Fašiangy

Oznámenie
o voľbách

Podmienky
prideľovania bytov

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne dňa 29. 1. 2009

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne v roku
2009 dňa 29. januára zvolal, otvoril
a viedol 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.
Konštatoval, že z pozvaných 11
poslancov je prítomných 9 poslancov, teda nadpolovičná väčšina a tak
je rokovanie zastupiteľstva uznášania schopné.Predložil na rokovanie
program ako obdržali poslanci a bol
zverejnený. Vyzval poslancov, či nemajú návrh na doplnenie programu,
alebo zmenu. Poslanci takýto návrh
nepredložili. Zastupiteľstvo sa riadilo
nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrola plnenia
uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra obce
o kontrolnej činnosti za r. 2008
a kontrola plnenia uznesení
5. Nájomné a podmienky pre prideľovanie bytov v nových nájomných
domoch
6. Schválenie zadanie Územného plánu obce Nitr. Pravno
7. Stanovenie poplatkov za vysielanie
v miestnom rozhlase

8. Odpredaj majetku obce – pozemky
9. Rôzne – diskusia
10. Uznesenie
11. Záver
Predmetom rokovania zastupiteľstva bola správa o činnosti Obecnej
rady v Nitr. Pravne, ktorú predložila p.
Boďová Ľubica – prednosta OcÚ Nitr.
Pravno. Správu hlavného kontrolóra
obce o kontrolnej činnosti za r. 2008
a kontrolu plnenia uznesení predložil
hlavný kontrolór obce p. Miklošovič
Peter. Informatívnu správu a vypracované podmienky pre prideľovanie
bytov v nových bytových domoch C
a D, dotazník a výpočet nájomného
predložil starosta obce Ing. Balčirák
Jozef. Taktiež informáciu k schváleniu zadania Územného plánu obce
Nitr. Pravno predložil starosta obce
Ing. Balčirák Jozef. Odôvodnil potrebu urýchleného schválenia navrhovaného uznesenia, ktoré je potrebné
priložiť k ďalšiemu konaniu.
Dôvodovú správu k navrhovanej
zmene na stanovenie poplatkov za
vysielanie správ v miestnom rozhlase
a tiež za prenájom obradnej miestnosti pre účely konania občianskych
obradov predložila p. Boďová Ľubica – prednosta OcÚ Nitr. Pravno.
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti
v majetku obce s doporučením komisie výstavby a Obecnej rady v Nitr.
Pravne predložil starosta obce Ing.
Balčirák Jozef. Starosta vyhlásil
k prejednávaným bodom programu
diskusiu. Slovo udelil najskôr poslancom zastupiteľsva a vyzval tiež prítomných občanov.

V tomto bode programu predložil
starosta obce písomné oznámenie
občana o existujúcej čiernej skládke
odpadu v obci Nitr. Pravno – miestny názov Zajfy s návrhom možnosti
riešenia. Doporučil návrhovej komisii uvedené zapracovať do návrhu na
uznesenie.
Poslanec OZ p. Bc. Beňo Štefan
predložil ústne aj písomne obecnému zastupiteľstvu svoje vzdanie sa
mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne z osobných
a pracovných dôvodov.
Starosta obce a prednosta OcÚ
Nitr. Pravno p. Boďová informovali
zastupiteľstvo o zákonnom postupe
v zmysle zákona o voľbách do samosprávy obce č. 346/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov. Poslancom boli
predložené výsledky volieb do orgánov samosprávy z r. 2006. Na uprázdnené miesto poslanca OZ nastupuje
náhradník, ktorý získal najbližší počet
hlasov a nebol zvolený za poslanca
obecného zastupiteľstva.
Obecný úrad zabezpečí nástup náhradníka podľa zákona.
K jednotlivým bodom programu
diskutovali poslanci a občania.
P. Lenčéš Peter – poslanec OZ –
poďakoval za spoluprácu poslancovi,
ktorý sa vzdáva svojej kandidatúry, p.
Bc. Beňovi Štefanovi, informoval k záležitosti likvidácie odpadu – čiernej
skládky na Malinovskej ulici v Nitr.
Pravne, k činnosti komisie sociálnej
o poskytnutí sociálnej výpomoce občanom, informáciu o hospodárení
spoločnosti s.r.o. predloží na nasledu-

júcom zasadnutí. Hovoril k problematike porušovania Domového poriadku
nájomníkmi v bytových domoch
a potrebe riešenia tohto problému.
Ing. Balčirák Jozef – starosta
obce – k záležitosti porušovaniu
Domového poriadku nájomníkmi.
Nedostatky sa budú riešiť spolu
s riaditeľom spoločnosti Obec Nitr.
Pravno, s.r.o., ktorá je správcom bytovky.
Ďalej bola riešená problematika
sobášiaceho pri občianskych obradoch, podmienky prideľovania bytov
v bytových domoch C a D, výber uchádzačov a tiež termín pridelenia bytov.
Po zapracovaní návrhov a pripomienok k jednotlivým bodom programu do návrhu na uznesenie starosta
vyzval predsedu návrhovej komisie
Ing. Vaňu Miloša, 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 kontrolnej činnosti za r. 2008
a kontrolu plnenia uznesení
c/ vzdanie sa mandátu poslanca
Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne pána Bc. Beňu Štefana.
II. S c h v á l i l o
a/ zadanie na spracovanie Územného
plánu obce Nitr. Pravno, v zmysle §
20 ods. 7C a 8 zákona č. 50/1976
Zb. - stavebného zákona, v znení
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neskorších predpisov, po odporúčaní Krajského stavebného úradu
v Trenčíne, odboru územného plánovania zo dňa 19. 1. 2009 pod číslom Č..s.: KSÚ-2009-40/176-2/KV
b/ zmenu uznesenia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne č. 4/2008
zo dňa 10. 7. 2008 prijatého k stanoveniu poplatku za vysielanie
oznamov v miestnom rozhlase –
cena za jednu reláciu 10,– €/jeden
oznam.
c/ zmenu uznesenia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne č. 7/2008
zo dňa 11.12.2008 ktorým sa určuje poplatok za občianske obrady
na Obecnom úrade v Nitr. Pravne.
Text v názve poplatku sa nahrádza
novým nasledovne:
„Poplatok za prenájom obradnej
miestnosti pri občianskych obradoch schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne
č. 1/2009 zo dňa 29. 1. 2009“.

d/ Podmienky prideľovania nájomných bytov v bytových domoch C
a D s vypočítaným nájomným za
jednotlivé byty v obci Nitr. Pravno.
e/ Dotazník pre prideľovanie nájomných bytov v bytových domoch C
a D v obci Nitr. Pravno
Termín: Zverejnenie na úradnej
tabuli obce a internetovej stránke
obce Nitr. Pravno po schválení
v OZ. Podmienky a dotazník bude
žiadateľom doručený od 16. 2.
2009 do 27. 2. 2009. Doručenie
dotazníka žiadateľmi o byt na OcÚ
Nitr. Pravno do 9. 4. 2009. Príjem
žiadosti pre prideľovanie bytov
v II. etape /bytové domy C a D – 32
bytov/ je do 13. 2. 2009. Komisia rozhodne o pridelení bytov do
31. 5. 2009
f/ Odpredaj nehnuteľnosti v majetku obce: – pozemok parc. č.
163/2, zastavaná plocha o výmere
167 m2 dom – obchod súpisné číslo

728 a pozemok parc. č. 163/1 –
zast. plocha o výmere 62 m2, ktoré
sú vedené v KN, k.ú. Solka, LV
č. 1, pre p. Helenu Vetrákovú
RELAX 7+, s miestom podnikania
časť Solka, trvale bytom Tužina.
Cena za odpredaj nehnuteľností je
5.543,38 €/167.000,- Sk.
Termín: do 30. 6. 2009
– pozemok parc. č. 225/10 – trvalé
trávnaté poraty, výmere 192 m2,
k.ú. Solka,pre p. Grossa Petra,
Nitrianske Pravno z dôvodu zabezpečenia prístupu na stavebný pozemok. Cena za odpredaj pozemku je
4,– €/m2 /t.j. 768 €.
Termín: do 30. 6. 2009
g/ Úpravu Kritérií na poskytovanie
odmien poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií OZ,
členom OR a zapisovateľom komisií OZ v bode č. 1.

III. P o v e r i l o
riaditeľa spoločnosti Obec Nitr.
Pravno, s.r.o. p. Lenčéša Petra odstrániť čiernu skládku – betónové stĺpy
v lokalite Zajfy, Nitr. Pravno
IV. V y h l a s u j e
nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne.
Hlasovanie poslancov za prijatie
uznesenia:
Za prijatie uznesenia v tomto znení hlasovali všetci prítomní poslanci
v počte 8 poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne /okrem poslanca, ktorý sa vzdal kandidatúry/.
Keďže viac pripomienok nebolo
a program bol vyčerpaný starosta
obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a zasadnutie
vyhlásil za skončené.
Boďová Ľubica
prednosta OcÚ Nitr. Pravno

Podmienky prideľovania nájomných bytov v bytových domoch C a D v Nitrianskom
Pravne schválené Obecným zastupiteľstvom v Nitr. Pravne dňa 29. januára 2009
1. Výška mesačného príjmu žiadateľa a osôb s ním bývajúcich je do výšky
3-násobku životného minima viď. Výnos MVRR SR č. V-1/2006 zo dňa
7. 12. 2006.
2. Do 30 dní od doručenia rozhodnutia o pridelení bytu musí žiadateľ zaplatiť 6-mesačné nájomné za pridelený byt vopred – kaucia.
3. Nájomná zmluva bude podpísaná po zaplatení kaucie.
4. Ak do 30 dní od doručenia rozhodnutia o pridelení bytu nebude podpísaná nájomná zmluva, uchádzač bude vyradený a rozhodnutie o pridelení
bytu stráca platnosť. Byt bude v tomto prípade poskytnutý ďalšiemu
záujemcovi v poradí.
5. Zmluva môže byť uzavretá len so žiadateľom, ktorý podal v stanovenom
termíne žiadosť o pridelenie bytu.
6. Žiadateľ na svoje náklady zabezpečí spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu povinnej osoby (pre prípad neplatenia nájomného ).
7		 Príjem žiadostí pre prideľovanie bytov v II. etape (bytové domy C a D
32 bytov) je do 13. 2. 2009.Žiadosti prijaté po tomto termíne ako aj
žiadatelia, ktorým nebude vyhovené a splnili podmienky pre pridelenie
bytu budú zaradení do zoznamu uchádzačov o byt (pre prípad výstavby
ďalších bytov alebo uvoľnenia niektorého z bytov).
8. Pokiaľ nebude žiadateľ súhlasiť s podmienkami nájomnej zmluvy, nebude s ním uzatvorená nájomná zmluva na byt.
9. Žiadateľ musí doručiť vyplnený dotazník vrátane príjmov všetkých osôb
za rok 2008, ktoré s ňou budú v byte bývať v termíne do 9. 4. 2009 na
Obecný úrad Nitr. Pravno. Tieto dotazníky budú žiadateľom zaslané od
16. 2. - 27. 2. 2009.
10. O pridelení bytov bude rozhodovať komisia zložená z poslancov Obecného
zastupiteľstva v Nitr. Pravne a zástupcov organizácií v obci, na základe
vyplnených dotazníkov. Dotazník bude zverejnený na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke obce Nitrianske Pravno www.nitrianskepravno.sk.
11. Nájomné na každý byt je stanovené mesačne nasledovne:
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84,– €
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85,– €
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95,– €

2 861,97 Sk 2 byty
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100,– €

3 012,60 Sk 2 byty
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152,– €

4 579,15 Sk 6 bytov
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160,– €

4 820,16 Sk 6 bytov

3-izb.byt

69,26 m

2

182,– €

5 482,93 Sk 6 bytov

3-izb.byt

73,65 m2

195,– €

5 874,57 Sk 6 bytov
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Uvedené nájomné nezahŕňa náklady na energie, vodné, stočné a pod. Cena
nájomného môže byť každoročne upravovaná percentuálne podľa zvýšenia
sumy životného minima, ktoré každoročne upravuje zákon.
Tieto podmienky boli schválené na mimoriadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva 29. 1. 2009 a následne zverejnené na úradnej tabuli obce
a internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk

Fašiangy
obci
Fašiangy vvobci

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

Obdobie plesov a zábav vrcholí. V tomto čase plnom fašiangových masiek a „neviazanej“ zábavy Vás chceme pozvať na
„Fašiangy v ľudovom tóne“ 20. februára o 17,00 hod.
v miniamfiteátri Park na námestí. Nebude chýbať dobrá muzika, fašiangový punč, úsmev a dobrú náladu si prineste ako
vstupenku.
B. H.

Príloha č. 1 k VZN č. 6/2008

KRITÉRIÁna odpúšťanie
alebo zníženie
poplatku za vývoz TKO
1. Odpustenie poplatku alebo zníženie poplatku bez písomnej
žiadosti pri predložení potvrdenia o zaplatení poplatku za celý kalendárny rok za vývoz TKO v mieste prechodného bydliska (bez
prejednania na zasadnutí komisie)
2. Zníženie poplatku s písomnou žiadosťou – o 50 %. V prípade, že si občan podá písomnú žiadosť o zníženie poplatku za vývoz
TKO z iného dôvodu, ako je uvedený v bode 1, musí ku žiadosti
priložiť potvrdenie o tom, že sa nezdržiava v obci, kde má trvalý
pobyt počas celého roka z dôvodu denného štúdia do veku 26 rokov s dátumom k 31. 10. bežného roka
3. Zníženie poplatku s písomnou žiadosťou – o 50 % pri dlhodobom pobyte – viac ako 6 mesiacov – v zahraničí po predložení úradne overeného prekladu dokladu o pobyte do slovenského
jazyka.
Komisia bude tieto žiadosti následne prejednávať a odporúčať
starostovi prípadné odpustenie poplatku.
Termín na predloženie žiadosti: od 1. 11. bežného roka do 30. 11.
bežného roka.

Programová skladba
káblovej televízie v Nitrianskom Pravne od 1. 3. 2009

Obecný úrad v Nitrianskom Pravne oznamuje občanom, že
s platnosťou od 1. 3. 2009 sa rozširuje programová skladba
káblovej televízie v Nitrianskom Pravne o platené kanály –
Animal Planet a Discovery. Z tohto dôvodu sa od 1.3.2009
zvyšuje poplatok za TKR pre všetkých účastníkov o 0,50 €.
Zoznam programov vysielaných v káblovej televízii
v Nitrianskom Pravne:
EUROSPORT angl. mut. • NOVA • JOJ • MINIMAX •
MARKÍZA • ÓČKO • STV 1 • STV 2 • STV 3 • ČT1 • ČT2
• TA 3 • JOJ + • LUX • PRIMA • PRO 7 • DISCOVERY •
ANIMAL PLANET • AVT/ OBECNÝ INFOKANÁL
starosta

OZNAM
OZ Hornonitrie sa v kancelárií mikroregiónu Hornonitrie, na námestí
v Nitrianskom Pravne (v bývalom Dome služieb), snaží vyplniť medzeru v chýbajúcich službách pre obyvateľstvo v Nitrianskom Pravne
a okolí. Preto sme rozšírili portfólium ponúkaných služieb pre verejnosť. V súčasnosti ponúkame: kopírovanie (čiernobielo) - formát A4,
A3, fax, tlač dokumentov formát A4 z USB, CD, DVD (čiernobielo, farebne), viazanie dokumentov do hrebeňovej väzby - formát A4 a menší, laminovanie do fólie - formát A4 a menší, prístup na internet.
Viac o činnosti: www.hornonitrie.sk

OZNÁMENIE

o čase a mieste konania voľby
prezidenta Slovenskej republiky
Obec Nitrianske Pravno zastúpená starostom obce Ing. Balčirákom Jozefom, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z.
o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom
hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční
v sobotu 21. marca 2009 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 4. apríla 2009 od
7.00 hodiny do 22.00 hodiny
Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky pre
voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky sú nasledovné volebné okrsky a miestnosti:
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.
Okrsok č. 2
Požiarna zbrojnica Nitrianske Pravno - zasadačka
Miestnom konania volieb pre voličov bývajúcich v uliciach: Žltá,
Štúrova, Komenského, Školská, Pionierska, Kukučínova, Športová, Mlynská, Turčianska, Záhradnícka, Dlhá ulica.
Okrsok č. 3
Centrum sociálnych služieb - ÚSS Bôrik N. Pravno - spol.
miestnosť
Miestnom konania volieb pre voličov bývajúcich v tomto zariadení.
Okrsok č. 4 – Pohostinstvo - časť Solka
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v časti Solka.
Okrsok č. 5 - Kultúrny dom - časť Vyšehradné
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v časti Vyšehradné.
V Nitr. Pravne dňa 4. 2. 2009.
Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

Poďakovanie
Dňa 5. februára 2009 sme sa naposledy rozlúčili s našou
milovanou Máriou Pauchliovou, rodenou Leporisovou.
Ďakujeme všetkým susedom a známym za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.

Obec Nitrianske Pravno s. r. o
Predmet činnosti:
• Lesné hospodárstvo
• Bytové hospodárstvo
• Stavebná činnosť
• Správa / údržba cintorínov
• Správa / údržba miestnych komunikácií
• Správa / údržba obecných objektov
• Separácia a zber druhotných surovín

Obec Nitrianske Pravno s.ro. sídlo kancelárie:
Námestie SNP 360/16, 97213 Nitrianske Pravno (bývalý
dom služieb, vstup z dvora)
Kontakty:
Tel./fax: 				
046/5498 635
Peter Lenčéš – konateľ :
0918/879 575
Ing. Jana Rupeová – ekonómka:
0918/879 576
email: 		
sro@nitrianskepravno.sk
Úradné hodiny:
       Po-Pia: 7:00 – 15:30
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Nové priestory pre Slovenskú poštu
i Obec Nitrianske Pravno s.r.o.
Dom služieb v našej obci mení svoj vzhľad. V zimnom období postupne dochádza k úprave vnútorných priestorov. Bola dokončená
rekonštrukcia priestorov pre poštu a v zadnom trakte objektu nové
administratívne priestory pre s.r.o. V blízkej budúcnosti budú služby pošty sprístupnené verejnosti. V nových priestoroch Slovenská
pošta bude môcť poskytovať občanom kvalitnejšie služby.
Obec Nitrianske Pravno s.r.o. plánuje v letnom období zateplenie
budovy.
Aktivity s.r.o. sú zrejmé aj v ďalších stavebných akciách. Pokračuje sa vo výstavbe separačnej haly. Podstatnejšie zmeny prinesie
jarné obdobie.
                  B.H., foto: P. Černák

Ako sme čítali
Obecná knižnica v Nitrianskom Pravne rozvíjala činnosť
aj v roku 2008. Napriek mimoriadnym udalostiam ako
bolo presťahovanie knižnice do
priestorov kultúry a revízie knižného fondu, kedy bola knižnica
zatvorená, poskytovala služby
všetkým kategóriám čitateľov.
Počet detských čitateľov bol
v roku 2008 113 a dospelých
82. Obecný úrad v Nitrianskom
Pravne financuje činnosť knižnice, hlavne na nákup literatúry.
Pre knižnicu sme zakúpili 137
kníh a zaznamenali sme 2003

návštevníkov knižnice. V spolupráci so Základnou školou
v Nitrianskom Pravne sme zorganizovali 5 vstupných exkurzií
do knižnice. Od januára 2009
dochádza k zmene knihovníčky,
knižnicu bude viesť Mgr. Lýdia
Hianiková.
Knižnica bude otvorená:
Pondelok od 13,00 – do 16,00
Streda od 13,00 - do 17,00
Piatok od 13,00 - do 16,00
Členské na rok 2009 je pre detských čitateľov 1,- € a pre dospelých čiateľov 2,- €.
Anna Husárová

Veľkonočná tvorivá dielňa

Veľkonočné obdobie prináša so sebou sviatky jari, očistu tela i duše po
zimnom období a symbol nového života. No nielen to, tradičným podujatím, sa stala veľkonočná tvorivá dielňa, ktorú v spolupráci so Základnou
školou v Nitrianskom Pravne pripravujeme na 18. marca o 14,00 hod.
v telocvični ZŠ.
Deti to už poznajú, spolu s ľudovými umelcami a remeselníkmi vznikajú dielka, ktoré dokumentujú nielen zručnosť, ale aj záujem tvoriť. A to
nás teší, veď zručnosť, krásu a múdrosť ľudového remesla treba niekomu odovzdať.
Radi uvítame medzi sebou aj dospelých. A najradšej deti aj s rodičmi.
Príďte medzi nás.						
B.H.

4

Upozornenie pre občanov
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne žiada občanov, aby
v zimnom období neparkovali motorové vozidlá na miestnych komunikáciách. Svojím konaním obmedzujú možnosť údržby miestnych komunikácií. Zároveň upozorňujeme občanov , že je v platnosti zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke s účinnosťou od 1.2.2009, § 25 vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku (okrem prípadu podľa § 52 ods. 2 )
a na cestnej zeleni a inej verejnej prístupnej zeleni, …
§ 52 ods. 2 – Iní účastníci cestnej premávky než chodci
nesmú chodník používať, to neplatí, ak dopravnou značkou
alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide
o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná
šírka najmenej 1,5 m.
Naďalej ostáva v platnosti VZN č. 2/1996, každý občan je
povinný udržiavať chodník pri svojej nehnuteľnosti.
Obvod matričného úradu v Nitrianskom Pravne
Počet uzavretých manželstiev:
20
Z toho: občianske sobáše
5
cirkevné sobáše
15
Obyvatelia
Živonarodení:
Zomrelí:
Prisťahovaní:
Vysťahovaní:
K 31. 12. 2008

Rok 2008 v číslach
Muži
Ženy
14
16
40
39
48
80
23
29

Celkom
30
79
128
52
3145

10. výročie vzniku speváckeho zboru Probner Echo
pri KNS v Nitrianskom Pravne
Priateľské vzťahy našich rodákov žijúcich v Nemecku
podmienili vznik spolku Maximiliána Hella v Nitrianskom
Pravne. Pri tomto spolku v marci v 1999 roku vznikol spevácky
zbor Probner Echo.
V začiatkoch sme sa stretávali na starej fare. Veľa oslovených nebolo ochotných vstúpiť
do našich radov, pretože je to
nemecký zbor. Niektorí začali
účinkovať, ale po určitom čase
to vzdali. Najčastejším dôvodom boli ťažkosti s nemčinou.
Aj hudobný nástroj potrebný
na nácviky sme si požičiavali
od viacerých ľudí.
Prvé verejné vystúpenie sme
mali na OcÚ v Nitrianskom
Pravne. Bolo to v roku 2000
pri príležitosti udelenia čestného občianstva pánu farárovi
Kotschnerovi, rodákovi z našej obce. V tomto roku sme
účinkovali na stretnutí rodákov v Gersheime v Nemecku
a v Bratislave na 10. výročí
založenia KNS. Dvakrát sme

sa zúčastnili celoslovenskej
prehliadky speváckych zborov
KNS v Kežmarku.
Každé dva roky sa organizuje
stretnutie rodákov. Raz na Slovensku a potom v Nemecku.
Okrem spomínaného Gersheimu sme boli na stretnutí v Boblingene a v Štuttgarte.
Za zmienku stoja dve stretnutia v Nitrianskom Pravne
a to pri príležitosti 70. výročia
Katolíckeho dňa a 70. výročia
vysviacky Kalvárie v r. 2004.
Bolo to popoludnie s piesňou,
tancom, ale aj športom.
1.a 2. septembra 2007 sa konalo stretnutie pri príležitosti
100. výročia konsekrácie farského kostola v Nitrianskom
Pravne. Vystúpenie bolo v miniamfiteátri Park na námestí,
kde okrem nás vystupovali aj
iné spevácke a tanečné súbory.
Varil sa guláš a konali sa priateľské stretnutia.
Každý rok v auguste sa
koná prehliadka súborov KNS
Hauerland. Tejto prehliadky sa

Obec Nitrianske Pravno v spolupráci s ďalšími kultúrnymi
inštitúciami pripravuje každý
rok otvorenie Zimných slávností Hornonitria a pri tejto
príležitosti organizuje vernisáže
rôznych výstav. V tomto roku to
bola výstava pod názvom „Z jarmoku“. Téma tradičných jarmokov a trhov na hornej Nitre je nám
blízka, pretože aj v našej obci má
Tradičný pravniansky jarmok korene v bohatej histórii obce. Stalo
sa tak už po 6- ty krát.

Poslaním podujatia je oživovanie a zachovávanie tradičnej ľudovej kultúry obcí mikroregiónu
Hornonitrie a prezentácia jednotlivých zložiek tradičnej ľudovej kultúry obcí pravnianskej
doliny. Je spestrením kultúrnej
ponuky pre miestnych obyvateľov a návštevníkov obcí v rámci
cestovného ruchu.
Slávnostná vernisáž 7. februára v obradnej sieni OcÚ v Nitrianskom Pravne uviedla ďalšie
podujatia zimných slávností

vždy zúčastňujeme. Tento rok
bude v Nitrianskom Pravne.
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi organizuje
Zimné slávnosti Hornonitria,
kde pravidelne vystupujeme
a v auguste mikroregión Hornonitrie pripravuje Kultúrne
slávnosti mikroregiónu, kde
sme tiež účinkovali.
Okrem toho spolupracujeme
s kultúrou v obci a vystupujeme
na podujatiach organizovaných
obcou.
V roku 2006 sme vystupovali
v Bratislave pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule s vyznačenými oblasťami, z ktorých sa obyvatelia nemeckej
národnosti museli nedobrovoľne vysťahovať.
V náplni našej práce nie je len
interpretácia piesní. Snažíme
sa oživiť pôvodné pravnianske
nárečie, zvyky, hry.
Pri príležitosti 10. výročia
vzniku nášho zboru sme vydali
DVD. Prelína sa v ňom história
našej obce, scénka v pôvodnom

pravnianskom nárečí a spevy
nášho zboru. O DVD je veľký
záujem najmä v Nemecku. Predalo sa už vyše 100 kusov. Texty
sú v slovenčine i v nemčine.
V súčasnosti účinkuje v zbore
22 členov. Z toho 8 má nemecký
pôvod. Všetci patríme do KNS.
Na záver chceme poďakovať
OcÚ za finančnú pomoc a podporu. Vyzdvihnúť treba perfektnú spoluprácu s Ignácom
Wolkoberom a jeho manželkou
Máriou, ktorí nám v našej činnosti veľmi pomáhajú. Poďakovanie patrí Žofke Závackej za
oživovanie pravnianského nárečia, pani Augustíne Richterovej za veľký kus práce pri príprave DVD a Braňovi Valkovi,
ktorý DVD natočil a spracoval.
Všetci spoločne sme prispeli
k našej bohatej 10. - ročnej činnosti. Nezabúdame na korene
našich predkov a svojim účinkovaním prispievame k rozvoju
kultúry v našej obci, na Slovensku i v zahraničí.
		
Mária Balčiráková

v obciach Hornonitria. V Pravenci 7.2. o 17,00 hod. Zimné slávnosti folklóru, kde sa
predstavili folklórne skupiny
a súbory, podujatie bolo spojené s ľudovou veselicou a sprievodom fašiangových masiek.
V Malinovej 14.2. o 15,00 hod.
pod názvom Súzvuky bolo vystúpenie speváckych skupín spolkov
karpatských Nemcov, hosťoval
tam spevácky zbor Tenerezza
z Nitrianskeho Pravna

a spevácka skupina Roveň
z Poruby, 18.2. o 15,00 hod.
v Porube Deň detského folklóru,
vystúpenie detských folklórnych
súborov mikroregiónu Hornonitrie a na záver 21. 2. o 14,00
hod, v Nedožeroch Brezanoch
Deň majstrov pravnianskej doliny, prezentácia tradičnej remeselnej výroby Hornonitria.
Pravnianska dolina je bohatá
na osobitú kultúru i remeslá.
Text a foto: B.H.

Zimné slávnosti Hornonitria
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FOTOREPORTÁŽ
Karneval na ľade (18. 1. 2009) a Karneval v ZŠ pre roč. 1-4 (4. 2. 2009)
Foto: archív ZŠ, archív OcÚ

5. december 2008 sa stal pre našich
najmladších žiakov veľkým dňom –
prváčikovia boli oficiálne prijatí za
„veľkých“ žiakov. Ich starší kamaráti
im pripravil slávnosť – Pasovanie prvákov. Aj keď sa v tento deň riadne učili, ich mysle boli niekde inde. Nemohli
sa dočkať, kedy sa to celé začne.

Pasovanie
prvákov

A dočkali sa. O 15, 00 h. prišli
v sprievode rodičov, súrodencov
a starých rodičov do koncertnej sály
v budove Základnej umeleckej školy
6

v Nitrianskom Pravne, kde ich už
čakali triedne pani učiteľky a pekný
a zaujímavý program.
Všetkých prítomných privítali
moderátorky programu – princezné, žiačky Lenka Heldiová a Lenka
Pastorková. Ako kráľovnú rozprávkovej školy privítali pani riaditeľku Mgr.
Martu Bielikovú a jej poradkyne , pani
zástupkyne.
Nasledoval program plný pesničiek, básničiek, spevu, hry, tanca
i krátke divadielko. Počas neho plnili
naši prváci jednoduché rozprávkové
úlohy, ktoré však hravo zvládli.
Po programe nasledoval slávnostný sľub, ktorý predniesla pani riaditeľka a po jej sľube zložili slávnostný
sľub prváci. Nasledoval akt pasovania
prvákov. Pani riaditeľka všetkých prítomných prváčikov pasovala za riadnych žiakov našej školy.
Každý žiak bol odmenený pamätným listom a malým darčekom.
Atmosféra v sále bola veľmi príjemná
a veselá.
Želáme „novoprijatým“ prváčikom
veľa šťastia, úspechov a radosti na našej škole.

Zápis do 1. rOČNÍKA
Zápis do 1. ročníka sa na Základnej škole v Nitrianskom Pravne uskutočnil
30. januára 2009 v čase od 8.00 do 17.00 hodiny.
Pani učiteľky z I. stupňa využili pri prípravách zápisu svoju bohatú fantáziu
a tvorivosť. Už pri vstupe do pavilónu vítala budúcich prvákov krásna „karnevalovo“ ladená výzdoba. Usmiaty šašo, milá princezná, či Červená čiapočka
sprevádzali deti a ich rodičov do triedy, kde sa zápis konal. Tu čakali predškolákov pani učiteľky, ktoré v pokojnom rozprávkovom prostredí zisťovali
vedomosti detí, ich rečovú zrelosť, poznávanie farieb, čísel i geometrických
tvarov. Deti uvoľnene recitovali básničky, spievali pesničky a za odmenu
dostali sladkosť i pekný darček, ktorý im pripravili žiaci našej školy.
Zapísaných bolo 64 detí. Rodičia 13 detí požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
Budúci prváci boli šikovní, bystrí a my sa už tešíme na stretnutie s nimi
v septembri, kedy sa pre nich prvýkrát otvoria brány našej školy.
Mgr. J. Gebrlínová, foto: archív ZŠ
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PRED ŠTARTOM NA STREDNÚ ŠKOLU
Kam zo základnej školy? Otázka, ktorú si každoročne kladú deviataci. Je to
prvé vážne rozhodnutie, rozhodnutie,
ktoré ovplyvní ich ďalší život. Vyberajú si školu, vyberajú si prácu, ktorej sa
budú v budúcnosti venovať. Určite to
nie je ľahké rozhodovanie.
Rovnakú otázku si v najbližších týždňoch budete klásť aj vy, milí deviataci.
Nie je ľahké vo veku, keď končíte základnú školu presne vedieť, čo sa vám
naozaj páči, čo by ste najradšej v živote
robili, ktorým smerom sa orientovať.
Možností je veľa a vy mnohokrát možno ani neviete, čo by bolo to pravé. Nie
každému sa podarí robiť to, čo ho baví,
ale platí pravidlo - ak niekto niečo veľmi
chce a ak sa tomu s plným nasadením
venuje, tak to spravidla aj dosiahne.
Záujem, schopnosti a vytrvalosť tvoria
základ úspechu aj v povolaní aj pri jeho
výbere.
Ako si vybrať čo najlepšie? Pri výbere povolania žiakov ovplyvňuje hlavne
okolie, pokračovanie v rodinnej tradícii, kamaráti, zvýhodnené prijímacie
pohovory, prípadne i odporúčanie
učiteľov, ktorí v nich objavili talent
a snažia sa ich podnietiť, aby ním nemrhali.
Aké kritéria sú pri rozhodovaní najdôležitejšie?
• nedajte sa ovplyvniť rozhodnutím
kamaráta a odradiť kritériami prijímania

• nepodceňujte a nepreceňujte svoje
sily a schopnosti
• rešpektujte svoje záujmy
• informujte sa, čo sa od vás v škole
očakáva
• rešpektujte realitu okolitého sveta,
možnosti, ktoré trh práce reálne
ponúka, nechcite nemožné
PODÁVANIE A ODOSIELANIE
PRIHLÁŠOK pre školský
rok 2008/2009
Zákonný zástupca žiaka ZŠ podáva
prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú navštevuje do:
• 20. februára na učebné a študijne
odbory, ktoré vyžadujú overenie
špeciálnych schopností, zručností,
alebo talentu.
• 10. apríla na ostatné učebné a študijné odbory.
Žiak, alebo jeho zákonný zástupca
môže podať dve prihlášky na štúdium
na predpísanom tlačive na dve stredné školy, alebo na dva odbory tej istej
strednej školy. V odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky
na školy, na ktorých sa vyžaduje talentová skúška. Ďalšiu prihlášku podáva
žiak, ktorý nebol prijatý na žiadnu
strednú školu, a škola robí druhé kolo
prijímacích skúšok.
Podmienky na prijatie: Riaditeľ SŠ
určí formu, obsah a rozsah prijímacej
skúšky, kritéria prijatia, kritéria prija-

tia bez prijímacej skúšky, určí počet
žiakov do tried 1. ročníka a termíny
konania prijímacích skúšok. Údaje
zverejní do:
• 1. februára na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
• 31. marca na ostatné netalentové
odbory.
Riaditeľ SŠ pozve žiakov na prijímacie
skúšky najneskôr päť dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
• zverejní zoznam uchádzačov podľa
výsledkov prijímacieho konania do
troch dní odo dňa konania prijímacej skúšky
• vydá bezodkladne rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí zákonnému zástupcovi žiaka.
• zohľadní pri rozhodovaní o prijatí,
výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych
ročníkov ZŠ (koná sa 11. marca
2009), že žiak je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády, alebo
víťazom súťaže, ktorá súvisí so
vzdelávaním na SŠ.
Výsledky prijímacej skúšky do 1. ročníka SŠ platia len v školskom roku,
pre ktorý sa skúška vykonala. Každá
SŠ vykoná zápis prijatých žiakov,
ktorým bolo doručené rozhodnutie
o prijatí na štúdium na SŠ, na základe
zápisného lístka, ktorý vydá príslušná
ZŠ. Základná škola pre žiaka vydá iba

jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný.
Zápisný lístok si ponechá SŠ na ktorú sa žiak zapíše. Ak je žiak úspešný aj
na ďalšej SŠ a uprednostní štúdium
na tej škole, zruší zápis, vyzdvihne si
zápisný lístok a odovzdá ho tej SŠ, na
ktorú sa opäť zapíše.
Ak sa prijatý žiak na školu nezapíše
do určeného termínu, rozhodnutie,
ktorým bol žiak prijatý na SŠ je neplatné a riaditeľ SŠ ponúkne uvoľnené
miesto ďalšiemu žiakovi v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok.
Proti rozhodnutiu riaditeľa SŠ
o neprijatí sa môže zákonný zástupca
odvolať v lehote do piatich dní odo dňa
doručenia rozhodnutia o neprijatí.
Podrobnejšie informácie:
www.svslm.sk
www.strednaskola.sk
www.uips.sk
www.modernaskola.sk
www.infovek.sk
www.volbapovolania.szm.sk
PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA SŠ
Talentové skúšky:
25.marca – 15. apríla 2009
1. kolo prijímacích skúšok
1. termín: 11. mája 2009 (pondelok)
2. termín: 14. mája 2009 (štvrtok)
2. kolo prijímacích skúšok
16. júna 2009 (utorok)
Mgr. Viera Holecová

Aktivity základnej umeleckej školy v prvom polroku
školského roku 2008/2009
Koncerty a verejné vystúpenia žiakov i učiteľov ZUŠ sú neoddeliteľnou súčasťou pôsobnosti školy. V mesiacoch október a december bolo naozaj veľa
aktivít i vlastných koncertov. Skúsme sa pozrieť na našu činnosť chronologicky
v konkrétnych dátumoch na aktivity hudobného a speváckeho odboru.
2.10.08 – Slávnostné prijatie hostí z Hanušovíc – OcÚ Nitr. Pravno
21.10.08 – Mesiac úcty k starším – CSS Nitr. Pravno
23.10.08 – Mesiac úcty k starším - Požiarna zbrojnica – Nitr. Pravno
5.12.08 – Pasovanie prvákov ZŠ Nitr.Pravno
12.12.08 – Vianočný koncert – OcÚ Nitr.Pravno
18.12.08 – Vianočný koncert - ZUŠ
26.12.08 – Vianočný koncert – Rímsko-katolícky kostol Nitr.Pravno
27.12.08 – Vianočný koncert – kostol – Bojnice
28.12.08 – Vianočný koncert – piaristický kostol –Prievidza
22. – Novoročný koncert ZUŠ
Výtvarný odbor ZUŠ je veľmi tvorivý a kreatívny. Máme veľa šikovných detí.
Práce detí posielame do mnohých súťaží. Uveďme dva príklady.
		

„Vesmír očami detí „ – celoslovenská súťaž – ocenení 10 žiaci
„Umenie zblízka“ – umiestnenie práce žiačky M.Heldiovej medzi 20 najlepších na vernisáži v Bratislave
Mnohé sú aj mimoškolské aktivity učiteľov ZUŠ. A to pri príležitosti oficiálnych návštev, jubileí, činnosti ZPOZ v obci.
8.10.08 – Jubilanti COOP Jednota – OcÚ Nitr. Pravno
17.10.08 – Návšteva nemeckých lektorov - OcÚ Nitr.Pravno
4.11. 08 – „PRIZMA“ – výstava fotografií – Reg. kul. centrum Prievidza
13.11.08 – Jubilanti Klubu dôchodcov – OcÚ Nitr.Pravno
20.11.08 – Jubilanti CSS Nitr.Pravno
5.12.08 – Krst knihy v DK – Prievidza
Občianske rozlúčky OcÚ – v Dome smútku v Nitrianskom Pravne ich bolo 7.
Prvý polrok bol naozaj bohatý na činnosť i mimoškolské aktivity detí i učiteľov. Máme radosť so spoločných úspechov, ktoré dávajú možnosť vystupovať
na verejnosti a koncertovať, ale sú aj dôstojnou reprezentáciu našej obce.
Tešíme sa na nové úlohy i hodnotné umelecké výkony v ďalšom polroku
Hilda Pojezdalová, zást. pre ZUŠ
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