PRIVÍTANIE
NOVÝCH
OBČANOV
Všeobecne záväzné
nariadenia obce

KULTÚRA
2008
Rok 2007 v číslach
Počet obyvateľov 3119 občanov
k 31. 12.2007
Prisťahovalo sa
121 ľudí
v roku 2007
Odsťahovalo sa
55 ľudí
v roku 2007
Narodilo sa
Zomrelo
Počet uzavretých
manželstiev

32 detí
77 ľudí
25

Posledné zasadnutie Obecného zastupiteľ
stva v Nitrianskom Pravne v roku 2007 zvolal,
otvoril a viedol starosta obce Ing. Balčirák Jo
zef. Konalo sa dňa 13. decembra 2007. 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 urče
ním miesta a času konania zasadnutia s progra
mom ako bol doporučený obecnou radou.
Konštatoval, že z pozvaných 11 poslancov sú
prítomní 10 poslanci, teda nadpolovičná väčši
na a tak je rokovanie zastupiteľstva uznášania
schopné.
Predložil na rokovanie program ako obdržali
poslanci a bol zverejnený. Vyzval poslancov na
predloženie návrhu na doplnenie programu,
alebo zmenu. Poslanci takýto návrh nepredloži
li. Návrh predložil starosta obce. Poslanci za
stupiteľstva súhlasili so zmenou programu ako
navrhol starosta obce a tak sa zastupiteľstvo
riadilo nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overova
teľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady, doporuče
nia a kontrola plnenia uznesení
4a/ Správa komisie pre výber kandidáta na voľ
bu hlavného kontrolóra obce
4b/ Schválenie spôsobu vykonania volieb HK
a poučenie poslancov o spôsobe hlasovania
4 c/ Schválenie mandátovej komisie pre voľby
HK
4d/ Voľba hlavného kontrolóra obce Nitr.
Pravno
5a/ Návrh na úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno
na r. 2007 a návrh rozpočtu obce na rok
2008
5 b/ Správa HK obce o vykonaných kontrolách
v r. 2007 a stanovisko HK k návrhu rozpoč
tu obce na r. 2008
6. Schválenie vkladu pre Obec s. r. o. N. Pravno
-pôžička
7. Návrh VZN č. 3/2007 o dani z nehnuteľ
nosti na r. 2008
8. Návrh VZN č. 4/2007 o miestnej dani za
psa na r. 2008
9. Návrh VZN č. 5/2007 o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva na r. 2008
10. Návrh VZN č. 6/2007 o miestnom poplatku
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za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v obci Nitr. Pravno pre r. 2008
Návrh VZN č. 7/2007 o nakladaní s komu
nálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi v obci Nitr. Pravno pre r. 2008
Návrh VZN č. 8/2007 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia na území obce Nitr.
Pravno
Návrh-Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2007 o poriadku pre pohrebiská na území obce Nitr.
Pravno
Návrh - Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v N. Pravne
Návrh - Rokovacieho poriadku Obecnej
rady v Nitr. Pravne
Návrh - Zásad hospodárenia s majetkom
obce Nitr. Pravno
Návrh - Organizačného poriadku OcÚ
Nitr. Pravno
Návrh na schválenie zrušenia vecného bre
mena
Odpredaj pozemkov v majetku obce
Návrh na schválenie zámeny pozemkov
Žiadosť o zmenu termínu platnosti uznese
nia k odpredaju pozemku
Návrh na doplnenie uznesenia k poplatku
za obradnú miestnosť
Návrh na úpravu ceny stravného v školských
jedálňach
Rôzne - diskusia
Uznesenie
Záver

Všetci prítomní poslanci schválili program
v tomto znení.
Predmetom rokovania bola správa o činnos
ti Obecnej rady v Nitr. Pravne, doporučenia
a kontrola plnenia uznesení, ktorú predložila p.
Boďová Ľubica - prednosta OcÚ Nitr. Pravno
Správu komisie pre výber kandidáta na voľbu
hlavného kontrolóra obce predložila p. Drábiková Renáta - člen komisie.
Návrh na schválenie spôsobu vykonania
volieb hlavného kontrolóra obce a poučenie
poslancov o spôsobe hlasovania predložil s do
poručením Obecnej rady v Nitr. Pravne starosta
obce Ing. Balčirák Jozef a prednosta OcÚ Nitr.
Pravno p. Boďová Ľubica.
Návrh na schválenie mandátovej komisie
s doporučením Obecnej rady v Nitr. Pravne

predložil starosta obce Ing. Balčirák Jozef.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef vyzval po
slancov zastupiteľstva, aby prikročili k voleb
nému aktu tajným hlasovaním v oddelenom
priestore, úpravou hlasovacieho lístka.
Po skončení hlasovania sa mandátová komi
sia odobrala k spracovaniu výsledkov hlasova
nia a po spracovaní predložila výslednú správu.
Člen mandátovej komisie p. Lenčéš Peter pred
ložil správu o výsledkoch hlasovania poslancov
na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce
Nitr. Pravno.
Po vyhlásení výsledkov hlasovania popriali
poslanci novozvolenému hlavnému kontroló
rovi veľa úspechov do ďalšej práce a zasadnutie
zastupiteľstva sa uberalo schváleným progra
mom.
V ďalšom bode programu bol predložený ná
vrh na úpravu rozpočtu obce na r. 2007 a návrh
rozpočtu obce na r. 2008 predložila p. Margetová. Správu o vykonaných kontrolách v r. 2007
a stanovisko k návrhu rozpočtu obce na r. 2008
predložil hlavný kontrolór obce p. Miklošovič
Peter. Ďalej boli predložené informácie k ďalším
bodom programu starostom obce Ing. Balčirákom Jozefom. Návrh na schválenie Všeobecne
záväzných nariadení obce pre r. 2008 s dopo
ručením komisií zastupiteľstva a Obecnej rady
v Nitr. Pravne predložila p. Bodová Ľubica prednosta OcÚ N. Pravno.
Návrh na schválenie vnútorných noriem
rokovacích poriadkov, zásad hospodárenia
s majetkom obce a organizačný poriadok OcÚ
N. Pravno predložil starosta obce Ing. Balčirák
Jozef. Návrh bol prerokovaný v komisiách OZ
doporučený Obecnou radou v N. Pravne na
schválenie ako bol predložený.
Návrh na zrušenie vecného bremena vysvetlil
starosta obce a s doporučením komisie výstav
by a Obecnej rady v Nitr. Pravne. Predložený
bol návrh na odpredaj pozemkov a zámeny
pozemkov, zmenu termínu platnosti uznese
nia s doporučením komisie výstavby a Obecnej
rady v Nitr. Pravne predložil starosta obce a p.
Chmurová.
Ďalej bol prerokovaný návrh na doplnenie
uznesenia k poplatku za obradnú miestnosť,
návrh na úpravu ceny stravného v školských je
dálňach, ktorý predložila vedúca školskej jedál
ne s doporučením komisie finančnej a Obecnej
rady v Nitr. Pravne.
V ďalšom bode programu predložili pred
sedovia komisií OZ v Nitr. Pravne informáciu
o prejednávaných žiadostiach a ostatných zá
ležitostiach na zasadnutiach komisií. Informá
ciu predložili: predseda komisie VP, živ. prostr.
a les. hosp. - Ing. Vaňo a predseda komisie pre
kultúru a šport Mgr. Suchý Pavol.
Starosta obce informoval prítomných o stave
pripravenosti na odovzdanie bytov v prvej by
tovke - A v Nitr. Pravne dňa 20. 12. 2007 no
vým nájomníkom.
Starosta obce vyhlásil k jednotlivým prejed
návaným bodom programu ako aj ostatným
záležitostiam života obce diskusiu vyzval po
slancov a ostatných prítomných.
Po zapracovaní návrhov a pripomienok k jed
notlivým bodom programu do návrhu na uzne
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senie starosta obce vyzval predsedu návrhovej
komisie Bc. Beňu Štefana, aby predložil návrh
na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Z o b r a l o na 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 vykona
ných kontrolách v r. 2007.
c/ Informatívnu správu k návrhu na úpravu
rozpočtu obce Nitr. Pravno na r. 2007 a k
návrhu rozpočtu obce na rok 2008
d/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k ná
vrhu rozpočtu obce na r. 2008
e/ Správu komisie pre výber kandidátov na voľ
bu hlavného kontrolóra obce Nitr. Pravno
// Správu mandátovej komisie k výsledkom
hlasovania poslancov na obsadenie funkcie
hlavného kontrolóra obce
g/ Informáciu predsedov komisií o činnosti ko
misií
Il. S c h v á l i l o
a/ Mandátovú komisiu pre voľbu hlavného
kontrolóra obce Nitr. Pravno nasledovne:
Drábiková Renáta, Lenčéš Peter, Gombarček Libor
b/ Uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra
obce tajným hlasovaním poslancov úpravou
hlasovacieho lístka
c/ Zoradenie kandidátov na hlasovacom líst
ku v abecednom poradí
d/ Spôsob voľby - úpravou hlasovacieho lístka
označením kandidáta, ktorého poslanec
volí zakrúžkovaním
e/ Úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno na rok
2007
// Rozpočet obce Nitr. Pravno pre r. 2008
g/ Vklad vo výške 200.000,- Sk pre Obec Nitr.
Pravno,s.r.o -ako pôžička
h/ VZN č. 3/2007 o dani z nehnuteľnosti na r.
2008
i/ VZN č. 4/2007 o miestnej dani za psa na r.
2008
j/ VZN č. 5/2007 o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva na r. 2008
k/ VZN č. 6/2007 o miestnom poplatku za ko
munálne odpady a drobné stavebné odpady
v obci Nitr. Pravno pre r. 2008
1/ VZN č. 7/2007 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
v obci Nitr. Pravno pre r. 2008
m/ VZN č. 8/2007 o poplatkoch za znečisťova
nie ovzdušia na území obce Nitr. Pravno
n/ Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2007 o poriadku
pre pohrebiská na území obce Nitr. Pravno
o/ Rokovací poriadok Obecného zastupiteľ
stva v N. Pravne
p/ Rokovací poriadok Obecnej rady v Nitr.
Pravne
r/ Zásady hospodárenia s majetkom obce
Nitr. Pravno
s/ Organizačný poriadok Obecného úradu
Nitr. Pravno
t/ Zrušenie vecného bremena - výmaz pred
kupného práva vo vlastníctve Ing. Ošváta
Petra,

u/ Odpredaj nehnuteľností v majetku obce pozemky nasledovne: pozemok časí parcely
k.ú. Vyšehradné o výmere 128 m2, z ktorej
obec vlastní 1/3, pre p. Urbanovú Moniku,
Radobica, z dôvodu majetkoprávneho vy
sporiadania.
pozemok parcela v k. ú. Vyšehradné o výme
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re 171 m , pre p. Jašku Pavla, Martin.
pozemok parcela v celosti - TTP, k. ú. Vyše
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hradné o výmere 567 m pre p. Líčku Otta,
Jilemnického, Nitr. Pravno.
v/ Zámenu pozemkov medzi p. Kučerom
Jozefom a obcou Nitr. Pravno.
z/ Zmenu termínu platnosti a doplnenie textu
uznesenia OZ z 12. 7.2007 k odpredaju
pozemku pre p. Gregora Jozefa.
aa/ Doplnenie uznesenia Obecného zastupiteľ
stva v Nitr. Pravne č. 8/96z 12.12.1996 v bode 1
k poplatku za obradnú miestnosť:
uzavretie manželstva mimo úradne urče
nej miestnosti čo si vyžaduje prípravu, aby
bolo miesto vhodne upravené a vyzdvihlo
dôstojnosť a vážnosť slávnostného obradu
3.000-Sk. Poplatok sa vyberie bez rozdie
lu, či ide o občana z Nitr. Pravna a jeho mat
ričného obvodu, alebo sobáš delegovaný.
ab/ Úpravu ceny stravného v školských jedál
ňach od 1.1.2008 nasledovne:
Materská škola:
desiata
10,-Sk
desiata + obed
30, - Sk
desiata + obed + olovrant
37,-Sk
Základná škola:
žiaci 1.-4. ročník
27,-Sk
žiaci 5. - 9. ročník
29,- Sk
Dospelí - zamestnanci
60,-Sk
Bývalí zamestnanci (dôchodci) 45, - Sk
Cena obeda - 60,- Sk (z toho 28,- Sk potraviny
a 32,- Sk réžia)
Dôchodca zaplatí - 45,- Sk (z toho 28,- Sk po
traviny a 17,- Sk réžia)
ac/ odpredaj plynovodu vrátane prípojok k ná
jomným bytom v Nitrianskom Pravne pre SPP.
ad/ Odmenu pre starostu obce v zmysle zákona
č. 253/94 Zb. následných noviel a jeho dopln
ku zák. č. 289/2002 Z. z. § 5 ods. 1, vo výške
50 % minimálneho platu za obdobie II. polroku
2007.
ae/ odmenu pre hlavného kontrolóra obce
v zmysle § 18c ods. 5, zák. č. 369/90 Zb. o obec
nom zriadení v znení neskorších zmien a dopln
kov vo výške 30 % mesačného platu za obdobie
II. polroku 2007.
af/ Predloženie žiadostí na MVaRR SR a ŠFRB
na výstavbu nájomných bytov.
ag/ Spôsob
domov.

financovania výstavby bytových

ah/ Zabezpečenie úveru poskytnutého zo ŠFRB
vo výške 33 131 000,- Sk formou bankovej zá
ruky.

ai/ Zabezpečenie bankovej záruky vlastnou
blankozmenkou obce.
aj/ Vyčlenenie finančnej čiastky v rozpočte
obce na rok 2008 na splácanie úveru v rámci
roka 2008 vo výške:
- bytový dom C (6 mesačných splátok) t.j.
280 000,- Sk
- bytový dom D (6 mesačných splátok) t.j.
280 000,- Sk
a tiež čiastku na dofinancovanie výstavby byto
vých domov z vlastných zdrojov.
ak/ Vo výdavkovej časti rozpočtu obce vyčleniť
12 - násobok mesačných splátok úveru pre byt.
dom C a D v nasledujúcich rokoch a zabezpe
čiť splácanie úveru počas celej lehoty splatnosti
úveru.
al/ Pána Bartuša Mariana - ako stavebný dozor
pri realizácii výstavby bytových domov C,D a
infraštruktúry v lokalite Farské - N. Pravno
am/ Dodávateľa prác pre výstavbu nájomných
bytových domov C, D na základe výberového
konania fy. Ing. Peter Ošvát - OPEN
III. S ú h l a s i l o
a/ So spôsobom prenájmu bytov v zmysle §-u
5 ods.1 písm. g/ Výnosu MVaRR SR č.
V-1/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa
určujú podmienky pre poskytovanie dotácie
na rozvoj bývania a zachová nájomný cha
rakter bytov po dobu najmenej 30 rokov.
b/ S dodržiavaním podmienok uvedených
v nariadení vlády SR č.637/2004 a vo vyhl.
č. 161/2004 a č. 663/2004.
c/ So spôsobom prenájmu bytov v zmysle §-u
5 Výnosu MVaRR SR č. V-l/2006 zo 7. de
cembra 2006, ktorým sa určujú podmienky
poskytnutia dotácie na rozvoj bývania.
IV Z v o l i l o
Hlavného kontrolóra obce Nitrianske Pravno p.
Miklošoviča Petra na obdobie od 1.1. 2008 do
31.12.2013.

Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne v roku 2008 sa konalo dňa
7. februára 2008, ktoré zvolal starosta obce
Ing. Balčirák Jozef v zmysle zák. č. 369/1990
o obecnom zriadení, na základe doporučenia
Obecnej rady v Nitr. Pravne a s programom
ako doporučila Obecná rada v Nitr. Pravne.
Návrh na zmenu predložil starosta obce.
Poslanci zastupiteľstva súhlasili so zmenou
programu ako navrhol starosta obce a tak
sa zastupiteľstvo riadilo nasledovným progra
mom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overo
vateľov zápisnice
2a/ Odpredaj nehnuteľnosti a nedoplatky na
nájomnom
3. Správa o činnosti Obecnej rady, doporu
čenia a kontrola plnenia uznesení
4. Správa HK o kontrolnej činnosti za r.
2007
5. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok
2008
6. Rozbor hospodárenia obce Nitr. Pravno
za r. 2007
7. Záverečný účet obce Nitr. Pravno za r.
2007
8. Správa HK k záverečnému účtu obce Nitr.
Pravno za r. 2007
9. Audítorská správa o výsledku overenia
účtovnej závierky k 31. 12. 2007
10. Schválenie rozpočtu pre jednotlivé orga
nizačné zložky - Spojená škola, organizá
cie a kumulovanie finančných prostried
kov pre Spojenú školu v Nitr. Pravne
11. Správa o výkone samosprávnych funkcií
a prenesených kompetencií zo štátnej
správy na obec za r. 2007
12. Návrh VZN č. 1 /2008 o miestnych pamä
tihodnostiach
13. Odpredaj pozemkov v majetku obce
14. Doplnenie člena finančnej komisie
15. Rôzne - diskusia
16. Uznesenie
17. Záver

Predmetom rokovania bolo riešenie nedo
platkov na nájomnom firmou RELAX 7 v časti
Hlasovanie poslancov:
Starosta obce vyzval poslancov zastupiteľstva, Solka, predložil starosta obce Ing. Balčirák
aby za VZN a doplnok k VZN hlasovali samo Jozef. V ďalšom bode programu bola pred
statne, nakoľko na prijatie VZN je potrebná ložená správa o činnosti Obecnej rady v Nitr.
3/5-ová väčšina prítomných poslancov.
Pravne - predložila p. Boďová - prednosta
a/ Za prijatie všetkých VZN a doplnku k VZN
OcÚ N. Pravno. Správu o kontrolnej činnosti
hlasovali všetci prítomný poslanci v počte za r. 2007 predložil hlavný kontrolór obce pán
10 poslancov. Hlavný kontrolór obce bol Miklošovič Peter ako aj plán kontrolnej činnos
zvolený všetkými desiatimi poslancami prí ti HK na I. Polrok 2008.
tomnými na zasadnutí zastupiteľstva.
Informatívnu správu k rozboru hospodáre
b/ Za znenie tohto uznesenia hlasovali všetci nia obce Nitr. Pravno za r. 2007 predložila p.
Margetová Eva - účtovníčka OcÚ Nitr. Pravno.
prítomní poslanci v počte 10 poslancov.
Keďže viac pripomienok nebolo a program bol Správu k záverečnému účtu obce Nitr. Pravno
vyčerpaný starosta obce poďakoval poslancom za r. 2007 predložil hlavný kontrolór obce pán
a zamestnancom obce za spoluprácu v r. 2007, Miklošovič Peter. Audítorskú správu o výsled
poprial všetkým občanom veľa zdravia, šťastia ku overenia účtovnej závierky k 31. 12. 2007
v novom roku 2008 a zasadnutie vyhlásil za predložila p. Margetová Eva - účtovníčka
skončené.
OcÚ Nitr. Pravno. Ďalším bodom programu
bola žiadosť Spojenej školy v Nitr. Pravne na
Boďová Ľubica schválenie rozpočtu na rok 2008 pre školské
Prednosta OcÚ Nitr. Pravno zariadenia a žiadosť o povolenie kumulovať fi

nančné prostriedky na zakúpenie nového kon
certného krídla pre ZUŠ v Nitr. Pravne
Správu o výkone samosprávnych funkcií
a prenesených kompetencií zo štátnej správy
na obec za r. 2007 predložila p. Boďová Ľubi
ca - prednosta OcÚ Nitr. Pravno.
Návrh na VZN č. 1 /2008 o miestnych pa
mätihodnostiach predložila pani Chmurová
Drahomíra - zamestnanec OcÚ N. Pravno pre
výstavbu ako aj návrh na odpredaj pozemkov
a zámenu nehnuteľnosti s doporučením komi
sie výstavby, finančnej a doporučením Obec
nej rady Nitr. Pravno. Starosta obce predložil
návrh na doplnenie člena komisie finančnej.
V ďalšom bode programu predložili pred
sedovia komisií OZ v Nitr. Pravne informáciu
o prejednávaných žiadostiach a ostatných zá
ležitostiach na zasadnutiach komisií. Informá
ciu predložili:
Predseda komisie VP, živ. prostr. a les.
hosp. - Ing. Vaňo Miloš, predseda komisie
pre kultúru a šport Mgr. Suchý Pavol. - in
formoval o pláne kultúrnej činnosti na rok
2008 a predseda komisie sociálnej p. Lenčéš
Peter - informoval o prejednaných žiados
tiach v komisii o sociálnu výpomoc.
Starosta obce informoval o objednaní infor
mačných tabúľ, ktoré budú umiestnené vedľa
Obecného úradu v Nitr. Pravne na zverejňova
nie informácií - uznesenia, nariadenia
oznamy, kultúra činnosť, ďalej predložil infor
máciu s doporučením o ponuke na zmluvné po
istenie majetku obce od poisťovne ALIANZ návrh poistenia hnuteľného a nehnuteľného
majetku a návrh poisťovne Česká poisťovňa na
poistenie zodpovednosti za škodu. Doporučil
návrhovej komisii návrh zapracovať do návrhu
na uznesenie.
Po skončení diskusie a zapracovaní návrhov
a pripomienok k jednotlivým bodom programu
do návrhu na uznesenie starosta obce vyzval
predsedu návrhovej komisie p. Kubička Petra,
aby predložil návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Zobralo na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady v Nitr.
Pravne, doporučenia a kontrolu plnenia
uznesení
b/ Informatívnu správu hlavného kontrolóra
obce o kontrolnej činnosti za r. 2007
c/ Informatívnu správu k rozboru hospodá
renia obce Nitr. Pravno za r. 2007
d/ Správu hlavného kontrolóra obce k zá
verečnému účtu obce Nitr. Pravno za r.
2007
e/ Správu o výkone samosprávnych funkcií
a prenesených kompetencií zo štátnej
správy na obec za r. 2007
f/ Správy predsedov komisií OZ o činnosti
komisií
II. Schválilo
a/ Záverečný účet obce Nitrianske Pravno za
r. 2007 overený audítorom bez výhrad.
b/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontroló
ra obce za I. polrok 2008.
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitr.
Pravno č. 1/2008 o miestnych pamäti
hodnostiach.
d/ Rozpočet na rok 2008 pre Spojenú školu
v Nitr. Pravne - organizačné zložky, origi
nálne kompetencie nasledovne:
Materská škola - rozpočet3.620.000,-Sk,
z toho: mzdy a odvody 2.938.000,- Sk,
tovary a služby 682.000,-Sk
Školský klub detí -rozpočet 959.000,- Sk
z toho: mzdy a odvody 959.000,-Sk
Školská jedáleň pri ZŠ - rozpočet
1.010.000,-Sk, z toho: mzdy a odvody
1.010.000,- Sk
Školská jedáleň pri MŠ - rozpočet
354.000,- Sk, z toho: mzdy a odvody
354.000,- Sk
Základná umelecká škola - rozpočet
3.257.000,- Sk, z toho : mzdy a odvo
dy 2.784.000,- Sk, tovary a služby
473.000,- Sk
Spolu: 9.200.000,-Sk
Dotácia z obce na školské zariadenie
9.200.000,-Sk
Mzdy, odvody, tovary a služby
9.200.000,-Sk
e/ Kumulovanie finančných prostriedkov po
čas troch kalendárnych rokov nevyčerpa
ných od zákonných zástupcov žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov za výchovu,
vzdelávanie a starostlivosť poskytovanú
žiakom v Základnej umeleckej škole na
zakúpenie nového koncertného krídla
v predbežnej hodnote 326.603,- Sk.
- zostatok z r. 2007: 116.603,50 Sk
- predpokladaný zostatok z r. 2008
110.000,- Sk
- predpokladaný zostatok z r. 2009
100.000,- Sk

Doplnenie člena komisie finančnej p. Lenčéša Petra - poslanca Obecného
zastupiteľstva v Nitr. Pravne
g/ Zmenu termínu platnosti uznesenia
OZ v Nitr. Pravne zo dňa 24. 5. 2007
č. 4/2007, ktorým bol odsúhlasený od
predaj pozemkov v k.ú. Vyšehradné pre
pána Schlenkera Ervína, Jilemnického
880/87, Nitr. Pravno. Termín: do 3 1 . 12.
2008
h/ Zmenu termínu platnosti uznesenia OZ
v Nitr. Pravne zo dňa 9. 11. 2006 č.
7/2006, ktorým bol odsúhlasený od
predaj pozemkov pre pána Ing. Tallu
Eugena, Opatovce nad Nitrou.
Termín: do 31. 12. 2008
i/ Zámennú zmluvu medzi Obcou Nitr.
Pravno a p. Ollerom Pavlom a to pozem
ky: parc. č. 1028/2 - záhrada o výmere
90 m z , parc. č. 1025/2 - zast. plochy
a nádvoria o výmere 21 m2 spolu 111 m2
z a m e n i ť za pozemky, ktoré vlastní
Obec Nitr. Pravno a t o : parc. č. 1025/7 zast. plochy a nádvoria vo výmere
32 m 2 , parc. č. 1026/1 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 12 m 2 , parc.
č. 1027/3 - záhrada o výmere 54 m2
a parc. č. 1025/6 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3 m2 spolu 111 m 2 .
Termín: do 31. 12. 2008
j/
Odpredaj nehnuteľností v majetku obce pozemky nasledovne:
- pozemok p.č. 946/1 - záhrada o výmere
536 m2 pre p. Špilaja Jozefa, Nitr. Pravno
za účelom majetkoprávneho vysporiada
nia. Cena za odpredaj pozemku: 100 Sk/
m 2 . Termín: do 31. 12.2008
k/ Vypovedanie všetkých nájomných zmlúv
v Dome služieb a Klube dôchodcov uza-

Opäť o krok ďalej

rozvoja vidieka (PRV), ale aj pre čerpanie
prostriedkov z iných programov.

c/

Od uverejnenia posledných informácií
o činnosti miestnej akčnej skupiny (MAS)
OZ Žiar v poslednom čísle Pravnianskych
zvestí uplynulo niekoľko týždňov a opäť by
sme Vás chceli informovať o dianí a novin
kách v našom novom združení.
V roku 2008 sa jednotlivé pracovné sku
piny verejno-súkromného partnerstva pre
prípravu stratégie rozvoja regiónu venova
li postupne identifikácii problémov nášho
regiónu a následne cieľom, ktorými by bolo
možné definované problémy odstrániť.
Doposiaľ sa stretli na troch pracovných
stretnutiach, vždy v inej obci regiónu OZ
Žiar (postupne vo Chvojnici, Cígli a v Pravenci). Pripraviť ucelenú stratégiu rozvoja
regiónu, ktorá bude odzrkadľovať jeho sku
točný stav, problémy a potreby, je dôležité
pre čerpanie prostriedkov jednak z progra
mu LEADER, ktorý je súčasťou Programu
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f/

1. septembra 2007 Trenčiansky samo
správny kraj vyhlásil výzvu, v ktorej sa
mohli občianske združenia, akým je aj náš
Žiar, uchádzať o grantovú podporu MAS
pre prístup Leader. Do výzvy sa zapojilo
aj naše občianske združenie a bolo v nej
úspešné. Na prípravu strategického do
kumentu a fungovanie nám bol priznaný
finančný príspevok vo výške 397 200,- Sk.

l/

tvorených medzi obcou Nitr. Pravno a ná
jomníkmi.
Odpredaj nehnuteľnosti - Solka p. Vet
rákoví po uhradení pohľadávok za kúpnu
cenu a prenájom vo výške 125.504,- Sk.
Ak bude dlžná suma uhradená do 29. 2.
2008 nebude účtované nájomné za 01 02/2008. Termín: do 29. 2. 2008

m/ Poistenie nehnuteľného majetku, hnuteľ
ného majetku obce Nitr. Pravno v Pois
ťovni ALLIANZ - Slovenská poisťovňa,
a.s.
n/ Poistenie zodpovednosti voči tretím oso
bám v Českej poisťovni, a.s.
III.
a/

Zriadilo
Komisiu Obecného zastupiteľstva v Nitr.
Pravne pre pamätihodnosti.
Členovia komisie: členovia komisie sta
vebnej, za komisiu kultúry Mgr. Heldiová
Beáta

Hlasovanie poslancov:
Starosta obce vyzval poslancov zastupiteľstva,
aby za VZN a doplnok k VZN hlasovali samo
statne, nakoľko na prijatie VZN je potrebná
3/5-ová väčšina prítomných poslancov.
Za prijatie všetkých VZN a doplnku k VZN
hlasovali všetci prítomný poslanci v počte 10
poslancov.
Za znenie tohto uznesenia hlasovali všetci
prítomní poslanci v počte 10 poslancov.
Keďže viac pripomienok nebolo a program bol
vyčerpaný starosta obce poďakoval poslan
com a ostatným prítomným za účasť a zasad
nutie vyhlásil za skončené.
Boďová Ľubica
prednosta OcÚ Nitr. Pravno

V novom roku sa teda OZ Žiar posunu
lo o výrazný krok ďalej. Jednak v príprave
stratégie, upevňovaním verejno-súkrom
ného partnerstva, ako aj úspešnou žiados
ťou o grant z VÚC. V porovnaní s ostatný
mi podobnými združeniami v našom kraji
sme doposiaľ pokročili najvýraznejšie. Tvr
diť to môžeme na základe školenia pre
manažérov MAS, ktoré bolo spojené s vý
menou skúseností aktérov vznikajúcich
skupín v Trenčianskom kraji. Konalo sa na
Myjave pod gesciou Ministerstva pôdohos
podárstva SR a mali sme na ňom dvojčlen
né zastúpenie. Dúfajme, že nám doterajšie
odhodlanie a nadšenie prispieť k rozvoju
nášho regiónu vydrží čo najdlhšie. Aj vy
môžete prispieť k rozvoju svojej obce a re
giónu. Najbližšie stretnutie sa uskutoční
v obci Lipník dňa 25.2.2008 o 16:00. Ste
vítaní, veď náš spoločný cieľ je skvalitnenie
života v regióne, v ktorom žijeme.
Ing. Tomáš Šujan
OZ Hornonitrie

Všeobecne záväzné nariadenia obce Nitrianske Pravno na rok 2008
Výňatok z VZN pre r. 2008

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nitrianske Pravno o dani z nehnuteľnosti č. 3
z 13. decembra 2007na kalendárny rok 2008
Daň z pozemkov
Sadzba dane
Sadzby dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov sú na úrovni
roku 2007 a pre rok 2008 zostávajú nezmenené.
Zmena oproti roku 2007 je v § 5 - Zníženie dane.

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nitrianske Pravno o miestnej dani za psa
číslo 4. zo dňa 13. decembra 2007
na kalendárny rok 2008
1. Sadzba dane sa určuje v slovenských korunách za jedného psa a ka
lendárny rok.
2. Daň v Nitrianskom Pravne a časti Solka a Vyšehradné za 1 psa je
150,- Sk.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého
daňovníka.

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nitrianske Pravno o miestnej dani
za užívanie verejného priestranstva
číslo 5. zo dňa 13. decembra 2007
na kalendárny rok 2008
Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje v obci Nit
rianske Pravno v slovenských korunách za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

Sadzba dane:
1. Dlhodobé užívanie verejného priestranstva: 0,35 Sk za 1 m2/deň
(viac ako 1 mesiac)
2. a) krátkodobé užívanie verejného priestranstva 50,- Sk za 1 m2/deň
v Nitr. Pravne /menej ako mesiac/
b/ krátkodobé užívanie verejného priestranstva v častiach Vyšehradné
a Solka: 20,-Sk za l m2/deň
Užívanie pre účely:
- cirkus, strelnica, kolotoč a atrakcie podobného charakteru
- drobní predajcovia ovocia, zeleniny, kvetov a pod.
- užívanie pre reklamné billboardy bude riešené samostatne zmluvne
Pre všetky tieto účely sa inkasuje vopred.

2

c) výrobky vlastnej výroby, predaj ostatného tovaru a služby:50,- Sk/m /
deň
2
d) občerstvenie bez predaja alkoholu: 100,-Sk/m /deň
2
e/ občerstvenie vrátane predaja alkoholu: 200,- Sk/m /deň

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Pravno
pre rok 2008
V obci nie je zavedený množstvový zber.
Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu miestneho poplatku na obdobie
roku 2008 takto:
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt:
1,093- Sk/osoba/deň
b/ podnikatelia prevádzkujúci ubytovacie zariadenia na území obce ,
mimo hotel Vyšehrad (Penzióny, Školiace stredisko Vyš., Letný tábor
Vyš., iné): 1,093,- Sk x počet dní x ukazovateľ dennej produkcie
c/ právnické osoby, podnikatelia, organizácie, firmy a ostatní nešpecifi
kovaní: 1,093,- Sk x počet dní x ukazovateľ dennej produkcie
d/ fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
ale ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stav
bou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako
vodná plocha: 1,093,- Sk/deň.
e/ podnikatelia, prevádzkujúci reštauračné, kaviarenské alebo iné po
hostinské zariadenia na území obce: 1,093,- Sk x počet dní x ukazovateľ
dennej produkcie
KRITÉRIÁ na odpúšťanie alebo zníženie poplatku za vývoz TKO:
1. Odpustenie 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 zasad
nutí komisie)
2. Zníženie poplatku s písomnou žiadosťou o 75 %:
- 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:
a) potvrdenie o tom, že sa nezdržiava v obci, kde má trvalý pobyt počas
celého roka z dôvodu zamestnania, denného štúdia, alebo pobytu v za
hraničí s dátumom k 31.10. bežného roka.
b) čestné prehlásenie o tom, že sa občan nezdržiaval v obci, kde je prihlá
sený k trvalému pobytu počas celého roka s dátumom k 31.10. bežného
roka.
Pokiaľ občan nemôže z objektívnych dôvodov, užívacích dôvodov
predložiť potvrdenie podľa bodu 2 a/ doloží čestné prehlásenie. Komisia
bude tieto žiadosti následne prejednávať a odporúčať starostovi prípad
né odpustenie poplatku.
Termín na predloženie žiadosti: od 1.11. bežného roka do 30.11. bež
ného roka

Užívanie verejného priestranstva pri organizovaní jarmokov a trhov ur
čuje sa sadzba dane nasledovne:
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2007
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi v obci Nitr. Pravno
pre r. 2008
Príloha č. 2 k VZN č. 7/2007
Systém zberu komunálnych odpadov a separovaný zber v obci Nitrian
ske Pravno
I. Pod odpadom s názvom papier a lepenka sa zbiera:
- noviny, časopisy, zošity, kancelársky a baliaci papier, kalendáre, kata
lógy, cenníky, knihy bez dosiek, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky,
vlnité lepenky, tetrapack obaly - z mlieka džúsov a iné.
Odpad nesmie obsahovať: pergamenový papier, asfaltový a dechtový
papier, brúsny papier, uhlový papier
Papierový odpad sa sústreďuje do žltých vriec, ktoré distribuuje obec.
Zber sa uskutočňuje vždy druhú sobotu v mesiaci, formou zberu náklad
ným vozidlom z každej domácnosti.
II. Pod odpadom s názvom sklo sa zbiera:
- nevratné fľaše z bieleho a farebného skla, nevyužiteľné resp. rozbité
tabule skla z okien a dverí, fľaše od zaváranín a pod., očistené od zbytkov
z pôvodného obsahu ...
Odpad nesmie obsahovať: žiarivky, keramiku, zrkadlá, drôtené sklo,
porcelán kovové uzávery na fľaše...
Pre účely zberu skla farebne netriedeného sú po obci rozmiestnené
1,3 m3 veľké kontajnery (zelené) v počte 11 kusov.
III. Pod názvom plasty sa zbiera:
- PET fľaše od malinoviek stolových vôd, rastlinných olejov s vrchnákmi
a etiketami ...
- HDPE fľaše - od aviváže, šampónov, destilovanej vody /nie od prie
myselných olejov/
- PE - prepravky debničky od ovocia a pod., LDPE fólie - klasické hrubé
fólie,
- LLDPE fólie - zmršťovacie baliace fólie.
Odpad nesmie obsahovať: PET fľaše znečistené škodlivinami.
Pre účely zberu PET fliaš obec distribuuje do domácností modré vrecia
do ktorých občania sústreďujú PET fľaše. Zber sa uskutočňuje každú
prvú sobotu v mesiaci nákladným vozidlom z každej domácnosti.
IV. Pod názvom kovy a železo sa zbiera:
-Všetky kovové predmety, kovové konštrukcie, drôty, plechy atď. a ple
chové nádoby neznečistené nebezpečnými látkami. Zber sa uskutočňu
je v miestnych zberných surovinách.
V. Staré ojazdené pneumatiky:
Zber zabezpečuje Skládka TKO Vyšehradné 1 krát v roku v mesiaci máj.
Zber je vždy vopred oznámený v miestnom rozhlase.
VI. Vyradené chladiace a elektrické a elektronické zariadenia, vrá
tane starých akumulátorov. Tento odpad sa sústreďuje vo dvore Obec
ného úradu v Nitr. Pravne, odkiaľ bude prevezený na vyhradené odvozné
miesto. Sústreďovanie odpadu - počas pracovnej doby na Obecnom
úrade v Nitrianskom Pravne.
VII. Textil - šatstvo, koberce, matrace...
Textilný odpad sa sústreďuje do červených vriec, ktoré distribuuje obec.

Zber sa uskutočňuje vždy tretiu sobotu v mesiaci, formou zberu náklad
ným vozidlom z každej domácnosti.

VIII. Biologický rozložiteľný odpad (tráva, lístie, konáre)
Pre zber tohto odpadu budú v obci na obvyklých miestach rozmiestnené
veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú pravidelne vyvážené na kompostovisko. Tieto kontajnery budú slúžiť výhradne na biologicky rozložiteľ
ný odpad.
3. Drobné stavebné odpady
Okrem uvedených možností každú prvú sobotu v mesiaci občania môžu
vyviezť objemový odpad a drobný stavebný odpad na Skládku TKO Vy
šehradné bezplatne.

Doplnok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
č. 1/2007 o poriadku pre pohrebiská na území
obce Nitr. Pravno
Ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 o po
riadku pre pohrebiská na území obce Nitr. Pravno zo dňa 1. 3. 2007 na
sledovne:
ČI. 11. § 9 ods. 5 znie:
Cena za prenájom hrobových miest sa stanovuje v nájomnej zmluve:
a) na prvých 10 rokov vrátane miesta na príslušenstvo hrobu:
Prenájom hrobového miesta
- za každý aj začatý m2 na dobu 10 rokov
200,- Sk.
- jednohrob 120 x 250 cm = 3 m2
600,-Sk
-dvojhrob
1.200,-Sk
b) obnova už prenajatého miesta po uplynutí predchádzajúceho prenáj
mu na ďalších 10 rokov:
-jednohrob 120 x 250 cm = 3 m2
600,-Sk
-dvojhrob
1.200,-Sk
Poplatok za použitie Domu smútku:
V poplatku je zahrnutý chladiaci box, katafalk, reprodukovaná hudba,
obradná miestnosť.
a) Poplatok platia občania, ktorí majú v obci Nitr. Pravno trvalý pobyt
300,- Sk
b) Ostatní občania, ktorí v obci Nitr. Pravno nemajú trvalý pobyt
1.000,-Sk
2. § 9 ods. 6 znie:
Prevádzkovateľ vedie evidenciu voľných hrobových miest, ako i situačný
plán pohrebiska na internete na stránke obce Nitr. Pravno www.nitrianskepravno.sk.

Uvedené Všeobecne záväzné nariadenia obce nadobúdajú účinnosť
od 1.1.2008.
Úplné znenia nariadení sú zverejnené na úradnej tabuli na Obec
nom úrade v Nitr. Pravne a internetovej stránke obce Nitr. Pravno
www.nitrianskepravno.sk.

Do pozornosti organizátorom
kultúrno-spoločenských,
športových a iných verejných podujatí
V zmysle zák. č. 96/91 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a zák.
č.31/92 Zb. o verejných športových podujatiach Vám chceme pripome
núť povinnosti, ktoré máte voči obci a zároveň úlohy obce, na ktoré má
zo zákona oprávnenie.
Verejnými kultúrnymi a športovými podujatiami sa podľa zákona rozu
mejú podujatia verejnosti prístupné:
a/ divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia
b/ koncerty, hudobné a tanečné produkcie
c/ výstavy
d/ festivaly, prehliadky v oblasti kultúry a umenia
e/ tanečné zábavy a iné podujatia v oblasti spoločenskej zábavy
// verejnosti prístupné telovýchovné, športové
a turistické podujatia, súťaže, stretnutia, turnaje
g/ iné akcie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti
telesnej kultúry
Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individu
álne neurčených účastníkov. Organizátorom-usporiadateľom môže byť
právnická alebo fyzická osoba.
Povinnosti organizátora
1. Organizátor je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať pod
ujatie obci, na území ktorej sa podujatie má konať. Ak sa podujatie má
konať na území niekoľkých obcí, oznámi to každej z nich.
2. Oznámenie určené obci treba podať na obecnom úrade najneskôr
7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno prijať
oznámenie aj v kratšej lehote.
3. V oznámení treba uviesť označenie a adresu usporiadateľa, názov
a obsahové zameranie podujatia, miesto a čas konania. Na jednom
oznámení možno uviesť aj viac podujatí.
4. Organizátor je povinný utvoriť vhodné podmienky na uskutočnenie
podujatia, zabezpečiť verejný poriadok v priestoroch a na verejných
priestranstvách, na ktorých sa podujatie koná. Organizátor zodpovedá
za dodržanie bezpečnostných, požiarnych, hygienických, autorskoprávnych, daňových predpisov.
5. Organizátor je povinný určiť usporiadateľskú službu, ktorá plní úlohy
podľa pokynov organizátora. Usporiadateľská služba musí byť viditeľne
označená, aby sa mohla preukázať.
Úloha obce
1. Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznáme
ním.
2. Obec môže podujatie zakázať podujatie, ak by jeho účastníkom hro
zilo závažné nebezpečenstvo, ak by bola ohrozená mravnosť detí a mlá
deže, ak by sa na podujatí konala priestupková či trestná činnosť, ak
by podujatie obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva,
prípadne výrazne narušovalo nočný kľud.
3. Dozorný orgán - obec podujatie zakáže a preruší, ak sa na podujatí
porušujú ľudské práva a slobody.
4. Obec oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo jeho prerušení
organizátorovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto roz
hodnutia doručí organizátorovi do 3 dní.
5. Organizátorovi môže obec za nesplnenie si oznamovacej povinnosti,
pripadne za porušenie iných povinností vyplývajúcich zo zákona, uložiť
pokutu do 10 000 Sk.
6. Ustanovenia sa nevzťahujú na produkcie bez vstupného na verejných
priestranstvách organizované a určené obcou.
Organizátorom a usporiadateľom podujatí pripomíname, že ozná
menia o podujatiach na podávajú na OcÚ pracovníčke kultúry OcÚ,
ktorá je poverená vybavovaním povolení.
Obecný úrad Nitrianske Pravno

Privítali sme do 3-tisícovej
rodiny našej obce nových
občanov
Na našej modrej planéte každú chvíľu uzrie svetlo sve
ta nový život. V roku 2007 sme slávnostne privítali do
života 35 nových občanov.
Narodil sa človek- aká prostá veta, ale čo všetko sa
skrýva za týmito troma slovami. Zázrak zrodu nového
života. Pripadá nám taký prirodzený, že si len veľmi
ťažko dokážeme uvedomiť jeho pravú podstatu.

Tešíme sa, že v našej obci našlo zázemie množstvo
mladých rodín, mladých rodičov a detí, pokračovateľov
všetkého, o čo sa my tu snažíme a to vo všetkých ob
lastiach nášho života. Tak teda vitajte. Veď slávnostný
akt privítania nových občanov do života, ktorý pripra
vuje Zbor pre občianske záležitosti v našej obci, patrí
k tým najkrajším.
B.H.

KULTÚRA 2008
Nový rok v kultúre začína koncertom Spolku dychovej hudby
a hneď nasledujú Zimné slávnosti Hornonitria, ktoré sa otvárajú
práve v našej obci. V tomto roku to bolo 26. januára. V obradnej
sieni OcÚ v Nitrianskom Pravne sme v spolupráci s Hornonit
rianskym múzeom v Prievidzi otvorili výstavu „Keď teplo lahodilo oku", ktorá bola venovaná kachliarskemu remeslu v Nit
rianskom Pravne. Počas týždňa od 28.1. do 1.2. 2008 navštívili
výstavu deti z MŠ i žiaci zo ZŠ v Nitrianskom Pravne. Zimné sláv
nosti Hornonitria pokračovali 26. januára v Pravenci, kde o 18,00
hod. začali Zimné slávnosti folklóru. Predstavili sa folklórne
skupiny a folklórne súbory z hornej Nitry, sprievod fašiangových
masiek a ľudová veselica bola vyvrcholením celého dňa. Tradičný
maškarný ples žiakov 1.-4. ročníka ZŠ sa konal 22. januára v te
locvični ZŠ. Deti z MŠ pripravili spolu so svojimi učiteľkami fa
šiangový sprievod obcou 30. januára, odmeny boli sladké, v tento
deň úsmevy na ulici patrili len im.

Február sme začali veselo a fašiangovo. „Fašiangy s Lubenou",
pod týmto názvom sa uskutočnil program s DFS Lubená a ľudo
vou hudbou Lubená priamo na námestí v miniamfiteátri Park.
Nechýbal fašiangový punč a dobrá nálada, na srdci nás hriali
temperamentné poluvské ľudové piesne.
Potom sa plesalo. Pravňanský zväz žien pripravil 2. februára
fašiangový ples, ktorý mal tradičné výbornú úroveň a bol oň veľ
ký záujem. Niektorí sa tam ani nedostali. Čo takto o rok pripraviť
ešte jeden ples ako reprezentačný obecný ples? A vlastne prečo
nie?

V obci Lazany sa 3. februára uskutočnilo podujatie pod názvom
„Posledný tanec s basou", ktoré tvorí tiež súčasť Zimných sláv
ností hornonitria. V Tužine sa 9. februára prezentovali spevácke
skupiny Spolkov karpatských Nemcov obcí mikroregiónu Hornonitrie v programe „Súzvuky". Nechýbala ani naša spevácka
skupina Probner Echo, ako hosť sa predstavil spevokol Tenerezza
pri PZŽ v Nitrianskom Pravne.

Deň detského folklóru v rámci Zimných slávností Hornonitria
v Nedožeroch- Brezanoch 13. februára ponúkol vystúpenia det
ských folklórnych súborov pravňanskej doliny v spoločenskej
sále obecného úradu. Náš detský folklórny súbor Malý Kľak re
prezentoval obec tradičným „pečením chleba".
Vyvrcholením Zimných slávnosti Hornonitria bola Pamätnica
Jozefa Strečanského v kultúrnom dome v Poluvsí. V tomto roku
to bola spomienka na folkloristu Jozefa Strečanského pri príle
žitosti jeho nedožitého životného jubilea 50 rokov. Zároveň bola
aj prehliadkou spevákov a muzikantov, neprofesionálnych inter
pretov ľudovej piesne a hudby.

„Kultúra 2007", pod týmto názvom sa 29. februára v Bojni
ciach uskutoční slávnostný večer spojený s ocenením najúspeš
nejších a jubilujúcich kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúry
za rok 2007.
Čo pripravujeme v kultúre v našej obci ďalej? 6. marca bude
v telocvični ZŠ v Nitrianskom Pravne „Veľkonočná tvorivá diel
ňa" spojená s prezentáciou a ukážkami tvorby ľudových remesel
níkov a majstrov ľudovoumeleckej výroby, ktorí budú tvoriť spolu
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s deťmi. V tomto roku a v dňoch 28. - 30. detských snov je dňom všetkých detí na
marca sa uskutoční v našej obci 9. ročník celom svete, teda aj tých našich. Program
festivalu zábavného divadla Divadelná jar pre deti pripravíme pravdepodobne už 30.
mája, pretože prvý jún v tomto roku je prá
Jána Roháča.
DFS Malý Kľak sa pripravuje na regi ve v nedeľu. To sa však môže ešte zmeniť,
onálnu prehliadku detských folklórnych dnes ešte nemôžeme predpokladať vhodné
súborov Deti deťom, ktorá bude 4. apríla počasie, prípadne iné možnosti, ktoré nám
rok prinesie.
2008 v RKC v Prievidzi.
Tradičné stavanie májového stromu
Tradičný pravniansky jarmok bude 21.
bude 30. apríla na námestí v Nitrianskom júna 2008. Pravnianske kultúrne leto bolo
Pravne. 1. máj bude patriť stavaniu mája v minulom roku venované dychovej hud
vo Vyšehradnom, ktoré organizuje OZ be. V tomto roku možno zmeníme žáner.
Vyšehrad. V spolupráci s OZ Vyšehrad pri
S takýmto časovým predstihom je ťažko
pravujeme súťaž „O zlatú ihlu", ktorú spo hovoriť aj o presných termínoch niekto
mínané občianske združenie iniciovalo už rých podujatí. Skúsme si len slovne pre
v minulom roku. Takže šikovné vyšívačky jsť, čo nás ešte čaká. Priateľský futbalový
pripravte svoje diela.
turnaj, Kultúrne slávnosti mikroregiónu
8. mája sa môžeme tešiť na „Beh priateľ Hornonitrie v Nedožeroch - Brezanoch,
stva" a 11. máj bude patriť slávnostnej Babie leto s umením, Akadémia seniorov,
akadémii venovanej Dňu matiek. Deň

Šarkaniáda, Hudobná a divadelná jeseň,
Kurz spoločenských tancov pre dospelých,
Vianoce v obci, konkrétne Mikulášska ná
dielka, Vianočný koncert, súťaž „O zlatú
hviezdičku", vianočná výstava. V tomto
roku nás navštívia aj naši partneri z mesta
Hanušovice, spevácka skupina Probner
Echo bude mať 10. výročie svojej existen
cie, 60. výročie vzniku oslávi Pravňanský
zväz žien.
V septembri budeme pripravovať dve
veľké udalosti a výročia na rok 2009, 100
ročnicu železnice a 75. výročie divadelné
ho ochotníctva v Nitrianskom Pravne.
Takýto bude predbežne rok 2008 v kultú
re, no počas roka sú možné zmeny, prípad
ne nové aktivity a ponuky, ktoré nás môžu
osloviť.

MAŠKARNÝ PLES V ZŠ A MŠ NITRIANSKE PRAVNO
Dňa 22.01.2008 sa konal v telocvični Spojenej školy - ZŠ s MŠ Nitrianske
Pravno tradičný maškarný ples žiakov 1.- 4. ročníka. Prípravu a organizá
ciu celého podujatia mala na starosti vedúca vychovávateľka Jurkovičová,
ktorá ples aj moderovala, pripravila plagát o konaní maškarného plesu,
informovala učiteľky o programe a úlohách, zakúpila ceny pre masky
z finančných prostriedkov rodičovského združenia. Nezaobišla sa bez
pomoci vychovávateliek, p. Klincovej a p. Kardošovej, s ktorými pekne vy
zdobili i upratali telocvičňu, pripravili občerstvenie pre žiakov aj so sladkou
odmenou pre všetkých prítomných žiakov.
S každou akciou je dosť práce, ale vychovávateľky sa práce neboja.
A tak si vymysleli, že tento rok urobia niečo viac. Pani Jurkovičová a pani
Klincová obišli viacero firiem a organizácií, aby mohli dať deťom čo najviac
darčekov A tak sa im podarilo získať týchto sponzorov, napísaných v abe
cednom poradí:
Bronislava Witkovská, rodič dieťaťa • Ing.arch.Marian Grom, súkromný
podnikateľ • Kvetinárstvo DARINA • Mgr. Adriana Nesládková NESPA
Malinová • Obchod s lacným textilom a drobným tovarom SILVIA •
PINGUIN Supek a spol. • Potraviny Domaníková • SLOVAKTUAL výroba
plastových okien
Aj touto cestou im patrí ešte raz veľká vďaka. Vďaka patrí aj pani uči
teľkám na ročníkoch 1.- 4. a tiež pani učiteľkám, ktoré v týchto ročníkoch
vyučujú. Upravili žiakov v triedach, odviedli ich do telocvične, pomáhali pri
vydávaní občerstvenia, pri predaji a vyhodnotení tomboly, vyberali rodičov
na hodnotenie masiek, mali na starosti fotografovanie a tiež dozor v telo
cvični i v pavilónoch.
Kto s malými deťmi pracoval, vie, že nie je ľahké usmerniť okolo 170
žiakov. Za pomoci pani vychovávateliek a pani učiteliek sa to organizátorke
podujatia podarilo. Pomohla aj dobrá hudba, o ktorú sa postarala moderá
torka spolu s pánom učiteľom Suchým a pánom učiteľom Mikom. Niektoré
deti boli od začiatku nedočkavé, kedy príde ich chvíľa, kedy ich maska
vyhrá. No a tento rok sme zapojili do hodnotenia okrem poroty aj ostatných
rodičov. Masky sa bodovali a body boli zapísané do veľkej tabuľky. Každý
rodič mohol nielen prispieť, ale i do nej nazrieť.
Takže poďakovanie posielam aj rodičom, ktorí si našli čas pre svoje rato
lesti. Niektorí prišli skôr, iní neskôr, ale všetci dali pocit svojim deťom, že im
na nich záleží. Boli tam aj preto, aby vysvetlili synovi alebo dcére, že v ži

vote sa musíme naučiť aj prehrávať. Myslím si, že nikto neprehral. Výhrou
bola dobrá zábava a pocit, že vynaložená námaha všetkých zúčastnených
nevyšla nazmar. Ešte raz, ďakujeme !
V Nitrianskom Pravne dňa 24. januára 2008
Jurkovičová M, ved. ŠKD

Obec Nitrianske Pravno založila
spoločnosť s ručením obmedzeným
Obecné zastupiteľstvo v Nitr. Pravne na svojom zasadnu
tí dňa 24. 5. 2007 schválilo vytvorenie spoločnosti s ru
čením obmedzeným s názvom Obec Nitrianske Pravno,
s.r.o. Obec je 100%-ným vlastníkom spoločnosti. Spoloč
nosť bola zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresné
ho súdu v Trenčíne 21.8.2007.
Predmet činnosti spoločnosti je: správa majetku obec
ných lesov- hospodárenie v lese a predaj palivového dre
va, správa obecného majetku - nebytové priestory, správa
obecných bytov, úprava a údržba verejných priestranstiev,
nakladanie s odpadmi a ostatné činnosti uvedené v pred
mete podnikania v Obchodnom registri.
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. začala vykonávať svoju
činnosť 1. 1. 2008. Štatutárnym orgánom spoločnosti
sú konatelia spoločnosti: p. Mgr. Suchý Pavel, p. Lenčéš
Peter, p. Kubíček Peter. Výkonným riaditeľom spoločnos
ti bol menovaný 12.12.2007 pán Lenčéš Peter. Adminis
tratívna pracovníčka spoločnosti je Ing. Rupeová Jana.
Sídlo spoločnosti je na adrese Nám. SNP 1/1, Nitrian
ske Pravno a kancelária v Dome služieb Nitr. Pravno na
námestí od dvora.

Práve v chladných zimných dňoch, aké nám prináša aktuálne ročné
obdobie - zima, nám dobre padne možnosť vstúpiť do príjemne vyhria
teho interiéru a ohriať sa. I keď v dnešnej dobe techniky, keď je teplo
v budovách aj v zimnom čase samozrejmosťou, vnímame pojem teplo
domova skôr ako symbol pre domácu pohodu, než skutočné udržia
vanie domáceho kozubu. Nie vždy to tak bolo. Udržiavanie tepla bolo
náročné, vyhrievacie telesá nemali tú schopnosť vykúriť celú miestnosť
či dom ako dnes a preto majstri, schopní vyhotoviť kvalitné kachle, boli
vyhľadávaní. No museli vedieť nielen postaviť kachle, ktoré by čo naj
lepšie hriali a pritom nedymili a boli bezpečné, ale tiež zhotoviť kachlice
na ich stavbu, zodpovedajúce často veľmi vysokým estetickým požia
davkám svojej doby. Veď kachle boli súčasťou príbytku, dotvárali ho
a neraz dominovali jeho zariadeniu.
Počiatky kachliarstva sú úzko späté s hrnčiarstvom na základe rovna
kej používanej suroviny a príbuzných výrobných postupov. Na hornej
Nitre sa až do polovice 19. storočia kachliarstvo a Hrnčiarstvo neoddelili, a aj potom sa niektorí hrnčiari naďalej venovali výrobe kachlíc.
Kachlice na stavbu kachlí sú známe u nás od 14. storočia, spolu s nástu
pom kachlí, ako vyhrievacích telies, do interiérov panských sídel.
V blízkom okolí Nitrianskeho Pravna sa na Vyšehrade našlo z obdo
bia stredoveku okrem množstva inej keramiky aj veľa neglázovaných
komorových, cibuľových a hruškovitých kachlíc. Po založení Nitrian
skeho Pravna okolo roku 1330, ktoré malo hneď charakter mestského
zriadenia, sem lákalo dobývanie zlata jeho ryžovačov, baníkov, drevo
rubačov, remeselníkov a kupcov. Výnosy ťažby priaznivo ovplyvnili kú
pyschopnosť obyvateľstva a tým aj rozvoj remesiel.

Rozmach kachliarskej výroby v lokalite podmienili základné faktory
výroby: dostatok suroviny a dostatok odberateľov. Jedným z prvých,
i keď menších cechov bol hrnčiarsky cech, známy od roku 1634, kto
rého majstri boli aj kachliari. Už v 17. storočí hrnčiari vyrábali a stavali
kachle so zelenou polevou a biele kachlice, tiež kachlice v rámci renty
odovzdávali bojnickému panstvu, ktoré nakupovalo výrobky chýrnych
hrnčiarov v Nitrianskom Pravne. Tovar odovzdávaný do zámku musel
byť na úrovni, vyhovovať kvalitou i vonkajšou úpravou.
V polovici 19. storočia sa niektorí hrnčiari začali venovať výlučne vý
robe a stavaniu kachieľ. O predaj výrobkov sa staral majster sám. Ľudia
si pri objednávaní v dielni určili veľkosť, farbu a vzor kachlí. V 20. sto
ročí na tradičnú remeselnú kachliarsku výrobu nadviazala družstevná
a továrenská výroba. Vznikla parná Palehnerova tehelňa, kachliarska
dielňa a keramická továreň, ktoré reprezentovali tehliarsky a keramický
priemysel. Kachliari sa zamerali na stavbu kachlí, kupovali sa továren
ské kachlice, z nich stavali kachle a opravovali staršie. I keď dielňa na
výrobu kachlí v roku 1962 zanikla, tehelňa a továreň na keramický to
var boli v roku 1948 skonfiškované a začlenené do Slovenských tehelní,
kachliarske remeslo v meste pretrvalo dodnes. V súčasnosti na kachliarske tradície v Nitrianskom Pravne nadväzuje továreň Vekaterm, zalo
žená v roku 2001 a absolventi škôl s umelecko-remeselným zameraním
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v odbore keramika. Výrobcov z regiónu reprezentuje Rastislav Haronik
z Vyšehradného. Jeho výrobky uspokojujú rôzne náročné požiadavky
na moderné aj tradičné kachle, rovnako ako v minulosti.
Z materiálov HNM v Prievidzi
B.H.

KLOBÁSA 2007
Pod týmto názvom sa uskutočnilo nesmierne sympatické
a vtipné podujatie niekoľkých priateľov gurmánov spoločne so
svojimi manželkami 11. januára 2008 v pohostinstve Pravňanka, ktoré je známe aj ako „Škandál".
Téma bola výsostne fašiangová. Kto bol iniciátorom a otcom
myšlienky? Združenie gurmánov Hornonitrianska klobása ude
lilo Marekovi Ollerovi čestný titul Mgr. Klb. (klobásový mana
žér). Tento titul platí pokiaľ nedôjde k znehodnoteniu chuťo
vých pohárikov danej osoby.

Za akým účelom sa uskutočnilo takéto priateľské stretnutie?
Aby sa upevnili kamarátske vzťahy, aby sa odreagovali od kaž
dodenných pracovných i rodičovských povinností.
So sebou si bolo treba priniesť dva páry klobás, lačný žalú
dok, dobrú náladu a samozrejme svoju drahú polovičku. O dô
vod viac sa k nim v tomto roku pridať, čo poviete. Páni pripra
via podľa svojho receptu chutnú klobásu, lačný žalúdok s tým
problém nebude, dobrá nálada na fašiangy je svätou povinnos
ťou a nejakú tu krajšiu polovičku tiež každý doma nájde. Súťaž
mala aj svoje úplne vážne pravidlá, siedmi súťažiaci rozkrájali

svoju chutnú klobásu na taniere, dvanásť porotcov s radosťou
zaťažilo chuťové poháriky. Bodovalo sa prísne.
Zoskupenie priateľov klobás z Nitrianskeho Pravna a oko
lia udelilo ocenenie za 1. miesto v priateľskej súťaži „Klobása
roka 2007" Ľubomírovi Grosovi. Držiteľ ocenenia je opráv
nený k zdvihnutiu nosa pri konzumácii jeho klobás v spoloč
nosti a je povinný vždy Vás ňou pohostiť, pokiaľ to jeho zásoby
umožňujú. Na druhom mieste sa umiestnil Pavol Biely a tretí
bol Marián Grom. Prítomní krčmári zvolili „Miss klobása", takže
i oči si prišli na svoje.
Stretli sa milovníci dobrého jedla, dobrej zábavy, dobrí pria
telia a to dnes nie je málo.
Z materiálov Združenia gurmánov
B.H.

Michal Bolfík bol vyhodnotený ako najlepší brankár turnaja.
Chcem sa chlapcom poďakovať za perfektnú reprezentáciu
obce aj MTJ, ako aj športové vystupovanie na palubovke
i mimo nej. Verím, že naše futbalové nádeje si odniesli veľa
skúseností a zážitkov.
Veľké zadosťučinenie sme ako organizátori pocítili, keď
nám rozhodcovia a zástupcovia zúčastnených mužstiev po
ďakovali za pozvanie a bezproblémový priebeh turnaja.
Musím sa poďakovať pánovi Ollerovi Marekovi a pánovi
Bielemu Františkovi ml., ktorí zabezpečili hladký priebeh
podujatia, ako bol výdaj stravy, nápojov, napolitániek, kon
trola časomiery, zápisy zo stretnutí, vyhodnotenie najlep
ších jednotlivcov a veľa inej drobnej práce.
V neposlednom rade chcem poďakovať sponzorom, ktorí
nám svojimi finančnými príspevkami pomohli zorganizovať
uvedené športové podujatie a predstaviť sa v kolekcii nových
dresov aj s novými loptami a peknými cenami. Sú to Bielik
Anton ml., Krč Marián, Áč Ľuboš st., Popelka Emil, Kračmer Stanislav a firma TONDACH.
•

Áč Pavel

FUTBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV • 9.2.2008, Prievidza

Futbalový turnaj
mladších žiakov
Dňa 9.2.2008 futbalový oddiel MTJ Nitr. Pravno organi
zoval futbalový turnaj mladších žiakov (nar. po 1.1.1995)
v športovej hale v Prievidzi. Zúčastnili sa ho družstvá MFK
Nováky, MŠK Handlová,MTJ Pravenec a usporiadajú
ca MTJ Nitr. Pravno. Hralo sa 2x15 min. s piatimi hráčmi
a jedným brankárom.
Farby Nitr. Pravna hájili: Bolfík Michal, Valentín Adrián,
Žitnik Milan, Žitnik Ján, Adamček Erík, Kertesz Rasťo,
Spevár Jakub, Habšuda Daniel, Baláž Tibor, Žáčik Tomáš,
Krebes Lukáš, Áč Adam, Sekerka Patrik, Dobiš Marcel, Líš
ka Matej, Kocák Dávid. Tréner Ernest Domanik.
Od prvej minúty sa naši chlapci pustili do boja za víťaz
stvom. V prvom zápase s Novákmi sme doplatili na rad ne
premenených vyložených šancí a rozhodujúci gól dostali 40
sek. pred koncom stretnutia.
Druhý zápas s Pravencom sme začali smolne a už po
7.minúte sme prehrávali 0:2, ale potom chlapci zabojovali
a strhli víťazstvo na svoju stranu.
V treťom zápase sme súperili s reprezentantmi MŠK Handlová,účastníkmi 3.1igy. Hneď v 20.sek. sme sa ujali vedenia
najrýchlejším gólom turnaja, ale o ďalších 20 sek. bolo vy
rovnané. A aby tej smoly bolo viac, tak rozhodujúci gól sme
inkasovali 30 sek. pred koncom stretnutia.
V konečnej tabuľke sme obsadili 3. miesto. Náš brankár,

:

čas

mužstvo

mužstvo

výsledok

8,00

ŠKF Handlová

MTJ Pravenec

0:3

Strečanský 3

8,40

MTJ Nitr. Pravno

MFK Nováky

0:1

Jánošík

9,20

MTJ Nitr. Pravno

MTJ Pravenec

5:3

Žáčik 3
Žitnik, Líška

Strečanský 2

10,00

ŠKF Handlová

MFK Nováky

1:1

Petrucha

Jánošík

10,45

ŠKF Handlová

MTJ Nitr. Pravno

3:2

Petrucha 2, Šedík

Žitnik 2

11,20

MFK Nováky

MTJ Pravenec

3:0

góly domácich

góly hosti

Minčik

Šnirc, Jánošík, Zahustel

Tabuľka umiestnenia mužstiev na turnaji
por.

1
2
3
4

mužstvo

skóre

body

z

v r p

MFK Nováky

5 : 1

7

3

210

ŠKF Handlová

4 : 6

4

3

111

MTJ Nitr. Pravno

7 : 7

3

3

102

MTJ Pravenec

6 : 8

3

3

102

Najlepšie vyhodnotení hráči turnaja

Najlepší hráč turnaja
meno

mužstvo

Petrucha Miloš

ŠKF Handlová

Najlepší strelec turnaja
meno

mužstvo

Strečanský Matuš

MTJ Pravenec

Najlepší brankár turnaja
meno

mužstvo

Bolfík Michal

MTJ Nitr. Pravno
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Zmeny vo vedení futbalového oddielu MTJ Nitrianske Pravno
V decembri minulého roku bolo na základe podnetov viacerých občanov
zvolané rokovanie futbalového oddielu za účelom vyriešenia zlej situácie
A mužstva dospelých. Na základe doporučenia členov oddielu bolo vyvo
lané rokovanie s možným kandidátom na predsedu p. Tiborom Matejčekom. Po následných stretnutiach a konzultáciách pán Matejček funkciu
predsedu futbalového oddielu prijal. P. Matejček sa dohodol na spolupráci
s novými členmi vedenia futbalového oddielu p. Dzianom, p. Áčom Pavlom
a p.Fazekašom. Do funkcie nového trénera A mužstva bol ustanovený pán
Július Čikas. Následne na návrh nového vedenia oddielu bol za hospodára
na futbalovom štadióne menovaný pán Jozef Hiščár.
Veríme, že uskutočnené zmeny prispejú k zlepšeniu situácie v pravňanskom futbale a nášmu mužstvu sa podarí zaujať dôstojné miesto v tabuľke
IV. ligy.
Prajeme veľa úspechov!

Valné zhromaždenie MTJ

Každoročne vo februári sa v zasadačke OcÚ koná valné zhromaždenie MTJ Nitrian
ske Pravno. Nebolo tomu inak ani tento rok a 13.februára sa stretli zástupcovia
všetkých oddielov MTJ (futbalový, RTVŠ, stolnotenisový, tenisový, basketbalový,
lyžiarsky, turistický ) spolu 17 členov, ktorí hodnotili svoju činnosť, hospodárenie
za uplynulé obdobie, prejednávali pridelenú dotáciu na rok 2008 od obce a veno
vali sa možnostiam rozvoja jednotlivých oddielov v blízkej budúcnosti. V diskusii
p.Suchý vyzval predsedov všetkých oddielov, aby pravidelne informovali verejnosť
o pripravovaných športových podujatiach a o ich výsledkoch formou zverejne
nia v Pravnianskych zvestiach a na internetovej stránke obce. Dôležitou bola tiež
diskusia ohľadom získavania finančných prostriedkov. Všetkým členom MTJ bolo
odporučené aby sa aktívne zapájali do získavania fin. prostriedkov z 2% z daní fyz.
a právnických osôb.

Sústredenie dorastu 5.2. - 9 . 2 . 2 0 0 8
Už po tretíkrát sme sa zúčastnili zimného sústredenia. Opäť sme si vy
brali školu v prírode v Kľačne, kde nám p. Dzian, riaditeľ školy, vytvoril
dobré podmienky, či už ubytovacie, stravovacie alebo možnosťou využí
vať telocvičňu a saunu.
Sústredenie sa uskutočnilo iba vďaka sponzorovi, ktorým bola ten
toraz firma PLAST-COM, p. Ján Češek. Pod vedením trénera, Juraja
Klajbera, sa sústredenia zúčastnili 15 hráči:
Rusnok, Lichner, Kaman, Bačinský, Adamček Ján, Pánis, Galus, Šandor, Leitman, Greschner Martin, Hurajt, Haluš, Pavlíček, Valentín
a Češek.
Nezúčastnili sa ho len 3 hráči. Kristel bol na lyžiarskom zájazde so
školou, Greschner Michal pre chorobu a Rybár bez udania dôvodu.
Trénovali sme 3xdenne. Ráno sme boli v telocvični a dva tréningy sme
absolvovali v teréne. Zamerali sme sa na kondičnú vytrvalosť, chlapci
doslova hltali kilometre, ked 'len v prvý deň sme odbehli 18 km. Mňa po
tešilo, že v popredí sa držali chlapci, ktorí prišli v lete od žiakov. Boli to
Valentín, Češek, Haluš, ktorých po polročnom výpadku dobre dopĺňal
Hurajt, ktorý bol azda najaktívnejší počas celého sústredenia. V tesnom
závese behávali Greschner, Leitman, Bačinský. Posledný večer sme
mali masáž, ktorú nám už po 3x zabezpečila p. Peniašková s pomocníč
kou slečnou Lackovou.
Na záver by som chcel poďakovať už hore uvedeným ľuďom a v nepo
slednom rade aj hráčom, že boli ochotní vymeškať 4 dni zo školy a zú
častnili sa sústredenia.
Pevne verím, že táto drina nebola zbytočná a že sa premietne do herné
ho prejavu mužstva a do výsledkov v jarnej časti súťaže.
Autor: Juraj Klajber

V súvislosti s tým by sme chceli poprosiť občanov, ktorí chcú finančne podporiť
niektorý z oddielov MTJ aby tak urobili prostredníctvom darovania 2% zo svojich
daní. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na OcÚ.
Ak máte tlačivá k dispozícii, uvádzame nasledovné údaje o prijímateľovi:
Miestna telovýchovná jednota
Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
občianske združenie
IČO:00620734
Ďakujeme
predseda MTJ

Pozývame všetkých milovníkov
ochotníckeho divadla a aj tých ostatných
v dňoch 28.-30. marca 2008 na IX. ročník
Divadelnej jari Jána Roháča - festival
zábavného divadla.
Aj tento ročník sľubuje dobrú zábavu
a exkluzívnych hostí.

