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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne dňa10. 9. 2009
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne 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.
Konštatoval, že z pozvaných 11
poslancov je prítomných 9 poslancov,
teda nadpolovičná väčšina a tak je
rokovanie zastupiteľstva uznášania
schopné.
Predložil na doplnenie do programu bod 8 a 9. Poslanci predložený
program na rokovanie schválili nasledovne:
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 rozpočtu obce Nitr. Pravno za I. polrok 2009
6. Predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok
7. Navýšenie úveru na stavebné akcie
8. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
č. 1/2008 uzatvorenou medzi obcou N. Pravno a firmou OPEN
Nitr. Pravno
9. Schválenie nájomnej zmluvy

s Vodárenskou spoločnosťou pre
výstavbu kanalizácie
10. Rôzne – diskusia
11. Uznesenie
12. 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 predložil
hlavný kontrolór obce p. Miklošovič
Peter. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Informatívnu správu o plnení rozpočtu obce Nitr. Pravno za I. polrok
2009 predložila Margetová Eva – účtovníčka OcÚ Nitr. Pravno. Informáciu k predloženiu žiadosti o nenávratný príspevok pre obec Nitr. Pravno
pre účely rekonštrukcie kotolne OcÚ
Nitr. Pravno predložil starosta obce
Ing. Balčirák Jozef, ako aj informáciu k navýšeniu úveru na stavebné
akcie. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
č. 1/2008 uzatvorenou medzi obcou N. Pravno a firmou OPEN Nitr.
Pravno a informáciu z rokovania s firmou OPEN predložil starosta obce
Ing. Balčirák Jozef. Z predloženého
diskusného príspevku vyplynulo, že
poslanci doporučili predmetný Dodatok predložiť na pracovné rokovanie
poslancov OZ.
V ďalšom bode programu predložil
starosta obce návrh s vysvetlením postupu prác súvisiacich s vybavovaním
projektovej dokumentácie prípadne
stavebného povolenia na výstavbu
kanalizácie v obci Nitr. Pravno a s tým
súvisiace uzatvorenie nájomnej zmluvy k prenájmu pozemkov na usklad-

nenie skrývky zeminy. K jednotlivým
bodom programu starosta obce vyhlásil diskusiu, s tým, že vyzval v prvom rade poslancov, zamestnancov
obce a potom majú priestor na diskusiu
občania.
Pán Steinhübl Jozef – poslanec
OZ – nesúhlasí so schválením dodatku k pôvodnej zmluve s firmou
OPEN.
Starosta obce navrhol – vyradiť návrh Dodatku z programu a znovu sa
Dodatku venovať na pracovnom rokovaní poslancov OZ. Ďalej starosta obce
informoval o novele zákona o majetku
obce s platnosťou od 1.7.2009 kde sa
odpredaj majetku obce musí realizovať podľa ustanovení tohto zákona.
S právnikom je rozpracovaný postup
pri odpredaji majetku obce o ktorom
budú poslanci na budúcom zasadnutí
informovaní.
Lenčéš Peter - poslanec OZ – informoval o žiadostiach prejednávaných v komisii
sociálnej. Ďalej informoval o správcovstve bytových domov nových bytovkách, spolunažívaní občanov.
Drábiková Renáta – poslankyňa
spracovala analýzu záverečného
účtu obce za r. 2008 a túto predložila
všetkým poslancom OZ na rokovaní
OZ. Odporučila analýzu financovania
MTJ za r. 2009 prerokovať na pracovnom rokovaní poslancov OZ.
Mgr. Suchý Pavol – poslanec OZ –
predložil prítomným informáciu
o činnosti komisie kultúry a športu
zhodnotil uskutočnené kultúrno-spoločenské akcie počas leta 2009.

Ing. Haluš Peter – poslanec OZ
– predložil informáciu o činnosti
komisie výstavby k pripravovaným
stavebným akciám v obci pre budúce
obdobie.
Steinhübl Jozef – poslanec OZ,
požadoval doplniť do uznesenia OZ
prehodnotenie financovania MTJ za
r. 2008 na najbližšom pracovnom rokovaní poslancov OZ.
Mgr. Bieliková Marta – riaditeľka
Spojenej školy v Nitr. Pravne – poďakovala za spoluprácu všetkým
poslancom OZ, starostovi obce, p.
Lenčéšovi ako riaditeľovi spoločnosti
Obec Nitr. Pravno s.r.o. za podieľanie
sa na realizácii rekonštrukcie Spojenej školy v Nitr. Pravne a to fasády pavilónov, výmena okien, oprava striech
na všetkých pavilónoch, rekonštrukcia sociálnych zariadení, obklady
chodieb – podlahy, podlahy v triedach
a to všetko v rekordnom čase za 2 mesiace školských prázdnin.
Haronik Rastislav – občan – požaduje v obci na MK vybudovať prekážky
– retardéry na donútenie vodičov motorových vozidiel na zníženie rýchlosti
v časti Vyšehradné, z toho dôvodu, že
mladí motorkári si z komunikácie robia pretekársku dráhu.
Daniš Bohumil – občan – požaduje
opravu hydrantov v obci, zabezpečiť
ich funkčnosť v obci pre účely rýchleho zabezpečenia potreby vody k prípadnému haseniu požiarov.
Starosta obce – k uvedenému
informoval prítomných, že bude vyvolané spoločné jednanie s Vodárenskou spoločnosťou na zabezpečenie
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funkčnosti hydrantov v časti
Vyšehradné, Spoločnosť Obec Nitr.
Pravno s.r.o. zabezpečí opravu rín
na Dome smútku v časti Vyšehradné
a tiež opravu a revíziu bleskozvodov
na Dome smútku v časti vyšehradné.
Obecný úrad vyzve SEZ Prievidza
na upratanie konárov po spilovacích
prácach.
Kiac Boris – veliteľ OHZ N.
Pravno – informoval o činnosti OHZ,
počte požiarov, počte zásahov OHZ
na likvidácii požiarov. Požadoval od
OcÚ pomoc pri riešení problematiky
parkovania osobných automobilov
pred Požiarnou zbrojnicou v Nitr.
Pravne, ktoré robia prekážku a bránia
rýchlemu výjazdu požiarnej techniky.
Lenčéš Peter – poslanec – doporučil do vyriešenia problematiky parkovania osobných vozidiel pri PZ v Nitr.
Pravne podľa pripravovaného projektu riešiť parkovanie osobných áut pri
prenajímaní priestorov PZ a zakotviť
povinnosť a spôsob parkovania pri PZ
do zmluvy o prenájme priestorov PZ.
Boďová Ľubica – prednosta OcÚ
– informovala o potrebe doručiť na
OcÚ N. Pravno do dokumentácie PO
správy z jednotlivých zásahov likvidácie požiarov za r. 2009 a tiež potrebe
zabezpečenia vykonania protipožiarnych kontrol v domácnostiach v obci
Nitr. Pravno.

Po zapracovaní návrhov a pripomienok k jednotlivým bodom
programu do návrhu na uznesenie
vyzval predsedu návrhovej komisie p.
Lenčéša Petra, aby predložil návrh na
uznesenie.
U z n e s e n i e č. 5/2009
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne
I. Z o b r a l o n a v e d o m i e
a/ Správu o činnosti Obecnej rady
v Nitr. Pravne, doporučenia a kontrolu plnenia uznesení
b/ Správu hlavného kontrolóra obce
o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
c/ Informatívnu správu o plnení rozpočtu obce Nitr. Pravno za I. polrok 2009
d/ Informatívnu správu k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný
príspevok
e/ Informáciu k potrebe navýšenia
úveru na stavebné akcie
f/ Informáciu o sťažnosti na
p. Žigmundovú k spolunažívaniu
v bytovom dome
g/ Informáciu o činnosti komisie pre
kultúru a šport
h/ Informáciu o činnosti komisie
výstavby a k príprave výstavby nových bytových domov
ch/ Informáciu o činnosti komisie
finančnej

II. S c h v á l i l o
a/ Predloženie Žiadosti o NFP v rámci
výzvy OPŽP-PO3-09-2 za účelom
realizácie projektu „REKONŠTRUKCIA ZDROJA TEPLA
OBECNÉHO ÚRADU V NITRIANSKOM PRAVNE“ o výške
celkových výdavkov na projekt
133.595,57 EUR vo výške celkových oprávnených výdavkov na
projekt 133.595,57 EUR spolufinancovanie projektu obcou vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov 6.679,78 EUR spôsob
financovania projektu - vlastné
zdroje
b/ Prijatie termínovaného úveru vo
výške 80.000,- € poskytnutého
zo strany Dexia banky Slovensko,
a.s., za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve.
c/ Vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky
z úveru.
d/ Plánované finančné prostriedky
v rozpočte obce na r. 2009 pre 5.2.
Program - DHZ 1990 € presunúť
pre program 5.1. – Obecný hasičský zbor.
e/ Nájomnú zmluvu k prenájmu pozemkov súvisiacich s výstavbou
kanalizácie v obci Nitr. Pravno
o celkovej výmere prenajímanej

plochy 9179 m2 na dobu určitú od
1. 4. 2010 do 31. 12. 2013 bezodplatne.
III. o d p o r u č i l o
a/ Prejednať na najbližšom pracovnom rokovaní poslancov Dodatok
č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2008
uzatvorenú medzi obcou Nitr.
Pravno a firmou OPEN Nitr.
Pravno na výstavbu nájomných
bytových domov C a D, kde sa
mení doba realizácie diela z 15 na
17 mesiacov od začatia prác.
b/ Prejednať na najbližšom pracovnom rokovaní poslancov čerpanie
rozpočtu obce za r. 2008 - MTJ.
Hlasovanie poslancov za prijatie
uznesenia:
Za prijatie uznesenia v tomto znení
hlasovalo všetkých 9 prítomných poslancov.
Keďže viac pripomienok nebolo
a program bol vyčerpaný starosta obce
Ing. Balčirák Jozef poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť
a zasadnutie vyhlásil za skončené.
Boďová Ľubica
prednosta OcÚ Nitr. Pravno

oZnámEnIE
o časE a mIEstE konanIa volIEb do orgánov samosprávnych krajov
Obec Nitrianske Pravno zastúpená starostom obce
Ing. Balčirákom Jozefom, podľa § 24 zákona č. 303/2001
Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona
č. 335/2007 Z. z. oznamuje, že:
1. Voľby do orgánov Trenčinskeho samosprávneho
kraja sa budú konať v sobotu 14. novembra 2009
od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny
2. Miestom konania volieb podľa trvalého pobytu pre
voličov oprávnených voliť sú nasledovné volebné
okrsky a volebné miestnosti:
1. Okrsok č. 1 - Obecný úrad Nitrianske Pravno - zasadačka
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v uliciach:
Prievidzská, Námestie SNP, Sládkovičova, Kollárova,
Nádražná, Gagarinova, M. R. Štefánika, Malinovská,
Turcelova, Budovateľská, Hviezdoslavova, T.G. Masaryka.

2. Okrsok č. 2 - Požiarna zbrojnica Nitrianske Pravno zasadačka
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v uliciach:
Žltá, Štúrova, Komenského, Školská, Pionierska, Kukučínova, Športová, Mlynská, Turčianska, Záhradnícka,
Dlhá ulica.
3. Okrsok č. 3 - Centrum sociálnych služieb - ÚSS
Bôrik N. Pravno - spol. miestnosť
Miestno konania volieb pre voličov bývajúcich v tomto
zariadení.
4. Okrsok č. 4 – Pohostinstvo - časť Solka
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v časti
Solka.
5. Okrsok č. 5 - Kultúrny dom - časť Vyšehradné
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v časti
Vyšehradné.
V Nitr. Pravne dňa 5. 10. 2009
Ing. Balčirák Jozef
starosta obce
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Upozornenie
V zmysle zákona č. 470/2005 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.
Právo na prenajaté miesto na cintoríne sa preukazuje
potvrdenkou o jeho zaplatení, alebo obnovy či predlženia práva užívať miesto.
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.
– 5 rokov plynie odo dňa, odkedy nebolo nájomné
zaplatené, ak nájomca hrobového miesta nie je známy. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu
príslušenstvo na mieste s označním, že ide o päťročné
uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť.
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2007 o poriadku pre pohrebiská na území obce
Nitrianske Pravno, Obecný úrad v Nitr. Pravne upozorňuje všetkých občanov, že z dôvodu potreby vytvorenia
nových hrobových miest na cintoríne v Nitr. Pravne
a jeho častiach určuje priestor vyhradený na likvidáciu
schátralých, poškodených, neudržiavaných náhrobných kameňov.
Týmto upozorňujeme všetkých občanov, ktorí majú
na cintoríne v Nitr. Pravne pochovaných svojich príbuzných, aby buď urobili opatrenia na zachovanie hrobového miesta, t.j. úprava hrobu, oprava starého náhrobného kameňa a zaplatenie poplatku za prenájom
hrobového miesta a to v termíne do 31. 12. 2009.
Označené miesto – náhrobné kamene, železné kríže,
ktoré sú schátralé a neudržiavané, budú po uplynutí zákonom stanovenej doby odo dňa označenia premiestnené na vyhradené miesto. Počas tohto obdobia
sa môže nájomca prihlásiť u správcu cintorína a vysporiadať nájomný vzťah k hrobovému miestu.
Priestor pre uloženie a likvidáciu starých schátralých
náhrobných kameňov, častí náhrobných kameňov, kovové kríže a iné časti náhrobných kameňov a označení
hrobových miest sa určuje v spodnej časti citornína –
spodný múr od potoka po celej dlžke (smer od Solky).
Svoje nároky na prenájom miesta na cintoríne v označenom priestore dohodnite so správcom cintorína
p. Gáplovským Milanom.
Cintorínsky poriadok je zverejnený v plnom znení na
úradnej tabuli pri Dome smútku v Nitr. Pravne a internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk

do pozornosti občanom!!!
(Jesenná deratizácia)
V záujme ochrany majetku a domácností pred zimným
sťahovaním hlodavcov v našej obci ponúkame občanom
v rámci celoplošnej deratizácie možnosť zakúpiť si otravu na potkany za polovičnú cenu na obecnom úrade už
od 15. októbra.
ocÚ

naší najmenší v obnovenej škôlke
K spojenej škole patrí aj naša materská škola, ktorá je
tiež v novom šate. Takisto bola súčasťou projektu na obnovu spojenej školy. Finančné prostriedky Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré boli preinvestované v prospech našich najmenších, sú viditeľné na novej fasáde
materskej školy a novom vybavení interiéru.
Z týchto zmien sa tešia nielen deti, ale i pani učiteľky.
Veď ako sa svet zachová k našim najmenším, tak sa ony
ako dospelí zachovajú k svetu.
B.H.

Obecný úrad Nitrianske Pravno
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Redakcia PZ uverejňuje príspevok pána poslanca
Steinhübla z PZ č.4 z augusta 2009 v plnom znení
a ospravedlňuje sa pánovi poslancovi aj čitateľom
Pravnianskych zvestí. Pri prepise článku z tlačenej formy bola nedopatrením vynechaná časť vety, ktorá je
v nasledujúcom článku zvýraznená.

Vážené dámy, vážení páni!
Po preštudovaní dôvodovej správy o hospodárení obce za rok
2008 z posledného obecného zastupiteľstva sa chcem vyjadriť
k niektorým skutočnostiam.
V kapitole Miestna telovýchova a šport došlo opäť k prekročeniu
schváleného rozpočtu. Jedná sa konkrétne o sumu 148 235 Sk.
Miestna TJ, ktorá v súčasnosti pôsobí ako občianske združenie,
dostala v minulosti do dlhodobého prenájmu časť majetku obce
za 1 Sk. Ide futbalový štadión,tenisové kurty, lyžiarsky vlek,
aby na tomto majetku hospodárila a tým odbremeňovala obecný
rozpočet. Opak je však pravdou. Miestnej TJ – Občianske združenie sa z rozpočtu v r. 2008 vyplatilo na mzdy 349 904 Sk.
V kapitole „samospráva“ je však ďalšia položka, ktorá priamo
súvisí s MTJ- OZ. Je to mzda zamestnanca ihriska vo výške
82 949 Sk + odvody. Naši občania sa od batoľaťa až po starčekov žijúcich v CSS – Bôrik poskladali MTJ-OZ na činnosť
1 212 235 Sk.
Podľa môjho názoru dochádza k nedodržiavaniu rozpočtových
pravidiel, finančnej disciplíny aj z dôvodu, že pán starosta je súčasne aj štatutárom MTJ-OZ, pritom má byť spolu s hlavným
kontrolórom obce garantom dodržiavania rozpočtových pravidiel, finančnej disciplíny a efektívneho nakladania s finančnými
prostriedkami obce.
Na území N. Pravna, Solky a Vyšehradného pôsobí viacero
Občianskych združení a spoločenských organizácií s desiatkami
dobrovoľníkov, ale nadštandartné financovanie má iba MTJ-OZ.
Zastávam názor, že za každú prácu patrí pláca a že každý „koníček“ niečo stojí. Pokiaľ má niekto koníčka futbal, alebo prácu
okolo futbalu a pristupuje k tomu ako ku zdrojom svojho príjmu,
tak to nie je služba pre občana, ale znevažovanie práce všetkých
dobrovoľníkov pracujúcich v OZ a spoločenských organizáciách.
Hovorím o MTJ-OZ ako o celku preto, lebo s futbalovým oddielom a jeho financovaní si poriadok musia urobiť sami, na čele
so starostom obce, hlavným kontrolórom, poslancami obecného
zastupiteľstva a členmi komisie Kultúra a šport.
Preto navrhujem, aby sa starostovi a hlavnému kontrolórovi,
ktorí v prvom rade nesú zodpovednosť za to, ako sa hospodári
vo futbalovom oddiele MTJ-OZ, nebola vyplatená odmena, ktorá je navrhnutá v dnešnom uznesení OZ a tieto peniaze zostali v rozpočte ako kompenzácia za opakované nedodržiavanie
a prekračovanie rozpočtu MTJ-OZ schvaľované OZ.
Žiadam, aby môj diskusný príspevok bol súčasťou správy
zo zasadnutia OZ, ktoré sa zverejňuje v Pravnianskych zvestiach
a bol uverejnení v plnom znení.
Jozef Steinhübl
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víťaZí ľahostajnosť a strach?!
V tomto článku chcem využiť svoje právo na odpoveď podľa tlačového zákona k článkom uverejnených
v Pravnianskych zvestiach na môj diskusný príspevok,
ktorý som predniesol na OZ v Solke dňa 9. júla 2009.
Svoj diskusný príspevok som odovzdal pani prednostke OcÚ, ktorá pripravuje správu z rokovania OZ
do Pravnianskych zvestí a OZ ho svojim uznesením
zobralo na vedomie.
Pýtam sa, ako je možné, že s mojím diskusným príspevkom, ktorý odznel na zastupiteľstve a nebol uverejnený v plnom znení, vyšla súčasne reakcia naň
v Pravnianskych zvestiach, keď pisatelia článkov na
OZ neboli prítomní. Reakcie autorov spomínaných
článkov na moju prácu poslanca OZ sú neopodstatnené a sú vytrhnuté z kontextu.
Pýtam sa, odkiaľ majú autori článkov informácie
o odmeňovaní poslancov, keď tieto boli prerokované
vo finančnej komisii, ktorá je neverejná. Ak už tieto informácie dostali, potom ich mali dostať úplné, že išlo
o zosúladenie odmien, týkajúcich sa nielen poslancov,
ale aj členov SPOZ-u, členov komisii z radov občanov
a zapisovateliek komisií. Na rokovaní sa určila aj maximálna doba rokovania jednotlivých komisií a OZ,
za ktoré budú jednotliví členovia a poslanci odmeňovaní. Dodávam, že všetky návrhy boli prerokované
a schválené OZ a nikto z poslancov nehlasoval proti
navrhnutým zmenám.
Moje výhrady voči závažným nedostatkom o čerpaní
finančných prostriedkov z rozpočtu obce za rok 2008
sú preukázateľné, môžem ich kedykoľvek predložiť,
a znamenajú, že zlyhal kontrolný systém OcÚ.
Mojou úlohou nie je hľadať vinníka, tiež chápem,
že mýliť sa je ľudské, ale v účtovníctve mýliť sa je neprípustné. Je len na starostovi obce a poslancoch OZ
ako sa k týmto chybám v účtovníctve OcÚ a zlyhaniu
kontrolného systému postavia.
Ak sa chce niekto vyjadrovať k mojej poslaneckej
práci, pozývam ho na zasadnutia OZ, ktoré sú verejné
a potom nech hodnotí moju prácu.
Na záver chcem vysloviť myšlienku: Nie ten, kto poukáže verejne na nedostatky v rôznych oblastiach nášho
života pôsobí deštrukčne a je nepriateľom rozvoja, ale
nepriateľom je naša ľahostajnosť k veciam verejným.
Nebojme sa verejne prezentovať svoje názory na OZ,
v Pravnianskych zvestiach alebo v knihe návštev na internetovej stránke obce, len nie anonymne. Niečo iné
si myslieť, a iné verejne prezentovať, nám pri riešení
problémov nepomôže.
Jozef Steinhübl
poslanec OZ

zapískal vlak...
Aj v sobotu 26. septembra zapískal vlak na železničnej stanici
v Nitrianskom Pravne, ale inak, slávnostne. V roku 1909 30. októbra
sa ozval prvý takýto zvuk parnej lokomotívy na železničnej stanici vtedy
ešte v Nemeckom Pravne.
Oslavy 100 ročnice začali o 10,30 hod. príchodom „Ušatej“ parného
vlaku, ktorý doviezol minimálne 600 ľudí a chlapcov z Prievidzského
parostrojného spolku, ktorí sa starajú, aby táto technická pamiatka bola
v dobrej kondícii.

SláVNoSTNá KolAUdácIA
NoVých byToVých domoV
Ďalšie rodiny bývajú v novom. Novovybudovaný
obytný areál bol 24. septembra slávnostne skolaudovaný. Slávnostnej kolaudácie sa zúčastnili aj priamo
zainteresovaní a kompetentní. Privítali sme prednostu Krajského stavebného úradu Ing. Hamaja a ďalších
vzácnych hostí, ktorí sa podieľali na realizácii tejto
významnej investície ako je Štátny fond rozvoja bývania, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
a mnohí iní. Stavebné práce realizovala firma Open
a to kvalitne a v pomerne krátkom čase.
V štyroch nájomných bytových domoch našlo svoj
nový domov asi 200 obyvateľov. Samotná výstavba trvala 3 roky aj 2 mesiace. Finančné prostriedky na vybudovanie tohto areálu dosiahli výšku 110 mil. Sk.
Vzniklo dielo tak potrebné pre mladé rodiny. Nech
teda prispeje k zlepšeniu kvality života v našej prekrásnej obci.
B.H., foto: P. Černák

Starosta obce Jozef Balčirák otvoril slávnosť. So svojim pozdravom
prišiel aj víceprimátor Prievidze Milan Dérer, riaditeľka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, prezident OZ Hornonitrie, predseda Klubu
železničných modelárov v Bojniciach, námestník ŽSR v Prievidzi a náš
priateľ, bývalý prednosta ŽST v Prievidzi pán Emil Vaňo. Nechýbali starostovia okolitých obcí.
Dámy v pravnianskych krojoch počastovali hostí ako sa patrí, tradičným pravnianskym nápojom „Prompajn“ a slaninovým koláčom.
V kultúrnom programe vystúpili DH Pravňanka so svojimi speváčkami p. Jamrichovou a Fridrichovou, tanečno-pohybový krúžok z MŠ,
Klub mažoretiek zo ZŠ, spevácky zbor Roveň z Poruby, FS Sielnica,
FS Lubená, tanečná skupina Colorado zo Žiliny a hudobná skupina Tuláci.
Sprievodnými akciami bola aj veteránshow Motor Clubu 60-70, výstava železničných modelov KŽM z Bojníc, výstava historických dokumentov HNM v Prievidzi. Nechýbal trh ľudovoumeleckých výrobkov, pamätných pohľadníc, vydaných práve k spomínanému výročiu. Zberatelia si
pohľadnice mohli opatriť pamätnou prítlačou a pečiatkou.
Hornonitrianski zlatokopi potešili deti, pretože sa ryžovalo zlato.
Každý „malý zlatokop“ dostal na pamiatku k svojej zlatinke aj diplom.
Hviezdou dňa však bola samozrejme „Ušatá“ 464, parná lokomotíva
a na okrúhlu 100-vku svietilo slniečko septembra.
B.H., foto: P. Černák

Daruj krv, daruj lásku
MO SČK v Nitrianskom Pravne Vás pozýva
na odber krvi dňa 19. októbra 2009 od 8,00
do 11,00 hod. v Klube dôchodcov v N. Pravne.
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Aktivity spoločnosti Obec s.r.o.

mámE novú školu?

Nová tvár domu služieb.
Budova domu služieb nadobúda nový vzhľad.
Bezbariérový vstup ocenia predovšetkým občania s telesným postihnutím a mamičky s kočíkmi pri využívaní služieb novoumiestnenej pošty
a ostatnej obchodnej siete, i obecnej knižnice.
Pomaly sa upravujú aj parkovacie plochy.
Na otázku, k akým úpravám ešte dôjde, nám
odpovedali v spoločnosti Obec s.r.o. Pribudne
tak potrebné zábradlie, vydláždenie nástupných
plôch a úprava okolia.
Aj tieto zmeny prispejú k novej kvalite života
v našej malebnej obci.

Už prvý pohľad napovie, že áno. Máme obnovenú školu zvonka
i zvnútra. Fasáda školy všetkých štyroch pavilónov je v pastelových
farbách. Interiéry dýchajú novotou. Nové schodištia, dlažby, sociálne zariadenie v pavilónoch C a D, nový nábytok, katedry, nové
tabule v triedach, vybavenie špeciálnych učební novým nábytkom
i technikou.
Projekt pod názvom „Modernizácia a obnova Spojenej školy
v Nitrianskom Pravne“ bol podporený a realizovaný z finančných
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Budovanie požiarnej nádrže.
Pokračujeme v dobudovávaní požiarnej nádrže,
informoval nás riaditeľ s.r.o. Peter Lenčéš. Sú
viditeľné už aj prvé známky života, upravujeme
plochy, navýšili sme hrádze, aby mohla v budúcnosti vzniknúť nová oddychová zóna napríklad aj
pre deti, ktoré pracujú v rybárskom krúžku pána
učiteľa Suchého pri ZŠ.
Našim cieľom je realizovať nielen stavebné
úpravy, ale chceme, aby sa do tejto lokality vrátil
život.
Dom smútku v časti Solka.
Nový dom smútku rastie, vrcholia dokončovacie práce, boli natiahnuté vonkajšie omietky,
namontované okná i vstupné dvere. Je potrebné
realizovať ešte dokončenie interiéru.
Aj takáto stavba má svoje opodstatnenie. Veď
aj v posledných chvíľach odchodu stojí obec pri
občanovi.
B.H.
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Nie vždy to vyjde s počasím
Taký bol aj 29. august, mokrý a upršaný, no nie po celý deň. Popoludní sa to postupne vylepšovalo. Aj táto aktuálna situácia nám
nebránila uskutočniť pripravované podujatie.
Pri príležitosti 65. výročia SNP hrala na námestí DH Pravňanka,
položili sme kytice kvetov pri pietnom akte k pomníku padlých na
námestí. Spolu s nami si toto výročie pripomenuli aj členovia a členky PZŽ, SČK, SZI a KD.
O 14,00 hod. začal už tradičný futbalový zápas medzi OcÚ a FÚ na
športovom ihrisku. Kedy okrem nejakých tých kvapiek dažďa padali
aj góly. Konečne sa podarilo zvíťaziť FÚ a to 2:1.
Nešlo tu však len o športové výkony, ale aj o dobrú náladu, radosť
z pohybu a vzájomné stretnutia.
Potom sme sa presunuli na farský deň na farskom dvore, kde bol
vynikajúci guláš, v kultúrnom programe vystúpila Lenka Vaňová, ľudová speváčka s ľudovou muzikou z Poluvsia a Kresťanský zbor sv.
Jakuba z Tužiny. deti sa hrali, súťažili a mali aj detskú diskotéku.
Večer od 20,00 hod. patril spomienkovej Vatre na počesť 65. výročia SNP, ktorá sa v tomto roku rozhorela na Farskej lúke. Hosťoval
u nás spevácky zbor JASS s Prievidze. Zneli partizánske, hymnické
i ľudové piesne za doprovodu harmoník.
Aj takúto podobu môže mať rozlúčka s letom.
B.H., foto: L. Olšiak

spoločne pre šport
Multifunkčné ihrisko „Spoločne pre šport“ vo
Vyšehradnom podporila nadácia Pontis v rámci
projektového zámeru Dobrá krajina. Budovanie
bolo ukončené a jeho slávnostné odovzdanie sa
pripravuje na 31. októbra 2009.
OZ Vyšehrad srdečne pozýva svojich členov
i sympatizantov do Vyšehradného. Príďte si preveriť svoju kondíciu.
OZ Vyšehrad

Na obzore šarkany...
Modré nebo plné šarkanov sľubuje aj tohtoročná pozvánka na „šarkaniádu“, ktorá bude 18. októbra v nedeľu od 14,00 hod. Stretneme sa v areáli materskej školy, kde sa všetci tvorcovia papierových
drakov zaregistrujeme a pôjdeme spolu lietať.
Len na okraj pripomínam, že ocenení budú predovšetkým šarkany vyrobené doma, v škôlke, v škole a môžu pomáhať rodičia
i učitelia, teda ktokoľvek, kto má zmysel pre hru a vlastnú tvorivosť
a fantáziu.
S fantáziou je to ako s talentom, treba ho pestovať. Tak dospeláci nezabúdajte, že aj vy ste boli deťmi. Stretneme sa pod holým
nebom.
7
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Aktivity OZ HOrnOnitrie A OZ ŽiAr
od leta roku 2008 mikroregión hornonitrie spolu so Združením obcí handlovskej doliny a mikroregiónom maguraStrážov rozvíjajú aktivity so spoločným cieľom: vyznačiť,
upraviť a dobudovať viacúčelové trasy (prevažne cyklotrasy)
v regióne horná Nitra. Pravidelne sa uskutočňujú stretnutia zástupcov spomenutých území, značkárov, podnikateľov
a aktivistov. Uvedomujeme si, že dosiahnuť stanovený cieľ
bude výsledkom dlhodobej spolupráce mnohých osôb a dobrovoľníkov. Zámer sa nachádza vo fáze prípravy a mapovania
možných trás, súčasne sa snažíme získať finančné zdroje na
jeho pokračovanie.
Projektový zámer vybudovania siete cyklotrás (viacúčelových trás)
sme rozdelili na 3 etapy :
– prvá etapa zahŕňa činnosti, ako je mapovanie terénu, zakresľovanie skutočností do vopred pripravených formulárov, generalizácia navrhovanej siete trás, zistenie vlastníckych vzťahov vytipovaných trás, oslovenie vlastníkov
– v druhej etape plánujeme získať potrebné povolenia na realizáciu a značenie v teréne
– náplňou tretej etapy bude vytvorenie spoločných produktov
cestovného ruchu, príprava cyklomáp (printové, CD nosič), vydávanie máp a brožúr, propagácia a usporadúvanie podujatí.
V súčasnosti sa nachádzame vo fáze mapovania terénu a zaznamenávania skutočného stavu. Náročnosť procesu pozostáva v časovej
náročnosti a správneho určenia možných trás. Mali by sa nachádzať mimo frekventovaných hlavných ciest a taktiež je dôležité aby
si nevyžadovali vysoké náklady na opravu, či samotné vytvorenie
takejto trasy. Preto by sme chceli aj týmto spôsobom osloviť čo

VýSledOK záPaSu dOraStu 10. KOla
V. ligy SeVer

Cementáreň OFK drietoma - MtJ Nitr. Pravno
1:0(0:0)
zostava: Balčirák - Luščák (Lichner), Cachovan,
Habšuda, Šandor, Tisoň, Haluš, Sláviček (Jaško),
Chaben (Pekár), Valentín, Pavlíček
rozhodovali: Šálek, Maraz
Naši dorastenci opäť odohrali zápas dvoch polčasov. Po výbornom prvom, kde sme sa však nedokázali presadiť strelecky, aj keď sme ho skoro celý odohrali na súperovej polovici
ihriska, vybehlo do druhého polčasu na trávnik úplne iné
mužstvo, aj keď sme nestriedali. Od začiatku sme vyrábali
hrubé chyby v obrane, poľavili sme v aktivite v útoku, naša
záloha sa úplne vytratila z ihriska a nedokázali sme ani využiť presilovku o jedného hráča a tak sme súperovi úplne zbytočne darovali 3 body.
Tibor Pavlíček

najširšiu verejnosť, aby sme spoločnou prácou prispeli k rozvoju
nášho malého regiónu. V prípade záujmu a otázok nás kontaktujete na adrese alebo telefónnom čísle uvedenom na našej stránke
www.hornonitrie.sk s názvom kontakty.
Trenčiansky samosprávny kraj na základe predloženej žiadosti o finančný príspevok podporil z vlastného rozpočtu projekt
s názvom budovanie cyklotrás na hornej Nitre. Predkladateľom projektu bolo občianske združenie Žiar, ktoré pôsobí na
území obcí mikroregiónu hornonitrie a Združenia obcí handlovskej doliny. oZ Žiar na tomto projekte spolupracuje s občianskym združením magura-Strážov. Zámerom je v počiatočnej fáze zmapovať potenciálne vhodné trasy na cykloturistiku.
TSK zo svojich prostriedkov na tento projekt uvoľnilo 500 €
s podmienkou 50% spolufinancovania zo strany žiadateľa. Finančné prostriedky sú určené na nájom technických zariadení
na mapovanie, materiálno-technické zabezpečenie projektu,
honoráre realizačného tímu odborníkov.
oZ Žiar vypracovalo projekt „bicyklom po dolinách hornej Nitry, ktorý v rámci projektového zámeru dobrá krajina
bol podporený nadáciou Pontis. Realizovať sa bude v r. 2010
a výsledkom bude 120 km vyznačených cyklotrás, 17 informačných tabúľ, 360 osadených smerových tabuliek. Vyznačené a upravené cyklotrasy a ich zvýšená využiteľnosť. Zvýši sa
atraktívnosť regiónu a možnosti aktívneho využívania voľného
času.
OZ Hornonitrie
Ing. Tomáš Šujan

Náš dorastenec na otvorených
Majstrovstvách Českej republiky
Janko Češek, náš futbalový dorastenec, sa popri futbale venuje ešte jednému netradičnému športu. Očaril ho freestyle-football, čo by sa možno pre skôr narodených dalo preložiť
ako žonglovanie s loptou. Ako zdroj informácií mu poslúžil
internet, kde objavil prvé triky s loptou a začal ich ako samouk
skúšať. Tu sa zoznámil s mnohými freestylistami so Slovenska, s ktorými si vymieňal skúsenosti a s niektorými sa potom
aj osobne stretol a aj ďalej stretáva. Tomuto športu sa venuje od
roku 2008 a denne strávi s loptou 2 – 4 hodiny. V tomto roku sa
zúčastnil na Českom pohári v Jihlave, kde sa dostal do osemfinále
a 11. - 13.9.2009 sa zúčastnil otvorených Majstrovstiev Českej republiky v Prahe, kde sa stretol s najlepšími freestylistami s Európy, medzi ktorými bol aj Majster
Európy a Majster sveta. Tu sa však Jankovi nepodarilo dostať medzi najlepších šestnásť. V súčasnej dobe sa pripravuje na Majstrovstvá Slovenska, ktoré budú vo februári 2010.
Jankovi prajeme veľa síl a chuti trénovať, aby dosiahol ešte mnohé pekné výsledky, aby aj týmto spôsobom zviditeľnil našu obec.
Tibor Pavlíček
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