívne textílie vyšívané touto technikou.

B.H.

V spolupráci so Základnou umeleckou školou pod
vedením pani učiteľky Čeryovej sa predstavili deti s výstavou výtvarných prác. Vo výtvarnej dielni maľovali deti
obrázky s rôznymi motívmi a historickými námetmi z Nitr.
Pravna. Na obrázkoch sme mohli obdivovať pekné pravňanské kroje, kaplnky kalvárie ako aj iné pamätihodnosti
Nitrianskeho Pravna.
Výšivkárky napiekli dobré pravňanské „štricle“. Nechýbal ani „Speckkuchen“ a pravňanské hriate „Prompein“.
Tak mohli návštevníci tohto vydareného podujatia ochutnať niečo aj zo starého pravňanského kuchárskeho
umenia.
Pani učiteľky zo ZUŠ-Ľubica Fridrichová a Mária
Magyarová s peknou sprievodnou muzikou spestrili tento pekný ak keď vonku upršaný májový večer. Je vždy
pekné, keď môžeme vidieť takúto peknú spoluprácu
medzi učiteľmi a žiakmi.
Veríme, že aj v budúcom roku prežijeme takúto peknú
noc a tak sa už „Noc v múzeu“ stane každoročnou tradíciou.
Anna Husárová
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Stretnutie rodákov
Dňa 21., 22. a 23. mája 2010 sa uskutočnilo stretnutie našich občanov
s rodákmi z našej obce, ktorí žijú v Spolkovej republike Nemecko. Stretli
sme sa v mestečku Rodgau, presnejšie v jeho časti Jügesheim. Spoločné
stretnutia vzdialených priateľov z detstva, z mladosti, spomienka na detské
a školské roky vykúzlila v oku nejednému krajanovi slzičku radosti.
Obecný úrad v Nitr. Pravne touto cestou vyslovuje úprimné poďakovanie speváckej skupine Probner Echo v Nitr. Pravne a aktérom scénky za
vzornú reprezentáciu našej obce v zahraničí. Spevácka skupina Probner
Echo, ktorá v tomto roku oslavuje 10. výročie svojho založenia, svojim
vystúpením a scénkou v staropravnianskom nárečí zožala nemalý úspech
odmenený veľkým potleskom.
Chceme tiež poďakovať Andrejovi Richterovi, a Zuzane Strečanskej
za prípravu a realizáciu výstavy pravnianskej výšivky, tradičného oblečenia, účesov a pokrývok hlavy obyvateľov našej obce a Rasťovi Haronikovi
za poskytnutie exponátov na výstavu. Pri tónoch piesní Andreja Richtera
a Vladimíra Svitka, ktorý aj hral na organe dostala nedeľná svätá omša
slávnostný a dôstojný priebeh. Ďakujeme.

V náhradnom termíne to vyšlo
Magický deň detí sa konal 7. júna v náhradnom termíne.
Počasie prialo deťom i organizátorom. Potteriáda – čarovný
svet Rokfortskej strednej školy sa otvoril o 15- tej hodine popoludní. Nechýbali profesori štyroch fakúlt mágie a čarodejníctva. Tí, čo poznajú príbeh Harryho Pottera, vedia o čo išlo.
Po splnení jednotlivých skúšok dostali deti vysvedčenie, ktoré potvrdilo ich čarodejnícke danosti a schopnosti.
A k tomu si každý odniesol malý darček, alebo sladkú odmenu.
Tak sme sa spolu zahrali a bolo nám naozaj čarokrásne vo
svete fantázie a príbehov spolu s deťmi. Šťastný detský úsmev
je naozaj magický. A tých tam bolo.
B.H., foto: P. Č.

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa zaslúžili o reprezentáciu Nitrianskeho Pravna a šírenie dobrého mena našej obce v zahraničí.
Obecný úrad Nitr. Pravno

AKTIVITY KLUBU DôCHODCOV

Moje hobby, tvoje hobby 2010
V krásnu slnečnú nedeľu 25. 4. 2010 organizoval Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a komisia
kultúry pri obecnom zastupiteľstve v Lehote pod Vtáčnikom V, ročník prehliadky záujmovej a tvorivej činnosti jednotlivcov a kolektívov
z okresov Prievidza a Partizánske.
Na výstave výsledkov aktívneho využívania voľného času sa zúčastnili aj piati členovia Klubu dôchodcov z Nitrianskeho Pravna. Svoje
krásne dečky predstavila pani Husárová, oči sme si popásli na krasliciach pani Zacharovej, fujarky a výrobky z dreva predstavil pán Kovalík, s tkanými kobercami už tradične prišli pani Kurišová a Leporisová.
Že voľný čas sa dá využiť veľmi rôznorodo, nás presvedčila široká
paleta vystavovaných exponátov. Neuveriteľná zbierka náprstkov na
šitie, vzácnych známok, obrázky na skle maľované i do dreva vypaľované, čipka šitá, paličkovaná, háčkovaná i zhotovená na pergamene, rôzne košíčky a iné výrobky pletené z prútia i drôtu, pre najmenšie slečny

parádna garderóba Barbie bábik, ale aj praktické pletené a háčkované
vrchné ošatenie pre deti i dospelých. Aj z kúskov látky možno vytvoriť
rôzne vankúšiky a zvieratká. Trpezlivosť a vytrvalosť sa dala prečítať
zo zbierky chrobákov, motýľov a skamenelín, z krásnych bonsajov.
Najmenších návštevníkov zaujal model železnice, ale aj rôzne modely lietadiel modelárskeho klubu z Bojníc, ktoré sa vznášali ponad nádvorie. Lásku k motorom a veteránom prezentoval automobil Tudor,
niekoľko motoriek, naleštený Trabant, hoci aj predvedené tri modely
Hyunday mali svojich obdivovateľov. Vystavovatelia nielen predvádzali
svoje výrobky, ale prakticky ukazovali a záujemcom aj vysvetlili, ako
sa dajú zhotoviť. Prežili sme pekné nedeľné popoludnie v Lehote pod
Vtáčnikom v spoločnosti mladších i starších „koníčkarov“ a hlavne
návštevníkov výstavy.
Ing. Soňa Kovalíková
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PRAVNIANSKE ZVESTI
AKTIVITY KLUBU DôCHODCOV
V tento deň vyšli do ulíc našej obce aj členky klubu dôchodcov už po
štvrtý krát, aby sa spojili s celým Slovenskom v myšlienke spolupatričnosti, solidarity, v úmysle pomôcť. Aj keď sa počasie neukazovalo
najkrajšie, predsa nám prialo. Naša snaha navštíviť všetky obchody,
podniky, zdravotné stredisko a iné inštitúcie našej obce bola úspešná.
Vďaka ochotným a štedrým darcom sme odoslali na účet Ligy proti
rakovine 675 eur.
Teraz dovoľte citovať z listu, ktorý náš klub dôchodcov od Ligy proti
rakovine obdržal:
...definitívny výsledok za celé Slovensko. Je pre nás veľkou radosťou
Vám oznámiť, že celkový výnos 14. ročníka zbierky – „Deň narcisov
2010“ je aj zásluhou Vás 891.514,21 eur. Tento výsledok považujeme za nesmierny úspech, keďže dopady ekonomickej krízy sú najviac
hmatateľné práve v tomto období a je povzbudzujúce, že dobročinnosť
a vzájomná ľudská pomoc nie sú len veličinou závislou od ekonomickej situácie. Veľmi si ceníme dôveru verejnosti Lige proti rakovine
a sme radi, že Deň narcisov je v povedomí ľudí známy, vnímaný pozitívne, že rozdávanie narcisov v uliciach sa stalo neoddeliteľnou súčasťou jari. Takáto dôvera nevzniká v krátkom čase a nie je jednoduché si
ju získať, naopak, je výsledkom dlhoročnej snahy robiť veci korektne
a dôsledne. A je aj výsledkom dobrej spolupráce s Vami – spoluorganizátormi LPR. Teda i tento rok Vám, našim spoluorganizátorom
patrí úprimná vďaka za neodmysliteľnú pomoc pri realizácii zbierky,
za praktické sprítomňovanie myšlienky spojenia sa v boji proti rakovine v uliciach Vašej obce. Veríme, že pri sledovaní činnosti Ligy proti
rakovine Vás neopustí hrejivý pocit, že ste k pomoci onkologickým
pacientom významne prispeli i Vy.
Prostredníctvom Vás chceme srdečne poďakovať i všetkým dobrovoľníkom za ich ochotu a čas, želáme všetkým veľa úspešných dní počas celého roka, zdravie, spokojnosť a veľa životnej pohody, budeme
sa tešiť na ďalšiu spoluprácu s Vami.
S vďakou a pozdravom
kolektív Ligy proti rakovine

Nové podmienky pre športovanie
Pomohla dotácia vlády. V spolupráci obce, obecnej s.r.o., fy Sport
servis Martin a fy. Ján Domanik STS vzniklo nové multifunkčné ihrisko, ktoré už bolo dané do užívania. Od 1. júna 2010 ho spravuje Obec
Nitrianske Pravno s.r.o. Poďakovanie za spoluprácu patrí všetkým,
ktorí sa pričinili o získanie dotácie ale aj samotnú výstavbu ihriska.
Práce na ihrisku zastrešovala naša s.r.o., ktorá realizovala aj výstavbu
osvetlenia.
Osobitná vďaka patrí firme Ján Domanik STS s.r.o. Prievidza, ktorá
pri výstavbe podložia vykonala sponzorsky likvidáciu starej asfaltovej
plochy a časti výkopových prác v celkovej hodnote viac ako 20 tis. eur.
Pre užívanie ihriska bol vypracovaný prevádzkový poriadok, ktorý
nájdete na stránke obce. Takisto sú tam aj kontakty na správcu a možnosti rezervácie.
Aj táto aktivita určite prispeje k podpore športovej činnosti detí
a mládeže. Pekný športový areál nech prinesie veľa športových úspechov pre všetkých užívateľov.
					

B.H.
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