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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne dňa 21. 5. 2009
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne zvolal starosta
obce Ing. Jozef Balčirák a z dôvodu
neprítomnosti, účasť na rokovaní
smemu ZMOS v Bratislave poveril
vedením zastupiteľstva zástupcu starostu p. Drábikovú Renátu.
Pani Drábiková Renáta privítala
všetkých poslancov, zamestnancov a
ostatných prítomných. Konštatovala,
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 konštatovala, že z pozvaných
11 poslancov je prítomných 10 poslancov, teda nadpolovičná väčšina a
tak je rokovanie zastupiteľstva uznášania schopné. Predložila na rokovanie program ako obdržali poslanci
a bol zverejnený. Vyzvala poslancov,
na predloženie návrhu na doplnenie
programu, alebo zmenu. Poslanci
takýto návrh nepredložili. Pani Drábiková predložila návrh na zmenu
v programe a to výmena bodov 6.
a 7. v programe zasadnutia. Poslanci s navrhovanou zmenou súhlasili.
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 o plnení
uznesení obecného zastupiteľstva

5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009
6. Záverečný účet obce Nitr. Pravno
za rok 2008
7. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu obce za
r. 2008
8. Auditorská správa k účtovnej závierke za r. 2008
9. Plnenie rozpočtu obce Nitr. Pravno
za r. 2008
10. Návrh VZN č. 1/2009, ktorým sa
upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci
Nitr. Pravno
11. Návrh VZN č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území obce Nitr. Pravno
12. Odpredaj pozemkov v majetku
obce
13. Výstavba ďalších dvoch bytoviek
14. Rôzne – diskusia
15. Uznesenie
16. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady v Nitr.
Pravne predložila Boďová Ľubica –
prednosta OcÚ Nitr. Pravno. Správu
o plnení uznesení obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne, návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného komtrolóra obce Nitr. Pravno na II. polrok
2009 predložil p. Miklošovič Peter –
hlavný kontrolór obce. Informatívnu
správu k záverenému účtu obce predložila p. Margetová Eva – účtovníčka
OcÚ Nitr. Pravno a stanovisko k záverečnému účtu obce predložil hlavný
kontrolór obce p. Miklošovič Peter.
Stanovisko auditora k účtovnej zá-

vierke za r. 2008 a informatívnu správu k plneniu rozpočtu obce za r. 2008
predložila p. Margetová Eva – účtovníčka OcÚ Nitr. Pravno.
V ďalšom bode programu bol predložený Návrh VZN č. 1/2009, ktorým
sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Nitr.
Pravno a Návrh VZN č. 2/2009 o
podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Nitr. Pravno.
Tieto návrhy predložila Boďová Ľubica – prednosta OcÚ Nitr. Pravno.
Návrh na odpredaj pozemkov v
majetku obce s doporučením komisie
výstavby, komisie finančnej a Obecnej rady v Nitr. Pravne predložila p.
Chmurová Drahomíra.
Informáviu k výstavbe ďalších bytoviek v Nitr. Pravne predložil predseda
komisie výstavby p. Ing. Haluš Peter.
Pán Lenčéš Peter informoval o činnosti spoločnosti Obec Nitr. Pravno
s.r.o. k výstavbe haly na separáciu, k
likvidácii odpadu v obci k odpredaju
dreva, ktorý v súčasnej dobe stagnuje,
k rekonštrukcii Domu smútku v Nitr.
Pravne - prebieha rekonštrukcia chladiaceho zariadenia, obklady stien a
dlažba v chladiacom zariadení. Ďalej
informoval o prácach na požarnej nádrži – rybníky, k prevádzke bytových
domov. Spoločnosť s.r.o. zabezpečuje
úpravu a údržbu verejných priestranstiev, kosenie verejných priestranstiev,
cintorínov.
Po zapracovaní návrhov a pripomienok k jednotlivým bodom
programu do návrhu na uznesenie

p. Drábiková vyzvala predsedu návrhovej komisie p. Kubíčka Petra, aby
predložil návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 3/2009
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 v Nitr. Pravne
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu obce za
r. 2008
d/ Informatívnu správu k rozboru
hospodárenia obce Nitr. Pravno
za rok 2008
e/ Auditorskú správu k účtovnej závierke za r. 2009
f/ Informatívnu správu o činnosti spoločnosti Obec Nitr. Pravno, s.r.o.
II. Súhlasilo
s výstavbou ďalších dvoch bytoviek
a vypracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre 4 bytovky a vypracovanie
projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie na 2 bytovky.
Predpokladané výdavky na projektovú dokumentáciu vo výške
20.000,-€.
III. Schválilo
a/ Záverečný účet obce Nitr. Pravno
za r. 2008 bez výhrad
b/ Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2009
s doplnkom: „kontrola financovania a organizácia systému pre-
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nájmu telocvične Spojenej školy
v Nitr. Pravne – 1 x mesačne /v
zimnom období/“
c/ VZN č. 1/2009, ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie
sociálnych služieb v obci Nitr.
Pravno
d/ VZN č. 2/2009, o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach na
území obce Nitr. Pravno
e/ Poskytnutie návratného finančného príspevku pre spoločnosť
Obec Nitr. Pravno, s.r.o. vo výške
50.000,– € na ukončenie výstavby
haly na separáciu odpadu.
Termín splatnosti: do 31. 12. 2010
f/ Odpredaj nehnuteľností – pozemky nasledovne:

– pozemok p.č. 1671/1 – zastavaná plocha a o výmere 118 m2 a p.č.
1672/4 – záhrada o výmere 214
m2 podľa geometrického plánu pre
Slugeňa Milana, N. Pravno pre
účely majetkoprávneho vysporiadania. Cena za odpredaj pozemkov: 14,- €/m2. Termín: do 31. 12. 2009
– odpredaj pozemku pod výstavbu haly na separovaný odpad,
p.č. 2198/37 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3658 m2 za
cenu 1,– € podľa uzatvorenej
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
zo dňa 30. 4. 2008 pre spoločnosť
Obec Nitr. Pravno, s.r.o. Termín:
do 31. 12. 2009
IV. Neschválilo
odpredaj pozemku v k.ú. Solka

Aktuálne z práce s.r.o.
Ako separujeme
Jednou z hlavných činností s.r.o. je separácia odpadu. V mesiaci máj
pribudol v našej obci ďalší „ohradník“, do ktorého je možné vyvážať
bioodpad. Nachádza sa v zadnej časti uličky vedľa skladových priestorov
firmy Kremel.
Vieme všetci, čo to ten bioodpad je? Napríklad zvyšky rastlín, tráva,
listy a konáre. Možno si poviete, či je takáto otázka na mieste. Verte,
že áno. Čudovali by ste sa, čo všetko sa do takého ohradníka zmestí
a o bioodpade naozaj nemožno hovoriť. Fotografia hovorí za všetko.
Napriek tomu, že program separácie je na veľmi dobrej úrovni, stále sa nájdu občania, ktorým sa separovať nechce a preto je pre nich
jednoduchšie vyhodiť všetko, čo už nepotrebujú do najbližšieho jarku či
do kríkov. Aj takí ľudia žijú medzi nami.

p.č. 235/5 na umiestnenie včelína pre p. Fábryho Štefana, Nitr.
Pravno.
V. Odporučilo
pozemok p.č. 235/5 v k. ú. Solka dať do prenájmu na základe
nájomnej zmluvy pre p. Fábryho
Štefana, Nitr. Pravno na účely
umiestnenia včiel.
VI. Poverilo
Hlavného kontrolóra vykonaním
kontrol podľa doplneného plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok
2009

Za prijatie uznesenia v tomto znení
hlasovali všetci prítomní poslanci v
počte 10 poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne.
Za prijatie VZN č. 1/2009 a VZN
č. 2/2009 hlasovali poslanci v zmysle
zákona (3/5 väčšina). Za jeho schválenie hlasovali všetci prítomní poslanci v počte 10 poslancov Obecného
zastupiteľstva v Nitr. Pravne.
Keďže viac pripomienok nebolo a
program bol vyčerpaný p. Drábiková
poďakovala poslancom a ostatným
prítomným za účasť a zasadnutie vyhlásila za skončené.
Boďová Ľubica
prednosta OcÚ Nitr. Pravno

Hlasovanie poslancov za prijatie
uznesenia:

Separácia odpadu bola postupne premiestnená z prenajatých priestorov firmy Betex do tejto haly, ktorá bude po úplnom dokončení k dispozícii aj občanom počas pracovných dní na bezplatné umiestňovanie
separovaného odpadu.

Nájomné byty
Ďalšie dve bytovky sú pred dokončením. Pripravuje sa kolaudácia
v mesiaci august. Najväčšiu radosť budú mať určite noví nájomníci,
pretože byty už boli komisionálne pridelené. Na prideľovanie bytov bola
obecným zastupiteľstvom stanovená komisia, ktorá podľa dohodnutých
podmienok a podľa vypracovaných dotazníkov potencionálnych nájomníkov pridelila ďalších 32 bytov. Môžeme sa dokonca tešiť na ďalšie
dve bytovky, ktoré vyrastú do konca r. 2011 hneď vedľa už stojacich
bytových domov.
Foto: archív s.r.o

Výstavba nového skladu separovaného odpadu
Začiatkom mája 2009 začala Obec Nitrianske Pravno s.r.o. s výstavbou haly na uskladnenie a triedenie separovaného odpadu. Stavbu
realizovala firma Hupro Teplička nad Váhom. V súčasnosti prebiehajú
dokončovacie práce na uzatvorení čela haly, murovacie práce, ktoré už
s.r.o. zabezpečuje vlastnými silami. Hala sa nachádza v priemyselnej
zóne našej obce v blízkosti firmy Tatrasteel.
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Všeobecne záväzné
nariadenie
č. 1/2009

ktorým sa upravujú podmienky na
poskytovanie sociálnych služieb
v obci Nitr. Pravno
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne v zmysle § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v spojitosti s ustanovením § 35, 41, 47, 54, 56, 72,
74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o sociálnych
službách“/ v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009, ktorým sa upravujú podmienky pri poskytovaní sociálnych služieb obce
Nitrianske Pravno
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenie (ďalej len nariadenie) je:
— určiť rozsah sociálnych služieb poskytovaných obcou
Nitr. Pravno
— určiť postup zabezpečenia sociálnych služieb u iných verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
— definovať účastníkov právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb
— definovať práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov pri
poskytovaní sociálnej služby
— definovať podmienky a spôsob určenia úhrady, výšku úhrady
a spôsob platenia úhrady za poskytované sociálne služby obcou Nitrianske Pravno v súlade so zákonom číslo
448/2008 Z.z. o sociálnych službách
— definovať podmienky financovania poskytovaných sociálnych
služieb obyvateľom obceNitrianske Pravno u iných verejných
a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
Čl. 2
Vymedzenie sociálnej služby
1. Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo
ďalšia činnosť alebo súbor týchto činjností, ktoré sú zamerané na:
a/ prevenciu vzniku nepriaznivej situácie, riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity
b/ zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby
viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti
c/ zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb fyzickej osoby
d/ riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny
e/ prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny

Čl. 3
Účastníci právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych
služieb
1. Účastníci právnych vzťahov pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnych služieb obcou Nitr. Pravno sú:
a/ prijímateľ sociálnej služby
b/ poskytovateľ sociálnej služby
2. Prijímateľom sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, ktorý má v obci Nitr. Pravno trvalý pobyt, prípadne iná fyzická osoba uvedená v zákone č. 448/2008
Z. z. v platnom znení.
3. Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených zákonom obec Nitrianske Pravno, právnická osoba zriadená alebo založená obcou Nitr. Pravno, iný verejný poskytovateľ
sociálnej služby a iná osoba „neverejný poskytovateľ sociálnej
služby“.
Čl. 4
Druhy a formy sociálnych služieb, ktorých poskytovateľom
je obec Nitrianske Pravno
Sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc
inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek:
Opatrovateľká služba – poskytovaná terénnou formou
1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. stupeň podľa prílohy č. 3
zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení.
Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti
určuje obec v hodinách.
Odľahčovacia služba – poskytovaná terénnou formou
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným
postihnutím /ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“/, ktorou
sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom
fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
Čl. 5
Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb
obcou Nitrianske Pravno
1. Obec Nitrianske Pravno v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu :
a/ poskytuje sociálnu službu
b/ zabezpečí poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom
právnickej osoby, ktorú zriadila alebo založila na tento účel
Čl. 6
Určenie druhu, formy a rozsahu poskytovania sociálnej
služby
Odkázanosť na sociálnu službu sa zisťuje posudkovou činnosťou na základe „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu“.
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Žiadosť predkladá fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby na Obecný úrad v Nitr. Pravne.
Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu„ ktorý
obsahuje:
a/ stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby, /príloha č. 3/
b/ znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť
a pri základných sociálnych aktivitách,
c/ návrh druhu sociálnej služby
d/ určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu
Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti
vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým
má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti /ďalej len zmluvný lekár/.
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na
vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby obci Nitrianske Pravno alebo
vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti alebo nimi
zriadenej právnickej osobe alebo založenej právnickej osobe.
Žiadosť obsahuje:
a/ meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu
b/ druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať fyzickej oísobe
uvedenej v písmene a/,
c/ formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
d/ potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
e/ doklady o majetkových pomeroch
f/ deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania
sociálnej služby, a ak sa má poskytovať odľahčovacia služba,
obdobie trvania tejto služby,
g/ iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje:
a/ označenie zmluvných strán
b/ druh poskytovanej sociálnej služby
c/ vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 zákona č. 448/2008
Z. z. v platnom znení formou poskytovania sociálnej služby
d/ deň začatia poskytovania sociálnej služby
e/ čas poskytovania sociálnej služby
f/ miesto poskytovania sociálnej služby
g/ sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob je určenia a spôsob
jej platenia
h/ podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu
i/ dôvody odstúpenia od zmluvy
j/ sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa
§ 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení
Čl. 7
Financovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytovanie
sociálnej služby
Sociálne služby poskytované obcou Nitrianske Pravno alebo
právnickou osobou zriadenou alebo založenou obcou Nitrianske
Pravno môžu byť financované :
a/ z rozpočtu obce Nitrianske Pravno
b/ z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na
základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
c/ z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy
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d/ z prostriedkov združenia obcí
e/ z iných zdrojov
Úhrada za sociálnu službu
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za
sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej
služby, ak zákon č. 448/2008 Z.z. v platnom znení neustanovuje inak.
2. Obec Nitrianske Pravno určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou, v súlade
do zákonom č. 448/2008 Z. z. v platnom znení týmto všeobecne záväzným nariadením najviac vo výške ekonomicky
oprávnených nákladov.
Príloha č. 1
Stanovenie úhrad prijímateľa za poskytovanú službu.
Opatrovateľská služba – poskytovaná terénnou formou
0,80 € za hodinu úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o svoju
domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu pri úkonoch sebaobsluhy, podľa Časti II, Časti III a Časti IV, Prílohy č.4
k zákonu č. 448/2008 Z. z. v platnom znení.
Čl. 8
Prechodné ustanovenia
1. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba
podľa zákona účinného do 31. 12. 2008 sa považuje za odkázanú na túto službu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného
od januára 2009, najdlhšie do 31. 12. 2010.
2. Obec Nitrianske Pravno začne konať z vlastného podnetu vo
veci prehodnotenia stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, postupne od nadobudnutia účinnosti
tohto VZN do 31. 12. 2010.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Nitr. Pravne
dňa 21. 5. 2009 3/5-ou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
2. VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho zverejnenia na
úradnej tabuli v obci Nitrianske Pravno dňom 5. 6. 2009. VZN je
platné od 1. 7. 2009.
3. Dňom účinnosti tohto VZN, ktorým sa upravujú podmienky
na poskytovanie sociálnych služieb v obci Nitrianske Pravno
č. 1/2009 sa ruší VZN č. 6/2006 zo dňa 7. 12. 2006.
V Nitr. Pravne dňa 21. 5. 2009
Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

Úplné znenie tohto VZN je zverejnené na internetovej stránke
obce www.nitrianskepravno.sk.

Výňatok

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nitrianske Pravno
č. 2/2009
o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb
na trhových miestach na území
obce Nitrianske Pravno
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Nitrianske Pravno (ďalej len „obec“).
§2
Základné pojmy
1. Na účely tohto VZN je trhovým miestom verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.
Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytov
priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj.
2. Povolenie na zriadenie trhového miesta na území obce
Nitr. Pravno a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste na území obce Nitr. Pravno vydáva
obec.
§3
Príležitostné trhy
Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. Obec organizuje na verejnom priestranstve v priebehu roka tieto príležitostné trhy:
Tradičný Pravniansky jarmok – konaný v 4-tú júnovú sobotu v priestore Námestia SNP v Nitr. Pravne spojený s kultúrnym
programom a s poskytovaním služieb občerstvenia,
2. Správcom príležitostných trhov uvedených v § 3 ods. 1 tohto
VZN je obec Nitr. Pravno. Predaj sa môže uskutočniť aj v stánkoch s dočasným stanovišťom vo vlastníctve predávajúceho.
Pre jednotlivé príležitostné trhy obec vydá pred ich konaním sobitné pokyny.
3. Obec môže rozhodnutím starostu obce povoliť ďalšie krátkodobé príležitostné trhy.
§4
Ambulantný predaj
1. Ambulantný predaj na území obce Nitr. Pravno sa môže vykonávať len na základe obcou vydaného povolenia, na verejnom
priestranstve obce Nitr. Pravno alebo priestranstve a n e b y t o vom priestore, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na
ambulantný predaj.

§5
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na
trhových miestach
1. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.
Na trhových miestach sa nesmie predávať nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo
jeho pôvod.
2. Na trhových miestach sa povoľuje predávať po dohode
s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Prievidza
a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza tieto
potravinárske výrobky:
a) potraviny rastlinného pôvodu ako ovocie, zelenina, zemiaky, strukoviny, olejniny a podobne - tovar musí byť očistený,
zbavený hliny a zvädnutých častí, ovocie musí byť akostne
roztriedené, zemiaky označené varným typom a odrodou,
atď..
b) potraviny živočíšneho pôvodu - med a výrobky z neho
v originálnom balení za dodržania podmienok RVPS, trhové
konzumné ryby - pričom predaj rýb sa povoľuje len na príležitostných trhoch a len v predvianočnom období za podmienok
určených regionálnou veterinárnou a potravinou správou vo
zvlášť vyhradenom priestore,
c) cukrovinky a trvanlivé pečivo
d) neporušené a nepokrájané čerstvé huby, môžu sa predávať aj sušené huby, ktoré sú vyrábané a balené oprávnenými
výrobcami.
e) lesné plodiny - možno ich predávať len na základe dokladu
o ich nadobudnutí
f) burčiak - jeho predaj sa povoľuje len na príležitostných
trhoch, z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré majú súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva na
ambulantný predaj potravín. Takéto stánky musia mať zabezpečenú zásobu pitnej vody na umývanie rúk a priestorov.
g) balené potraviny - ich predaj sa povoľuje len na príležitostných trhoch, z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré majú
súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj potravín.
h) len na príležitostných trhoch sa ďalej povoľuje predaj občerstvenia - predaj nápojov a jedál s podávaním a pripravovaním
z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré majú súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva
i) v stánkoch s trvalým stanovišťom je možné poskytovať občerstvenie alebo predaj potravín v rozsahu a v sortimentnej
náplni schválenej v rozhodnutí Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Prievidza.
3. Na trhových miestach sa môžu predávať výrobky poľnohospodárskeho charakteru, ktoré nie sú určené na konzumáciu,
a to napr.: kvety, okrasné rastliny, priesady kvetov a zeleniny,
okrasné dreviny (stromy a kríky).
4. Na trhových miestach sa okrem zákonom stanovených povoľuje poskytovanie týchto služieb:
a) brašnárske služby,
b) ľudová technická zábava (napr.: atrakcie - kolotoče, ...),
c) maľovanie portrétov, fotografovanie,
d) tetovanie umývateľnými prostriedkami,
5. Orgány veterinárneho, potravinového a zdravotného dohľadu
a Slovenská obchodná inšpekcia môžu rozhodnutím obmedziť
alebo zakázať predaj niektorých výrobkov vzhľadom na podmienky ich predaja, kvalitu a nákazovú situáciu.
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6. Kvalita predávaného tovaru:
a) potraviny ponúkané na predaj musia spĺňať požiadavky platných predpisov,
b) predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu
poskytnúť vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej
nezávadnosti a akosti, na ktorý mu bude vydané potvrdenie o
odbere vzorky,
c) kontrolný orgán pri zistení porušenia zdravotnej nezávadnosti
a akosti zakáže predaj stanoveného tovaru a predávajúci je
povinný uhradiť náklady na vyšetrenie (napr. náklady za analýzu – rozbor ním poskytnutých vzroiek, ..)
7. Predávajúci potravín je povinný:
a) mať platný zdravotný preukaz,
b) mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a predávajúci huby osvedčenie o odbornej spôsobilosti na ich predaj,
c) označiť predajné miesto svojím menom a priezviskom a adresou alebo názvom firmy
d) udržiavať čistotu predajného miesta,
e) zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté,
f) mať doklady o nadobudnutí predávaných výrobkov,
g) predávať zdravotne neškodné a kvalitné potraviny,
h) vylúčiť z predaja potraviny zdraviu škodlivé alebo podozrivé zo
zdravotnej škodlivosti, vzbudzujúce odpor, neznámeho alebo
podozrivého pôvodu, čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené,
i) mať čistý odev, dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
j) umiestňovať potraviny pri predaji nie nižšie ako 70 cm od
zeme s výnimkou uloženia na zvláštnej podložke, napr. ovocia, zeleniny, zemiakov,
k) na predaj nebalených potravín zabezpečiť dostatočné množstvo vhodného a zdravotne neškodného obalového materiálu.
§8
Trhové dni
Pre trhové miesta sa určujú tieto trhové dni:
a) príležitostné trhy: pondelok až nedeľa
b) ambulantný predaj: pondelok až nedeľa

Platba kartou už aj na OcÚ
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne ponúka možnosť platiť dane
a poplatky prostredníctvom platobného terminálu, ktorý je umiestnený v pokladni obecného úradu.
Veríme, že túto možnosť privítate a zjednoduší Vám Vaše platby.
OcÚ

Bôrikovské hody

Centrum sociálnych služieb v Nitrianskom Pravne (v Bôriku) pripravuje aj v tomto roku 2. Bôrikovské hody, ktoré sa budú konať
4. júla 2009.
V programe je Slávnostná sv. omša pri príležitosti vysvätenia
kaplnky, nebude chýbať zábavný program, tombola, občerstvenie
a na záver veselica.
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§9
Predajný a prevádzkový čas
1. Pre príležitostné trhy sa určuje všeobecný predajný a prevádzkový čas v rozmedzí od 08.00 h do 24.00 h.
2. Pre ambulantný predaj sa určuje predajný a prevádzkový čas
takto:
pondelok - piatok: 08.00 - 18.00 h
sobota - nedeľa: 08.00 - 14.00 h
3. Starosta obce môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť
o inom predajnom a prevádzkovom čase príležitostných trhov
a ambulantného predaja.
§ 10
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v súlade s týmto VZN
a všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonávajú za obec
starosta obce a ním poverení zamestnanci obce.
2.Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
zmien a doplnkov. Poverení zamestnanci môžu za porušenie
ustanovení tohto VZN uložiť pokutu priamo na mieste v blokovom
konaní podľa vyššie citovaného zákona.
§ 11
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne dňa 21. 5. 2009
3/5-ou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
2. VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho zverejnenia na
úradnej tabuli v obci Nitrianske Pravno dňom 5. 6. 2009.
V Nitr. Pravne dňa 21. 5. 2009
Ing. Balčirák Jozef
starosta obce
Úplné znenie tohto VZN je zverejnené na internetovej stránke obce www.
nitrianskepravno.sk.

Regionálna veterinárna a potravinová
správa Prievidza upozorňuje
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Prievidzi upozorňuje
občanov na platnosť zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.
V znení zákona sa uvádza, že hovädzí dobytok i ošípané u chovateľa
na súkromnú domácu spotrebu je možné zabíjať, len ak to bolo nahlásené na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň
jeden pracovný deň vopred.
Pri nahlasovaní domácej zabíjačky hovädzieho dobytka sa uvádzajú
tieto údaje:
• meno a adresa chovateľa, telefónne číslo
• identifikačné číslo zvieraťa, vek
• plánovaný dátum
Pri nahlasovaní domácej zabíjačky ošípaných sa uvádzajú tieto údaje:
• meno, adresa chovateľa, telefónne číslo
• plánovaný dátum
RVPS Prievidza
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Beh priateľstva 2009
8.mája 2009 sa konal už tradičný Beh priateľstva v dobrom počasí
a vo výbornej atmosfére. Je potešujúce, že každoročne nám stúpa počet
účastníkov a to hlavne detí a mládeže. Menej zastúpené sú už kategórie žien
a rodín. Súťaživosť a dobrá nálada nikdy nechýba, odmenou tých najrýchlejších a najvytrvalejších sú aj vecné ceny, no hlavne získané medaily. Rozhodcovia preteku to naozaj nemajú vždy ľahké, ak sa chcú zachovať fair play
voči súťažiacim.
Podujatie, ktoré prináša radosť a pohyb, vzájomné stretnutia a vždy aj
trochu hudby.
B.H.

Guláš „Párty“

V jednu slnečnú sobotu v máji sa stretli členovia i nečlenovia Občianskeho
združenia Bôrik pri rybníkoch, pri požiarnej nádrži, na spoločnom podujatí.
Nechýbal guláš, piekli sa ryby a súťažilo sa. V streľbe zo vzduchovky. Neuveriteľná hra „Karpoš“ zaujala malých i veľkých a petang takisto pobavil.
Odmenou bola všetkým zúčastneným dobrá pohoda a celkom príjemné
počasie.
OZ Bôrik
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Májová kvapka krvi
Bol krásny máj, ten lásky čas... Ale tento raz bude reč o mesiaci
máji z iného pohľadu. Keďže v máji bola vyhlásená aj akcia Májová
kvapka krvi, miestny spolok SČK v Nitrianskom Pravne nezaváhal
a spustil prípravy prostredníctvom pani Kračmerovej, referentky
výboru pre darcovstvo krvi, ktorá začala oslovovať potenciálnych
darcov krvi. Najprv dohodla termín odberu s pani MUDr. Máriou
Pietrzykovou primárkou výjazdovej odberovej jednotky Národnej
transfúznej služby v Martine. Termín bol stanovený na 13. mája
a hneď sa oznámil termín a čas odberu prostredníctvom vývesných
letákov a miestneho obecného rozhlasu.
Oslovených darcov bolo viac ako 60 a skutočne vykonaných odberov presne 50. S takýmto počtom odberov by sa radi pochválili
v ktorejkoľvek väčšej obci. Darcov, ktorí prišli na odber krvi po prvý
raz bolo tentoraz 13. Čo svedčí aj o tom, že hoci žijeme v „tvrdšom“

čase, ľudskosť medzi nami nevymizla. Preto na tomto mieste patrí
vďaka v prvom rade prvodarcom, ktorí nabrali odvahu a skúsili po
prvý ráz čo to znamená darovať niečo zo seba. Samozrejme ďakujeme všetkým darcom aj tým, ktorí tentoraz nemohli absolvovať
odber zo zdravotných dôvodov.
Po poslednom odbere krvi pribudnú v našej obci noví držitelia Jánskeho plakety za 40 odberov – Zlatú plaketu získa Pavel
Timko, za 20 odberov – Striebornú plaketu získa Ľubomír
Valchovník a za 10 odberov – Bronzovú plaketu získajú traja darcovia: Darina Hiščárová, Jozef Hiščár a Miroslav Valchovník.
Miestny spolok SČK v Nitrianskom Pravne využíva túto príležitosť aj na poďakovanie za dobrú spoluprácu s OcÚ v Nitrianskom
Pravne, ako aj s vedením Klubu dôchodcov, ktorého priestory
sa využívali na odbery krvi už po štvrtý raz.
Ďakujeme aj zamestnávateľom, ktorí uvolnili celé skupinky darcov na potrebný čas, aby sa mohli zúčastniť odberu krvi. Tu spomenieme napr. pracovníčky predajne potravín COOP Jednota,
zamestnancov Rialta s .r. o., a v trochu menšom zastúpení boli aj
pracovníci z Tondachu Slovensko s. r. o a pracovníčky predajne
potravín pani Domanikovej. V peknom počte sa na odberoch zúčastnili aj pravniansky hasiči. Sme radi, že sa odberov zúčastňujú
aj darcovia v Nitrianskom Pravne zamestnaní, hoci majú trvalé
bydlisko v iných obciach, využívajú túto možnosť rýchlo absolvovať odber krvi a nestratiť pri tom veľa zo svojho voľného času
ako aj výdavkov na cestovnom v prípade cestovania do niektorej
s transfúznych staníc.
V blízkom čase, konkrétne 14. júna sa oslavuje Svetový deň
darcov krvi a preto milý darcovia prijmite od nás obrovskú kyticu
uvitú zo slov vrelej vďaky a želaní pevného zdravia, ktoré vy nezištne rozdávate iným.
MS SČK Nitr. Pravno
Foto: J. Balčirák
J.M.

Múzeum karpatských Nemcov v nitrianskom Pravne sa pridalo k celoslovenskému podujatiu Noc múzeí, ktoré sa konalo 16. mája 2009. Aj maše
múzeum v tento deň nespalo. Bolo otvorené od 19,00 hod so sprievodným
programom dlho do noci. Podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. Návštevníci si mohli pozrieť stálu výstavu. Dejiny kultúry karpatských Nemcov v regióne Hauerland ako aj sprievodný program.
Svojou šikovnosťou sa opäť predstavili pravňanské výšivkárky s výstavou
tradičnej pravňanskej výšivky a jej praktickým prevedením. Návštevníci
mohli obdivovať šikovné ruky našich žien. Či už to bolo paličkovanie, výšivka v sieti, alebo výšivka na plátne s pravňanskými motívmi, ktorých
autorom je Rastislav Haronik. Každý návštevník mohol ochutnať starý
pravňanský aperitív „Prompajn“, ktorý pravňanské gazdinky pripravovali
pri slávnostných príležitostiach. Nesmel chýbať v každej domácnosti ani
na Vianoce. Boli sme milo prekvapení, ako obyvatelia Pravna ale aj okolia využili túto príležitosť a svojou hojnou návštevnosťou potvrdili záujem
o históriu Nitrianskeho Pravna a jeho starú kultúru. Pekný májový večer
len umocnil túto slávnostnú atmosféru.
Anna Husárová

Nech hudba a spev stále znie!
Štyri, tri dva jeden! a – hop jediná jedna sekunda nás posunula o malinký časový úsek vpred. tá jedna jediná sekunda zmenila dátum dňa,
roka. Vtedy sa námestím ozývali šťastné výkriky, úsmevy nikomu nechýbali, objatia stisky rúk. Rozsvietený vianočný stromček. Rôzne dobroty.
Ďakovali sme zastupiteľstvu i tým ostatným, ktorí sa o všetko postarali. Mnohí sme si kládli otázku, aký bude rok 2009? Čo v ňom prežijeme? Či vôbec prežijeme. Teraz sme už v tvrdej realite. Možno sme sa
aj zbytočne obávali prechodu meny na euro. Teraz nás zaujímajú ceny
tovarov- zdraželi, áno alebo nie? Zimu sme ako tak prežili a už je tu jar
i leto. Hovoríme si, len aby sme žili tak, ako sme si začiatkom roka priali.
Nechceme byť skeptické, ale v tej jednej jedinej sekunde sa stalo všeličo.
Odišla nám vynikajúca členka Valika Áčová. Ale mimo nás sa niekde určite narodilo dieťatko, alebo si mladí povedali svoje áno.
Nuž ale vážne, nech sú všetky radostné udalosti sprevádzané spevom, hudbou, smiechom, radostnými slovami. Máme niekoľko prianí:
nech sa darí speváckemu zboru Probner Echo pri KNS v Nitrianskom
Pravne pod vedením Marienky Balčirákovej a ich existencii už 10 rokov,
speváckemu zboru Tenerezza pod vedením pani Alici Matušíkovej, aby
vám všetkým vydržala obetavosť a hlasivky boli stále naladené na potrebnú tóninu, aby sme vás počuli podľa možnosti čo najčastejšie a aby
pre vás nechýbali slová vďaky a uznania. My to všetko už máme za sebou
a spievame len tak v klube pre členov. Hoci sme boli z dospelých vlastne
prvým súborom, už nemôžeme byť všade tam, kde sme určite dôstojne
reprezentovali klub dôchodcov a obec, toto všetko prajú členky Jesienky,
spevácka skupina pri KD v N. Pravne.
Nemohli sme sa všetky zúčastniť absolventského koncertu dvoch vynikajúcich žiakov ZUŠ v Nitr. Pravne. Ja som tam bola. Prvé vystúpenie patrilo Michalovi Ošvátovi – chlap ako hora, ale ručičky vynikajúce,
rýchle, úderné a najmä presné s notami. Výber skladateľov náročný, ako
napr: Händel, Haydn, Galuppi, Dvořák, tento skladateľ patril do repertoáru Zuzky Pojezdálovej – huslistky. Zaujal nás však Montiho čardáš,
nesmierne náročná skladba na techniku prstov. Čerešničkou bol koncert
2 huslí a klavíra a Vivaldiho op. č. 11. Vďaka patrí v prvom rade ich učiteľom, a to pani H. Pojezdálovej a Alici Matušíkovej. Im dvom i obidvom
absolventom zo srdca želáme ďalšie úspechy. Bolo to O.K.

SPRACHDIPLOM NA NAŠEJ ŠKOLE
Dňa 16. 03. 2009 sa na našej škole konala Jazyková skúška z nemeckého jazyka tzv. Sprachdiplom. Sprachdiplom je určený pre
žiakov 9. ročníka - pre jazykovú triedu, je dobrovoľný a organizuje ho pre našu školu Goethe inštitút v Bratislave v spolupráci
s nemecky hovoriacimi lektormi.
Tradične sa Spachdiplom koná počas dvoch dní. Prvý deň je
určený na písomnú časť, ktorá sa skladá z nasledovných častí :
• počúvanie s porozumením
• čítanie s porozumením
• gramatický test
• slohová práca ( výber z dvoch tém)
Žiaci, ktorí sú úspešní v písomnej časti, postupujú na ústnu časť,
ktorá sa koná počas druhého dňa a skladá sa z :
• popisu obrázkov
• výberu 1 témy ( žiaci majú dopredu určených 12 tém)
Tento rok bol Sprachdiplom o to náročnejší, lebo sa konal len
v jeden deň. Žiakov skúšal nemecky hovoriaci lektor Dr. Manfred
RICHTER, ktorý pôsobí ako lektor na Gymnáziu v Žiline. Sprachdiplomu sa zúčastnili žiaci 9. A triedy: Lenka Pavlíčková, Andrea
Matyašovská, Andrea Šturcelová, Karolína Hladká, Tomáš Jaško
a Peter Balčirák. Z týchto šiestich dobrovoľníkov prospeli štyria.
Všetkým žiakom patrí obdiv za ich odvahu postaviť sa prvýraz
dobrovoľne k výzve overiť si vlastné vedomosti a zručnosti z jazyka. Prajem im a všetkým ich budúcim nasledovníkom, aby v tejto
možnosti, zúčastniť sa Sprachdiplomu, videli možnosť zlepšiť si
svoje jazykové vedomosti a zručnosti .
Mgr.Ju lianaP álešová

Chceli sme urobiť zábavu našim deťom,
šiestakom a vyšlo to!
Dňa 1 júna sme sa rozhodli, zopár mamičiek, že urobíme MDD trochu
inak. Pozvali sme 6. B s triednym učiteľom p. Kiripolským na chatu do
Fačkovského sedla. Doma sme napiekli koláče a zákusky a nechali sme
sa vyviezť pod Kľak. Síce počasie nám ráno „neprialo“, ale radosť bola
veľká. Nepodarilo sa nám športové dopoludnie pri chate, skrz počasie, ale
vynahradili sme to deťom zábavou v chate. Spovedali sme políciu, vyskúšali si zbrane, poobzerali ich auto. Neskôr sme si urobili vedomostný test,
kohútie zápasy, balónovú praskanicu. Nechýbala opekačka a pri nej nám
slniečko posvietilo na Kľak,a ten pohľad stál za to. Keďže nám bolo super,
dohodli sme sa na koncoročnom zábavno-športovom výlete znova. Chcem
sa poďakovať mamičkam: J. Ďurišovej, I. Husárovej.
J. Beláková
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100% Detský deň

Festivalová júnová nedeľa

Aj takto možno charakterizovať oslavy Dňa detí v našej obci 1. júna.
Detský deň na športovom ihrisku priniesol nielen zaujímavý a pestrý program,
ale aj pomerne dobré počasie, ktoré bolo nemenej dôležité pre úspešnú bilanciu.
Deti vítali rozprávkové postavičky, ktoré im odovzdali zlosovateľnú vstupenku, aby mohli absolvovať všetko, čo ich na ihrisku čakalo. A bolo toho
dosť.

Malý sviatok dychovej, taká bola prvá júnová nedeľa, kedy
sa konal Regionálny festival dychových hudieb. Otvorenie patrilo Klubu mažoretiek z Nitrianskeho Pravna.
Už od 15-tej hodiny popoludní zneli ľúbivé známe melódie v podaní hosťujúcich dychoviek. Skvelé hudobné
výkony predviedli DH Vtáčnik, Maguranka Junior, Spojený dychový orchester Prievidza, domáca Pravňanka,
Bojničanka, Hornonitranka, Sebedražská kapela. Hosťami
festivalu bola Maguranka a akordeónový orchester pri ZUŠ
v Bojniciach Akordeonika.

Obecný hasičský zbor predviedol svoju odbornosť a zručnosť priamo pri likvidácii simulovaného požiaru. Tým ich úloha neskončila. Na starom automobilovom vraku ukázali deťom ako vyzerá zásah hasičského záchranného
systému. Súťaž „Malý hasič“ bola veselá a mokrá. Striekanie na terč bolo
zvládnuté s pomocou ujov v hasičských rovnošatách.

Domáca Pravňanka príjemne prekvapila. Spojenie dychovej hudby so speváčkami priniesol úspech. Boli to
Otília Jamrichová a Ľubica Fridrichová. Dúfam, že sa
s nimi budeme na pódiách stretávať aj naďalej.
Výborné výkony a majstrovstvo muzikantov i spevákov
spojilo všetky tri generácie divákov. Bezprostredná atmosféra, o ktorú sa postarali diváci, milovníci dychovej hudby, vládla na námestí až do neskorých večerných hodín.
Umelecký zážitok, rozmanitý repertoár, tóny, ktoré potešili dušu i srdce. Taká bola bilancia.

Okresná organizácia SČK v spolupráci MO SČK predviedla profesionálne
ukážky prvej pomoci na malých pacientoch-figurantoch, ujo záchranách mnohé vysvetlil, no aj „malí zdravotníci“ niečo vedeli.
Potom si spolu zatancovali, zasúťažili. Niektorí si našli sladkú odmenu
hneď. A prišlo vyvrcholenie celého dňa, zoskoky parašutistov z Aeroklubu
Prievidza a dlhoočakávaný balón.
Lietalo sa až do večerných hodín. Ďakujeme posádke balónu za všetky deti,
ktoré vyleteli do oblakov.
B.H.
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Tradične vynikajúca Maguranka, Nesporný muzikantský kumšt a virtuózne ovládanie nástrojov. Prekvapivo zaujímavá Akordeonika. Vynikajúce sólo flauty, majstrovsky
zvládnuté sóla akordeónov.
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Cieľ a poslanie výchovy a vzdelávania na ZUŠ
v Nitrianskom Pravne
Cieľ a poslanie výchovy a vzdelávania na ZUŠ v Nitrianskom
Pravne
Školský vzdelávací program
na našej škole
umožňuje
mladým ľuďom rozvíjať svoje
nadanie v hudobnom a výtvarnom odbore. Počas štúdia
pôsobením skúsených pedagógov sa formuje osobnosť
žiaka, rozvíja sa jeho schopnosť tvoriť a prijímať umenie a
pripravuje ho na profesionálnu
umeleckú činnosť. V školskom
roku 2008/2009 sa naši žiaci
prezentovali na verejných koncertoch školy, na vystúpeniach
z príležitosti Mesiaca úcty k
starším, vianočných sviatkoch,
Dňa matiek. Taktiež potešili
svojím programom obyvateľov
CSS v Nitrianskom Pravne.
Pre hostí z družobného
mesta Hanušovice sme na
pôde ZUŠ pripravili koncert
žiakov a učiteľského súboru
„Harmónia“. Hostia si počas

koncertu vytvorili obraz o vysokej umeleckej úrovni školy
a pozvali nás do Hanušovíc na
slávnostnú akadémiu školy z
príležitosti 50. výročia založenia. Dňa 17.4.2009 žiaci Dáša

likom v Hanušoviciach. Zožali
veľký úspech, čo potvrdil aj
p. riaditeľ František Felner,
ktorý osobne zablahoželal
všetkým účinkujúcim k skvelým výkonom.

Šnircová, Zuzana Pojezdalová, Miroslav Mašír, Alexander
Morávek, Martina Heldiová,
Ivan Filkorn a Michal Ošvát
vystúpili a predviedli svoje interpretačné umenie pred pub-

Žiaci výtvarného odboru pripravili pre žiakov ZŠ v Hanušoviciach spomienkové darčeky. Svoje práce počas celého
roka vystavovali v priestoroch
školy. Taktiež sa aktívne za-

pojili do viacerých súťaží.
„Vesmír očami detí“ – celoslovenská súťaž – ocenení 10 žiaci
„Umenie zblízka“ – umiestnenie práce žiačky M. Heldiovej
medzi 20 najlepších na vernisáži v Bratislave „Výtvarné
alternatívy X.Bienále“ – medzinárodná súťaž – Považská
Bystrica – zvláštne ocenenie za
výtvarnú prácu „Zvonkohra“ –
Nikola Kováčová „Zelený svet
IX. ročník“ – medzinárodná
súťaž – Banská Bystrica
1. miesto v kategórii animovaný film- Natália Filkornová
Za úspešným plnením Školského vzdelávacieho programu ZUŠ stoja učitelia, ktorí
svojim profesionálnym a ľudským prístupom pripravujú
žiakov na verejné vystúpenia,
súťaže a na ďalšie štúdium na
stredných umeleckých školách.
Zástupkyňa ZUŠ Hilda Pojezdalová
Foto: B. Heldiová

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
20. mája 2009 sa už po piatykrát stretli na našom futbalovom štadióne deti z 13tich materských škôl z nášho
regiónu. Ich cieľom bolo spoločne si zasúťažiť a byť čo najlepší.
Tento rok nám počasie
prialo a na ihrisku sa stretlo
63 detí. Aby sa im lepšie súťažilo prišli ich povzbudiť aj deti
z našej MŠ.
Súťažilo sa v štyroch disciplínach: Beh na 20 m, beh
cez prekážky, hod loptičkou,
skok do diaľky z miesta. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch
kategórií: dievčatá a chlapci.
Našu MŠ reprezentovali:
Korinka Valentínová, Majko
Mikula, Milanko Berzédy,
Aďka Greschová, Walter Protschka, Silvinka Goľáková,
Ninka Šujanová a Denisko
Kocák. Súťažili naozaj so zdravou rivalitou a majú sa s čím

aj chváliť. Korinka Valentínová získala prvé miesto a Majko Mikula 3. miesto v behu

Mgr. Martu Bielikovú, Mgr.
Otíliu Mitašovú zo školského
úradu v Bojniciach. Na šta-

cez prekážky. Aďka Greschová a Milanko Berzédy získali
3. miesto v behu na 20 metrov.
S radosťou sme medzi nami
privítali riaditeľku Spojenej
školy v Nitrianskom Pravne

dióne vládla pravá športová
atmosféra. Odmenení boli nielen víťazi, ale všetci súťažiaci.
Chceme sa poďakovať pani
Švorcovej, obchodnej zástupkyni firmy Medex v Malinovej,

ktorá opäť deťom sponzorsky
venovala perníkové medaile, ale aj všetkým, ktorí boli
ochotní pomôcť nám s organizáciou tejto peknej športovej
akcie.
Prekvapením pre deti bol
príchod policajtov na novom
policajnom aute, samozrejme
s húkaním. S veľkým nadšením si deti auto prezreli a ujovia z polície im predviedli aj
ďalšie zaujímavosti.
Poďakovať sa preto chceme aj riaditeľovi policajného
zboru v Nitrianskom Pravne
pánovi Jaroslavovi Bognárovi
a jeho kolegom za ochotu prísť
medzi nás.
Veríme, že sa opäť deťom
i pani učiteľkám u nás
v Nitrianskom Pravne páčilo
a o rok si opäť zasúťažíme.
O. Jamrichová
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Deň rodiny v materskej škole

MDD v materskej škole

Všetky deti prirodzene cítia potrebu tráviť čas s oboma rodičmi.
Rodičia sú pre svoje dieťa symbolom ochrany a bezpečia. Keďže
v našej materskej škole oslavujeme deň matiek i deň otcov, rozhodli sme sa osláviť to spoločne . Plánovaný dátum osláv Dňa rodiny
bol 29. máj, avšak pre nepriaznivé počasie sme oslavy preložili na
3. júna 2009.

1.jún – deň, kedy majú sviatok všetky deti. Tak ako každý rok
aj tento sme sa na deň detí v našej MŠ všetci veľmi tešili. Naším prianím bolo, aby deti tento deň strávili príjemne a zároveň
zažili neopakovateľné chvíle. Aj keď nám v tento deň počasie
veľmi neprialo, na nálade detí to nič nezmenilo. Všetky deti sa
veľmi tešili na návštevu ZOO v Bojniciach. Už v autobuse sa
veselo spievalo. Hlavne o slniečku, ktoré nakoniec aj zasvietilo. V ZOO bolo veľkým zážitkom pozorovať rozžiarené očká
detí pri pohľade na zvieratá. Zaujali ich rybičky, opice, ale
i velikánske slony. Deti si aj pomaškrtili na dobrotách, ktoré
mali v ruksačikoch a cestou späť už bolo na nich badať príjemnú únavu. Veríme, že deti prežili príjemný deň a ich dojmy
boli neopísateľné.
O. Jamrichová

Aj keď to z rána nevyzeralo s počasím najlepšie, pani učiteľky vyzdobili areál školy a pripravili pre deti a ich rodičov rôzne zábavné
a súťaživé hry. A popoludní akoby aj slniečko sa chcelo pozrieť na
tento skvelý deň. Našu MŠ navštívili naozaj celé rodiny. Nielen rodičia detí, ale i starí rodičia. Na školskom dvore vyhrávala hudba
a vládla tam perfektná nálada. Každá rodina sa pustila do súťaží
s naozajstnou chuťou a túžbou vyhrať. A všetci boli so svojím výkonom spokojní. Počas súťaží sa vytrvalo tlieskalo a povzbudzovalo.
Počasie nám prialo a tak sa naše zábavno-súťaživé popoludnie
vydarilo. Na záver deti odovzdali rodičom vlastnoručne vyrobené
rámiky na spoločnú rodinnú fotografiu. Zástupkyňa pre MŠ pani
Eva Kováčiková pozvala všetkých na pudingovú párty. Veríme, že
sme Deň rodiny oslávili v našej materskej škole naozaj originálne.
Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.
O. Jamrichová

Karpatskonemecký spolok na Slovensku/ KNS/
Miestna skupina KNS Nitrianske Pravno
Obecný úrad Nitrianske Pravno
organizujú v sobotu 15.8. 2009 v Nitrianskom Pravne
18. ročník festivalu speváckych skupín
karpatských Nemcov z regiónu Hauerlandu

Hauerlandfest 2009
13,00 hod. –

Príchod účastníkov do Nitrianskeho Pravna –
Dom stretávania
13,30 hod. –
Slávnostný sprievod zúčastnených skupín od
Domu stretávania ku amfiteátru na námestí
14,00 hod. –
Vystúpenia účinkujúcich skupín KNS z obcí
Nitrianske Pravno, Krahule, Tužina, Handlová,
Kľačno, Sklené, Malinová, Horná Štubňa,
Turček, Kunešov
Vystúpenie hosťujúcich skupín
17,00 hod. –
Slávnostné ukončenie festivalu
Odovzdanie putovnej štafety organizátorom
Hauerlandfestu 2010
Hymna priateľstva
Sprievodné akcie: Slávnostná Svätá omša, piatok 14. 8. 2009
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Naši najmenší na koncerte v ZUŠ
Pani učiteľky i deti zo ZUŠ pozvali deti z našej MŠ dňa 4. júna
na koncert. Keďže jedným z cieľov MŠ je podchytiť záujem detí
o hudobnú činnosť a vhodnými formami podnecovať rozvoj ich hudobnosti, s radosťou sme pozvanie prijali. V ZUŠ nás čakali malí
hudobníci i speváci, ktorí s veľkým odhodlaním a nadšením prezentovali svoje nástroje i umenie. Deti z MŠ so záujmom a citlivo
počúvali sólové hry na rôznych hudobných nástrojoch – zobcová
flauta, klavír, husle, harmonika, gitara, keyboard. Rozoznávali vizuálne i sluchovo ich zvukovú farbu. Najviac ich však zaujala hudobná
„Rozprávka o stratenom káčatku“ a rozprávka „O pampúšikovi“,
kde vynikol spev sólistov i zboru. O tom, že nadšenie škôlkarov
bolo veľké, svedčil dlhotrvajúci potlesk.
Po skončení koncertu mali deti možnosť pozrieť si výstavu výtvarných prác detí ZUŠ a prijali sme pozvanie i na stretnutie detí s pani
učiteľkou z výtvarného odboru.
Ďakujeme pani učiteľkám i žiakom ZUŠ za pekný kultúrny zážitok
a prajeme im veľa úspechov v hudobnom i vo výtvarnom odbore.
O. Jamrichová

Ďalší úspešný projekt
vo Vyšehradnom
Obecná časť Nitrianskeho Pravna – Vyšehradné, ktoré bolo do
60. rokov 20. storočia samostatnou obcou, sa v ostatných rokoch
stále viac dostáva do povedomia širokej verejnosti .
Čitateľom Pravnianskych zvestí nie je potrebné vysvetľovať o čo
ide, veď mnohí z nich sa aktívne podieľajú na príprave a realizácii
podujatí občianskeho združenia Vyšehrad, alebo ich poznajú ako
účastníci.
Prvým široko koncipovaným podujatím v tomto roku bolo tradičné stavanie mája pri kultúrnom dome spojené s výstavou výšiviek a súťažou O zlatú ihlu a s mlynčekmi na potoku Majzlanka so súťažou O zlatý mlynček . Zlatú ihlu získala Eva Ličková
z Nitrianskeho Pravna, Zlatý mlynček v podobe finančnej odmeny
Peter Juhász z Prievidze.
Prichádza leto a s ním cyklické tvorivé dielne „Prázdniny
vo Vyšehradnom“, ktoré budeme včas propagovať. Medzi silné stránky občianskeho združenia Vyšehrad patrí úspešnosť
jeho projektov, pri ktorých vypracovaní pomáha obč. združenie Hornonitrie jeho zamestnanec Ing. Tomáš Šujan. V roku
2008 boli úspešne zrealizované tri projekty, v tomto roku je
to jeden – pod názvom SPOLOČNE PRE ŠPORT. Nadácia
PONTIS prispela na realizácii projektu sumou 1964,– €, rozpočet projektu doplní z vlastných prostriedkov OZ Vyšehrad
sumou 800,– €. Spriatelená firma poskytla betónové obrubníky a dlaždice. Významným podporovateľom projektu je aj
obec Nitrianske Pravno. Ihrisko sa buduje v areáli Kultúrneho
domu Vyšehradné. Všetky práce sú realizované brigádnicky.
Novovybudované ihrisko prispeje k rozšíreniu možností aktívneho využitia voľného času hlavne mladých ľudí a bude alternatívou
využitia voľného času k informačným technológiám, masmédiám
a k „ničnerobeniu“.
Na ihrisku bude možné športovať vo viacerých druhoch športu – volejbal, tenis, futbal, bedminton, basketbal, nohejbal ...
Časový harmonogram realizácie projektu ohraničujú mesiace
apríl, august. Občianske združenie vyvíja aktivity, aby ihrisko bolo
ukončené k 1. júlu 2009. Tak to budú môcť využívať prázdninujúce
deti a účastníci letných tvorivých dielní.
Rada OZ Vyšehrad ďakuje všetkým podporovateľom, ale hlavne dobrovoľníkom, ktorí svojou prácou prispievajú k napĺňaniu
cieľov občianskeho združenia.
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POžIARE AJ u NÁS
Obecný hasičský zbor zasahoval už dvakrát. 25. mája o 18,00 hod.
horela skládka bioodpadu. Po nahlásení občanmi začala likvidácia ohniska požiaru. Veľký kúdol dymu bol viditeľný do širokého okolia. Požiar
vznikol z dosiaľ nezistených príčin.
10. júna o 14,45 hod. horela skládka TKO. Požiar vznikol pravdepodobne samozápalom. Obidva požiare boli včas lokalizované a postupne
zlikvidované. Ďakujeme Obecnému hasičskému zboru a občanom, ktorí si
všímajú, čo sa okolo nich deje.
Foto: J. Balčirák

Mgr. A . Kubová

Leto s knihou
Obecná knižnica v Nitr. Pravne ponúka na dovolenky a prázdniny tieto
nové knihy:
• Donald McCais: Rhett Butler – v knihe opäť ožíva legendárny príbeh
Scarlett a Rhetta...
• Andrei Codrescu: Vládkyňa krvi: - román ponúka šokujúce rozprávanie o živote krvilačnej grófky Báthoryovej..
Romány zo súčasnosti
• Táňa Keleová – Vasilková: Čaro všednosti
Rozbité šťastie
Srdce v tme
• Marek Zákopčan: Zradná vášeň
• Elizabeth Buchanová: Druhá manželka
• Mária Ďuranová: Už sa nebojím

Čítanie pre mládež
• Stephenie Maurerová: Súmrak, Nov, Zatmenie
Nevšedné príbehy a dobrodružstvá. Sú zaradené medzi najlepšie knihy desaťročia.
• Martina Solčianska: Počkám tu na teba – román pre dievčatá
Pre najmladších čitateľov
• Hľadači pokladov
• Hotel psov
• Rozprávky uja Klobásu
• Záhada žltého kufríka
Novinky pre záhradkárov
• Rok v záhrade
• Záhrada – zelený radca : praktické rady pre záhradkárov na celý rok

Tešíme sa na Vašu návštevu
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VyhOdNOteNie ŠPOrtOVéhO dOPOlUdNia
Futbalový oddiel MTJ v Nitrianskom Pravne zorganizoval dňa 13.6.2009 na obecnom ihrisku športovo-futbalové dopoludnie žiakov,pri ktorom účastníci súťažili turnajovým spôsobom vo futbale v trojčlenných družstvách a v individuálnych súťažiach ako bolo žonglovanie
a kopanie na presnosť futbalovou loptou a nechýbala ani súťaž o kráľa penált. Do súpisiek
sa nám ráno zapísalo 35 chlapcov a jedno dievča. Podľa veku ich organizátori rozdelili
do troch kategórií:1.-4., 5.-7. a 8.-9.ročník. Po krátkom úvode,kde sa vysvetlil program
a hodnotenie súťaží,sa začal ostrý boj o čo najlepšie umiestnenie v určených súťažiach.
Jednotliví organizátori si zobrali pod patronát konkrétnu kategóriu a tej sa venovali pri
všetkých súťažných disciplínach. Celé predpoludnie ubehlo neuveriteľne rýchlo a nakoniec
sme mohli chlapcov a dievča už len pozvať na občerstvenie a vyhodnotenie súťaží.
Za organizátorov sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným žiakom, aj registrovaným
aj neregistrovaným vo futbalovom oddiele za vytvorenie zdravej a súťaživej športovej atmosféry na ihrisku a samozrejme poďakovanie patrí aj kolegom v organizovaní a zabezpečení
úspešného priebehu celej akcie,sú to páni Domanik Ernest st., Kiripolský Milan, Gerhard
Dzian, Klajber Juraj st., Cúcik Miloš, Habšuda Dušan st. Ozvučenie a hudobné pozadie mal
na starosti Domanik Roman. Pri streľbe pokutových kopov boli v bráne Marek Pročka,
brankár mužstva dospelých a Patrik Lichner, brankár mužstva dorastu.
1.- 4.ročník :
Futbal-hra :
Steľba na cieľ
Žonglovanie :
Penalty :
5.-7. ročník
Futbal-hra :
Sterľba na cieľ :
Žonglovanie :
Penalty :
8.-9. ročník :
Futbal-hra :
Streľba na cieľ :
Žonglovanie :
Penalty :

1. Áč Adam, Slivoň Tomáš, Horvát Tomáš
2. Krebes Andrej, Krebesová Silvia, Richter Roman
3. Juhás Martin, Pružina Samuel, Balčirák Jozef
1. Slivoň Tomáš - 2x
2. Krebes Andrej – 1x
3. Krebesová Silvia – 1x
1. Áč Adam – 10 x
2. Krebes Andrej – 6x
3. Horvát Tomáš – 5x
1. Slivoň Tomáš
2. Krebes Andrej
3. Balčirák Jozef
1. Adamček Patrik, Žitnik Milan, Záhon Tibor
2. Dobiš Marcel, Žáčik Tomáš, Adamček Erik
3. Spevár Jakub, Habšuda Daniel, Krebes Lukáš
1. Domanik Peter – 3x
2. Vician Patrik – 2x
3. Žitnik Milan – 2x
1. Žitnik Milan – 42x
2. Žáčik Tomáš – 26x
3. Baláž Tibor – 24x
1. Pekár Marek
2. Baláž Tibor
3. Adamček Patrik
1. Pekár Pavol, Henzel Tomáš, Balčirák Peter, Nesládek Patrik
2. Chaben Martin, Žitnik Ján, Čičmanec Adam, Habšuda Dušan
3. Mečiar David, Kocák David, Štefan Patrik, Richter Norbert
1. Pekár Pavol – 2x
2. Čičmanec Adam – 1x
3. Nesládek Patrik – 1x
1. Pekár Pavol – 124 x
2. Žitnik Ján – 92 x
3. Henzel Tomáš – 57 x
1. Čičmanec Adam
2. Pekár Pavol
3. Richter Norbert

Účasť na kvalifikačnom
futbalovom stretnutí
SLOVENSKO – SAN MARÍNO
V sobotu 6. 6. 2009 sa časť našich futbalový nádejí zo žiackych
družstiev a dorasteneckého tímu po absolvovaní majstrovského zápasu proti Lehote pod Vtáčnikom zúčastnila zájazdu na
kvalifikačný futbalový zápas na majstrovstvá sveta do JAR
v r.2010 medzi Slovenskom a San Marínom, ktorý sa hral
v Bratislave, na Tehelnom poli, štadióne Slovana Bratislava.
Chlapci už po nasadnutí do autobusu debatovali o nadchádzajúcom futbale a prejavovali sa ako odborníci. Po chvíli
každý z nich vytiahol zo svojej batožiny jedlo, ktoré im rodičia
nabalili na cestu. Cesta ubehla rýchlo a už sme sa blížili ku štadiónu. Prišli sme hodinu pred úvodným výkopom a pri vstupe
na štadión sme podstúpili osobnú prehliadku bezpečnostnou
službou či neprenášame pyrotechniku alebo zbrane. Hneď za
bránou sa chlapci zapojili do súťaže v presnosti streľby organizovanej jedným zo sponzorov stretnutia a získali ceny, ktoré
využili pri povzbudzovaní našich reprezentantov.

Už pri predzápasovej rozcvičke reprezentantov sa chlapci prejavili futbalovo zdatní, keď porovnávali ich rozcvičku s našou,
pravňanskou. Ďalší zo sponzorov zápasu pripravil prekvapenie, keď tesne pred začiatkom zápasu vypustil do vzduchu
stovky malých balónov priamo zo stredu ihriska.
Od začiatku zápasu sa chlapci vehementne zapojili do povzbudzovania slovenských hráčov a aktívne sa pripájali k tzv.
mexickým vlnám. Každý gól v súperovej sieti sme búrlivo
oslavovali a niektoré akcie našich hráčov aj odborne rozoberali. Veľkú radosť z našej účasti na zápase mal aj predajca pukancov, ktorému chlapci spravili peknú tržbu. Pár minút pred
koncom zápasu sme sa presunuli čo najbližšie k ihrisku, aby
sme ešte viac vyburcovali našich reprezentantov, za čo sa nám
aj prišli poďakovať potleskom, len škoda, že si s našimi chlapcami neplesli do dlaní, čo sme tak trochu očakávali. Po zápase
sme sa opäť presunuli k nášmu autobusu a vybrali sa na cestu
domov. Z rozprávania zážitkov v autobuse som vyrozumel, že
sa zájazd chlapcom páčil a radi by si ho niekedy zopakovali
a najradšej hneď 5. 9. 2009 v zápase Slovenska proti Českej
republike.
P. Áč

Foto: P. Áč
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