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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 8.9. 2016 v časti Vyšehradné
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nitrianskom Pravne zvolal starosta obce Ing.
Jozef Balčirák, privítal všetkých poslancov 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 zverejnený.
Upozornil, že z rokovania je robený
audiozáznam.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 8
poslancov a 3 poslanci sa ospravedlnili.
Rokovanie zastupiteľstva je uznášania schopné.
Starosta obce predložil na rokovanie program
zasadnutia. Vyzval poslancov, aby podali návrhy
na doplnenie alebo inú zmenu programu.
Poslanci zmenu nenavrhli. Všetci prítomní
poslanci hlasovali za predložený návrh
programu zasadnutia a toto sa uberalo
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. Správa hlavného kontrolóra obce o
vykonaných kontrolách za I. polrok 2016
6. Informatívna správa o plnení rozpočtu obce
Nitr. Pravno za I. polrok 2016 a monitorovacia
správa o plnení programového rozpočtu za I.
polrok 2016
7. Návrh na III. úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno
na rok 2016
8. Návrh na predlženie nájomných zmlúv
9. Majetok obce – odpredaj pozemkov
10. Rôzne – informácie
11. Diskusia
12. Uznesenie
13. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady, doporučenia
a kontrolu plnenia uznesení predložila p. Boďová
Ľubica - prednostka OcÚ Nitr. Pravno.
Informatívnu správu hlavného kontrolóra o
plnení uznesení obecného zastupiteľstva
predložila Ing. Košťálová Anežka hlavná
kontrolórka obce a tiež Správu hlavného
kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za I.
polrok 2016.
Informatívnu správu o plnení rozpočtu obce
Nitr. Pravno za I. polrok 2016 a monitorovaciu

správu o plnení programového rozpočtu za I.
polrok 2016 predložila Ing. Líšková Katarína a
zároveň predložila návrh na III. úpravu rozpočtu
obce Nitr. Pravno na rok 2016.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných
zmlúv nájomníkom v obecných bytoch podľa
predloženého návrhu od správcu bytov Spol.
Obec Nitr. Pravno s.r.o. predložila p. Boďová
Ľubica – prednosta OcÚ Nitr. Pravno.
Návrh na odpredaj pozemkov s odporúčaním
komisie výstavby, obecnej rady a pracovného
zasadnutia poslancov OZ predložil starosta obce
Ing. Balčirák Jozef.
Starosta k jednotlivým odpredajom predložil
prezentáciu s podrobným vysvetlením, kde sa
predmetný pozemok nachádza.
Starosta obce vyzval poslancov a ostatných
prítomných k diskusii k prejednávaným
materiálom a iným záležitostiam podľa
vlastného zváženia.
Mgr. Heldiová Beáta – poslankyňa
- K požiadavke MUDr. Elischera sa vyjadrila, aby
poslanci k záležitosti zmeny územného plánu
vyjadrili svoj názor k výstavbe čerpacej stanice
PHM pri cintoríne.
Ing. Pekár Peter – poslanec
– zaujímal sa o použité finančné prostriedky na
chod fontány na námestí, k prevádzke novej
internetovej stránke obce, k havarijnému stavu v
Materskej škole v Nitr. Pravne.
Znášik Peter – poslanec
– hovoril k odpredaju pozemkov podľa
odporúčania komisie výstavby.
Ing. Áč Pavel – poslanec
– predložil informáciu o činnosti komisie pre
kultúru a šport o uskutočnených a
pripravovaných kultúrnospoločenských akciách.
Bc. Žillová Zdenka – poslankyňa
– informovala o činnosti komisie výstavby o
problematike, ktorú táto prejednávala.
Pán Zjaťko Pavel – občan
– vo svojom diskusnom príspevku sa zaoberal
problematikou
nasledovne:
- možnosť vybudovania cyklochodníka vedľa
štátnej cesty do časti Vyšehradné
- že časť Vyšehradné nemá volebný obvod,
občania si nemôžu voliť poslanca za túto časť
- požaduje pre občanov tejto časti
najzákladnejšie veci pre život.
- žiada poslancov – riešiť nebezpečnú štátnu
cestu, odporúča požiadať o pomoc predsedu VÚC

POZVÁNKY
V mesiaci december
pre Vás pripravujeme:
5. december
Mikuláš na námestí
od 17.00 hod.

10. december
Vianočné trhy
a vianočné tvorivé
dielne
16. december
Predvianočný koncert
v kostole o 17.00 hod.
31. december
Silvester na námestí
od 21.00 hod.

p. Bašku k vybudovaniu chodníka vedľa štátnej
cesty.
- kladne hodnotil zveľadenie budovy KD vo
Vyšehradnom na čom má zásluhu OZ Vyšehrad.
- nevykáša sa tráva v časti Vyšehradné,
odporúča zakomponovať do správy obce
- autobusové zastávky sú vo veľmi zlom stave
Pán Petráš – občan
– požaduje zabezpečiť obmedzenie rýchlosti na
štátnej ceste cez časť Vyšehradné, odporúča
umiestniť merač rýchlosti
- Kamenná ulica je veľmi zlom stave treba
zabezpečiť opravu
- autobusový spoj, ktorý ide do N. Pravna o 6,30
hod. a späť ide o 10.00 hod. Treba upraviť
dohodnúť s SAD.
- pri poruche vody a jej odstávke domy na kopci
nemajú dlho po oprave vodu, systém je zle
natlakovaný a občania sú dlho bez vody.
Požaduje situáciu riešiť s Vodárenskou
spoločnosťou.
- zimná údržba je zle naplánovaná, je potrebné
údržbu zabezpečiť
včas v tejto časti obce.
Starosta obce informoval k požiadavkám z
diskusných príspevkov, pripravená je projektová
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dokumentácia na opravu MK, čakáme len na
výzvu, náklad rekonštrukcie je 2 mil. Euro.
Informoval tiež k požiadavke na zriadenie
cyklotrasy táto je naplánovaná na VÚC.
Záležitosť sa rieši.
p. Kopečná – občan
– požaduje zabezpečiť v zimných mesiacoch
odhŕňanie snehu v uličke kde ona býva, adresa
844/25 časť Vyšehradné.
P. Uhrinec Milan – občan
- žiada obec o pomoc v časti Vyšehradné je zlý
telefónny signál mobilných operátorov.
Starosta obce odporučil p. Uhrincovi, aby občania
predložili písomnú žiadosť - požiadavku na
zlepšenie telefónneho signálu a túto doručili na
Obecný úrad v Nitr. Pravne. Operátorov je viac, s
ktorými majú občania dohodnutý zmluvný vzťah
preto bude potrebné osloviť viacerých
operátorov.
p. Zjaťková – občan
– žiadala informáciu kedy bude rekonštruovaná
autobusová
zastávka v časti
Vyšehradné.
Starosta obce informoval, že autobusová
zastávka bude realizovaná do 31. 12. 2016.
p. Polonyi – občan
– informoval sa ako je to riešené s
pohostinstvom v časti Vyšehradné. Spotrebuje
sa tu elektrina, platí ju obec pre úzku skupinu ľudí.
p. Uhrincová Jana – občan za OZ Vyšehrad –
informovala, že členovia OZ Vyšehrad využívajú
priestory pre svoju činnosť, zveľadili priestory
kultúrneho domu, organizuje sa tu tvorivá
činnosť občanov a hlavne detí v letných
mesiacoch.
p. Uhrinec Milan – občan – predložil informáciu o
usporiadaných akciách v KD Vyšehradné a
brigádnickej činnosti členov združenia.
p. Zjaťko Pavel – občan
– zaujímal sa, či sa počíta s výstavbou kanalizácie
aj v časti Vyšehradné.
Po ukončení diskusie starosta obce vyzval
predsedu návrhovej komisie p. Ollera Mareka,
aby predložil po zapracovaní návrhov a
pripomienok 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/ Správu hlavného kontrolóra obce o plnení
uznesení obecného zastupiteľstva
c/ Správu hlavného kontrolóra obce o
vykonaných kontrolách za I. polrok 2016
d/ Informatívnu správu o plnení programového
rozpočtu obce Nitr. Pravno za I. polrok 2016 a
monitorovaciu správu o plnení programového
rozpočtu za I. polrok 2016
II. Schválilo
a/ III. úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno na rok
2016 podľa predloženého návrhu.
b/ Vyplatiť odmenu pre hlavného kontrolóra
obce v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/90 Zb. v
znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 30 %
mesačného platu za obdobie I. polroku 2016.
c/ Odpredaj pozemku p .č. 1325/1- záhrada o
výmere 106 m2 p. Kubalovi Róbertovi za cenu 1,€.
Odpredaj pozemku je prípadom hodným
osobitného zreteľa, nakoľko predmetná parcela
bola p. Kubalovi odpredaná dňa 18. 12. 1990 a
kúpna zmluva bola na Štátnom notárstve v
Prievidzi zaregistrovaná dňa 28. 12. 1990, čím
nadobudla účinnosť avšak do dnešného dňa je
predmetná parcela vedená na LV obce. Termín:
31. 12. 2017
d/ Odpredaj pozemku p. č. 2044/16 – ostatná
plocha o výmere 226 m2, k. ú. Nitr. Pravno pre p.
Jána Kohúta, Turcelova ul. 230/30, Nitr. Pravno
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za cenu 17,- €/m2 na základe jedinej cenovej
ponuky.
Termín: 31. 12. 2017
e/ Odpredaj časti pozemku p. č. 1895/1 – trvalé
trávnaté porasty k. ú. Nitr. Pravno – Chvojnica o
výmere 668 m2 z nej na základe geometrického
plánu cca 271 m2 formou priameho predaja za
cenu 20,- € /m2. Termín: do 31. 12. 2018
f/ Zmenu uznesenia č. 6/2015 zo dňa 19. 11. 2015 v
bode II. písm. f/ vysporiadanie
spoluvlastníckych pomerov v zmysle
geometrického plánu č. 99/2015 zo dňa
14.10.2015 nasledovne:
Vypustiť p. č. 2166/5 – trvalé trávnaté porasty o
výmere 543 m2 a p. č. 2166/4 trvalé trávnaté porasty o výmere 543 m2.
g/ Zámer prenajať pozemky p.č. 1999/1 - TTP o
výmere 62.684 m2,1999/2 - TTP o výmere 48.037
m2, EKN p.č. 5276/1 - TTP o výmere 2.569 m2,
p.č. 5276/2 - TTP o výmere 13.608 m2, p.č. 5277/2
- TTP o výmere 1.080 m2, p.č. 5277/1 - TTP o
výmere 157 m2
h/ Predĺženie platnosti nájomných zmlúv
nájomníkom bytov v bytovom dome „A“,C“, E“,H“ v
Nitr. Pravne na 3 roky podľa zoznamu na prílohe v
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. z 26. 10. 2010 o
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní.
Darina Valentová, Hviezdoslavova 1113/3, č.b. 2,
Nitrianske Pravno, bytový dom A (doba nájmu do
14.12.2016) od 15. 12. 2016 do 15. 12. 2019, Ivana
Pazdziurková, Hviezdoslavova 1113/3, č.b. 3,
Nitrianske Pravno, bytový dom A (doba nájmu do
14.12.2016) od 15. 12. 2016
do 15. 12. 2019,
Miroslava Varényiová, Hviezdoslavova 1113/3,
č.b. 7, Nitrianske Pravno, bytový dom A (doba
nájmu do 14.12.2016) od 15. 12. 2016 do 15. 12. 2019,
Jarmila Rybárová, Hviezdoslavova 1113/5, č.b. 10,
Nitrianske Pravno, bytový dom A (doba nájmu do
14.12.2016) od 15. 12. 2016 do 15. 12. 2019, Monika
Kurková, Hviezdoslavova 1113/5, č.b. 11,
Nitrianske Pravno, bytový dom A (doba nájmu do
14.12.2016) od 15. 12. 2016 do 15. 12. 2019,
manž. Lýdia a Július Ofertáleroví,
Hviezdoslavova 1115/11, č.b. 5, Nitrianske Pravno,
bytový dom C (doba nájmu do 01.11.2016) od 2. 11.
2016 do 2. 11. 2019, Maroš Vallo, Hviezdoslavova
1117/19, č.b. 2, Nitrianske Pravno, bytový dom E
(doba nájmu do 27.12.2016) od 28. 12. 2016 do 28.
12. 2019, Helena Kvašaiová, Róbert Hianik,
Hviezdoslavova 1117/19, č.b. 3, Nitrianske Pravno,
bytový dom E (doba nájmu do 15.11.2016) od 16. 11.
2016 do 16. 11. 2019, Mária Teplanová,
Hviezdoslavova 1120/31, č.b. 1, Nitrianske Pravno,
bytový dom H (doba nájmu do 15.12.2016) od 16.
12. 2016 do 16. 12. 2019, Ružena Búciová,
Hviezdoslavova 1120/31, č.b. 2, Nitrianske
Pravno, bytový dom H (doba nájmu do 15.12.2016)
od 16. 12. 2016 do 16. 12. 2019, Mgr. Edita
Miklošovičová, Hviezdoslavova 1120/31, č.b. 4,
Nitrianske Pravno, bytový dom H (doba nájmu do
15.12.2016) od 16. 12. 2016 do 16. 12. 2019, manž.
Ing. Martina a Ján Rumpeloví, Hviezdoslavova
1120/31, č.b. 5, Nitrianske Pravno, bytový dom H
(doba nájmu do 15.12.2016) od 16. 12. 2016 do 16.
12. 2019, Zuzana Mikulová, Hviezdoslavova
1120/31, č.b. 6, Nitrianske Pravno, bytový dom H
(doba nájmu do 15.12.2016) od 16. 12. 2016 do 16.
12. 2019, Štefánia Sekerková, Hviezdoslavova
1120/31, č.b. 7, Nitrianske Pravno, bytový dom H
(doba nájmu do 15.12.2016) od 16. 12. 2016 do 16.
12. 2019, Nikola Ličková, Ronald Kurbel,
Hviezdoslavova 1120/31, č.b. 11, Nitrianske
Pravno, bytový dom H (doba nájmu do 15.12.2016)
od 16. 12. 2016 do 16. 12. 2019, manž. Marta a Karol
Metonoví, Hviezdoslavova 1120/33, č.b. 13,
Nitrianske Pravno, bytový dom H (doba nájmu do
15.12.2016) od 16. 12. 2016 do 16. 12. 2019, Helena
Richterová, Hviezdoslavova 1120/33, č.b. 16,
Nitrianske Pravno, bytový dom H (doba nájmu do
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15.12.2016) od 16. 12. 2016 do 16. 12. 2019, Martin
Kováč, Hviezdoslavova 1120/33, č.b. 18,
Nitrianske Pravno, bytový dom H (doba nájmu do
15.12.2016) od 16. 12. 2016 do 16. 12. 2019, Eva a
Adam Adamčekoví, Hviezdoslavova ul. 1113/3,
č.b. 1, Nitr. Pravno, bytový dom A (doba nájmu do
1. 10. 2016) od 2. 10. 2016 do 2. 10. 2019
i/ Použitie prostriedkov z rezervného fondu vo
výške 15.996,51 € na dokončenie modernizácie v
Materskej škole na odstránenie havarijného
stavu v Materskej škole v Nitr. Pravne.
III. R u š í
V uznesení č. 3/2014 zo dňa 3. 4. 2014 v bode
III.schvaľuje písm. d/.
IV. N e s c h v a ľ u j e
a/ Odpredaj pozemkov Spoločnosti AGROMA na
základe ich žiadosti č. 2016/039-ACH zo dňa 26.
5. 2016.
b/ Odpredaj časti pozemku p. Ing. Halodovi
Vladimírovi, Štúrova 1020/51, Nitr. Pravno na
základe jeho žiadosti zo dňa 18. 5. 2016
zaevidovanej pod číslom 902/2016.
V. U k l a d á
Obecnému úradu v Nitr. Pravne z a d a ť
vypracovanie právneho stanoviska u právnika
JUDr. Zajaca, k možným následkom súvisiacim so
zmenou územného plánu - vypustenie čerpacej
stanice PHM pri cintoríne v Nitr. Pravne z
Územného plánu obce. Termín: 30. 9. 2016
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef dal za
predložený návrh hlasovať.
Poslanci hlasovali nasledovne:
a/ Za bod II. c/ - so zohľadnením 3/5 prítomných
poslancov. Za prijatie hlasovali všetci prítomní
poslanci v počte 8 poslancov.
b/ Za zbytok uznesenia podľa predloženého
návrhu hlasovali všetci prítomní poslanci v počte
8 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.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitr.Pravne dňa 3.11.2016
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nitrianskom Pravne zvolal starosta obce Ing.
Jozef Balčirák do Centra sociálnych služieb Bôrik
v Nitr. Pravne, privítal všetkých poslancov 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 zverejnený.
Upozornil, že z rokovania je robený
audiozáznam.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 10
poslancov a 1 poslanec sa ospravedlnil.
Rokovanie zastupiteľstva je uznášania schopné.
Starosta obce predložil na rokovanie program
zasadnutia. Vyzval poslancov, aby podali návrhy
na doplnenie alebo inú zmenu programu.
Poslanci zmenu nenavrhli. Všetci prítomní
poslanci hlasovali za predložený návrh
programu zasadnutia a toto sa uberalo
nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady, doporučenia a
kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. IV. na rok
2016
5. Doplnenie členov Zboru pre občianske
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záležitosti v obci Nitr. Pravne
6. Návrh na predlženie nájomných zmlúv
7. Zverenie majetku obce do správy Spojenej
školy Nitr. Pravno
8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy s organizačnými zložkami v Nitr.
Pravne v školskom roku 2015/2016
9. Rôzne – diskusia
10. Uznesenie
11. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady, doporučenia
a kontrolu plnenia uznesení predložila p. Boďová
Ľubica - prednostka OcÚ Nitr. Pravno. Návrh na
IV. úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno na rok 2016
predložila Ing. Líšková Katarína. Tento materiál
dostali poslanci v materiáloch na rokovanie.
Návrh na doplnenie členov Zboru pre občianske
záležitosti v obci Nitr. Pravne predložila p.
Boďová Ľubica - prednostka OcÚ Nitr. Pravno.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv
nájomníkom v obecných bytoch podľa
predloženého návrhu od správcu bytov Spol.
Obec Nitr. Pravno s.r.o. predložila p. Boďová
Ľubica – prednosta OcÚ Nitr. Pravno. K návrhu na
zverenie majetku obce do správy Spojenej školy
Nitr. Pravno predložila informáciu Ing. Líšková
Katarína.
Informáciu k správe o výchovno-vzdelávacej
činnosti Spojenej školy s organizačnými
zložkami v Nitr. Pravne v školskom roku
2015/2016 predložil Mg. Holec Stanislav –
riaditeľ Spojenej školy v Nitr. Pravne.
Po prerokovaní programu starosta obce
vyzval poslancov a ostatných prítomných k
diskusii k prejednávaným materiálom a iným
záležitostiam podľa vlastného zváženia.
Ing. Áč Pavel – poslanec –
- predložil informáciu o činnosti komisie pre
kultúru a šport k
plánovaným pripravovaným
kultúrnym akciám do konca kalendárneho roka.
Informoval ďalej o plánovanom vydaní
pohľadnice Nitr. Pravno ako prezentáciu obce.
Bc. Žillová Zdenka – poslankyňa – predložila
informáciu o činnosti komisie výstavby a
plánovaným stavebným akciám na rok 2017.
Kubíček Peter – poslanec
– predložil informáciu zo zasadnutia komisie
finančnej k
prejednávaným materiálom,
ktoré sú predmetom rokovania zastupiteľstva a
predložené v návrhu na uznesenie.
Ing. Pekár Peter – poslanec
– zaujímal sa v akom štádiu je príprava na
vydanie monografie obce Nitr. Pravno.
- v akom štádiu je príprava novej webovej stránky
obce
- poklopy umiestnené na MK na Hviezdoslavovej
ulici spôsobujú pri prejazde aut veľký hluk,
požaduje nápravu

Starosta obce Ing. Balčirák Jozef predložil
informáciu k stave prípravy na vydanie
monografie o obci Nitr. Pravno, zhotovuje sa
fotodokumentácia, je zozbierané veľmi veľa
materiálov z Nemecka. Termín na odovzdanie
spracovanej dokumentácie je do 15.12.2016.
V súčasnej dobe sa na novej stránke
intenzívne pracuje, vytvára sa obraz stránky do
konca roka by mala by plne funkčná.
Na výmene poklopov sa v súčasnej dobe
pracuje, záležitosť je v riešení so zhotoviteľom
prác.
Mgr. Holec Stanislav – riaditeľ Spojenej školy
– chváli záujem poslancov zo strany obce
rokovať s riaditeľstvom školy o prioritách k
stavebným úpravám v Spojenej škole pre budúci
rok 2017.
p. Čavojský – občan
– požaduje vyspraviť prístupovú cestu pri toku
rieky Nitra za Zorničkou k novopostaveným
rodinným domom.
K tejto záležitosti starosta obce odporučil
zapracovať do návrhu na uznesenie prejednať v
komisii výstavby riešenie výstavby miestnej
komunikácie.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef informoval, že k
výstavbe kanalizácie v súčasnej dobe sa
zabezpečuje výberové konanie, občania budú
včas informovaní k postupu prác na kanalizácii. Z
dôvodu nepriazne počasia a nedostatok
zamestnancov malo za následok sklz prác na
úprave cintorína.
Po ukončení diskusie starosta obce vyzval
predsedu návrhovej komisie p. Kubíčka Petra,
aby predložil po zapracovaní návrhov a
pripomienok návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 5/2016
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/ Návrh na úpravu rozpočtu obce č. IV. na rok
2016
c/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy s organizačnými zložkami v
Nitr. Pravne v školskom roku 2015/2016

PRAVNIANSKE ZVESTI
manž. Marta a Vojtech Štefanoví,
Hviezdoslavova 1113/3, č.b. 8, Nitrianske Pravno,
bytový dom A (doba nájmu do 14.12.2016) od 15.
12. 2016 do 15. 12. 2019, Ervín Krebes,
Hviezdoslavova 1115/11, č.b. 2, Nitrianske Pravno,
bytový dom C (doba nájmu do 30.12.2016)
od 31. 12. 2016 do 31. 12. 2019, Valéria Ličková,
Hviezdoslavova 1117/19, č.b. 1, Nitrianske Pravno,
bytový dom E (doba nájmu do 15.11.2016)
od 16. 11. 2016 do 16. 11. 2019, Blanka Dudášová,
Ivan Slota, Hviezdoslavova 1120/33, č.b. 14,
Nitrianske Pravno, bytový dom H (doba nájmu do
15.12.2016), od 16. 12. 2016 do 16. 12. 2019, Zuzana
Baginová, Hviezdoslavova 1114/7, č. b. 1,
Nitrianske Pravno, bytový dom B (doba nájmu do
15. 12. 2016) – ide o bezbarierový byt (dobu nájmu
predlžiť max. 1 rok) od 16. 12. 2016 do 16. 12. 2017
c/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy s organizačnými zložkami v Nitr.
Pravne v školskom roku 2015/2016.
d/ Zloženie členov Zboru pre občianske
záležitosti v obci Nitr. Pravno v zmysle Štatútu
zboru nasledovne:
Ing. Balčirák Jozef, Jamrichová Otília,
Matušíková Alica, Pojezdalová Hilda, Grešnerová
Soňa, Mgr. Frolová Monika, Dobrovičová Daša,
Bc. Žillová Zdenka, Kubíček Peter
III. Z v e r i l o
Do správy Spojenej školy v Nitrianskom Pravne
majetok nasledovne:
- Modernizácia v Materskej škole Nitr. Pravne v
zostatkovej cene 37.426,49 €
- Oplotenie Spojenej školy v Nitr. Pravne v
zostatkovej cene 3.669,57 €
IV. U l o ž i l o
Stavebnej komisii zaoberať sa vybudovaním
prístupovej cesty a možnosti výstavby
rodinných domov na pozemkoch za Dlhou ulicou
v Nitr. Pravne.

Starosta obce Ing. Balčirák Jozef dal za
predložený návrh hlasovať. Poslanci hlasovali
nasledovne:
a/ Za bod II. a/ - so zohľadnením 3/5 prítomných
poslancov. Za prijatie hlasovali všetci prítomní
poslanci v počte 10 poslancov.
b/ Za zbytok uznesenia podľa predloženého
návrhu hlasovali všetci prítomní
poslanci v počte 10 poslancov.
II. S c h v á l i l o
a/ IV. úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno na rok Keďže viac pripomienok nebolo a program bol
vyčerpaný starosta obce Ing. Balčirák Jozef
2016 podľa predloženého návrhu.
b/ Predĺženie platnosti nájomných zmlúv poďakoval poslancom a ostatným prítomným za
nájomníkom bytov v bytovom dome „A,B,C,E,H“ v účasť a zasadnutie vyhlásil za skončené.
Nitr. Pravne na 3 roky podľa zoznamu na prílohe v
Ľubica Boďová
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. z 26. 10. 2010 o
Prednosta OcÚ Nitr. Pravno
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní.

AKADÉMIA SENIOROV
Ako už iste všetci dobre vieme, október je
mesiac úcty k starším. Samozrejme ani my sme
na to nezabudli a tak sme si vo štvrtok
20.októbra uctili našich skôr narodených v
požiarnej zbrojnici v Nitrianskom Pravne, kde si
pre nich naše deti z materskej a základnej
umeleckej školy pripravili krásny program plný
spevu tanca a hudby.
Ešte raz všetkým seniorom prajeme všetko len
to najlepšie a hlavne pevné zdravie, ktoré je v
živote najdôležitejšie...
M.V.T.
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Šarkaniáda
V nedeľu 23. októbra sme sa
stretli na športovom ihrisku v
Nitrianskom Pravne, aby sme využili
čaro jesene na púšťanie šarkanov.
Počasie nám naozaj prialo, čomu sa
potešili hlavne deti keď že takmer
všetky šarkany lietali. Porota mala
náročné rozhodovanie no
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CINTORÍN
Vážení spoluobčania,
vo svojom príspevku chcem upriamiť Vašu
pozornosť na problematiku cintorína v našej
obci.
V čase, kedy sa iné cintoríny obnovujú a nikto
ich neruší, keď sa v okolitých obciach
zakladajú Parky rodákov, v hlavných
mestách sa na cintorínoch konajú prehliadky
so sprievodcom, sa my k nášmu cintorínu
správame doslova barbarsky. Cenné
pomníky hyzdia nápisy „Hrobové miesto
určené na likvidáciu“, v tráve a burine sú
pohádzané náhrobky zo zrušených
hrobových miest. Dá sa tento prístup
ospravedlniť nedostatkom hrobových
miest?
Zlú situáciu chceme ešte zhoršiť možnou
výstavbou čerpacej stanice v blízkosti
cintorína. Podotýkam, že hranica pozemku

čerpacej stanice nie je v súlade s platným
a účinným znením zákona o pohrebníctve,
pretože je bližšie ako 50 metrov, čo je
ochranné pásmo cintorína.
Snaha zahraničnej firmy, ktorá má záujem
vybudovať novú čerpaciu stanicu, obísť
zákon tým, že budova čerpacej stanice bude
od cintorína vzdialená 50 metrov, je
hanebná. Pýtam sa, či by si to dovolili aj
doma, alebo sme pre nich len banánová
republika, kde sa dá všetko dosiahnuť
korupciou a obchádzaním zákona.
Viete si predstaviť, ako bude poslednú
rozlúčku rušiť hluk z čerpacej stanice?
Takmer na každom hrobe je nápis Odpočívaj
v pokoji! Tak našim predkom a rodičom ten
pokoj doprajme. Nerušme miesto ich
posledného odpočinku, lebo raz naše deti
vyhodia z hrobov aj nás, keď ich to sami
naučíme. Zachovajme nášmu cintorínu
dôstojnosť, úctu a pietu, pretože kto si neváži
predkov, nepatrí do civilizovaného sveta.

Návšteva sklárskeho skanzenu

Na záver si dovoľujem predložiť konkrétny
návrh riešenia situácie: nakoľko aj
v územnom pláne našej obce (str. 24 textovej
časti) je plánované rozšírenie cintorína na
obe strany a vybudovanie parkovísk,
navrhujem, aby obec získala plochu, na
ktorej je v územnom pláne zakreslená
čerpacia stanica pohonných hmôt, či už
odkúpením od súčasného majiteľa alebo
výmenou za inú parcelu v obci, a tak získala
priestor na nové hrobové miesta, ako aj na
dôstojné parkovanie či už na pohreboch
alebo v období Dušičiek.
MUDr. Mária Elischerová
Príspevok bol prednesený na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom
Pravne, ktoré sa konalo 8. septembra 2016 vo
Vyšehradnom.

V predposledný septembrový deň
sme so žiakmi 4. A, 4. B a 4. C
navštívili Sklársky skanzen Sklenný
sen vo Valaskej Belej. Pán Dolinaj
deťom priblížil sklárske umenie,
ktoré má vo Valaskej Belej tradíciu
už od roku 1747. Deti videli, ako sa
vyrába fúkané sklo cez sklársku
píšťalu, dozvedeli sa, z čoho vzniká
a aké pomôcky sa používajú na jeho
tvarovanie. Pod rukami šikovného
majstra sklára vznikali na počkanie
nádherné výtvory – vtáčik, kvietok,
snehuliak, labuť či srdiečko.
Prezentáciu sklárskeho umenia
ocenili deti potleskom. Domov sme
si odnášali novú zaujímavú
skúsenosť a sklenený suvenír na
pamiatku.
PaedDr. Petra Drábiková
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Počuli sme vrúcny hlas
11.9.2016 sa spevácky zbor TENEREZZA zúčastnil na prehliadke
festivalu mariánskych pútnických piesní v kostole sv. Cyrila a
Metoda v Lehote pod Vtáčnikom.
Spoluorganizátorom uvedeného podujatia bolo Regionálne
kultúrne centrum v Prievidzi. V úvode sa účinkujúcim prihovoril
správca farnosti Mgr. Miroslav Baláž. Pozvanie prijal aj starosta
obce RSDr. Ján Cipov a riaditeľka Regionálneho kultúrneho
centra v Prievidzi Mgr. Ľudmila Húsková. Uvedení predstavitelia
privítali účastníkov festivalu a popriali im veľa tvorivých
úspechov.
Na podujatí sa zúčastnilo 14 speváckych skupín a zborov,kde
počet účinkujúcich dosiahol číslo 180.
Spevácky zbor TENEREZZA na prehliadke vystúpil ako
hosť,kde zaspieval 3 skladby: Gutler: Ave Maria,chrámovú pieseň
Nad slnko jasnejšia a najnovšiu skladbu s uvedenou tematikou od
skladateľa Guy Forbsa Ave Maria. V závere podujatia všetky
zbory zaspievali spoločne pieseň "Zaznejte piesňou údolia".
Všetci účinkujúci obdržali Pamätný list za účasť na už
18.ročníku tohto festivalu. Možno konštatovať,že podujatie našlo
odozvu aj u miestneho obyvateľstva,ktoré snahu jednotlivých
účinkujúcich odmenilo potleskom.
Ale najviac uznania sa dostalo nášmu zboru pod vedením pani
Alice Matušíkovej DiS.art a sme radi,že sme aj týmto spôsobom
mohli dôstojne reprezentovať našu obec.
J.Hrabovská

Probner Echo

Jubilejný kultúrny festival v Handlovej

Tretiu augustovú sobotu t.r.
miestny spevokol Probner Echo
cestoval spolu s ďalšími
speváckymi skupinami a
zástupcami obcí Hauerlandu
pozdraviť banské mesto pod
Veľkým a Malým Gričom a
druhé najväčšie mesto v Hornonitrianskej kotline Handlovú.
Kultúrne podujatie sa konalo
pri príležitosti 25.výročia
založenia KNS na Slovensku.
Prvé kroky návštevníkov viedli
krásne zrenovovaným
Námestím baníkov do
najvýznamnejšej historickej
pamiatky Handlovej , do Kostola
sv. Kataríny, ktorého dejiny
siahajú do začiatku 14.storočia.
V tejto ozdobe námestia bola
odslúžená pôsobivá sv. Omša.
Po skončení omše sa účastníci
následne pobrali kvetinovým
parkom do Domu kultúry, kde
sa po obede začal slávnostný
jubilejný program.
Festivalu sa zúčastnili hostia
zo zahraničia, predsedkyňa

KNS v Nemecku pani Brunhilda
Reitmayer Zwick, predseda KNS na
Slovensku Dr. Ondrej Pöss Csc,
predsedkyňa Hauerlandu pani Hilda
Steinhüblová, primátor Handlovej
pán Podoba ako aj starostovia
pozvaných obcí, Mudr. Viliam
Elischer, pán Ján König a ako hostia
s p evo ko ly z Ko š í c , Vy š n é h o
Medzeva a Nemecka.
Prítomných privítala
predsedníčka KNS v Handlovej pani
Hildegarda Radovská. Hlavným
cieľom festivalu bolo ocenenie KNS
a starostov obcí Hauerlandu za 25
ročnú prácu v spolku jubilejnou
cenou striebornej ihly. Cenu
odovzdávala pani B.R. Zwick. Po
s l áv n o s t n ý c h p r í h o v o r o c h a
následnom ocenení desiatich
speváckych skupín drobnými
pozornosťami zneli piesne z hrdiel
krásne krojovaných speváčok a
spevákov. Náš kroj prezentoval náš
predseda pán Alfréd Šverčík, spev
v i e d l a p a n i u č i t e ľ k a Má r i a
Balčiráková a na harmonike
sprevádzala pani Emília Briatková.

Program obohatili aj spomenuté
hosťujúce súbory.
Perličkou kultúrneho festivalu a
milým spríjemnením tohto
sobotného popoludnia bolo
záverečné vystúpenie s úrovňou
profesionálneho speváka pán Jána
Königa. Vo svojom repertoári mal
okrem iných aj piesne z edície Hlasu
srdca dnes už 85 ročnej žijúcej
legendy a mnohostranného umelca
nemeckej zábavnej scény, speváka,
divadelného herca, filmovej hviezdy,
televízneho moderátora a artistu
Freddyho Quinna. Slová a melódie
týchto piesní chytali za srdce
každého, kto im rozumel a priniesli
radosť publiku. Tomuto krásnemu
podujatiu odovzdali všetci
zúčastnení hlas či tlkot toho svojho
srdca, za čo patrí srdečné
poďakovanie každému, kto poskytol
pomocnú ruku. V závere pani
Radovská vyjadrila vieru a nádej, že
tieto aktivity budú mať aj v
budúcnosti svojich ochotných
nasledovateľov.
Edita Antolová
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Projekt „Bezpečne na internete“
Dňa 13. 10. 2016 absolvovali žiaci 5. ročníkov našej
školy s Ing. p. kapitánkou Danielou Preťovou
z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi
zaujímavú besedu.
Cieľom projektu bolo
informovať o kyberšikane
informovať o internete a sociálnych sieťach
informovať o internetových závislostiach
 informovať o ochrane osobných údajov na
internete
minimalizovať nežiaduce konanie detí
prostredníctvom internetu.
Žiakom boli vysvetlené pojmy, formy a prejavy
kyberšikanovania, ako bezpečne používať sociálne
siete, aké môžu byť dôsledky zneužitia osobných
údajov a ako sa vyhnúť nebezpečným vplyvom na
internete.
Žiakom sa beseda veľmi páčila, mali množstvo
zvedavých otázok, na ktoré im p. kapitánka ochotne
odpovedala. Veríme, že táto v súčasnosti vysoko
aktuálna téma pomohla našim žiakom zorientovať sa
vo virtuálnom svete plnom nástrah.
Mgr. Ivona Haneschová

Exkurzia do skanzenu Čičmany
Deti zo 4. a 5. triedy MŠ Nitrianske Pravno, sa
nedočkavo tešili na výlet, ktorý sa uskutočnil
28.9.2016. Autobus nás odviezol do malebnej dedinky
v kotline Strážovských vrchov. Obec Čičmany je
zaujímavá unikátnou starobylou architektúrou, pre
ktorú sú typické maľované domčeky. V Radenovom
dome sme mali možnosť prezrieť si všeobecnú
expozíciu z dávnych čias našich predkov. Deti najviac
upútali krásne
kroje, ktoré boli vyšívané
geometrickou ornamentovou výšivkou. Dozvedeli
sme sa o spôsobe života dedinských ľudí, ako
hospodárili a pracovali na poli, aké náradie využívali,
ako sa ľudia odievali. Z tohto miesta oddychu
a krásnej ľudovej tvorby si deti odniesli nielen nové
vedomosti, ale aj bohaté zážitky.
Mgr. Anna Pavlíčková
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Vo Vyšehradnom odceňovali
šikovnosť a kreativitu pestovateľov
V kultúrnom dome vo Vyšehradnom, členovia
občianskeho združenia Vyšehrad, zorganizovali 24.
septembra 2016 v poradí už VI. ročník Výstavy ovocia,
zeleniny a kvetov.
Pestovatelia prinášali a aranžovali svoje
expozície počas piatku a v sobotu ráno. Výstava bola
verejnosti prístupná v sobotu do 18.00 hod.
Návštevníci mohli hlasovať za najkrajšie výpestky
zakomponované v rôznych aranžmánoch. „Sme
veľmi radi, že sa výstava dostala do povedomia
obyvateľov obce, ale aj zo širokého okolia. Svedčí
o tom počet vystavovateľov a návštevníkov, ktorí si
našli čas a prišli vystavovať, či sa zastavili pokochať sa
tohtoročnými výpestkami, šikovnosťou a kreativitou
pestovateľov. Sme veľmi radi, že vystavovateľov
neodradila ani zlá a mrazmi poničená úroda ovocia
a aj napriek tomu pripravili krásne farebné
a r a n ž m á n y “, p o v e d a l a J a n a U h r i n c o v á ,
spoluorganizátorka výstavy a členka občianskeho
združenia. Víťazom VI. ročníka Výstavy ovocia,
zeleniny a kvetov sa na základe anonymného
hlasovania návštevníkov stala s. Alexandra Richterová
(Vyšehradné). Druhé miesto obsadila p. Tatiana
Peniažková s nápadito naaranžovanou kompozíciou
ovocia a zeleniny. Na treťom mieste sa umiestnila p.
Jana Uhrincová, ktorá prezentáciu doplnila aj rôznym
formami spracovania ovocia a zeleniny. Cenu poroty
získal mladý pestovateľ František Biely (Nitrianske
Pravno) s viac ako jeden a pol metra dlhou tekvicou.
Na záver podujatia sa za OZ Vyšehrad poďakoval,
všetkým vystavovateľom, návštevníkom
a spoluorganizátorom, Mgr. Peter Szabó, člen výboru
OZ Vyšehrad.
Súčasťou výstavy bola aj tvorivá dielňa pre
deti, ktoré si mohli vytvárať vlastné aranžmány
z plodov jesene, či vyrezávať svetlonosov z tekvíc.
Svietiace svetlonosy dotvorili čarovnú atmosféru
prijemného septembrového večera.
Podujatie sa konalo s podporou obce
Nitrianske Pravno.
Výbor OZ Vyšehrad
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Škola priateľská k deťom
Na začiatku školského roka
2016/2017 sa naša škola opäť zapojila do
Programu „Škola priateľská k deťom“. Na
základe splnenia všetkých kritérií a aktivít
týkajúcich sa projektu nám bol koncom šk.
roka 2015/16 udelený titul „ŠKOLA
PRIATEĽSKÁ K DEŤOM“. Preto sme sa
rozhodli v projekte pokračovať a titul
v tomto školskom roku obhájiť.
Program je odporúčaný
Ministerstvom školstva SR ako doplnok
ľudsko-právnej problematiky
v Pedagogicko-organizačných pokynoch.
Je súčasťou medzinárodného programu
organizácie UNICEF.
Jeho cieľom je vytvoriť v školách
také prostredie, v ktorom sa každé dieťa
cíti bezpečne, sebaisto a do ktorého chodí
s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre
záujmu programu, kľúčové sú participácia,
rešpekt, zodpovednosť. Nastavuje rámec
fungovania medzi deťmi, pedagógmi
a rodičmi.
Projekt je realizovaný v dvoch
úrovniach – základnej a nadstavbovej.
Zapojení sme už po druhýkrát v rámci
úrovne základnej. Na jej obhájenie je
potrebné splniť minimálne sedem
základných kritérií:
informovanie detí o projekte
 informovanie pedagogických
zamestnancov
 nástenka venovaná právam detí
a Linke detskej istoty v spolupráci
s UNICEF
 tematika práv v školskom
vzdelávacom procese
 participácia detí na chode školy

 zapájanie školy do aktivít UNICEF

Slovensko ( napr. Týždeň modrého
gombíka )
 aktívne fungovanie žiackeho
parlamentu na škole
Kritériá sa budú plniť priebežne počas
celého roka.
Súčasťou projektu je aj rovesnícke (
peer-to-peer ) vzdelávanie. Zabezpečuje
ho organizácia UNICEF prostredníctvom
tzv. Junior - ambasádorov, mladých ľudí,
ktorí navštevujú školy zapojené do
projektu a organizujú interaktívne
workshopy na témy súvisiace s právami
detí. Z dôvodu limitovaného počtu
ambasádorov organizácia UNICEF
nazaručuje, že sa prezentácie konajú na
každej zapojenej škole. Našu školu
navštívia v mesiaci november ambasádori
Richard Perniš a Kristýna Koudelová,
aby odprezentovali v šiestich triedach
zaujímavé workshopy týkajúce sa danej
témy. O ich priebehu a realizácii vás
budeme na stránke školy informovať.

PRAVNIANSKE ZVESTI
EXKURZIA : MÚZEUM
KARPATSKÝCH NEMCOV
Tento školský rok sme
začali učiť podľa nového štátneho
vzdelávacieho programu. Na tému
Naša dedina sa pekne hodila úloha
tradičnej regionálnej kultúry. A ako
lepšie by sme ju splnili, ak nie
exkurziou do múzea Karpatských
Nemcov v Nitrianskom Pravne,
ktorá sa konala dňa 20.9.2016.
Exkurzie sa zúčastnili deti z 3., 4.
a 5. triedy.
Ďakujeme pracovníčke múzea za
pekný výklad.
Lucia Vrábelová

Mgr. I. Haneschová

Turistická prechádzka
Počas mesiaca október deti z materskej školy v Nitrianskom Pravne
absolvovali turistické prechádzky do blízkeho okolia. Počas kráčania deti
obdivovali krásy prírody a počúvali jej zvuky. Ak boli pozorné, určite videli
aj nejedno zvieratko. Jesenná príroda láka deti svojimi farbami, a naši
škôlkari sa vždy radi na čerstvom vzduchu zahrajú rôzne pohybové hry, či
zasúťažia si. Už teraz sa tešíme na ďalšiu turistickú prechádzku, aby sme
opäť objavovali niečo nové.
Bc. Zuzana Masárová

Výstava z jesenných plodov

V mesiaci október sa naši milí
škôlkari s pani učiteľkami venovali
téme, zdravia, zdravého
stravovania a k tomu jednoznačne
patria jesenné plody.
Nakoľko sú deti veľmi šikovné,
vytvorili z jesenných plodov rôzne
postavičky, zvieratká. Deti boli
veľmi kreatívne a zručné čo určite
ocení, oko nejedného obdivovateľa
detských výtvorov.
Mária Kondičová
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35 rokov od založenia klubu dôchodcov
V duchu hesla „Radosť zo
života v každom veku“ bol
založený klub dôchodcov aj v
Nitrianskom Pravne. Stalo sa tak
na podnet učiteľky na dôchodku,
Valérie Červeňovej, ktorá oslovila
niektorých funkcionárov
spoločenských organizácii v obci.
Klub dôchodcov bol umiestnený
do priestorov bývalého kláštora na
námestí.
Na ustanovujúcej schôdzi
16.11. bola ustanovená 7-členná
rada klubu. / V. Červeňová, K.
Drexler, M. Ďurišová, M.Hanková,
A. Schvertschik, M. Valková. F.
Zbiňovec./ Predsedom sa stala V.
Č e r ve ň ová . Po n e j s a s t a l
predsedom F. Zbiňovec a toho
v y s t r i ed a l a A . Ná d a š dyová .
Činnosť klubu sa riadne rozbehla
až v r. 1982 a v priebehu rokov sa vo
výbore vymenilo 39 členov klubu.
Spočiatku bola činnosť
klubu zameraná
len na
neformálne posedenia, ale
postupne výbor klubu zaviedol
určitý režim a činnosť, ktorá v
malých obmenách pretrvala až do
súčasnosti. S príchodom nového
roka sa vyhodnotí rok
predchádzajúci, obyčajne
nasledujú fašiangy, potom MDŽ,
Veľká Noc, Kreslo pre hosťa, Deň
víťazstva, Deň matiek, Deň detí,
výročie SNP, historický kalendár
kde sa pripomenuli významní
slovenský dejatelia, Športové hry,
Výstavky ručných prác, Mesiac
úcty k starším, Mikulášske
p o s e d e n i e , Z áv e r r o k a p r i
vianočnom stromčeku to sú tie
hlavné témy, ktoré sa nachádzajú
v plánoch práce na jednotlivé roky.
Jarné a jesenné brigády, jednak na
veľké upratovanie priestorov KD,
ale aj na údržbu kvetov, údržba a
čistenie záhrady to sú práce na
ktorých sa dôchodcovia podieľali.
Samozrejme veľká
pozornosť sa venuje jubilantom,
ktorí sú na dvakrát do roka
pozvaní do obradnej siene
obecného úradu, podľa narodenia
v prvom a druhom polroku roka.
Počty členov v klube boli
pohyblivé. V začiatkoch napr. v r.
1986 bolo evidovaných 82 členov o
10 rokov neskoršie bolo v klube 151
členov. Tieto počty sa udržovali po

dobu asi 10 rokov. Potom začali klesať,
lebo sa posunul vek odchodu do
dôchodku, dôchodcov nepribúdalo a
prirodzený úby tok pokračoval.
Súčasne sa zvýšil priemerný vek členov
klubu na 73,2 roka.
Činnosť klubov sledoval aj
československý rozhlas, ktorý v relácii
Kontakty vyhlásil súťaž medzi klubmi
dôchodcov na Slovensku pod názvom „
Zelený štvorlístok vstupuje do života“.
Súťaže sa zúčastnilo veľa klubov, mala
tri ročníky a
klub dôchodcov z
Nitrianskeho Pravna sa v každom z
nich umiestnil na popredných
miestach.
Pekný vzťah majú dôchodcovia
s deťmi ZŠ, ZUŠ a MŠ. Deti pripravujú
na slávnosti klubu program. Členovia
klubu zase nikdy nezabudnú za
vystúpenie odmeniť malých priateľov.
Návštevy členov v MŠ ku každému
MDD sú tiež pravidlom. V krúžku
šikovných rúk pri ZŠ učili členky klubu
rôzne techniky ručných prác ako
macrame, podpichovanú výšivku,
vyšívanie dierok a iné.
Koncom r. 1990 prišla správa,
že priestory, ktoré klub používal treba
uvoľniť. Potom boli pripravené iné
priestory, ktoré by mohli slúžiť klubu
dôchodcov.
Dňa 12.júna 1991 boli
výboru klubu odovzdané iné priestory
/v bývalých detských jasliach/.
Priestory sa zariadili a ku koncu júna už
výbor pripravil stretnutie
s p r i a t e l e n ý c h k l u b o v, a b y i c h
zástupcovia prehodnotili svoju činnosť
najmä vo vzťahu ku novovzniknutej
situácii v spoločnosti a v štáte. /
Pod vedením M. Filovej vznikol
v r. 1990 spevácky zbor Jesienka.
Spevácky zbor dosiahol pekné
úspechy, vystupoval na rôznych
akciách obce, ale aj na prehliadkach
speváckych zborov seniorov ako aj v
Zemianskych Kostoľanoch v programe
Jeseň je dar.
Dôchodcovia chceli pomáhať
všade tam kde to dokázali.
Organizovali viacero
finančných
zbierok, či vrámci klubu alebo celej
obce a podporovali individuálne osoby,
ale aj obce postihnuté nejakou
kalamitou, ako aj deti Osobitnej
internátnej školy v Ratkovej.
V r. 1993 vznikla na Slovensku
Jednota dôchodcov Slovenska. Jej
zástupcovia sa snažili získať kluby
dôchodcov do tejto celoslovenskej

organizácie. Vtedy sa stal Klub
dôchodcov v Nitrianskom Pravne aj
základnou organizáciou JDS ako tretí v
okrese Prievidza.
Slávnostný priebeh máva
posedenie v mesiaci úcty k starším, kde
sa najväčšia pozornosť venuje členom
nad 80 rokov. V r. 2012 do tejto skupiny
patrila aj vedúca klubu A. Nádašdyová,
ktorá za obdobie svojho pôsobenia vo
výbore klubu / 24 rokov/ získala
všetky tri stupne vyznamenania JDS.
Od OO JDS dostala Ďakovný list pri
oslave životného jubilea za dlhoročnú,
obetavú prácu, dobrovoľnícku činnosť,
pomoc a spoluprácu
v prospech
rozvoja organizácie JDS. Okrem toho
klub pod jej vedením dostal veľa
Ďakovných a Pamätných listov od
rôznych inštitúcii za pomoc a aktivitu
v rôznych oblastiach. Starosta obce jej
tiež pri tejto príležitosti poďakoval za
jej dlhoročnú aktívnu prácu v klube.
Na tzv. Mikulášskom posedení
členov klubu v decembri 2005 boli po
prvýkrát ako hostia aj kňazi. Za
evanjelickú c. a. v. ako aj za rímskokatolícku cirkev. Od tohto roka boli
kňazi pozývaní každý rok na
decembrové spoločné posedenie a ich
témy o Advente, o biskupovi
Mikulášovi, o Vianociach boli vždy
vypočuté so záujmom. Na decembrové
posedenia prichádza aj starosta obce,
aby so svojimi staršími obyvateľmi
prežil tiež pár pekných chvíľa zaželal
pekné vianočné priania..
Záver roka býval v klube pri
vianočnom stromčeku obyčajne medzi
vianočnými sviatkami a novým rokom.
Členovia sa zišli na neformálnej debate,
priniesli si niečo z domu od vianočných
stolov, zapili čajom, kávou a alebo aj
vínom a
v debatách strávili celé
popoludnie.
V klube sa zabezpečovali aj
rôzne prednášky z oblasti zdravia,
poisťovníctva, o predaji nehnuteľností,
ich odhade, dedení alebo darcovstve. V
klube boli pre dôchodcov zriadené aj
také služby ako masáž, kozmetika,
pedikúra alebo meranie krvného tlaku,
vždy podľa potreby a objednania.
Členovia klubu využívali
možnosť rekondično - liečebných
pobytov, ako aj rekreácii so štátnou
účelovou dotáciou
na týždenné
pobyty na rôznych miestach Slovenska
- Vysoké Tatry, Piešťany, Dudince,
Nimnica, Turčianske a Trenčianske
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Teplice a iné liečebne, k tomu určené.
Významným činom výboru v
klube v roku 2007 bolo aj to, že sa
zapojil do ponúkania narcisov, teda
začal spolupracovať ako
spoluorganizátor Ligy proti rakovine
a na účet Ligy odoslal od vtedy každý
ro k s l u š n ú s u m u f i n a n č nýc h
prostriedkov.
Zbierka šatstva bola
opakovaná viackrát. Väčšinou pre
Dobrého anjela sa zbieral bytový
textil, ale aj oblečenie pre každý vek a
pohlavie. Veľká materiálna
aj
finančná pomoc bola poskytnutá aj
deťom Osobitnej Internátnej školy v
Ratkovej.
V dvoch školských rokoch sa
členovia klubu prihlásili do kurzu
práce s počítačom, ktorú absolvovali
pod vedením pedagógov v ZŠ v
Nitrianskom Pravne. Prvý ročník
absolvovali 16, členovia a druhý
ročník 12 členovia.
Na výročnej schôdzi v r. 2014
predseda okresnej organizácie JDS z
Prievidze Ing. M. Kmeť vyhodnotil
činnosť našej organizácie , ale prišiel
aj odovzdať Ďakovný list OO JDS
starostovi obce, ktorý mu spolu s
kyticou kvetov s vedúcou klubu
odovzdali ako poďakovanie za dobrú
spoluprácu s vedením obce a
obecným zastupiteľstvom. Návrh na
toto poďakovanie dal výbor klubu v
predchádzajúcom roku.
V máji 2014 sa vybrala skupina
členov na športové hry seniorov v
Novej Dubnici. Tam potom získali 2
tretie miesta.
V klube sa organizovalo veľa
zájazdov. Za kultúrou, ale aj ako
turistika po Slovensku. Opakovane sa
naši členovia kúpali v mori v
Taliansku v Bibione. Nechýbali ani
návštevy divadla a opery, tie si
členovia pozreli v Banskej Bystrici,
Martine aj v Bratislave.
O činnosti klubu je vedená
kronika a fotoal bum, kde sa
dokumentuje činnosť aj zábava, a

rôzne udalosti vážne aj veselé.
Na to, aby naša činnosť bola
dostatočne bohatá a pestrá, sú
potrebné priestory, ale najmä
finančné prostriedky, a tu chcem za
náš klub poďakovať vedeniu obce,
obecnému zastupiteľstvu, aj
pracovníkom OcÚ ako aj s.r.o
Nitrianske Pravno. Lebo len vďaka ich
pochopeniu a ochote splniť naše
požiadavky, môže plynúť život v
našom klube tak, ako o tom hovoríme.
Ďakujem aj členom klubu ,
našim „desiatkarkam“, ktoré pozývajú
členov na posedenia, ale najmä
členom výboru, ktorí sa podieľajú na
službách v klube, jednak pri
upratovaní, pri údržbe kvetov a
dvora. Samozrejme ďakujem aj našim
členkám, ktoré v kuchynke
pripravujú na každé posedenie
nejaké občerstvenie, ďakujem aj za
prinesené domáce koláče a zákusky,
ktorými naše členky prispeli na
slávnostné občerstvenie pre
pozvaných hostí zo spriatelených
klubov.
Nemôžem vynechať ani
našich spevákov Jesienky, ktorí sa
opäť dostali do formy a vedia svojim
spevom potešiť dušu aj srdiečko, aj
vám patrí moja vďaka.
Veľké poďakovanie patrí aj našim
sponzorom, f irmám Betex
a
Tondach, ale aj pánom Ľ. Áčovi, a M.
Juhásovi ,ktorý nás podporujú
svojimi výrobkami ako darčekmi,
alebo finančne.
Na záver ešte raz ďakujem
pánu starostovi Ing. J. Balčirákovi,
obecnému zastupiteľstvu a celému
OcÚ za pomoc pri zabezpečovaní
dôstojného priebehu osláv 35.
výročia založenia KD v Nitrianskom
Pravne, na ktorých sme sa mohli
stretnúť nielen my členovia, ale
vymeniť si skúsenosti aj s našimi
priateľmi zo spriatelených klubov.
Srdečná vďaka vám všetkým!
Ved. klubu: J. Mokrá

ABECEDA ZDRAVIA
Dňa 21.10.2016 sa v našej škôlke
konalo bábkové divadlo k téme
zdravá výživa s názvom
„Abeceda zdravia“. Predstavenie
bolo určené hlavne pre našich
predškolákov, nakoľko sa
prostredníctvom rozhovoru
dvoch bábok a krásnych piesní
deti oboznámili s písmenkami

abecedy. Oboznámili sa
s písmenami od A po J. Hravou
formou do diania, bábky ale aj ujo
bábkar, zapájal aj mladšie
detičky. Naučili ich krásny tanček
aj pieseň o ovocí a zelenine
začínajúce na písmenká A-J.
Zuzana Kršková
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Rozšírenie a skvalitnenie
separácie druhotných surovín
v našej obci
Naša obec sa začiatkom
tohto roka zapojila do získavania
finančných prostriedkov z
recyklačného fondu na skvalitnenie
separácie druhotných surovín. Nami
podaná žiadosť bola úspešná a
podarilo sa nám získať dotáciu na
tento účel vo výške bezmála
50.000€. Vďaka tejto dotácii obec
zakúpila vrecia na zber odpadu, lis na
lisovanie vyseparovaných odpadov a
taktiež 1100 litrové plastové
kontajnery na zber skla a kovových
odpadov. Preto budú v našej obci do
konca mesiaca november
rozmiestnené tieto kontajnery na
zber skla – zelené kontajnery a
kovových obalov – červené
kontajnery.
Novozavedenými komoditami pri
zbere druhotných suroví v našej obci
od tohtoročného novembra budú
kovové obaly a použité jedlé oleje a
tuky.
Do červených kontajnerov je možné
dávať kovové obaly z konzerv,
nápojov, tiež alobal, kovové vrchnáky,
plechovky atď. Zbierajú sa tam všetky
druhy kovov – železo, hliník, meď,
mosadz...
Staré tuky a oleje môžete nosiť v PET
fľašiach do priestorov našej s.r.o, kde
vonku pri vstupe do kancelárie bude
vyhradený priestor na uskladnenie
fliaš so starým spáleným olejom a
tukmi.
starosta
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Aktivita so starými rodičmi v rámci mesiaca úcty k starším
Do našej materskej školy prijali pozvanie starí rodičia detí 3., 4.
a 5 triedy, aby si dopriali pár nezabudnuteľných okamihov
v prítomnosti najbližších. Na úvod ich deti privítali krátkym
programom a potom sa spoločne pustili do tvorenia
rôznorodých výtvorov z prírodného materiálu, ale tiež aj
papierových šarkanov. Pani učiteľky výtvormi vyzdobili svoje
triedy. Veľká vďaka patrí všetkým starým rodičom, ktorí sa
zúčastnili tohto pekného dňa.
„Všetkým Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav letí,
veľa zdravia, šťastia od nás, všetkých detí.
Nech Vám úsmev zdobí Vašu tvár
a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám“.
Mgr. Veronika Figurová

Martinské nosenie lampiónov
V piatok 11. novembra sa ulice
našej obce rozžiarili vďaka
Martinskému noseniu lampiónov.
Začiatok bol v areály Spojenej
školy, kde si deti pripravili aj krátky
kultúrny program, ktorý okrem
iného prezradil, prečo sa
lampióny nosia práve „na
Martina“. Zo školy sa sprievod
pomaly presunul ulicami našej
obce až smerom na námestie. Tu
už čakal deti pripravený čajík a
každý dostal aj sladký perník.
Ulice Nitrianskeho Pravna
rozžiarilo nielen svetlo lampiónov,
ale aj žiariace oči detí, ktoré
takéto podujatia priam milujú.
Tešíme sa veľkej účasti a snáď sa
stretneme aj opäť o rok.
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Tenisový oddiel v Nitrianskom Pravne
Turnaje máj a jún 2016
V mesiaci máj sme uskutočnili prvý
turnaj zo série šiestich tenisových
turnajov, ktoré sme si naplánovali
na rok 2016. Turnaj mužských
štvorhier sa odohral dňa 28.5.
a prihlásilo sa do neho 16 hráčov. Tí
si medzi sebou vylosovali 8 dvojíc,
ktoré hrali systémom: každý
s každým. Na základe dosiahnutých
výsledkov od najslabšej po
najlepšiu dvojicu vznikol pavúk
v ktorom sa najviac darilo štvorici
Stano Kračmer, Štefan Vnučko vs.
Zdenko Spál, Branislav Ličko. Po
napínavom finále sa z víťazstva
tešili Kračmer s Vnučkom.
V poradí druhý turnaj, sa začiatkom
júna uskutočnil turnaj zmiešaných
štvorhier tzv. mixy, ktorý
je najmä medzi nežným
pohlavím veľmi
obľúbeným turnajom. Až
na tri výnimky, dvojice
tvorili väčšinou manželské
páry, jednou z výnimiek
bola aj rodinka Stanislav
Kračmer so synom
Stankom Kračmerom.
A práve táto dvojica sa
nakoniec tešila z víťazstva,
keď v zápase o prvenstvo
porazili pár Braňo Ličko a Rebeka
Buociková. Víťazi obidvoch
turnajov dostali putovné poháre,
ktoré nám darovala Lenka
Wiesnerová.
Ako tretí sme dňa 18. júna
usporiadali detský tenisový turnaj,
do ktorého sa prihlásilo jedenásť
detí (Matúš Vrábel, Lukáš Vrábel,
Filip Kubíček, Bronka Kubíčková,
Tobias Barlok, Matúš Grom,
Tamarka Gromová, Marek
Oller, Natália Ollerová, Oliver Oller

a Dávid Ličko). Tie sme rozdelili do
troch skupín A,B,C podľa

výkonnosti,
p r i č o m
A skupina
b o l i t í
najlepší.
P o č a s
športového
d ň a s a
členovia
tenisového
oddielu starali o rozhodovanie
a ostatní, rodičia a diváci fandili
svojim malým obľúbencom. Po
náročných zápasoch sa naši mladí
tenisti umiestnili na nasledovných
miestach:
Skupina A - 1. Natália Ollerová, 2.
Matúš Vrábel, 3. Tobias Barlok
Skupina B - 1. Matúš Grom, 2.
Tamarka Gromová, 3. Bronka
Kubíčková
Skupina C – 1. Marek
Oller, 2. Lukáš Vrábel, 3.
Filip Kubíček
Gratulujeme deťom za
skvelé výsledky a
ďakujeme rodičom za
finančnú podporu vďaka
ktorej, boli všetky deti
odmenené balíčkami
s darčekovými
predmetmi. Víťazi
skupín dostali krásne
poháre, na ktoré nám sponzorsky
prispel Pavel Áč.

koniec z víťazstva tešil nasadená
turnajová jednotka Zdenko Spál.
Po veľmi vydarenom detskom
turnaji, ktorý sa odohral v polovičke
j ú n a s m e v y u ž i l i s v i at o k 1 .
septembra na to, aby sme
usporiadali detský turnaj číslo 2.
Tento krát bola účasť o niečo vyššia
a do turnaja sa prihlásilo 14 detí
(Matúš Vrábel, Lukáš Vrábel, Filip
Kubíček, Bronka Kubíčková, Tobias
Barlok, Matúš Grom, Tamarka
Gromová, Marek Oller, Natália
Ollerová, Oliver Oller, Dávid Ličko,
Adelka Biela, Palko Biely a Karolínka
Spálová). Ako v predošlom turnaji
sme deti rozdelili do troch skupín
A,B,C podľa výkonnosti, pričom
A skupina boli tí najlepší. Počas
celého dňa sa deti veľmi snažili,
podávali skvelé výkony a do hry
vložili ako sa hovorí svoje tenisové
srdiečka. Predovšetkým v skupine
A boli zápasy veľmi vyrovnané

Počas všetkých troch turnajoch
nám prialo krásne slnečné počasie,
nechýbala nám dobrá nálada
a najmä radosť zo športu. Ďakujem
členom tenisového oddielu
a priateľom tenisu za podporu
a účasť pri organizovaní turnajov.

Turnaje august a september 2016
S turnajovou štafetou sme
pokračovali v mesiaci august, kedy
sa uskutočnil turnaj mužských
dvojhier tzv. „Prekliaty úder“.
V prvej polovičke dňa si hráči
zahrali medzi sebou, každý
s každým a v poobedňajších
hodinách sa odohrávali duely
z pavúka, ktorý vznikol
z predošlých zápasov. Do finále sa
prebojovala dvojica Branislav
Buocik a Zdenko Spál.
Presvedčivým výkonom sa na

a napínavé až do poslednej loptičky.
Výsledky detského turnaja :
Skupina A - 1. Tobias Barlok, 2.
Natália Ollerová, 3. Oliver Oller
Skupina B - 1. Pavel Biely, 2. Matúš
Grom, 3. Karolínka Spálová
Skupina C – 1. Lukáš Vrábel, 2. Filip
Kubíček, 3. Adelka Biela
Prví traja hráči z každej skupiny boli
ocenení medailami a ostatní, aby
im nebolo smutno dostali sladké
balíčky odmien.
Ako posledný v tomto roku sme
usporiadali turnaj mužských
štvorhier. Síce bol už september,
pokračovanie na ďalšej strane ...
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počasie nám vyšlo na jednotku.
Turnaj sa odohral v časovom
rozmedzí od 9.30 hod. do 17.00 hod.
Novinkou bolo, že sme si medzi
seba pozvali dvojicu kamarátov
z extraligy čo bolo hneď od
začiatku badateľne vidieť.
V úvodnej časti hracieho dňa si
jednotlivé dvojice zahrali
systémom každý s každým a po
krátkom oddychu pri gulášiku sa
uskutočnila hlavná časť turnaja ,
kde si hráči zahrali v „pavúku“ KO
systémom. Po vyčerpávajúcom dni
plného krásnych výmen so silnými
súpermi si víťazstvo turnaja vo
štvorhre zaslúžene odniesla už
spomínaná extraligová dvojica
Kubinec/Beseda, ktorá vo finále
zdolala domácu dvojicu
Baráth/Buocik výsledkom 6:3.
Na záver by som chcel zdôrazniť, že
veľké poďakovanie patrí rodičom
detí, lebo tí sa najväčšou mierou
podieľajú pri realizácií tenisových
aktivít, najmä pri účastí na
turnajoch. Teší nás, že na deťoch
bol vidieť výkonnostný vzostup od
posledného turnaja k čomu najviac
prispeli aj tréningové jednotky
počas letnej sezónny pod
taktovkou kvalifikovanej trénerky.
Práca s deťmi a sledovanie ich

tenisového rastu sú veci nielen
veľmi zaujímavé a krásne, ale aj
náročné na čas a najmä na financie.
To všetko sa bude tenisový oddiel
snažiť zabezpečiť aj vďaka
finančnej pomoci obce
v nasledujúcej sezónne 2017
v letných mesiacoch júl a august,
kde plánujeme pre deti
z Nitrianskeho Pravna na
tenisových dvorcoch letný kurz
tenisu s profesionálnou trénerkou.
Ďakujem všetkým členom
tenisového oddielu pri
organizovaní turnajov v roku 2016
Marek Oller

NOVÉ DRESY, LOPTY A POMÔCKY
PRE NAŠICH MLADÝCH FUTBALISTOV

V lete sme sa prihlásili do projektu
pod názvom FUTBALOVÁ ŽATVA,
ktorý vyhlásila NADÁCIA
TELEVÍZIE JOJ. Projekt bol určený
klubom, ktoré majú minimálne
dve mládežnícke mužstvá v súťaži.
My máme takéto mužstvá štyri. Na
základe našej prihlášky sme
nakoniec boli nadáciou vybraní
ako jeden z päťdesiat klubov zo
Slovenska. Výsledkom našej snahy
bolo, že sme do nových dresov
obliekli jedno mládežnícke
mužstvo. K tomu sme dostali 10
tréningových lôpt, 10
rozlišovacích tričiek a rôzne
tréningové pomôcky v celkovej
hodnote cca 700 €.
FO MTF NP
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