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zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v nitrianskom pravne
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne na deň 21. 6.
2010 zvolal starosta obce Ing. Jozef
Balčirák ako mimoriadne. Privítal
všetkých poslancov, zamestnancov
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 oznámený
poslancom.
Ďalej konštatoval, že z pozvaných
10 poslancov je prítomných 8 poslancov, teda nadpolovičná väčšina a tak
je rokovanie zastupiteľstva uznášania
schopné. Starosta obce predložil na
rokovanie program zasadnutia.
Poslanci predložený návrh programu na rokovanie schválili nasledovne:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
a určenie overovateľov zápisnice
3. Podanie žiadosti na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci
4. Rôzne – diskusia
5. Uznesenie
6. Záver
Starosta informoval poslancov, že
v súvislosti s predložením žiadosti
o NFP na rekonštrukciu VO v obci je
potrebné schváliť uznesenie tak, ako

je navrhnuté v návrhu na uznesenie,
a toto bude tvoriť prílohu žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne prijalo a schválilo uznesenie nasledovne:
I. S c h v a ľ u j e
a/Predloženie žiadosti o NFP pre
projekt rekonštrukcie verejného
osvetlenia v obci.
b/Zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti
o NFP.
c/ Financovanie projektu vo výške
5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt t. j. vo výške
12 598,47 € z vlastných zdrojov
obce.
Hlasovanie poslancov :
Za prijatie uznesenia hlasovalo
všetkých – 8 prítomných 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.
.......................................................
Ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne sa konalo dňa 15. 7. 2010 v časti Solka.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce Ing. Jozef

Balčirák, privítal všetkých poslancov,
zamestnancov 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 doporučený obecnou radou. Ďalej konštatoval, že sú prítomní
všetci poslanci OZ, a tak je rokovanie
zastupiteľstva uznášania schopné.
Starosta obce predložil na rokovanie
program zasadnutia, ktorý všetci prítomní poslanci schválili.
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrola plnenia
uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
5. Nastúpenie náhradníka na uvolnené miesto poslanca Obecného
zastupiteľstva v Nitr. Pravne
6. Sľub poslanca
7. Odvolanie a doplnenie člena komisií obecného zastupiteľstva
8. Správa hlavného kontrolóra obce
o kontrolnej činnosti za I. polrok
2010

9. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010
10. Určenie platu starostu obce a rozsahu výkonu funkcie starostu na
celé funkčné obdobie
11. Zásady postupu pri vybavovaní
sťažností v podmienkach obce
Nitr. Pravno
12. Rôzne – diskusia
13. Uznesenie
14. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady, doporučenia a kontrolu plnenia uznesení predložila p. Boďová Ľubica –
prednosta OcÚ Nitr. Pravno. Správu
o plnení uznesení OZ predložil hlavný
kontrolór obce p. Miklošovič Peter.
Postup Obecného úradu v Nitr.
Pravne po vyhlásení nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ v Nitr. Pravne predložila p.
Boďová Ľubica a to písomné vyzvanie
Ing. Spevára Jozefa ako kandidáta,
ktorý získal najväčší počet hlasov
a nebol zvolený za poslanca OZ v Nitr.
Pravne, písomné prijatie mandátu
poslanca OZ p. Ing. Spevára Jozefa.
Vysvetlila zákonné kroky, ktoré vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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V zmysle hore citovaného zákona
vyzvala Ing. Spevára Jozefa, aby prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca OZ. Po prečítaní sľubu poslanca a jeho podpise novým poslancom
nastupujúcim na uprázdnený mandát
pokračovalo rokovanie zastupiteľstva
podľa schváleného programu. Doporučenie Obecnej rady v Nitr. Pravne
k odvolaniu odstupujúceho poslanca
OZ funkcie a novú voľbu nastupujúceho poslanca OZ do jednotlivých
komisií OZ predložila p. Boďová
Ľubica – prednosta OcÚ.		
Správu hlavného kontrolóra obce
o kontrolnej činnosti za I. polrok
2010 predložil hlavný kontrolór obce
p. Miklošovič Peter. Plán kontrolnej
činnosti bol zverejnený v zákonnej
lehote. Poslanci obdržali návrh plánu
v materiáloch na rokovanie. Na zasadnutí OZ ho predložil p. Miklošovič
Peter – hlavný kontrolór obce.
Poslankyňa p. Drábiková Renáta
predložina návrh na doplnok do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2010.
Návrh na určenie platu starostu obce a rozsahu výkonu funkcie
starostu na celé funkčné obdobie
predložila spolu s návrhom a doporučením ZMOSu p. Boďová Ľubica
– prednostka Obecného úradu v Nitr.
Pravne.
Návrh Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce
Nitr. Pravno predložila Boďová Ľubica – prednosta OcÚ Nitr. Pravno.
Podrobne vysvetlila dôvody prijatia
a schválenia týchto Zásad v zmysle
novely zákona o sťažnostiach ako aj
potrebu schválenia komisie na prejednávanie sťažností v zmysle novely
zákona.
Po vyčerpaní predchádzajúcich
bodov programu starosta obce vyhlásil diskusiu k jednotlivým bodom
programu a iným záležitostiam týkajúcich sa chodu a života obce.
Poslanci OZ diskutovali k delimitácii majetku MTJ na spoločnosť Obec
Nitr. Pravno s.r.o., inventarizácii majetku, ktorú je potrebné vykonať v súvislosti s prevodom správy majetku na
spoločnosť s dohodnutím podmienok,
archivácia nahrávok zo zasadnutí OZ,
spravovanie tenisových kurtov na
športovom ihrisku v Nitr. Pravne –
nie je v tom poriadok a systém, systém výberu a evidencie poplatkov na
multifunkčnom ihrisku a tenisových
kurtoch v Nitr. Pravne.
Riaditeľ spoločnosti Obec Nitr.
Pravno, s.r.o. podal vysvetlenie
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k systému a spôsobu údržby verejných
priestranstiev v obci.
Starosta obce vysvetlil spôsob poskytovania finančných prostriedkov
na dopravu pre deti do školy v Nitr.
Pravne z časti Solka, kedy majú deti
na tento nárok.
Prítomní občania reagovali na
údržbu verejných priestranstiev a cintorínov, aby si občania na cintoríne
vykášali trávu každý okolo svojho hrobu a Obec N. Pravno s.r.o., nebude
mať toľko práce so všetkými plochami v obci. Poukazovali na nesprávny
prístup občanov ku veciam verejným,
upratovanie si okolo domov a tiež vykášanie trávy pred svojimi domami,
čo je v zmysle zákona povinný každý
majiteľ nehnuteľnosti. .
Vysvetlenie k jednotlivým bodom
podal starosta obce Ing. Balčirák
Jozef.
Po zapracovaní návrhov a pripomienok k jednotlivým bodom programu do návrhu na uznesenie vyzval
predsedu návrhovej komisie, 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 hlavného kontrolóra obce
o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
c/ Správu hlavného kontrolóra obce
o kontrolnej činnosti za I. polrok
2010
d/ Diskusný príspevok poslanca Jozefa Steinhübla ohľadom záležitosti
nahrávania
zasadnutí obecného zastupiteľstva
a zmeny termínu uzn. č. 5/2010
bod III. písm d/ z 20. 5. 2010
e/ Diskusné príspevky p. Valchovníkovej, Steinhüblovej, Margetovej
a Rybárovej
II. K o n š t a t o v a l o
a/ že na uprázdnené miesto poslanca
Obecného zastupiteľstva v Nitr.
Pravne nastupuje ako náhradník
kandidát, ktorý získal najväčší
počet hlasov, ale nebol zvolený
za poslanca OZ, p. Ing. Spevár
Jozef, zložil zákonom predpísaný
sľub poslanca OZ a ujal sa svojej
funkcie.
III. O d v o l a l o
p. Jamricha Miroslava
a/ z funkcie člena komisie školstva,
kultúry, telesnej výchovy a športu

b/ z funkcie člena komisie pre prideľovanie nájomných bytov
IV. Z v o l i l o
Poslanca Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne p. Ing. Spevára Jozefa
a/ za člena komisie školstva, kultúry,
telesnej výchovy a športu
b/ za člena komisie pre prideľovanie
nájomných bytov
V. P o v e r i l o
hlavného kontrolóra obce vykonaním
kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010 s navrhnutým
doplnkami.
VI. U r č i l o
podľa § 11 ods. 4, písm. i/ zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
že vo volebnom období 2010 – 2014
bude starosta obce Nitrianske Pravno
vykonávať funkciu v celom rozsahu /
na plný úväzok/ s platom podľa zák. č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí
v znení neskorších predpisov vo výške
1,3 násobku minimálneho platu.
VII. S c h v á l i l o
1. Zásady postupu pri vybavovaní
sťažností v podmienkach Obce
Nitrianske Pravno
2. Zmenu termínu uznesenia č.
5/2010 bod III., písm d/ zo dňa
20. 5. 2010 vo veci prevodu správy majetku športového areálu na
spoločnosť Obec Nitr. Pravno
s.r.o. – športový štadión, vrátane
bufetu, tenisových kurtov, vrátane
budovy Kultúrneho domu v Nitr.
Pravne vrátane mimoriadnej inventarizácie majetku športového
areálu.
		 Termín: do 9. 9. 2010
3. Využívanie jestvujúceho rozvodu
TKR pre firmu SLOVANET na
poskytovanie pripojenia na internet občanom. Odplata za sprístupnenie tejto siete pre firmu
SLOVANET bude vo forme poskytnutia bezplatnej WIFI zóny
na námestí v Nitr. Pravne.
4. Podanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na projekt –
elektronizácia verejnej správy
a rozvoj elektronických služieb
za podmienky, že poplatok za
vypracovanie projektu sa firme
CENTIRE uhradí len v prípade
ak bude projekt schválený.
5. Odmenu pre starostu obce v zmysle
zákona č. 253/94 Zb. následných noviel a jeho doplnku zák.

č. 289/2002 Z. z. § 5 odst. 1, vo
výške 50 % minimálneho platu za
obdobie I. polroku 2010.

VIII. Z r i a d i l o
komisiu OZ pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností, ktorá bude súčasťou komisie pre ochranu verejného
záujmu v tomto zložení
1. p. Steinhübl Jozef – predseda komisie
2. p. Drábiková Renáta – člen komisie
3. p. Gombarček Libor - člen komisie
4. p. Boďová Ľubica – prednosta
OcÚ – zapisovateľka
O opodstatnenosti všetkých doručených sťažností bude rozhodovať
táto komisia.
IX. U l o ž i l o
a/prednostke OcÚ Nitr. Pravno –
oboznámiť so Zásadami postupu
pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Nitrianske Pravno
všetkých zamestnancov
Termín: do 15 dní po schválení v OZ
b/zamestnancovi obce p. Černákovi – predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
správu o stave evidencie hrobových miest na miestnych cintorínoch.
Termín: najbližšie zasadnutie OZ
Hlasovanie poslancov :
a/ Na žiadosť poslanca p. Steinhübla o hlasovanie k odovzdaniu do
správy majetok športového areálu,
vrátane multifunkčného ihriska
a KD dal starosta obce o tomto
bode hlasovať samostatne s tým,
že správa bude odovzdaná do 9.9.
2010.
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov hlasovalo za schválenie predloženého návrhu.
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 v počte
11 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 Nitr. Pravno

OZNÁMENIE
o čase a mieste konania referenda

Podľa § 16 zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov obec Nitr. Pravno oznamuje , že:
1. Referendum v obci Nitrianske Pravno sa bude konať
v sobotu 18. septembra 2010 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Oznam
Na základe zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov,
sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne dňa
9. septembra 2010 o 17.00 hod.
v miestnosti Kultúrneho domu v časti Vyšehradné

2. Miestom konania volieb podľa trvalého pobytu sú volebné
miestnosti nasledovne:
1. Okrsok č. 1 – Obecný úrad Nitrianske Pravno – zasadačka.
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v uliciach: Prievidzská,
Námestie SNP, Sládkovičova, Kollárova, Nádražná, Gagarinova,
M. R. Štefánika, Malinovská, Turcelova, Budovateľská, Hviezdoslavova, T. G. Masaryka.
2. Okrsok č. 2 - Požiarna zbrojnica Nitrianske Pravno – zasadačka. Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v uliciach:
Žltá, Štúrova, Komenského, Školská, Pionierska, Kukučínova,
Športová, Mlynská, Turčianska, Záhradnícka, Dlhá ulica.
3. Okrsok č. 3 – Centrum sociálnych služieb-ÚSS Bôrik
N. Pravno – spol.miestnosť.
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v tomto zariadení.
4. Okrsok č. 4 – Pohostinstvo-časť Solka
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v časti Solka.
5. Okrsok č. 5 – Kultúrny dom-časť Vyšehradné
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v časti Vyšehradné.

				

V Nitr. Pravne dňa 6. 8. 2010
Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

Klub mažoretiek na majstrovstvách
Slovenska mažoretkového športu
Klub mažoretiek pracuje v našej škole od roku 2005. Tancuje v ňom tridsať
dievčat vo veku od 8 do 14 rokov a sú rozdelené do dvoch skupín. Niektoré
dievčatá dosahujú dobré výsledky, sú talentované, pohybovo nadané a majú
veľký záujem pracovať v tomto klube. Preto sme sa rozhodli po dvojročnej
prestávke znova zúčastniť na majstrovstvách Slovenska mažoretkového
športu, ktoré sa uskutočnili dňa 19. 6. 2010 v Bratislave. Na to, aby sme
sa mohli tejto súťaže zúčastniť, sme potrebovali finančné prostriedky na
dopravu súťažiacich a ostatných členiek Klubu do Bratislavy. V tomto nám
už po druhý krát pomohol Ing. Rastislav Vlnieška, ktorý prispel polovicou
finančných prostriedkov potrebných na dopravu. Touto cestou mu chceme
za jeho pomoc poďakovať.
Na súťaž sa pripravovali štyri mažoretky Ivana Líšková (sólo), Klaudia
Líšková (sólo), Sarah Dujak a Natália Džubeková (duo). Dievčatá sa síce
neumiestnili na medajlových pozíciach, ale nazbierali nové skúsenosti
a spoznali nové techniky práce s náčiním. Veríme, že novými technikami
spestríme vystúpenia Klubu mažoretiek na kultúrnych podujatiach v našej
obci.
Jana Beláková

Jesenná deratizácia
V záujme ochrany majetku a domácností pred zimným sťahovaním hlodavcov v našej obci, ponúkame občanom v rámci celoplošnej deratizácie možnosť zakúpiť si otravu na potkany za
polovičnú cenu na Obecnom úrade už od septembra 2010.
OcÚ

„Máme nový pub“...
...vlastne funguje už dlhšie, je dokonca v prírode, je tam ticho, nenápadne
a ľudí tak akurát. Vekový priemer je tam 13 až 15 rokov. Sortiment alkoholu
- čo kto donesie a volá sa to „za Domom smútku“.
„Chcela by som požiadať rodičov detí, ktoré tam chodia piť, fajčiť, vulgárne nadávať, prípadne sprejovať na steny, aby urobili zbierku a prispeli,
a urobili by sme tam deťom terasu, lebo niekedy aj zaprší, osadili lavičky,
aby nemuseli sedieť na betóne a zároveň im dajte aj niečo na odpadky,
lebo kultúra nadovšetko.“
Samozrejme to myslím ironicky, no skúsme sa zamyslieť, či také miesto
ako dom smútku a cintorín si nezaslúži pietu - úctu - kľud. Mnoho z nás tam
má svojich najbližších, a deti, ktoré chodia za dom smútku a doslova 1m od
miestnosti, kde leží mŕtvy človek v rakve, robia niekedy estrádu, pri múre
cintorína robia potrebu a neporiadok. Nechcem a ani nebudem menovať,
veď všetci sa ohrádzajú, že už majú 18 rokov, no nie som taká naivná, lebo
keby mali po 18tke, sedeli by v kaviarni a nie schovaní tu. Výber alkoholu niekedy drahší, niekedy len „čučo“ a samozrejme cigarety. Vidno, že kríza
nezasiahla mladých ľudí tu v Nitrianskom Pravne, veď podľa odpadu majú
dobré vreckové - lebo sami ešte nezarábajú.
Verím tomu, že rodičia učili svoje deti ako sa správať na takýchto miestach
a beriem aj argumenty detí: „...a kam máme ísť tu v Pravne ? „ a ďalší : „... minule na pohrebe boli osoby, ktoré nám majú byť príkladom, viditeľne opité,
a čo ?“ - nevedela som zareagovať, iba ...bohužiaľ.
Ja osobne mám voči smrti veľký rešpekt. Rodičia ma naučili na cintoríne sa správať slušne, nešliapať po hroboch, nenadávať a nebrať nič,
čo nepatrí mne. Všetko to, čo ľudia donesú na cintorín, je pre ich blízkych
zomrelých, donesú im to z lásky, úcty a vďaky. Ľudia chodia na cintorín
a do domu smútku plakať, smútiť, spomínať a byť na chvíľu nablízku človeku, ktorý bol súčasťou ich života. Určite im neurobí radosť, keď im niečo
zmizne z hrobu, a ani keď sa spoza múru ozve rehot alebo oplzlé slová.
Mŕtvi sa už neubránia, zaslúžia si úctu. A tak im ju prejavujme nielen v čase
pohrebu, ale vždy. Alebo som v tejto obci jediná, komu to vadí ako sa správame na cintoríne a v okolí domu smútku?
Správkyňa Domu smútku v Nitrianskom Pravne
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Výňatok
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
v podmienkach Obce Nitrianske Pravno
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Tieto zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní sťažností, príslušnosť pri prešetrovaní, písomnom oznamovaní výsledku prešetrenia sťažnosti a pri kontrole vybavovania sťažností v Obci Nitrianske Pravno
(ďalej len „obec“), ako orgánu verejnej správy (ďalej len VS). Sú záväzné pre obecné
zastupiteľstvo, starostu, orgány obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce.
Článok 2
Základné pojmy
(1) Sťažovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala sťažnosť.
(2) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“),
ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých
sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“)
orgánov alebo zamestnancov
obce
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov,
ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánov alebo zamestnancov obce. Obsahové náležitosti sťažnosti sú stanovené v ust. § 5 ods. 2 a ods. 3 zákona
o sťažnostiach.
(3) Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach nie je podanie, ktoré
a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie
je v ňomjednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom
chráneného záujmu sa osobadomáha,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti obce, ktorých odstránenie alebo vybavenie jeupravené iným právnym predpisom (napr. Občiansky súdny poriadok,
Trestný poriadok, zákon č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a pod.),
c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov,zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
a pod.), alebod) smeruje proti rozhodnutiu obce alebo iného orgánu verejnej správy, ktoré bolo vydané v konanípodľa iného právneho predpisu (napr. zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní).
Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie
a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnejsprávy,
b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci (exekútorov, notárov).
(4) Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj
príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.
(5) Odloženie sťažnosti – sa vykoná v prípadoch uvedených v § 5 ods. 6 a 7 a v §
6 zákona o sťažnostiach.
(6) Vybavenie sťažnosti – odoslanie písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia
sťažovateľovi s uvedením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.
(7) Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádzajú nové skutočnosti.
(8) Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu obce pri vybavovaní alebo pri doložení sťažnosti.
Článok 3
Prijímanie a centrálna evidencia sťažností
(1) Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
(2) Sťažnosť, ktorá bola podaná obci telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnúiba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania
písomne potvrdí svojím podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Sťažnosť podaná
obci elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje
za sťažnosť podanú písomne.
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(3) Prijímanie písomných sťažností na obci zabezpečuje podateľňa Obecného úradu
v N. Pravne.
(4) Prijímanie ústnych sťažností podľa zákona o sťažnostiach zabezpečuje - prednosta úradu hlavný kontrolór a ďalší zamestnanci Obecného úradu v Nitr. Pravne
Pri podaní ústnej sťažnosti sa vyhotoví záznam (príloha č. 1 týchto zásad). Postup
je uvedený v zákone o sťažnostiach § 5 ods. 4 - 6.
(5) Všetky doručené sťažnosti sa evidujú oddelene od evidencie ostatných písomností v centrálnej evidencii sťažností obce, ktorú vedie prednosta Obecného úradu
v Nitr. Pravne, pričom musí obsahovať najmä údaje podľa § 10 zákona o sťažnostiach.
(6) Osoba - zamestnanec obce), ktorej bola doručená zásielka na meno ak zistí, že
písomnosť má cha rakter sťažnosti, je povinná ju dať zaevidovať do centrálnej
evidencie sťažnosti.
Článok 4
Príslušnosť na prešetrovanie a vybavovanie sťažností
(1) Sťažnosti pri prenesenom výkone štátnej správy:
a) Týkajúce sa činnosti obecného zastupiteľstva pri prenesenom výkone štátnej
správy prešetruje a vybavuje najbližší orgán štátnej správy (spravidla odvolací
orgán) s kontrolnou právomocou. Ak takýto orgán nie je, tak sťažnosti prešetruje
a vybavuje ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností –
Úrad vlády SR.
b) Proti starostovi obce prešetruje a vybavuje najbližší orgán štátnej správy s kontrolnou právomocou (spravidla odvolací orgán). Ak takýto orgán nie je, tak
sťažnosti prešetruje a vybavuje ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností – Úrad vlády SR.
c/ Proti vedúcim zamestnancom a zamestnancom obdobne ako pri samosprávnej
činnosti.
(2) Sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov obce prešetruje a vybavuje: Komisia obecného zastupiteľstva, starosta obce, prednosta
úradu
Článok 5
Základné pravidlá pri vybavovaní sťažností
(1) Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa
a toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil.
(2) Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu.
Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, prešetruje sa každý
z nich.
Článok 6
Kontrola vybavovania sťažností
(1) Kontrolu vybavovania sťažností v obci vykonáva v súlade s ustanovením §18d
ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
hlavný kontrolór.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve. Zásady boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Nitr. Pravno dňa 15. 7.
2010 uznesením č. 7/2010. 						
			
Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

Úplné znenie Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Nitrianske Pravno
je zverejnené na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk

Foto: Peter Černák
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Oznam pre darcov krvi
MS SČK v Nitr. Pravne oznamuje darcom krvi,
že najbližší hromadný odber krvi bude v Nitrianskom
Pravne v Klube dôchodcov 4. októbra 2010 (pondelok),
od 8:00 hod. do 11:00 hod.
Termín bol stanovený p. primárkou
Mobilnej odberovej jednotky
z Národného transfúzneho centra v Martine.

Detská hernička
v Nitrianskom Pravne
Keď sa pozriete, kto všetko chodí po uliciach našej obce, zistíte,
že takmer na každom kroku stretnete mamičku s bábätkom v kočíku alebo s dieťatkom na bicyklíku, tie staršie sa už pekne držia
za ruku. Vidíte ich na prechádzke, v obchodoch, na detskom mini
ihrisku za Obecným úradom. Keď sa ich stretne viac, majú čas porozprávať sa, vymeniť si skúsenosti a postrehy, a možno prídu aj
na iné myšlienky ako je kŕmenie a prebaľovanie. Detičky sa môžu
spolu zahrať. Zamysleli ste sa však už nad tým, kde sa môžu mamičky s deťmi stretnúť v zime, či v nepriaznivom počasí? Veru, nie
je kde sa stretnúť.
Takmer v každej väčšej obci či meste už funguje Materské centrum alebo Klub pre mamičky s deťmi. V Nitrianskom Pravne je
naozaj veľa mamičiek s malými deťmi, ktoré by takýto priestor
potrebovali. Sociálna komunikácia detí a spoločné aktivity matiek
s deťmi sú zo psychologického hľadiska dôležitou súčasťou rozvoja osobnosti dieťaťa.
Niektoré mamičky na materskej dovolenke sa však aj napriek
tomu, že v obci takéto zariadenie chýba, začali spolu stretávať na
Obecnom úrade, kde im pán starosta poskytol Obradnú sálu na
hudobno-pohybovú činnosť. Tento priestor je však z dlhodobého
hľadiska neperspektívny. Preto začali pátrať, či by sa v obci nenašiel priestor, ktorý by mohol patriť iba im, teda mamičkám a deťom. V našej obci predsa našli priestor aj dôchodcovia, invalidi,
Zväz žien, Červený kríž a ďalšie spoločenské organizácie. Zachovalých miestností je však, žiaľ, v našej obci málo. Predsa však bolo
pátranie úspešné!
Bývalý areál Detských jaslí za Klubom dôchodcov je momentálne nevyužívaný. Nachádza sa tam miestnosť vhodná na aktivity
mamičiek s deťmi. Čo tak urobiť z nej Detskú herňu? Obec Nitrianske Pravno, s. r. o. prisľúbila pomoc pri rekonštrukcii miestnosti. Obecný úrad má možnosť vytvoriť ďalšiu spoločenskú organizáciu, ktorá sa bude podieľať na rozvoji obce.
Detská herňa bude slúžiť nielen na spoločné stretnutia mamičiek a ich detí, ale sa tu budú vykonávať aj rôzne aktivity, ako
hudobno – pohybové činnosti, tvorivé dielne pre deti i mamičky,
masáže detí, či výchovno – poradenské služby.
Milé mamičky, príďte podporiť otvorenie Detskej herničky
v Nitrianskom Pravne v piatok 2.septembra 2010 o 10,00hod. na
Obecný úrad a pomôžte tak vytvoriť čarovné miesto pre vás a vaše
deti.
Martina Richter

September
v materskej škole
Prázdniny sa končia a opäť sa otvoria brány škôl. V školskom
roku 2010/2011 bude navštevovať materskú školu 88 detí.
Predškolskému veku, prvým rokom života prisudzujú psychológovia veľký význam. Vývin v tomto období prebieha najdynamickejšie z celého života. Kým je človek dieťaťom, je úplne
závislý od dospelých – rodičov i pedagógov. Uvedomujeme si,
že vo veľkej miere od nás dospelých záleží, akí ľudia z nich vyrastú. Kým rodičia pristupujú k dieťaťu intuitívne, v materskej
školy prebieha zmysluplný a účelný edukačný (výchovno-vzdelávací) proces.
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je pripraviť dieťa na školské vzdelávanie a život v spoločnosti. Ďalšími cieľmi,
ktoré si naša MŠ vytýčila ako prioritné sú:
• vštepovať deťom základy ich vlastných práv, ako aj uvedomovať si zodpovednosť voči právam iných,
• prostredníctvom poznávania krajiny, histórie a kultúry vlastnej obce pestovať v deťoch vzťah k miestnej krajine, vlasti a tiež
pevné národné povedomie,
• získavať a posilňovať ekologické myslenie, konanie na základe vlastných zážitkov a skúseností,
• aktívnou spoluprácou s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie stimulovať správnu výslovnosť
reči,
• podporovať tvorivosť, sebarealizáciu a prezentáciu talentovaných detí,
• podnecovať počítačovú gramotnosť so zámerom rozvoja poznania, pozornosti, pamäti, postrehu, reakcie a priestorovej
predstavivosti.
Pre MŠ je záväzný Štátny vzdelávací program na základe ktorého si každá škola vypracovala školský vzdelávací program.
Školský vzdelávací program našej MŠ pod názvom „Svet detí,
svet hier“ vychádza z poznania, že hra je činnosť, ktorá poskytuje dieťaťu nielen zábavu, rozptýlenie, uspokojenie, ale aj
možnosť sebauplatnenia, získavania nových skúseností a vedomostí. Na základe nového zákona č.245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov absolvovaním posledného ročníka predškolského
vzdelávania dieťa získa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Brána našej materskej školy sa otvorí 2. septembra 2010. Tešíme sa na všetky deti a budeme sa snažiť vytvoriť im „druhý
domov“, kde nájdu pocit istoty a bezpečia, založený na úcte
a rešpekte k dieťaťu.
				
			

Eva Kováčiková
Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

OZNAM PRE žIAKOV ZŠ
Spojená škola – Základná škola s materskou školou –
Grundschule mit Kindergarten oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2010/2011 na ZŠ bude 2. septembra 2010
o 8.00 hod. a slávnostné otvorenie školského roka 2010/2011
na ZUŠ bude 2. septembra 2010 o 14. 00 hod. v koncertnej sále
ZUŠ.
OcÚ
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prObener echO v kežmarku
Začiatkom jari prišla spevokolu Probener Echo pozvánka, aby
sa zúčastnil so svojím programom na 15. výročí Sviatkov kultúry a vzájomnosti Karpatskonemeckého spolku na Slovensku,
ktoré sa konali 2.a3. júla v Kežmarku.
Pozvánka potešila, ale aj zaviazala dôsledne sa pripraviť na
vystúpenie. Nás sa týkal len druhý deň 3. júla. Ráno bol pristavený autobus, ktorý odviezol náš a tužinský spevokol do
Kežmarku. Program druhého dňa sa začínal ekumenickou bohoslužbou v evanjelickom kostole. Po jej ukončení nastúpený
sprievod účastníkov prešiel do hradného nádvoria, kde bolo
pripravené pódium aj lavice, ktoré tvorili hľadisko. Na začiatku boli príhovory popredných zástupcov KDV a KNS zo Slovenska a Nemecka. Potom nasledovalo udeľovanie medailí ako
ocenenie za viacročnú záslužnú prácu v oblasti slovensko – nemeckej vzájomnosti v KNS vo všetkých piatich regiónoch karpatských Nemcov na Slovensku. Z pravnianskeho KNS dostal
toto ocenenie pán Erich Diera ako spoluzakladateľ a dlhoročný
predseda spolku.
Po rozdelení medailí bola prestávka na obed. Ten bol pripravený v neďalekej školskej jedálni pre všetkých pozvaných.
Popoludňajší program začínal o 14.00 hodine. Vtedy sa začalo
vystúpenie speváckych súborov a skupín z rôznych regiónov
Slovenska, ktoré reprezentovali svoju obec vrámci činnosti
KNS. Medzi nemecky spievajúcimi súbormi vystúpila aj prizvaná slovenská folklórna skupina a spevácke duo Konig a Červeňáková. Spevokol Probener Echo vystúpil ako prvý. Bola to
vlastne výhoda, lebo potom už bolo možné pokojne sledovať
podľa záujmu ďalší program. Počasie bolo výborné, slniečko
hrialo nadmieru, že bolo treba hľadať aj tieň. Stánok na občerstvenie bol k dispozícii a obsluhe, ktorá v ňom pracovala
bolo poriadne teplo, lebo mali stále plné ruky práce. Na záver
programu vystúpilo spevácke duo a svoj program ukončili záverečnou piesňou Wahre Freundschaft.... Je to pieseň o skutočnom, opravdivom priateľstve, ktorú spievajú pri podobných
akciách všetci zúčastnení, preto sa ku spevákom pridalo aj hľadisko a všetci takto spoločne ukončili program slávnosti.
Potom už len rozchod ku svojim autobusom, nástup, vzájomné pozdravy a kývania na rozlúčku a prišiel rad na vodičov autobusov, aby spoľahlivo doviezli svojich pasažierov do svojich
domovov.
Do skorého videnia.
J. Mokrá

Obecný a farský úrad
v Nitrianskom Pravne Vás pozývajú na
PriAteľSKÝ FUtbAlOVÝ ZáPAS
medzi Farským a Obecným úradom

1. septembra 2010 od 15:00 h

na športovom ihrisku v Nitrianskom Pravne
Pripravené sú tiež súťaže pre deti
a dospelých, posedenie pri hudbe
dobrovoľný hasičský zbor Vás
ako spoluorganizátor pozýva na
VAtrU pri príležitosti 66. výročia SNP
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Pozvanie
Rímskokatolícky farský úrad
v Nitrianskom Pravne
srdečne pozýva všetkých na
FARSKÝ DEŇ
28. augusta 2010 od 14:00 h.

BÔRIKOVSKÉ HODY
Dňa 3. júla sa už po tretíkrát uskutočnili na Bôriku hody pri príležitosti
vysvätenia kaplnky sv. Petrovi a sv. Pavlovi. Od rána sa niesol Bôrikom
duch hodovania. Varil sa guláš, podávalo sa občerstvenie, sladké medovníky.
Počasie nám prialo a tak program hodov mohol prebiehať v priestoroch areálu CSS-Bôrik, ktorý bol pestro vyzdobený tak, ako sa na
hody patrí. Po otvorení, o ktoré sa postarala dychová hudba Pravňanka
sa klientom, hosťom i návštevníkom prihovoril riaditeľ CSS Mgr. Peter
Kutiš.
Nasledoval kultúrny program – spevácky zbor Fraňa Madvu
z Nitrianskeho Rudna, ženský spevokol z Pravenca a sv. omša v kaplnke CSS. Do tanca i spevu celé popoludnie a do skorého večera hral pán
Domanik. Kultúrny program spestrilo žrebovanie bohatej tomboly.
Chceli by sme vysloviť poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí prispeli či už materiálne alebo ﬁnančne k tomu, aby sme pre našich
klientov mohli takýto deň pripraviť. V neposlednom rade chceme vysloviť poďakovanie všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave
BÔRIKOVSKÝCH HODOV. Veríme, že táto milá tradícia sa dostane do
povedomia nielen klientom CSS ale i obyvateľom Nitrianskeho Pravna
a o rok zavítajú na naše hody. Tešíme sa o rok na Vás všetkých.
Mgr. Monika Frolová
Sociálny pracovník CSS-Bôrik

KLUB RODÁKOV HORNEJ NITRY
TENTO ROK U NÁS
Každoročne sa pri príležitosti hodov v Prievidzi stretáva Klub
rodákov hornej Nitry (KRHN) a v posledných rokoch postupne
navštevuje a spoznáva obce hornej Nitry, ich históriu a významné osobnosti. Rovnako tomu bolo aj 14. augusta 2010, keď sme
sa spoločne zišli v obradnej sieni obecného úradu v Nitrianskom
Pravne na slávnostnom zápise do Pamätnej knihy obce pri príležitosti konania už 17. stretnutia členov tejto organizácie. Starosta
obce, pán Jozef Balčirák privítal za hostí richtára Klubu rodákov
hornej Nitry pána doc. Ing. Jána Poliaka, PhD. a riaditeľa Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi pána Ing. Petra
Paulíka. Hosťujúca obec každoročne predstaví aj život a tvorbu
hornonitrianskych rodákov, svojich obyvateľov. Našu obec v tomto smere reprezentovala pani Anna Nádašdyová z Nitrianskeho
Pravna, vedúca miestneho klubu dôchodcov a pán Rastislav Haronik, majster ľudovej umeleckej výroby z Vyšehradného. Prítomných divákov sprevádzali piesne v podaní našej Lenky Vaňovej
a jej hudobného sprievodu, Bibiány Šujanovej z Poluvsia.
Cieľom KRHN je sprostredkovať členom pravidelný kontakt
s rodiskom, zabezpečovať informovanosť o aktuálnom dianí na
hornej Nitre a pestovať zdravý lokálpatriotizmus. Zápis do Pamät-

nej knihy obce bol preto len úvodom bohatého programu tohtoročného stretnutia. Aj história Nitrianskeho Pravna je súčasťou
histórie hornej Nitry, účastníci preto absolvovali u nás poznávací
a neskôr aj spoločenský program. Po návšteve Obecného úradu
sa presunuli do Domu stretávania – Domu karpatských Nemcov
v Nitrianskom Pravne. Históriu tejto budovy, inštitúcie a najmä
dejiny karpatských Nemcov v Hauerlande im odborným výkladom priblížil Andrej Richter. Po prehliadke múzea nasledovalo
posedenie v príjemnom tieni líp pred farským kostolom s dcérami
kresťanskej lásky Rádu sv. Vincenta a členkami klubu dôchodcov
v Nitrianskom Pravne pri nimi pripraveným chutným občerstvením. Po 16:00 hodine stretnutie pokračovalo vo Farskom kostole
mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, s históriou ktorého hostí oboznámila historička umenia, pani Barbora Matáková z Prievidze
a nasledovalo hudobno-tanečno-poetické pásmo „Moja planéta“
v réžii Branislava Valka. Prehliadka histórie Nitrianskeho Pravna
a okolia bola zavŕšená prednáškou B. Matákovej na Kalvárii. Záver dňa patril tradičnému spoločenskému posedeniu s večerou,
ktoré sa konalo v hoteli Vyšehrad. Atmosféru plnú rozprávania
a spomienok spríjemňovala ľudová hudba „Beťári“.
Poďakovanie za tento vydarený deň patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili 17. stretnutie Klubu rodákov hornej
Nitry.

Prázdniny vo Vyšehradnom
V snahe vzbudiť u detí a mládeže záujem o ručnú prácu a tradičné ľudové slovenské remeslá sa opäť počas tohoročných letných prázdnin konali tvorivé dielne vo
Vyšehradnom. Pod vedením skúsených lektorov a majstrov ľudovej umeleckej výroby ich pripravilo OZ Vyšehrad v spolupráci s OZ Hornonitrie a ako projekt s názvom
„Škola tradičných remesiel“ mohli byť dielne zrealizované aj vďaka podpore z Ministerstva životného prostredia SR.
Tútorom stretnutí bol keramikár Rastislav Haronik z Vyšehradného. Oslovil svojich
známych a priateľov, ktorí ovládajú nejaké zaujímavé remeslo, také, ktoré už dnes
nie je bežné a pozýval ich pravidelne každý štvrtok do Vyšehradného. Dĺžka trvania
dielní bola prispôsobená autobusovej doprave. Záujemcovia o toto podujatie sa stretávali v kultúrnom dome vo Vyšehradnom každý štvrtok o 14:30, kedy prichádza
autobus z Nitrianskeho Pravna, a končili o 19:00 h, keď ide autobus „dolu“. Dielne boli
určené predovšetkým pre školopovinnú mládež, ale medzi návštevníkmi sa nezriedka vyskytovali aj deti v predškolskom veku a dospelí nielen z Nitrianskeho Pravna,
ale i zo širokého okolia.

A čomu všetkému ste sa mohli priučiť? V priebehu rokov sa vystriedalo mnoho
lektorov, toto leto si návštevníci mohli vyskúšať tkanie na krosnách pod vedením
pani Márie Leporisovej a Jozefíny Kurišovej, výrobu šitej čipky predvádzala pani
Anna Richterová, sieťovanie pani Helena Kračmerová a výrobu rôznych úžitkových
predmetov zo slamy viedla pani Zdenka Cajzlová, všetky z Nitrianskeho Pravna.
Prácu s drevom lektoroval pán Igor Prilinský z Prievidze, až z Budatína pricestoval
drotár pán Ladislav Fapšo a prácu s hlinou mal na starosti už tradične pán Haronik
z Vyšehradného. Aj počas usilovnej práce si mohli deti oddýchnuť, „vyventilovať“
sa. K dispozícii bolo ihrisko a preliezky vybudované OZ Vyšehrad, bedminton, lopty...
Všetko bez vstupného.
Propagácia podujatia bola zabezpečená na stránke OZ Vyšehrad a OZ Hornonitrie,
na plagátoch, v miestnom rozhlase. No najlepšou reklamou sú si dielne samotné, keď
sa účastníkom zapáčia a túto možnosť trávenia času odporučia svojim známym,
kamarátom. Návštevníci, najmä deti sa vracajú nielen zo štvrtka na štvrtok, ale aj
po rokoch. Je to pre nich veľmi dobré trávenie času, majú možnosť veľa sa naučiť
a aj sa naučia. Výrobky si všetci mohli ponechať – práce z hliny Rasťo Haronik vždy
vypáli a tkané koberčeky sa rozoberajú a malí majstri si ich na poslednom stretnutí
zoberú.
Túžba získať nové zručnosti a dokázať vlastnými rukami vytvoriť to, čo naši predkovia dokonale ovládali priviedla aj tento rok do Vyšehradného mnoho záujemcov.
Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa im venovali, ktorí ochotne a trpezlivo
predvádzali svoje umenie, aby aspoň kúsok tradície vštepili do sŕdc malých i veľkých
ZS, foto: Karol Urban
milovníkov ľudového umenia.
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Program obnovy dediny
Vďaka podpore z Programu obnovy dediny (www.obnovadediny.sk), ktorý
na základe predloženého projektu podporil mikroregión Hornonitrie sumou
6800,- €, pracujeme v súčasnosti na vytvorení sprievodcu o zaujímavostiach
a krásach nášho územia. Pôjde o 40-stranovú brožúru v trošku netypickom
formáte s rozmermi 140 × 225 mm. Boli by sme radi, keby sa v brožúre
vyskytovali tie najzaujímavejšie články o pamiatkach, životnom prostredí, zaujímavostiach zo života v regióne, potenciáli v cestovnom ruchu a podobne.
Predpokladaný termín vydania tejto publikácie je koniec septembra 2010.
Jej vydanie v slovenskom jazyku plánujeme rozšíriť o články v anglickom
a nemeckom jazyku.
Ak viete o nejakej zaujímavosti, ktorá by v publikácii nemala chýbať, kedykoľvek nás kontaktujte prostredníctvom hornonitrie@hornonitrie.sk
Cyklotrasy na hornej Nitre
Dobrá krajina (www.dobrakrajina.sk) je darcovským portálom, ktorý
prostredníctvom rôznych komunitných projektov umožní ľuďom reálne
prispieť k zmene tváre Slovenska. Medzi vybrané projekty zaradila nadácia Pontis (www.nadaciapontis.sk) aj projekt, ktorý plánuje realizovať
OZ Hornonitrie a OZ Žiar v našom regióne s názvom „Bicyklom po dolinách
hornej Nitry“.
Cieľom je mapovanie a následné zaznačenie cyklotrás na území okresu
Prievidza. V súčasnosti prebieha mapovanie prostredníctvom GPS prístro-

ja, ktorý sme zakúpili vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Finančne podporiť náš projekt môžete aj vy po zaregistrovaní sa na internetovej stránke www.dobrakrajina.sk prostredníctvom internet bankingu alebo
formou darcovskej sms.
Letná fotografická súťaž sa blíži ku koncu
Ešte stále sa môžete zapojiť do Letnej fotografickej súťaže, ktorá potrvá do
15. septembra 2010. Cieľom súťaže, je zachytiť život a zaujímavosti súčasnej
dediny, dediny v ktorej žijeme a okolia, s prihliadnutím na strácajúce sa hodnoty. Môže ísť o fotografiu čohokoľvek z Vášho okolia. Zachytenie prírody,
pamiatky, zaujímavých zákutí, ľudí, zvykov, remesiel, rastlín, živočíchov,..
Súťaží sa v dvoch kategóriách do 18 a nad 18 rokov. Vybrané práce budú
prezentované formou putovnej výstavy v obciach regiónu Hornonitrie a na
verejných kultúrno-spoločenských podujatiach. Víťaz každej kategórie bude
odmenený hodnotnou cenou.
Svoje fotografie môžete posielať prostredníctvom e-mailu na hornonitrie@
hornonitrie.sk. V prípade, že fotografie sa pre veľký obsah pamäti nebudú
môcť poslať e-mailom, doručte svoje súťažné fotografie do kancelárie mikroregiónu Hornonitrie na námestí v Nitrianskom Pravne na elektronickom nosiči.
Všetky súťažné fotografie vyvoláme na vlastné náklady a na spoločenskom
podujatí budú vyhodnotené a ceny budú odovzdané víťazom kategórií.

Tenisový turnaj mužov

V sobotu 7. augusta 2010 sa na kurtoch v Nitrianskom Pravne uskutočnil tenisový turnaj mužov. Za vcelku príjemného počasia sa hráči
rozlosovali do dvoch skupín, kde sa hralo systémom každý s každým,
jeden set do šesť. Zápas končí minimálnym rozdielom dvoch hier, alebo v prípade vyrovnaného zápasu za stavu 5:5, rozhodoval teabreak.
Z každej skupiny potom postupujú, prvý štyria.
Teda z týchto ôsmich hráčov sa zostavil klasický tenisový pavúk. Po
vzájomnej dohode sa hráči nakoniec dohodli, že pre nedostatok času,
ale zato dostatok únavy, sa ďalšie zápasy skrátia a odohrajú sa systémom do štyri, rozdiel skóre minimálne o dve hry za vyrovnaného stavu
4:4 teabreak.
To nakoniec po výbornom celodenne vyrovnanom výkone dotiahol
do úspešného konca Zdeno Spál, keď vlastne až poslední dvaja súperi
mu kládli väčší odpor. Napokon, spokojní boli všetci, nie len so samotnou hrou, ale hlavne s príjemne stráveným časom v kruhu známych
a priateľov. Myslím, že tieto okamihy zostanú najdlhšie v pamäti. A o
to nám išlo. Na záver ešte raz víťazovi blahoželáme a ostatným hráčom prajeme viac šťastia nabudúce.
Radoslav Proč

Ak máte záujem podieľať na sa na tvorbe PravniaNskych zvestí,
doručte nám Vaše príspevky.
Uzávierka najbližšieho vydania PZ bude 30. 9. 2010.
Ďakujeme.
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