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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom pravne
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne v časti Vyšehradné dňa 9. 9. 2010 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 je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
v počte 9, dvaja poslanci sú ospravedlnení, a tak je rokovanie zastupiteľstva uznášania schopné. Starosta
obce predložil na rokovanie program
zasadnutia, ktorý všetci prítomní poslanci schválili.
program:
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. Informatívna správa o plnení roz-

počtu obce Nitr. Pravno za I. Polrok 2010
6. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne
pre budúce volebné obdobie
7. Schválenie rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva v Nitr.
Pravne
8. Informatizácia spoločnosti
9. Rôzne – informácie
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. 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.
Informatívnu správu o plnení rozpočtu obce Nitr. Pravno za I. polrok 2010
predložila Margetová Eva – účtovníčka OcÚ Nitr. Pravno.
Dôvodovú správu k určeniu počtu poslancov OZ v Nitr. Pravne pre
budúce volebné obdobie a tiež návrh
rokovacieho poriadku OZ v Nitr.
Pravne predložila p. Boďová Ľubica –
prednosta OcÚ Nitr. Pravno, tak bol
doporučený Obecnou radou v Nitr.
Pravne.

Informáciu k informatizácii spoločnosti predložil starosta obce Nitr.
Pravno. Podrobne informoval prítomných o potrebe a možnostiach
informatizačného systému pre celú
spoločnosť a podmienky práce na
Obecnom úrade v Nitr. Pravne po
zrealizovaní systému.
Starosta obce predložil ďalšie informácie a to: k výstavbe bytov, súčasný
postup prác. Ukončenie výstavby v r.
2011 cca mesiac jún. Záujemcovia,
ktorí majú podané žiadosti na OcÚ N.
Pravno o byty, budú písomne oslovení, či ich požiadavka stále trvá, budú
im doručené dotazníky. Prideľovanie
bytov bude vyberať komisia, ktorá
bola zriadená pre tento účel.
Ďalej predložil informáciu o začatí prác na rekonštrukcii námestia
v Nitr. Pravne, k výberovému konaniu, informáciu k potrebe obce Nitr.
Pravno vziať si preklenovací úver na
dofinancovanie rekonštrukcie Spojenej školy.
Predseda komisie výstavby Ing.
Peter Haluš predložil návrh na schválenie odpredaja pozemkov tak, ako je
to zapracované v návrhu na uznesenie.
Zamestnanec obce Černák Peter
predložil informáciu o stave prác

a spracúvaní evidencie hrobových
miest na cintorínoch.
Po vyčerpaní predchádzajúcich
bodov programu starosta obce vyhlásil diskusiu k jednotlivým bodom
programu a iným záležitostiam týkajúcich sa chodu a života obce. Vyzval
poslancov a potom občanov. Diskusia
bola zameraná na túto problematiku: rekonštrukcia kotolne v Spojenej
škole v Nitr. Pravne, zabezpečenie
jej prevádzky, separovaný zber – zber
papiera, potreba upozorniť občanov
na triedenie druhotných surovín
v domácnosti, zverejnenie výzvy k občanom, riešiť problematiku pri úhradách za odpredaj pozemkov obce.
Zo strany občanov bola vznesená
požiadavka zabezpečiť pojazdnú predajňu potravín pre časť Vyšehradné,
požiadavka na výstavbu prechodu pre
chodcov v časti Vyšehradné, potreba
opravy miestnej komunikácie v časti
Vyšehradné, potreba rekonštrukcie
miestneho rozhlasu – stĺpov, vyčistenie koryta potoka Majzlanka, požiadavka na ťažbu dreva v samovýrobe,
k problematike plánovaného obchvatu Nitr. Pravna.
Po zapracovaní návrhov, pripomienok a doporučení poslancov OZ sta-
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rosta obce vyzval predsedu návrhovej
komisie Ing. arch. Groma Mariana,
aby predložil návrh na uznesenie.
Uznesenie 8/2010
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne:
I. Zobralo na vedomie
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/ Informatívnu správu o plnení rozpočtu obce Nitr. Pravno
za I. polrok 2010
d/ Informáciu starostu obce k informatizácii spoločnosti
II. Určilo
počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne v počte
11 poslancov na celé budúce volebné
obdobie v zmysle § 11, ods. 3, písm.
e/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom

zriadení v znení zmien a doplnkov.
III. Zrušilo
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne schválený dňa 13. 12. 2007 uznesením
č. 9/2007.
IV. Schválilo
a/ Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
b/ Prijatie preklenovacieho úveru vo
výške 50.000,- € na prefinancovanie poslednej platby na rekonštrukciu Spojenej školy.
Vystavenie vlastnej vista blanko
zmenky na rad banky za účelom
zabezpečeniapohľadávky banky
z úveru.
c/ Odpredaj pozemku p.č. 6/2 –
zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 353 m2, k. ú. Nitr.
Pravno za účelom výstavby parkoviska pre osobné autá a chodníka pre spoločnosť COOP Jednota Prievidza za cenu 20,- €/m2
s podmienkou zriadenia vecné-

ho bremena na prechod ľudí po
chodníku (viď. Navrhovaný projekt výstavby).
Odpredaj tohto pozemku je prípadom hodným osobitného zreteľa,
pretože p.č. 6/2 je priľahlým pozemkom k budove Obchodného
domu Jednota v Nitr. Pravne a prechádza cez ňu prístupová cesta do
potravín v OD Jednota N. Pravno
a prístupová cesta ku skladom pre
zásobovanie Obchodného domu
v Nitr. Pravne.
V. Neschválilo
Zámenu pozemkov podľa žiadosti
p. Kremlovej Ivety.
VI. Odporučilo
Obecnému úradu v Nitr. Pravne
v spolupráci so stavebnou komisiou
dať vypracovať geometrický plán na
zameranie požiarnych nádrží /lokalita Bôrik/ a priľahlých pozemkov.
VII. Uložilo
a/ Obecnému úradu a spoločnosti
Obec Nitr. Pravno s.r.o. – vy-

pracovať delimitačný protokol
a zmluvu o správe budovy – kotolňa Spojenej školy v Nitr. Pravne
– spracovanie zmluvy o výrobe
a dodávke tepla pre Spojenú školu, údržba technickej časti kotolne a zariadení rozvodov tepla.
Termín: do 30. 9. 2010
b/ Stavebnej komisii OZ – pripraviť
návrh riešenia zmluvných pokút
pri odpredaji pozemkov. Termín:
do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov:
Starosta obce dal hlasovať komplet za
navrhnuté uznesenie.
Za prijatie predloženého návrhu na
uznesenie hlasovali všetci prítomní
poslanci v počte 9 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

Obec Nitrianske Pravno
OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb

Vyhlásenie kandidatúry
pre voľby starostu obce
v Nitrianskom Pravne
27. novembra 2010

1. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia
27. novembra 2010 od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Miestna volebná komisia v Nitrianskom Pravne podľa § 23 zákona SNR 346/1990 Zb. O voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

Podľa § 27 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
Vám oznamujeme, že:

2. Miestom konania volieb podľa trvalého pobytu je volebná miestnosť vo volebnom okrsku nasledovne:
Okrsok č. 1 – Obecný úrad Nitrianske Pravno – zasadačka
Okrsok č. 2 – Požiarna zbrojnica Nitrianske Pravno – zasadačka
Okrsok č. 3 – Centrum sociálnych služieb ÚSS Bôrik Nitr. Pravno
– spol. miestnosť
Okrsok č. 4 – Pohostinstvo – časť Solka – Nitr. Pravno
Okrsok č. 5 – Kultúrny dom – časť Vyšehradné – Nitr. Pravno
Upozornenie:
Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.
V Nitr. Pravne dňa 4. 10. 2010
OcÚ

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 4.
novembra 2010 o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Nitrianske Pravno a 9. decembra 2010 o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Nitrianske Pravno.
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1. Jozef BALČIRÁK, Ing., 42r.,
strojný inžinier,
Pionierska 383/14, Nitr. Pravno
koalícia – Slovenská demokratická
a kresťanská únia,
Demokratická strana, Kresťanskodemokratické
hnutie

2. Jozef Steinhübl, 57 r.,
invalidný dôchodca,
Štúrova 645/30, Nitr. Pravno
nezávislý kandidát

V Nitrianskom Pravne
11. 10. 2010

predseda miestnej volebnej
komisie

október 2010
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Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Nitrianskom Pravne podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Pavel
2. Jozef
3. Marta
4. Ľudmila
5. Ján 		
6. Renáta
7. Karol
8. Gerhard
9. František
10. Libor
11. Marián
12. Beáta
13. Ján 		
14. Róbert
15. Peter
16. Jozef
17. Jozef
18. Ľudovít
19. Peter
20. Branislav
21. Ľudovít
22. Marek
23. Tibor
24. Peter
25. Dušan
26. Jozef
27. Ladislav
28. Daniel
29. Rastislav
30. Pavel
31. Alfréd
32. Michal
33. Ján 		
34. Alojz
35. Miroslava

Áč, 		
Ing.
Bašovský
		
Bieliková
Mgr.
Čavojská
		
Češek
Drábiková
Dudáš
		
Dzian
PaedDr.
Fazekáš		
Gombarček
Grom		
Ing. arch.
Heldiová
Mgr.
Hrabovský
Kremel
		
Kubíček
Kučera
		
Kulich
		
Leitmann
		
Lenčéš
		
Ličko			
Matušík
		
Oller
		
Pavlíček
		
Pekár
Ing.
Petráš
PhDr.
Podstupka
Ing.
Pročka		
Richter			
Schnierer			
Suchý
Mgr.
Šverčík			
Tonhauser
Vrábel		
Ing.
Wesserle		
Ing.
Zaťková		
Ing.

44 r., mechanizátor 		
65 r. dôchodca 		
53 r. riaditeľka školy
40 r. živnostník
		
46 r. podnikateľ 		
55 r. ekonómka
66 r. baník
		
54 r. pedagóg
51 r. murár
52 r. robotník
38 r. architekt
51 r. nezamestnaná
65 r. technik
49 r. živnostník
36 r. ekonóm
49 r. živnostník
30 r. podnikateľ
42 r. mechanik
55 r. riadiaci pracovník
38 r. živnostník
59 r. živnostník
34 r. lesník
49 r. elektrikár		
44 r. učiteľ 		
33 r. štátny zamestnanec
66 r. dôchodca
54 r. údržbár
36 r. obrábač kovov
34 r. živnostník		
54 r. učiteľ
56 r. elektrikár
33 r. podnikateľ
28 r. ekonóm
56 r. programátor
44 r. poisťovací poradca,

V Nitrianskom Pravne dňa 11. 10. 2010

Budovateľská 198/13, N. Pravno
M. R. Štefanika 127/20, N. Pravno
Budovateľská 207/20, N. Pravno
Soľná 730/20, N. Pravno		
M. R. Štefanika 120/15, N. Pravno
Malinovská 698/69, N. Pravno 		
J. Damku 762/6, N. Pravno 		
Žltá 338/22, N. Pravno
Školská 1057/8, N. Pravno
Kukučínova 681/1, N. Pravno 		
Sládkovičova 713/1, N. Pravno
Prievidzská 39/55, N. Pravno 		
Žltá 313/13, N. Pravno
Štúrova 1039/65, N. Pravno 		
Budovateľská 1051/28, N. Pravno
Štúrova 1022/47, N. Pravno 		
Sládkovičova 697/4, N. Pravno
Kollárova 1045/3, N. Pravno 		
Nám. SNP 395/30, N. Pravno
Školská 1060/14, N. Pravno 		
Prievidzská 15/7, N. Pravno 		
Pionierska 383/14, N. Pravno
Štúrova 1012/58, N. Pravno 		
Budovateľská 205/29, N. Pravno
Školská 1055/4, N. Pravno 		
Budovateľská 211/12, N. Pravno
Štúrova 1010/54, N. Pravno 		
Jilemnického 825/8, N. Pravno 		
Budovateľská 204/25, N. Pravno
Školská 368/15, N. Pravno 		
Dlhá 428/67, N. Pravno 		
Štúrova 649/22, N. Pravno 		
Kukučínova 694/16, N. Pravno 		
Kollárova 1047/6, N. Pravno 		
M. R. Štefánika 621/25, N. Pravno

SDKÚ-DS
SMER
SMER
ĽS-HZDS
SNS
SDKÚ-DS
SNS
SMER
SDKÚ-DS
ĽS-HZDS
KDH
SMER
SMER
SDKÚ-DS
SMER
SMER
SNS
KDH
nezávislý kandidát
SDKÚ-DS
SMER
KDH
KDH
SMER
nezávislý kandidát
ĽS-HZDS
SMER
SDKÚ-DS
KDH
SMER
SDKÚ-DS
SNS
SDKÚ-DS
KDH
nezávislý kandidát

predseda miestnej volebnej komisie

Upozornenie pre vlastníkov – nájomcov
(užívateľov) poľnohospodárskych
i nepoľnohospodárskych pozemkov
Obec Nitrianske Pravno u p o z o r ň u j e všetkých vlastníkov alebo
nájomcov pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín, t. j.
zabezpečiť mechanické alebo chemické ničenie burín na základe zákona
č. 220/2004 Z. z. O ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení
neskorších predpisov.
Z uvedeného dôvodu Vás vyzývame na odstránenie burín a tráv z Vášho
pozemku v termíne do: 29.10.2010.
Na základe zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy § 26 môže
správny orgán za porušenie povinnosti likvidácie a šíreniu buriny vyrúbiť
pokutu fyzickej osobe až do výšky 332 € .
Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

Upozornenie pre občanov!!!
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne žiada občanov, aby v zimnom období neparkovali motorové vozidlá na miestnych komunikáciách.
Svojím konaním obmedzujú možnosti zimnej
údržby miestnych komunikácií. Zároveň upozorňujeme občanov, že je v platnosti zákaz
parkovania na chodníkoch v celej obci. (VZN
č.2/1996) a každý občan je povinný udržiavať
chodník pred svojim domom.
OcÚ
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Posledný maratón?

Poďakovanie
Radi by sme sa týmito riadkami chceli srdečne poďakovať pani
Silvii Gromovej, ktorá našim žiakom v rámci exkurzie v miestnom kvetinárstve „Kvetinka“ nezištne poskytla cenné rady
ohľadom aranžovania, množstvo zaujímavých nápadov, inšpirácií a podnetov a zároveň sponzorsky poskytla aj niekoľko druhov zaujímavého aranžérskeho materiálu. Žiaci sa tak mohli
realizovať a vytvoriť veľmi pekné práce jesennej výzdoby školy.
Ďalej patrí poďakovanie firme obec Nitrianske Pravno s.r.o. pánovi Petrovi Lenčéšovi za 40 kusov ihličnatých stromkov, ktoré
sme vysadili v areáli našej školy, ale i za zeminu, ktorú sme využili na výsadbu okrasných skaliek.
S pozdravom – pracovníci Základnej školy s materskou školou –
Grundschule mit Kindergarten v Nitrianskom Pravne.

Šesťdesiatpäť ročný amatérsky bežec Jozef Bašovský z Nitrianskeho Pravna
je pre mnohých dobre známou postavičkou bežeckých súťaží. Stretnete ho
utekať popri ceste, kým Vy pohodlne sedíte v aute a rozmýšľate, kde na to
ten pán berie energiu. Málokto vie, že za takmer 27 rokov aktívneho vytrvalostného behu absolvoval presne 115 maratónov, zúčastnil 700 súťažných
behov, z toho dvakrát zabehol 50-kilometrový a dvakrát stokilometrový vytrvalostný beh, tzv. „ultramaratón“. Svoj posledný maratón absolvoval v roku
2005 v Rajci. Menšie zdravotné problémy a neskôr zrejme aj potreba získať
odstup od bežeckej súťaže tohto druhu ho na štart 42,195 km dlhej trate
postavili opäť o 5 rokov neskôr...

E. Grossová

FARSKÝ DEŇ
Od 1. júla tohto roku má naša farnosť nového farára, ktorým
je Mgr. Ľubomír Solík. Na rokovaní farskej rady súhlasil so
zachovaním určitých tradícií, ktoré boli doteraz v našej farnosti. Jednou z nich je „Farský deň“, ktorý sa koná pravidelne od roku 2001. A tak sme určili termín tohtoročného na
28. augusta s rozdielom oproti predchádzajúcim ročníkom v začiatku konania. Ako vždy sa na úvod predstavili naši najmenší
v športových súťažiach, čím zahájili program „Farského dňa“.
O 16:00 hod. sa začala sv. omša, po ktorej sa už v priestoroch
farského dvora tvorili rady na tradičný guláš a pečené klobásky.
Pán farár oficiálne otvoril podujatie, privítal všetkých prítomných a folklórnu skupinu Lubená z Poluvsia, ktorá spríjemnila
posedenie peknými ľudovými piesňami a tancom. Škoda, že aj
tento rok nám zážitok pokazilo počasie nehodné posledného
prázdninového víkendu. Ale aj tak sme sa rozišli s prísľubom,
že o rok sa stretneme opäť.
Tibor Pavlíček

K najznámejším a najväčším maratónskym behom súčasnej doby patrí maratón v Bostone, v New Yorku, v Chicagu, v Londýne a v Berlíne. Práve túžba
zúčastniť sa na veľkom svetovom maratóne priviedla Jozefa Bašovského na
jeden z nich. Atraktívny, ale finančne náročný newyorský, žiaľ, nepripadal
do úvahy. Obrovský záujem o londýnsky maratón zasa núti organizátorov
účastníkov z množstva prihlásených žrebovať pomocou počítača a nie na
všetkých sa usmeje šťastie. Svoj malý sen si pán Bašovský však splnil tento
rok na 37. ročníku berlínskeho maratónu.
Túžbou a cieľom každého maratónca je zabehnúť danú trať do 3 hodín.
Od tejto méty Jozefa Bašovského v doterajšej športovej kariére delila len
1 minúta, no jeho osobnou hranicou je bežať menej ako 4 hodiny, čo sa mu
doteraz vďaka poctivej príprave vždy podarilo. V rámci tréningu pred pár
rokmi navštívil všetky obce prievidzského okresu a v súčasnosti rovnako
behom mapuje obce okresu Martin.
Aj na berlínskom maratóne mohol byť so svojím výsledkom spokojný. Z pohľadu čísel to bol 37. ročník spomínanej súťaže, ktorá sa konala v dňoch
25.–26. septembra. Bežeckú časť absolvovalo spolu 34 069 účastníkov
z takmer celého sveta, z toho 7430 žien a 26 639 mužov. Jozef Bašovský sa
so súťažným číslom 4293 zúčastnil ako jeden z mála bežcov zo Slovenska.
A s úspechom. Vo svojej kategórii mužov nad 65 rokov, kde bolo zaradených 315 súťažiacich sa umiestnil na 13. mieste s čistým časom 03:47:17 h.
Na tričku, ktoré si pripravil špeciálne na túto príležitosť sa nachádza stručný prehľad jeho dovtedajšej kariéry – 70 365 absolvovaných kilometrov,
700-stý pretek, 115. maratón. Na chrbte napísané, že aj posledný. Asi nebudem sama, ktorá si myslí, že pán Bašovský sa ešte nechá zlákať. Tak ako
s nadšením rozprával o berlínskom maratóne, tak sa už pripravoval na ďalšiu
súťaž „Hornická desítka“ vo Frýdku Místku. Preto mu želáme veľa zdravia
a mnoho ďalších úspešne zabehnutých kilometrov a aby sa jeho zapálenie
a chuť pre tento druh športu stalo inšpiráciou aj pre jeho okolie.
Zuzana Strečanská
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PLÁN KOMISIÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011 1.časť
Šk. rok 2010/2011

PROTIDROGOVÁ
OBLASŤ

SEPTEMBER

Triedne voľby
do ŽIACKEHO PARLAMENTU,
ročníky 4 - 9

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE
VÝCHOVA K MATERSTVU
A RODIČOVSTVU
Plán školských výletov a exkurzií
Záujem žiakov o krúžkovú činnosť

ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA
Zber šípok
Vyhlásenie súťaže „TRIEDA ROKA“
Pokračovať v separácii odpadu
ZRPŠ

1. Zasadnutie „Žiackeho parlamentu“
a voľba výboru ŽP 16.10.2010
Anketa na Triednických hodinách
/prevencia šikanovania /
OKTÓBER

Spustenie projektu „SPRÁVAJ
SA NORMÁLNE“ – 5. ročník
Zhotovenie GALÉRIE
žiackeho parlamentu
„EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA
PROTI DROGÁM“:

NOVEMBER

Relácia do šk. rozhlasu
Dotazník /fajčenie/
Letáky žiakom
KRESLO PRE HOSŤA:
Beseda pre žiakov 6.ročníka(drogy, drogová činnosť, príčiny
a následky konzumácie drog, možnosti
riešenia drog. problémov u detí)
Výchovný koncert podľa ponuky
Výtvar. práce s protidrogovou tematikou + výstavka

Účelové cvičenie
27.28.októbra 2010
Mesiac úcty k starším

Zber šípok

Plavecký výcvik - 4. Ročníky 18-22.október
Svetový deň ochrany zvierat - 4. 10. 2010
Výstava tekvíc

25.11.2010 Vianočná tvorivá
dielňa/v spolupráci
s obecným úradom

Športové súťaže:
„Športom proti drogám“

Nástenka – LIEČIVÉ RASTLINY
Prírodná lekáreň v boji proti
vírusovým ochoreniam
ZRPŠ

2. zasadnutie ŽP

DECEMBER

1. december: Medzinárodný deň boja
proti AIDS - anketa, dotazník
VIANOČNÁ BURZA spojená s predajom
drobných výrobkov našich žiakov
ANJELSKÁ POŠTA

JANUÁR

Rôzne:
Pre
pedagogických
zamestnancov

Kreslo pre hosťa:
Beseda pre žiakov 7. ročníka:
/Deti a mládež ako obete trestnej
činnosti, ako sa chrániť pred trest.
činnosťou a ako postupovať, ak sme sa
stali jej obeťami,
ochrana TRESTNÉHO ZÁKONA /
Prednáška s okresnou preventistkou p.
kpt. Benčovou
Prednáška so psychológom na aktuálne
témy

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA“pre
priateľov a sponzorov školy
Vystúpenie žiakov v Bôriku
Darček pod Vianočný stromček /
symbolická koruna/
PASOVANIE PRVÁKOV

Lyžiarsky výcvik

Starostlivosť o zvieratá v zimnom období –
výtvarné práce

Vyhlásenie výtvarnej súťaže Príroda a ja
ZRPŠ

Pre rodičov: podľa záujmu

Zorganizovať návštevy divadelných
predstavení a výchovné koncerty podľa
aktuálnych ponúk
5
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Šarkaniáda 2010

Priateľský futbalový zápas:
Obecný versus Farský úrad
Počasie tento rok poriadne skúša našu trpezlivosť. Inak tomu nebolo ani
v upršanú sobotu, 4. septembra 2010, keď sa na miestnom športovom
ihrisku konal tradičný Priateľský futbalový zápas medzi Obecným a Farským úradom. Napriek nepriaznivým podmienkam sa v slušnom počte zišli
zástupcovia oboch strán, no predsa sa rozhodli dažďu ustúpiť a zápas odohrať na umelej hracej ploche. Úvodné slová patrili starostovi obce Jozefovi
Balčirákovi a pánovi farárovi Ľubomírovi Solíkovi a po športovom pozdrave
stretnutie odpískal pán František Fazekaš.

Hoci základňa fanúšikov bola pochopiteľne slabšia ako po iné roky, muži
oduševnene bojovali. A to nielen proti sebe, ale i proti skutočne nepriaznivému počasiu. Zápas bol v oboch polčasoch a takmer do poslednej chvíle
vyrovnaný, keď gól za gólom striedavo strieľali obe družstvá. Vyhrať však
mohol len jeden a tento rok si víťazný pohár a šampanské odniesol už po
druhýkrát Farský úrad po peknom skóre 15:12.

		
		
		
		

Jeseň je, keď padá lístie,
jeseň je, keď kráka vrana,
jeseň je, keď celkom iste
máte radosť zo šarkana.

Takmer 40 detí so svojimi rodičmi a starými rodičmi prišlo v slnečné nedeľné
popoludnie do areálu Materskej školy v Nitrianskom Pravne. Všetkých spájal rovnaký cieľ – vybehnúť na kopec a predviesť svojho šarkana v plnej kráse.
Bez vetra sa ani šarkan nepohne a tak malí a veľkí museli poriadne naštartovať
svoje nohy v boji s bezvetrím. Prví nadšenci sa rozbehli a odvšadiaľ už bolo počuť pokriky „Púšťaj! Bež, utekaj! Letí, letí, letí!...“ Vďaka ich usilovnosti sme
už čoskoro mohli vzhliadnuť pár pekných lietajúcich kúskov nad lúkou. Nad
hlavami preleteli tradičné šarkany, starodávne aj vojenské lietadlo, lienka,
slniečko, maľovaný koník, sovie mláďa aj iné zázraky, ktorých stavba hovorila
o viacročnej skúsenosti ich konštruktérov. Pri hodnotení sa prihliadalo najmä
na podomácky zhotovených šarkanov. Práve z nich bolo cítiť poctivú ručnú výrobu a spoluprácu detí s rodičmi či starými rodičmi. A kto získal hlavné ceny?
1. najmladší šarkanovodič – Maximilán Schnierer
2. najstarší šarkanovodič – Adrián Valentín
3. najmenší šarkan – Peťka Jašková
4. najväčší šarkan – súrodenecké duo Sary a Huga Haragových
5. najoriginálnejší šarkan – Veronika Bridová
6. najsympatickejší nelietajúci šarkan – Riško Oller
7. najvyššie (aj najdlhšie) lietajúci šarkan – Jojko Štálnik, ktorého spolu
s Veronikou Bridovou zároveň reprezentoval najväčší počet šarkanov.
Nikto však neodišiel naprázdno, aspoň nie s prázdnym bruškom. Na všetky deti čakala sladká odmena – krásna torta v tvare šarkana, ktorú pripravili
šikovné ruky Eriky Kozárikovej. Kto po namáhavom behaní po kopci vyhladol,
mohol si tiež opiecť a pochutnať na špekáčikoch, pohrať sa na preliezkach,
vyblázniť sa.
Ďakujeme všetkým, ktorí za týmto podujatím stáli a pomohli dotvoriť atmosféru tohto dňa a tiež všetkým zúčastneným za ich krásnych šarkanov.
Zuzana Strečanská
Foto: Otília Jamrichová, Zuzana Strečanská

Podvečer nám príroda na chvíľu umožnila uskutočniť aspoň časť z pripraveného programu a tak si deti i dospelí mohli zmerať svoje schopnosti
a sily v kopaní do brány, muži v hode budzogáňom a ženy v hode valčekom
do diaľky. Inšpiráciou pre súťažiacich boli sladké aj tekuté odmeny. Takto
sme trošku pookriali a priblížili sa k zapáleniu vatry postavenej Obecným
hasičským zborom pri príležitosti 66. výročia SNP. Vatra sa pekne rozhorela
a nás zohrievali spomienky na príjemne strávené popoludnie a skončené
leto. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom a návštevníkom, bez ktorých
by tento deň nemal tu správnu atmosféru. Tešíme sa o rok!
Zuzana Strečanská
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Mesiac úcty k starším
V roku 1990 bol Organizáciou spojených národov vyhlásený
1. október za medzinárodný deň starších ľudí. Zároveň je október
Mesiacom úcty k starším. A preto vôbec nie je náhoda, že práve
v tomto čase sme opäť zorganizovali podujatie „Akadémia seniorov“, aby sme si uctili šediny, múdrosť a životné skúsenosti našich
najstarších.

POĎAKOVANIE DARCOM KRVI
Výbor MS SČK v Nitrianskom Pravne ďakuje všetkým darcom krvi, ktorí
sa dňa 4. 10. 2010 zúčastnili odberu krvi v Klube dôchodcov. Spolu
sa na odber dostavilo 42 darcov, ale odberov sa uskutočnilo len 38
a z toho boli 4 prvodarcovia. Najmä im patrí naše poďakovanie, lebo
prekonali strach z nepoznaného. Všetkým darcom krvi želáme, aby sa
tento ich obetavý čin odzrkadlil na ich zdraví, aby ich všetky zdravotné
problémy obchádzali, aby mohli byť prospešní pre tých, ktorí ich vzácny
dar potrebujú. Tešíme sa na stretnutie pri budúcom odbere, ktorý je
naplánovaný ako Valentínska kvapka krvi dňa 14. 2. 2011.
Výbor MS SČK Nitrianske Pravno

Aj detičky si zaslúžia svoje priestory

Stretli sme sa 14. októbra v Požiarnej zbrojnici v Nitrianskom
Pravne o 15.00 h. Občanov v úvode privítal starosta obce, v ktorom prítomným hosťom poďakoval za ich veľké i malé skutky vykonané pre blížnych i pre svoju obec a poprial im mnoho zdravia
a radostí do ďalších rokov života. Začiatok kultúrneho programu
následne patril deťom z Materskej školy. Ich skutočne precízne
nacvičené a prednesené básničky a piesne oblažili myseľ i srdce.
Potešil aj malý koncert v podaní žiakov ZUŠ v Nitrianskom
Pravne. Podujatie ukončili žatevné spevy v podaní dievčat
z DFS Malá Lubená z Poluvsia.
„Mladosť je niečo, čo majú len mladí a čo by len starí vedeli múdro
využiť.“ Myslime na tieto múdre slová, užívajme si roky mladosti
a zároveň sa učme od starších, stále nám majú čo ponúknuť. Aj
v tento deň sa symbolicky snúbila jar a jeseň života. Vďaka za to
patrí mladším – účinkujúcim za pripravený program a starším –
našim hosťom, ktorí pozvanie na Akadémiu seniorov prijali.
Zuzana Strečanská

P OZVANIE

Obecný úrad Nitrianske Pravno a Základná
škola s materskou školou Vás pozývajú na
PREDVIANOČNÚ TVORIVÚ DIELŇU
dňa 25. novembra 2010 od 12:00 h
v priestoroch telocvične ZŠ.
Pripravte sa na advent a nadchádzajúce
vianočné obdobie pod vedením skúsených
lektorov.
OcÚ
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V augustovom čísle Pravnianskych zvestí sme uverejnili článok „Detská
hernička v Nitrianskom Pravne“. Smeroval k mamičkám na rodičovskej
dovolenke, aby podporili zriadenie priestorov, ktoré by slúžili rodičom
s deťmi na stretávanie sa na báze klubovej formy. Na obecný úrad skutočne prišli mamy s deťmi, staré mamy s vnúčatkami, vyslovili súhlasné
argumenty, prejavili veľa nadšenia, zozbieralo sa 18 podpisov a potom
to nadšenie trošku utíchlo...
Napriek tomu sa začalo pátranie po vhodných miestnostiach – starosta
obce obehol navrhované priestory v klube dôchodcov, hľadali sa tiež
ďalšie varianty v budove bývalej ZUŠ na Budovateľskej ulici, v Spojenej
základnej škole. Ťažká úloha, malé deti predsa len vyžadujú o niečo náročnejšie podmienky na trávenie voľného času. Snaha sa však, najmä
zo strany vedenia klubu dôchodcov, akosi nestretla s kladnou odozvou...
Pod hlavičkou obce pracuje veľa spoločenských organizácií, z ktorých
mnohým boli poskytnuté obecné priestory. Majú možnosť tráviť tu voľný čas, venovať sa svojim záľubám. Vekový priemer ich členov sa ani
zďaleka nepribližuje veku tých najmenších, ktorí sa ešte nevedia vyjadriť
a bojovať za rovnaké podmienky.
Máme rok 2010, 21. storočie, materské centrá v mestách a mnohých
dedinách sú v dnešnej dobe, našťastie, samozrejmosťou. Deťom umožňujú psychicky rásť, uľahčujú im zvykanie si na istý obmedzený okruh
detí, vytvárajú sa tu prvé priateľstvá, uľahčujú životný medzník prechodu
z inštitúcie rodiny do školskej inštitúcie. Dieťa sa teda od útleho veku
socializuje, zvyká si na spoločnosť iných ľudí okolo seba, do škôlky prichádza sebavedomejšie, istejšie, pripravené na kolektív.
Obci Nitrianske Pravno takéto zariadenie chýba. Momentálne na príbuznom princípe fungujú len hudobné kurzy Yamaha Class, zatiaľ však
priestoroch Obecného úradu. A nemali by byť tým jediným, čo by mohla
detská hernička zastrešovať. Určite sa nájde veľa šikovných mamičiek,
ktoré vedia ponúknuť či zabezpečiť rôzne kurzy cvičenia, tanca či poradenstva práve v klube mamičiek s deťmi. Argumenty typu „čo to takým
malým deťom dá?“ alebo „nech sa váľajú po koberci doma“ v súčasnej
vyspelej spoločnosti nemajú čo hľadať...
Zuzana Strečanská

Z aktivít obecnej s. r. o.
Počas letných prázdnin prebiehal v areáli Spojenej školy
v Nitrianskom Pravne čulý stavebný ruch. Uskutočňovali sa práce na modernizácii školskej jedálne tak, aby tieto
priestory spĺňali najprísnejšie kritériá pre stravovanie a prípravu jedál. Rekonštrukciou prešla aj kotolňa školy, kde bol
nainštalovaný moderný vykurovací zdroj na výrobu tepla
a teplej úžitkovej vody. Ako palivo sa používa ekologická
drevná štiepka. Prostriedky na vybudovanie kotolne boli čerpané zo zdrojov EÚ. Na základe deliminačného protokolu
a zmluve o správe bol areál kotolne Spojenej školy prevedený do správy obecnej s. r. o. S účinnosťou od 10. 9. 2010.
Na základe schváleného uznesenia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne č. 5/2010 zo dňa 20. 5. 2010
bol schválený prevod správy majetku športového areálu na
Spoločnosť Obec Nitrianske Pravno s. r. o. s účinnosťou od
1. 7. 2010. Delimináciou prešli do správy spoločnosti nasledovné priestory: budova Kultúrneho domu v Nitr. Pravne,
multifunkčné ihrisko + chodník, tenisové kurty, sociálne zariadenie – MTJ na špotrovom ihrisku – budova, oplotenie
ihriska – MTJ športové ihrisko, pozemky – budova MTJ,
drevený altánok, futbalové ihrisko.

Mikuláš na námestí
tradičné podujatie pre širokú verejnosť spojené
s príchodom Mikuláša sa uskutoční v pondelok,
6. decembra 2010 v podvečerných hodinách v amﬁteátri na námestí. rodičia, ktorí budú mať záujem, môžu
pred podujatím priniesť na OcÚ menom označené mikulášske balíčky pre svoje deti.
OcÚ Nitrianske Pravno

oznaM SpoLočnoSTi STreDoSLovenSKÁ enerGeTiKa
Vážení občania, Stredoslovenská energetika upozorňuje na podomových
predajcov elektriny, ktorí šíria informácie o zániku našej spoločnosti,
zmene jej názvu a podobne. Tieto informácie nie sú pravdivé a teda nie
je potrebné meniť súčasnú zmluvu o dodávke elektriny. Odporúčame
všetkým občanom, aby v takýchto prípadoch nepodpisovali žiadne dokumenty. Pokiaľ ste takúto zmluvu s podomovým predajcom podpísali,
kontaktujte Stredoslovenskú energetiku.
Stredoslovenská energetika

Ing. Jana Rupeová

OZ Vyšehrad v spolupráci s Obecným úradom
v Nitrianskom Pravne a RKC v Prievidzi vyhlasujú
3. ročník súťaže v tvorbe betlehemov o

Zlatú hviezdičku
Súťaž je určená pre žiakov ZŠ do 15 r., jednotlivcov
aj kolektívy. Víťaz bude odmenený zlatou hviezdou.
Práce možno odovzdať v Regionálnom kultúrnom
centre v Prievidzi a na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne.
Uzávierka súťaže je 7. 12. 2010
Súťažné práce budú vystavené v zasadačke OcÚ
v Nitrianskom Pravne od 10. 12. do 23. 12. 2010
Na otvorení výstavy dňa 10. 12. 2010 o 19.00 h bude
odmenený víťaz. Uprednostnené budú práce vytvorené z tradičných materiálov. Technika prevedenie
ľubovoľná.

Tešíme sa na Vašu účasť!
OZ Vyšehrad

AERO
MIX
Príďte si zacvičiť:
aerobik, step-aerobik, body building, overball,
cvičenie s gumami, strečing...
Kde? V telocvični základnej školy
v Nitrianskom Pravne
Kedy? Od 5. októbra 2010 o 19.00 hod.
Cvičiť sa bude každý utorok a štvrtok,
vždy od 19.00 h.

Tešíme sa na Vás Miestna TJ, odbor RTVŠ

Pozvánka
Obecný úrad Nitrianske Pravno Vás srdečne pozýva na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v piatok
10. decembra 2010 o 17:00 h v priestoroch Obradnej siene Obecného úradu v Nitrianskom Pravne.
Po koncerte Vás o 19.00 hod. pozývame na otvorenie
výstavy betlehemov, kde bude vyhlásený víťaz súťaže
o „Zlatú hviezdičku“.
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Prenájom hrobových miest
Prichádza čas, kedy si častejšie ako inokedy spomenieme na našich príbuzných
a priateľov, ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami. Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujeme informovať o stave evidencie hrobových miest na cintorínoch v Nitrianskom Pravne, v Solke a vo Vyšehradnom.
V uplynulých mesiacoch bolo realizované mapovanie hrobových miest na
uvedených cintorínoch. Keďže podľa aktuálne platnej legislatívy musí obec
okrem evidencie hrobových miest mať uzavreté aj nájomné zmluvy, budú občania, ktorí majú uhradené poplatky za prenájom, resp. sú známi a uplynula im
doba, na ktorú bol poplatok uhradený, priebežne oslovovaný obecným úradom
na uzavretie uvedených nájomných zmlúv.
Touto cestou zároveň žiadame tých občanov, ktorí majú na niektorom z vyššie
uvedených cintorínov pochovaných svojich príbuzných a nemajú do dnešného
dňa vysporiadané záväzky, t.j. uhradené nájomné za hrobové miesto, aby takto
urobili na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne v čo najkratšom čase. Viac infomácií na tel. čísle 046/5447 510 kl. 29, emailom na cintorin@nitrianskepravno.sk, alebo osobne na 1. poschodí v kancelárii č. 22.
Upozorňujeme, že zánik práva na hrobové miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobného kameňa nastane:
• po uplynutí 1 roka - ak je nájomca známy, lehota plynie jeden rok odo dňa
odkedy nebolo zaplatené nájomné miesto alebo užívateľ nevyhovie výzve.
• po uplynutí 5 rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené, ak nájomca
hrobového miesta nie je známy. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto
dobu príslušenstvo na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas
ktorého sa môže nájomca prihlásiť
V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a § 10 VZN č. 1/2007
o poriadku pre pohrebiská Obec Nitrianske Pravno prenájíma hrobové miesto
na dobu 10 rokov. Prenajatím nevzniká vlastnícke právo na toto miesto. Prenájmom vzniká právo na užívanie miesta na hrob tomu, komu bolo prvýkrát
prenajaté a prechádza na osoby jemu blízke.
Povinnosti nájomcu pri starostlivosti o prenajaté miesto:
1. Nájomca je povinný udržovať prenajaté miesta v riadnom stave, je povinný
čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu, ak sa prenajaté
miesto inak neupravuje.
2. Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto,
vyzve nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo
nie je známa adresa nájomcu, alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí
správa pohrebiska potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
3. Nájomca, ktorý nemá možnosť sa v dostatočnej miere postarať o poriadok
v okolí hrobu a v priestoroch hrobu, môže zadať vykonávanie týchto prác podnikateľskému, resp. inému subjektu.
4. Nájomca sa zaväzuje prebytočnú zeminu z vykopaného alebo upraveného
hrobu odviezť na svoje náklady po dohode so správcom cintorína.
5. Nájomcovi je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre
a iné predmety.
6. Nájomca je povinný oznamovať správcovi pohrebiska všetky zmeny údajov
potrebné na vedenie evidencie hrobových miest (napr. zmena adresy trvalého
pobytu).
Viac informácií nájdete na internetovej stránke obce na adrese cintorin.
nitrianskepravno.sk

protipožiarne opatrenia
v domácnosti
Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov
vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Aby sme predchádzali
týmto nežiadúcim javom, chceme Vás aspoň stručne informovať
o tom, ako im predísť.
Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický
stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými
kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého
popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob, úmyselné podpaľačstvo a pod.
Ponúkame Vám preto niekoľko dobre myslených rád, najmä:
•neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich
blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
•nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín,
petrolej či denaturovaný lieh,
•inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
•dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod.
boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených
rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
•popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých
a uzatvárateľných nádob,
•v zimnom období najmä na dedine vytvárajú požiarne nebezpečenstvo primitívne drevené udiarne. Venujte údeniu potrebnú
pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar,
•nezabúdajte, že aj vianočný stromček, pôsobiaci neopísateľnú
radosť najmä deťom, už mnohokrát narušil čaro Vianoc vznikom
požiaru od zapálených sviečok. Toto nebezpečenstvo zvyšuje
hra detí pri stromčeku ponechaných bez dozoru,
•dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie
vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
•dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.
Obecný hasičský zbor Nitrianske Pravno

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.

Ak máte záujem podieľať na sa na tvorbe PravniaNskych zvestí,
doručte nám Vaše príspevky.
Uzávierka najbližšieho vydania PZ bude 30. 11. 2010.
Ďakujeme.
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