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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne dňa 15.12. 2016
Posledné zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne v roku
2016 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 avšak starosta obce
navrhol doplniť bod č. 15a/ Návrh na V.
úpravu rozpočtu obce na r. 2016. 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, plán
kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 2019
6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce
na r. 2017
7. Návrh VZN č. 3/2016 o dani z
nehnuteľnosti na r. 2017
8. Návrh VZN č. 4/2016 o miestnej dani
za psa na r. 2017
9. Návrh VZN č. 5/2016 o miestnej dani
za užívanie verejného priestranstva na
rok 2017
10. Návrh VZN č. 6/2016 o dani za
ubytovanie na r. 2017
11. Návrh VZN č. 7/2016 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v obci Nitr. Pravno na r.
2017

12. Návrh VZN č. 8/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi v obci Nitr. Pravno
na r. 2017
13. Návrh VZN č. 9/2016 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ a školských zariadení so sídlom na
území obce Nitr. Pravno na r. 2017
14. Návrh VZN č.10/2016 Trhový poriadok
pre Pravniansky jarmok a vianočné trhy
15. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 9/2014,
ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do
základnej školy a výška mesačných
príspevkov žiakov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách, zariadeniach
a v školských jedálňach
15a/ Návrh na V. úpravu rozpočtu obce
na r. 2016
16. Návrh na predĺženie nájomných zmlúv
17. Vypísanie verejnej súťaže na projekt
Kultúrneho domu
18. Založenie neziskovej organizácie
19. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena
20. Kontokorentný úver
21. Územný plán obce
22. Rôzne – diskusia
23. Uznesenie
24. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrolu plnenia
uznesení predložila p. Boďová Ľubica prednostka OcÚ Nitr. Pravno.
Hlavná kontrolórka predložila správu
o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva a plán kontrolnej činnosti
na I. polrok 2017. Návrh rozpočtu obce na
rok 2017 - 2019 predložila Ing. Líšková –
ekonómka a stanovisko HK k návrhu
rozpočtu obce na r. 2017 predložila
hlavná kontrolórka obce Ing. Košťálová.
Návrhy VZN na rok 2017 predložila s
odôvodnením p. Boďová Ľubica a
starosta obce Ing. Balčirák Jozef. Návrhy
VZN boli zverejnené na internetovej
stránke obce, doplnené podľa
odporúčania poslancov OZ a predložené
na schválenie.

Návrh na V. úpravu rozpočtu obce Nitr.
Pravno na r. 2016 predložila Ing. Líšková
Katarína – ekonómka obce. Odporúčanie
finančnej komisie, Obecnej rady a
poslancov z pracovného rokovania OZ je
predložené na schválenie.
Návrh na predĺženie nájomných zmluv
nájomníkom v obecných bytových domoch
predložila p. Boďová – prednosta OcÚ Nitr.
Pravno.
Návrh na vypísanie verejnej súťaže na
projekt Kultúrneho domu v Nitr. Pravne a
návrh na založenie neziskovej organizácie
pre účely výstavby Kultúrneho domu v
Nitr. Pravne predložil Ing. Balčirák Jozef –
starosta obce. Ďalej starosta obce predložil
návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena so
Stredoslovenskou energetikou a obcou a
tiež návrh na prijatie kontokorentného
úveru vo VÚB na úhradu záväzkov
vzniknutých pri výkone činností
obce.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef
informoval prítomných k záležitosti
požadovanej zmeny Územného plánu obce
spočívajúcej vo vypustení čerpacej stanice
pohonných hmôt pri cintoríne v Nitr.
Pravne z územného plánu v zmysle
žiadosti MUDr. Elischera Viliama a manž.
pokračovanie na str. 2

ZIMNÁ ÚDRŽBA
Upozornenie pre občanov !
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne
žiada občanov, aby v zimnom období
neparkovali motorové vozidlá na
miestnych komunikáciách. Svojím
konaním obmedzujú možnosti zimnej
údržby miestnych komunikácií.
Zároveň upozorňujeme občanov, že je v
platnosti zákaz parkovania na
chodníkoch v celej obci a každý občan je
povinný udržiavať chodník pred svojím
domom.
Obecný úrad
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pokračovanie zo str. 1
Márie, a tiež informovanie potenciálneho
stavebníka čerpacej stanice.
Starosta obce vyzval poslancov a
ostatných prítomných k diskusii k
prejednávaným materiálom a iným
záležitostiam podľa vlastného zváženia.
p. Oller Marek – poslanec – informoval o
činnosti komisie pre verejný poriadok a
životné
prostredie. Požaduje riešiť
vstupné tabule do obce od každého smeru,
odporúča z dreva dať vyrobiť stojan s
označením obce, opakovane predkladá
túto požiadavku.
p. Kubíček Peter – poslanec – podal
informáciu o činnosti a prejednávaných
záležitostiach
komisie finančnej.
p. Bc. Žillová Zdenka – poslankyňa –
informovala o činnosti komisie výstavby, o
prejednávaných záležitostiach v komisii.
p. Mgr. Heldiová Beta – poslankyňa –
k záležitosti výstavby čerpacej stanice
pohonných hmôt pri cintoríne v Nitr
Pravne vyjadrila nespokojnosť s
vyjadrením právnika k tejto záležitosti,
podľa jej názoru v našej obci nám nie je
teba ďalšia benzínová pumpa, nie je to
želanie obce, nikto by takéto zariadenie
pri dome nechcel mať, každý by sa bránil,
vyzývala poslancov, aby sa vyjadrili aký
majú názor k tejto záležitosti.
p. Leitman Miroslav – veliteľ DHZ v Nitr
Pravne – predložil správu o celoročnej
činnosti DHZ, ako je počet požiarov, počet
zásahov, vyťaženie automobilovej
techniky, údržba a opravy techniky členmi
zboru, využitie techniky a jej vyťaženosť
pri zásahoch. Požadoval opílenie stromov
pri rieke Tužinka, pri prejazde s hasičským
vozidlom tieto poškodzujú túto techniku.
Žiadal ďalej premiestniť ohradník pri
Požiarnej zbrojnici, pri bytovke šíri sa tu
zápach hlavne v lete.
p. Kremel Róbert – poslanec – navrhuje
zverejniť na stránku obce správu o činnosti
DHZ ak ako ju predniesol p. Leitman
Miroslav – veliteľ DHZ N. Pravno.
Mgr. Holec Stanislav – riaditeľ školy –
pripomienkoval rozmiestnenie
kontajnerov na sklo a kov hlavne na
námestí, nie je to vhodné miesto, nevyzerá
to dobre.
Starosta obce Ing. Balčirák – navrhol, že
kontajnery budú premiestnené do
priestoru námestia pri budovu VJARSPOL
/pri vysadené tuje a kry/ tu by mohli byť
menej nápadné. Starosta obce navrhuje
premiestniť ohradník cca 20 m na prenajať
pozemok od vlastníka, čo by mohlo tejto
záležitosti pomôcť.
p. Šverčík Alfréd – zástupca
Karpatonemeckého spolku v obci – pozval
starostu obce Ing.Balčiráka Jozefa a
prednostku Obecného úradu v Nitr.
Pravne p. Boďovú Ľubicu dňa 21. 1. 2016 na
fašiangovú zábavu, ktorú poriada
Karpatonemecký spolok v Nitr. Pravne.
Po ukončení diskusie starosta obce
vyzval predsedu návrhovej komisie p.
O l l e r a M a r e k a , a by p r e d l o ž i l p o
zapracovaní návrhov a pripomienok návrh
na uznesenie.
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Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne
I. Zobralo na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady v N.
Pravne a kontrolu plnenia uznesení
b/ Správu hlavného kontrolóra obce o
plnení uznesení obecného zastupiteľstva
a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k
návrhu rozpočtu obce na r. 2017
d/ Návrh programového rozpočtu obce
Nitr. Pravno na roky 2017 – 2019
II. Schválilo
a) založenie neziskovej organizácie s
názvom Kultúrny dom pre Pravno, n.o.
b) z a k l a d a c i u l i s t i n u n e z i s k o v e j
organizácie s názvom Kultúrny dom pre
Pravno, n.o.
c) štatút neziskovej organizácie s názvom
Kultúrny dom pre Pravno, n.o.
d) členov správnej rady neziskovej
organizácie s názvom Kultúrny dom pre
Pravno, n.o. nasledovne:
Predseda: Peter Kubíček, Budovateľská
1051/28, 97213 Nitr. Pravno, Člen: Bc.
Zdenka Žillová, J. Damku 761/4, 97213 Nitr.
Pravno, Člen: Róbert Kremel, Štúrova
1039/65, 97213 Nitr. Pravno
e) revízora neziskovej organizácie s
názvom Kultúrny dom pre Pravno, n.o.
Ing. Anežka Košťálová, Malinová 84, 97213
Nitrianske Pravno
f) riaditeľa neziskovej organizácie s
názvom Kultúrny dom pre Pravno, n.o.
Ing. Jozef Balčirák, Pionierska
383/14,97213 Nitrianske Pravno
g/ Programový rozpočet obce Nitr. Pravno
na r. 2017 ako prebytkový.
h) V. úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno na
rok 2016 podľa predloženého návrhu.
ch) Prijatie kontokorentného úveru vo
výške 60.000,- EUR vo VÚB, a. s. na
úhradu záväzkov vzniknutých pri výkone
činnosti.
i) Zabezpečenie úveru podľa zmluvy o
ko nt o ko re nt n o m ú v e re v o f o r m e
vystavenia vlastnej blankozmenky obce a
podpísania dohody o vyplňovacom práve k
blankozmenke.
j) VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľnosti na
r. 2017
k) VZN č. 4/2016 o miestnej dani za psa na
r. 2017
l) VZN č. 5/2016 o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva na r. 2017
m) VZN č. 6/2016 o dani za ubytovanie na r.
2017
n) VZN č. 7/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v obci Nitr. Pravno na r. 2017
o) VZN č. 8/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi v obci Nitr. Pravno na
r. 2017
p) VZN č. 9/2016 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a
školských zariadení so sídlom na území
obce Nitr. Pravno na r. 2017
r) VZN č.10/2016 Trhový poriadok pre
Pravniansky jarmok a vianočné trhy
s) Doplnok č. 2 k VZN č. 9/2014, ktorým sa
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určujú miesto a čas zápisu do základnej
školy a výška mesačných príspevkov
žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v
školách, zariadeniach a v školských
jedálňach
t) Predĺženie platnosti nájomných zmlúv
nájomníkom bytov v bytovom dome „B“ v
Nitr. Pravne 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 nasledovne:
- manž. Roman a Eva Balejoví,
Hviezdoslavova 1114/7, Nitr.Pravno, č. b. 4,
bytový dom B, (doba nájmu do 15.02.2017)
od 16. 2. 2017 do 16. 2. 2020
- Janka Važanová, Vladimír Polák,
Hviezdoslavova 1114/7, Nitr.Pravno, č.b. 8,
bytový dom B, (doba nájmu do 15.02.2017)
od 16. 2. 2017 do 16. 2. 2020
- manž. Miroslav a Alena Filkornoví,
Hviezdoslavova 1114/9, Nitr.Pravno, č.b. 10,
bytový dom B, (doba nájmu do 15.02.2017)
od 16. 2. 2017 do 16. 2. 2020
- manž. Peter a Martina Filkornoví,
Hviezdoslavova 1114/9, Nitr.Pravno, č.b. 11,
bytový dom B, (doba nájmu do 15.02.2017)
od 16. 2. 2017 do 16. 2. 2020
- manž. Bohuš a Adriána Maderoví,
Hviezdoslavova 1114/9, Nitr.Pravno, č.b.13,
bytový dom B, (doba nájmu do 15.02.2017)
od 16. 2. 2017 do 16. 2. 2020
- Lenka Kladivíková, Patrik Kolesnáč,
Hviezdoslavova 1114/9, Nitr.Pravno, č.b. 14,
b y t o v ý d o m B , (d o b a n á j m u d o
20.03.2017) od 21. 3. 2017 do 21. 3. 2020
- manž. Mgr. Jana a Michal Kováčoví,
Hviezdoslavova 1114/9, Nitr.Pravno, č.b. 15,
bytový dom B, doba nájmu do (15.02.2017)
od 16. 2. 2017 do 16. 2. 2020
- manž. Ján a Viera Žitníkoví,
Hviezdoslavova 1114/7, Nitr. Pravno, č.b. 7,
bytový dom B,(doba nájmu do 15.02.2017)
od 16. 2. 2017 do 16. 2. 2018
u) 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
II. polroka 2016.
v) Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena medzi obcou Nitr.
Pravno a Stredoslovenskou energetikou
Distribúcia, a.s. Žilina.
z)
Vypísanie verejnej súťaže formou
súťaže návrhov na vypracovanie
projektovej dokumentácie na výstavbu
Kultúrneho domu v Nitr. Pravne.
III. Splnomocnilo :
a) na podanie návrhu na zápis neziskovej
organizácie Kultúrny dom pre Pravno n.o.,
na prevzatie rozhodnutia a vzdanie sa
odvolania, na odstraňovanie nedostatkov v
podaní Ing. Jozefa Balčiráka.
IV. Poverilo
a/ Starostu obce Nitr. Pravno vykonávať
zmeny rozpočtu obce do výšky 3.320,- € v
priebehu celého rozpočtového roka,
pričom týmto rozpočtovým opatrením nie
je možné zmeniť celkový objem
rozpočtových príjmov a výdavkov.
Uvedená právomoc sa týka bežného a
kapitálového rozpočtu obce.
pokračovanie na str. 3
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pokračovanie zo str. 1

b/ Hlavnú kontrolórku obce vykonaním
kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok rok 2017 podľa predloženého
návrhu.
V. Súhlasilo
s vykonávaním podnikateľskej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Ing. Košťálovej
Anežky.
VI. Uložilo
a) zástupcovi obce ako účastníkovi
konania, že v prípade začatia územného
konania na výstavbu čerpacej stanice
pohonných hmôt v Nitr. Pravne bude
zástupca obce v územnom konaní
požadovať stavebný úrad zadať
stavebníkovi vypracovanie dopadovej
štúdie na zhoršenie podmienok života
obyvateľov dotknutých výstavbou ČSPH.
b) Obecnému úradu – odpovedať na
žiadosť p. Filu Mariana a manž. Jany
Filovej, Nám. č. 393, Nitr. Pravno
nasledovne: Prenajaté pivničné priestory
žiadame uviesť do pôvodného stavu. V
opačnom prípade obec neposkytne
nájomcovi žiadnu kompenzáciu za
investície nájomcu do prenajatých
priestorov. Obec bude požadovať
doplatenie nájmu a energií až do termínu
ukončenia nájmu t. j. do 31. 1. 2017.
VII. Neschválilo
a) žiadosť Spoločnosti VJARSPOL s.r.o.,
Nám. SNP č. 153/35, Nitr. Pravno o
zníženie sadzby dane z pozemkov a túto
odporúča ponechať na úrovni r. 2016.
b) žiadosť p. Žužafku Tomáša, Kľačno č.22
na prenájom priestoru pre vyčlenenie
odstavných a parkovacích plôch pre
potreby novonavrhovaného polyfunkčného objektu.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef dal za
predložený návrh hlasovať.
Poslanci hlasovali nasledovne:
a/ V bode II. Schvaľuje – písm. a/, b/, c/,
d/, e/, f/, g/, h/, j/, k/, l/, m/, n/, o/,
p/, r/, s/, - so zohľadnením 3/5
prítomných poslancov. Za prijatie
hlasovali všetci prítomní poslanci v počte
8 poslancov.
b/ Z a z b y t o k u z n e s e n i a p o d ľ a
predloženého návrhu hlasovali poslanci
nasledovne: - v počte 7 poslancov za
prijatie /Mgr. Daňo, Kremel, Kubíček,
Oller, Štálnik Znášik, Bc. Žillová/
- 1 poslankyňa sa zdržala hlasovania
/Mgr. Heldiová/.
Keďže viac pripomienok nebolo a
program bol vyčerpaný starosta obce Ing.
Balčirák Jozef poďakoval poslancom za
spoluprácu v roku 2016, poprial šťastné
sviatky úspešný nový rok a ostatným
prítomným poďakoval za účasť a
zasadnutie vyhlásil za skončené.
Boďová Ľubica
Prednosta OcÚ Nitr. Pravno

Výstavba kanalizácie v našej obci
V roku 2016 obecný úrad spolu s občanmi riešil zmluvy o napojení
domácností na kanalizačný zberač, ktorý má byť v našej obci spolu
s čističkou odpadových vôd vybudovaný.
Podľa najnovších informácií z vodárenskej spoločnosti Banská
Bystrica prebehlo výberové konanie na dodávateľa tejto stavby. V
súčasnej dobe prebieha na ministerstve životného prostredia
záverečná kontrola verejného obstarávania.
V prípade , že ministerstvo nenájde pri procese obstarávania
žiadne pochybenia, firma, ktorá túto súťaž vyhrala, by si mala
prevziať stavenisko a teda aj započať práce v mesiaci marec až
apríl 2017.
starosta

Ocenenie za dlhoročnú spoluprácu medzi obcou
Nitrianske Pravno a katolíckym spolkom v Nemecku
V dňoch 4. a 5. novembra 2016 sa konalo v Stuttgarte zasadnutie
karpatsko-nemeckých organizácií, na ktoré bolo pozvaných niekoľko
hostí z Čiech a Slovenska, aby im boli odovzdané ocenenia.
Medzi ocenenými hosťami bol aj náš pán starosta Ing. Jozef Balčirák,
ktorý bol ako prvý vyzvaný na pódium spolu s predsedom katolíckeho
spolku karpatsko-nemeckých katolíkov pánom farárom Johannom
Kotschnerom. Predsedníčka KNS v Nemecku pani Brunhilde
Reitmeier-Zwick odovzdala nášmu pánovi starostovi pekné ocenenie
- striebornú ihlu, ktorá mu bola udelená za dlhoročnú spoluprácu
medzi obcou Nitrianske Pravno a katolíckym spolkom v Nemecku.
Vyzdvihla spoluúčasť hlavne pri renovácii kalvárie a pripomenula tiež
veľké zásluhy otca Johanna Kotschnera - stavebného podnikateľa,
ktorý sa od roku 1936 podieľal na výstavbe horných kaplniek. Veľká
vďaka patrí aj pánovi Ing. Ignátzovi Wolkoberovi, pre ktorého bola
kalvária srdcovou
záležitosťou a ktorý
nás v júni 2015 navždy
opustil.
Pán starosta
úprimne poďakoval
z a s l ová u zn a n i a
a povedal, že
ocenenie nepatrí len
jemu, ale aj jeho
predchodcom
a
o b č a n o m
Nitrianskeho Pravna.
Zároveň vyjadril
d ô v e r u ,
ž e
spolupráca medzi
katolíckym spolkom
v Nemecku a našou
obcou sa bude
naďalej rozvíjať.
K o c e n e n i u
blahoželáme.
Za KNS M. Haneschová
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Vianočné trhy a tvorivé dielne
V sobotu 10. decembra sa v našej obci konali
vianočné trhy a v zasadačke OcÚ boli vianočné
tvorivé dielne, počas ktorých si deti i dospelí pod
dozorom ľudových umelcov a remeselníkov
vyrábali rôzne vianočné ozdoby, ikebany,
ozdobovali medovníčky a na vlastné oči videli, ako
sa pečú vianočné oblátky. Starostovia obcí
Ho r n o n it r i a va r i l i k a p u s t n i c u a č l e n k y
Pravňanského zväzu žien pripravili výborný
vianočný punč. Kým kapustnica rozvoniavala,
návštevníci mohli ochutnať škvarkové pagáčiky,
chlieb s masťou a cibuľou a aj tekuté špeciality.
Nemohla chýbať medovina či stánky remeselníkov,
ale aj stánky s komerčným tovarom. Napriek
sychravému počasiu sme sa tešili veľkému záujmu
a sme radi, že sme si takýmto dňom mohli ešte viac
spríjemniť predvianočnú atmosféru.
M.V.T.

Predvianočný koncert
V piatok 16. decembra sa náš rímskokatolícky kostol
rozoznel predvianočným koncertom v ktorom vystúpili
Hudobno-pohybový krúžok MŠ, ZUŠ Nitr. Pravno,
spevácke zbory Jesienka, Probner echo a Tenerezza. Čaro
blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku bolo cítiť všade
vôkol nás...
Všetkým účinkujúcim ďakujeme za krásny umelecký
zážitok.
M.V.T.

Vianoce s Tenerezzou
Jubilejný rok 2016, kedy TENEREZZA oslávila 15.výročie
svojho vzniku sme uzatvorili sériou vianočných vystúpení.
Centrum sociálnych služieb Bôrik nás 11.12.2016 privítalo
rozsvieteným stromčekom a plnou sálou tunajších
obyvateľov očakávajúcich náš príchod. Predvianočná
atmosféra bola umocnená výberom skladieb s touto
tematikou,kde niektoré známe skladby si zanôtili aj
obyvatelia uvedeného zariadenia. Záver koncertu patril
Tichej noci, ktorej tóny zavŕšili toto vydarené podujatie.
Ďalšie vystúpenie sa uskutočnilo 16.12.2016 v kostole v
Nitrianskom Pravne. Koncert sa uskutočnil pod záštitou
oddelenia kultúry OcÚ a zúčastnili sa na ňom deti z MŠ,
ZUŠ, spevácka skupina Jesienka a Probner echo. V Závere

vystúpil náš spevácky zbor,ktorý zaspieval 5 skladieb z
najnovšieho repertoáru.
18.12.2016 TENEREZZA prijala pozvanie do obce Poruba.
Čakalo nás tu milé prijatie a spoločné vystúpenie s
partnerským zborom Roveň z uvedenej obce. Na podujatí
vystúpil aj detský folklórny súbor KAPSIARIK pod vedením
Mgr. Aleny Čavojskej. Nápaditá choreografia a tematické
zameranie svedčí o náročnej práci pani učiteľky. Toto
podujatie ukončilo spoločné posedenie, ktoré nám
spríjemnila pani Iveta Marková hrou na akordeón, kde
sme si spoločne zaspievali niekoľko piesní.
Veríme, že vystúpenia naplnili očakávania našich
poslucháčov a prostredníctvom tohto príspevku im
želáme v novom roku 2017 veľa zdravia a rodinnej pohody.
Hrabovská J.
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Vianočná burza

Dňa 21. 12. 2016 sa telocvičňa našej
školy opäť premenila na vianočné
trhovisko.
Takzvaná „VIANOČNÁ
BURZA“ sa uskutočnila v pravej
p re d v i a n o č n e j at m o s f é re p o d
záštitou žiackeho parlamentu už po
deviatykrát. Do tejto veľmi peknej
charitatívnej a už tradičnej akcie sa
zapojili všetky triedy z ročníkov 4 - 9.
V dostatočnom predstihu si žiaci z
tried mohli popremýšľať, ako si svoj
„stánok“ pripravia a vyzdobia, ako
upútajú kupujúcich, aby si ten ktorý
výrobok kúpili práve u nich.
Už ráno sa telocvičňa zaplnila žiakmi,
ktorí si chystali a pripravovali do
svojich stánkov výrobky, vianočné
ozdoby, cukrovinky, hračky, knižky a
iné drobnôstky určené na predaj. V
snahe predať čo najlepšie ponúkali
naši malí i veľkí obchodníci rôzne
zľavy, bonusy, akcie a nechýbalo ani
povestné zjednávanie cien. Podľa
vopred určeného harmonogramu
potom prichádzali ostatní žiaci z tried
a nakupovali výrobky od výmyslu
sveta. Mnohým neodolali ani naše
pani učiteľky. Atmosféru dotvárali aj
vianočné koledy, ktoré sa niesli
telocvičňou počas celého
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predpoludnia. Drobné centíky či eurá
s a r ýc h l o ko t ú ľ a l i a z a p ĺ ň a l i
pokladničky.
Po rozpredaní tovaru si žiaci svoje
stanovištia postupne poupratovali a
telocvičňa sa dostala do svojho
pôvodného stavu. Trhovníci
odovzdali svoju tržbu výboru
žiackeho parlamentu, ktorý sa
postaral o čestné zrátanie mincí.
Nádherná suma činí 706,32 € a bude
darovaná Detskému domovu v
Prievidzi v rámci projektu „Deti
deťom 3“. O jeho priebehu vás
budeme na stránke školy priebežne
informovať.
Najväčšiu tržbu mali: 7. A 106, 60 €,
4. A 101, 38 €, a 6. A 101, 27 €.
Obchodníci boli spokojní, že dobre
predali a kupujúci, že nakúpili za
dobré ceny.
Vianočná burza má v harmonograme
aktivít žiackeho parlamentu svoj
veľký význam. Učí deti nielen empatii,
ale predovšetkým nezištne pomáhať
druhým a nemyslieť len na seba.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí na
tejto peknej akcii predávali, kupovali
a pomáhali.
Za žiacky parlament I. Haneschová

Ukončenie desiateho ročníka kampane Červené stužky
V deň Svetového dňa boja proti AIDS –
1. decembra sa členovia žiackeho
parlamentu našej školy
( Katarína
Filkornová - 9. A, Milan Berzédy – 8. A,
Pavol Biely – 8. A, Gabriel Znášik –
5.
A a Tamara Bieliková – 5. A) zúčastnili
konferencie v Žiline pri príležitosti
ukončenia desiateho ročníka kampane
„Červené stužky 2016“.
Slávnostné ukončenie a vyhodnotenie,
ktoré organizovalo Gymnázium sv.
Františka z Assisi v Žiline, sa konalo pod
záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH
riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku,
s podporou MŠVVaŠ SR a Okresného
úradu – odboru školstva v Žiline (v rámci
rozvojového projektu „Zdravie a
bezpečnosť v školách 2016“). Kampaň
Červené stužky, ktorá je osvetovou
kampaňou a nie je spojená s finančnou
zbierkou, sa považuje za najúčinnejší
prostriedok osvety v boji proti AIDS na
zvýšenie informovanosti a prehĺbenie
odborných vedomostí o HIV/AIDS.
Kampaň je tiež zameraná na prevenciu
látkových a nelátkových závislostí a na
podporu prevencie a vzdelávania v
oblasti obchodovania s ľuďmi. Je
venovaná predovšetkým mladým
ľuďom. Do tohto ročníka sa v rámci
celého Slovenska zapojilo až 500 škôl.
Kampaň sa uskutočnila aj s podporou
mesta Žilina. Vďaka nej sa záverečné

stretnutie konalo vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Žiline, kam prišlo 300
zástupcov z 55 škôl a školských
zariadení zo Slovenska. Stretnutie
organizačne zabezpečovali
žiac
i Gymnázia sv. Františka
z Assisi v Žiline.
Prítomným sa krátkym
príhovorom prihovoril
Ing. Patrik Groma zástupca primátora
mesta Žilina.
Stretnutie začalo
odbornou prednáškou Doc.
MUDr. Eleny Novákovej, PhD. z
Jesseniovej Lekárskej fakulty
UK v Martine na tému HIV/AIDS
a prezentáciou doc. MUDr.
Jozefa Šuvadu z Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v
Bratislave o projektoch
starostlivosti o chorých na
AIDS.
Počas stretnutia boli
slávnostne vyhodnotené viaceré
súťaže. Výtvarná súťaž v štyroch
kategóriách (v kategórii stredných,
základných, špeciálnych základných
škôl a reedukačných centier a súťaž
Športom pre Červené stužky). V rámci
výtvarnej súťaže bola udelená i cena
riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku

a Cena Okresného úradu, odboru
školstva v Žiline. Pri príležitosti svojho
desiateho výročia kampaň ocenila aj
desiatich pedagógov, ktorí svojou
angažovanosťou prispeli k šíreniu
osvety o HIV/AIDS medzi svojimi žiakmi.
Po skončení stretnutia žiaci z viacerých
žilinských základných a stredných škôl
vytvorili na Hlinkovom námestí v Žiline
„živú“ červenú stužku, ktorou chceli
vyjadriť podporu Svetovému dňu boja
proti AIDS, ktorým je 1. december.
Do výtvarnej súťaže v kategórii
základných škôl sa zapojili aj dve
žiačky našej školy: Natália
Kláseková – 6. A a Laura
Ďuricová – 6. B. Aj
keď ich práce medzi
ocenenými neboli,
veríme , že ich to
neo
dradilo a peknými
výtvar
nými prácami prispejú
do súťaže
aj budúci rok.
Účastníkom sa program celej
konferencie veľmi páčil, dozvedeli sa
množstvo nových a zaujímavých
informácií. O svojich dojmoch
a zážitkoch z tejto akcie sa podelili na
zasadnutí žiackeho parlamentu dňa 14.
12. 2016.
Ivona Haneschová
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HASIČI OBCE NITRIANSKE PRAVNO
História hasičstva sa začala v našej
obci písať už v roku 1874. Po dlhé
desaťročia plnil úlohy hasičskej
jednotky Dobrovoľný hasičský zbor (
občianske združenie). V roku 2008 sa
začala písať moderná história
hasičstva v našej obci. Na základe
zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi bol zriadený Obecný
hasičský zbor ( OHZ), ktorý bol a stále
je organizačnou zložkou obce
Nitrianske Pravno. V roku 2015 došlo
novelou zákona 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi k zmene
názvu Obecný hasičský zbor na
Dobrovoľný hasičský zbor obce
(DHZO). DHZO je dnes stále hasičskou
jednotkou obce a teda organizačnou
zložkou obce Nitrianske Pravno.

Zásahový obvod hasičskej
jednotky obce tvorí obec
Nitrianske Pravno
s časťami Solka
a Vyšehradné a na základe
zmluvy o vytvorení
spoločného hasičského
zboru medzi obcou
Nitrianske Pravno
a obcami Kľačno, Tužina,
Chvojnica,
Malinová
a Pravenec aj katastre
všetkých spomínaných
obcí.
Technika, ktorou naša jednotka
v súčasnosti disponuje je na pomery
obcí na vysokej úrovni. Vozidlový
park tvoria cisternová automobilová
striekačka ( CAS) CAS K25 Liaz 101, CAS
32 Tatra 815, VEA VW Passat Variant
a protipovodňový prívesný vozík
APOT. Všetci členovia sú vybavení
ochrannými osobnými pracovnými
pomôckami (zásahový odev DEVA
PATRIOT FOK, zásahové helmy
GALLET F1SF, zásahová obuv HAIX,
zásahové rukavice HOLÍK ANGEL PBI,
zásahovými kuklami DEVA Nomex,
pracovnými staničnými odevmi PS II

Naša jednotka zatiaľ ako jedna z mála
na Slovensku disponuje novými
špičkovými autonómnymi
dýchacími prístrojmi SCOTT ACSF, čo
nám umožňuje vykonávať zásah
v nedýchateľnom prostredí ( napr. pri
požiaroch a následnom silnom
zadymení).

Od vzniku v roku 2008 prešla hasičská
jednotka obce rôznymi fázami vývoja.
Vystriedali sa v nej ľudia, ktorí prispeli
Hasičská jednotka obce Nitrianske
svojou prácou k rozvoju jednotky
Pravno na základe
zaradenia
a bezpečiu našich občanov. Dnes tvorí
v najvyššej kategórii hasičských
hasičskú jednotku obce v zmysle
jednotiek DHZO v rámci plošného
platnej legislatívy (vyhlášky 611/2006
rozmiestnenia síl a prostriedkov je
Ministerstva vnútra SR o hasičských
určená na vykonávanie:
jednotkách ) 18 ľudí. Traja z nich sú
profesionálni hasiči. Všetci členovia
1. prvotného zásahu „1 C“
jednotky absolvovali
vodným prúdom pri
základnú odbornú
záchrane osoby pri požiari
prípravu členov
v objekte,
hasičských jednotiek obcí,
Do pozornosti všetkých našich občanov si dovoľujeme
potrebné zdravotné
dať ohlasovňu požiarov s telefónnym číslom
2. základného prieskumu a
a psychologické
jednoduchej technickej
vyšetrenia, rôzne
záchrany, napríklad vstup
zdokonaľovacie kurzy
do uzatvoreného priestoru,
a pravidelne sa zúčastňujú
kde má NEPRETRŽITE SLUŽBU jeden zo 4 veliteľov
zdokonaľovacej prípravy.
družstiev, ktorý okamžite po prebratí správy vyhlási
3. samostatného zásahu
Majú odborné spôsobilosti
družstvu, ktoré má pohotovosť prostredníctvom
pri menších požiaroch v
nosičov autonómnych
systému FIREPORT poplach, pričom jednotka vyráža
jednoduchých stavbách,
dýchacích prístrojov,
vždy najneskôr v zákonnom limite 10 minút, čo znamená
pilčíkov, lezcov. Všetci sa
rýchly a efektívny výjazd jednotky a následne rýchly
4. prvotného zásahu pri
pravidelne zúčastňujú
a efektívny zásah na mieste nežiadúcej udalosti (požiar,
vnútorných požiaroch
pravidelnej prípravy
nehoda, povodeň, kalamita, veterná smršť, likvidácia
objektov, spoločného
poskytovania prvej
bodavého hmyzu a podobne...)
zásahu so zborom pri
pomoci.
vnútornom alebo

OHLASOVŇA POŽIAROV

+421 915 938 589

V súčasnosti v rámci plošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov
hasičských jednotiek podľa platnej
legislatívy je naša jednotka zaradená
v najvyššej kategórii. V praxi to
znamená, že personálne obsadenie,
technické vybavenie a odborná
pripravenosť členov umožňuje
zasahovať v tzv. prvom slede.
Vykonať prvý zásah v zásahovom
obvode do príchodu jednotky OR HaZZ
v Prievidzi, resp. vykonávať niektoré
typy zásahov samostatne.

UBO od firmy Deva a ďalšími OOPP.
Jednotka má okrem štandardného
vybavenia k dispozícii množstvo
technických prostriedkov
a špeciálneho vybavenia ako sú
plávajúce benzínové čerpadlá, kalové
benzínové čerpadlá, elektrocentrála,
hydraulické vyslobodzovacie
zariadenia, motorové píly, motorová
rozbrusovacia píla, pretlakový
motorový ventilátor, osvetľovací
stožiar, plne vybavené záchranárske
vaky na poskytovanie prvej pomoci
a podobne.

vonkajšom požiari objektov
a pri požiari v prírodnom prostredí,
napríklad striedanie príslušníkov,
zásobovanie vodou a podobne,
5. jednoduchých technických zásahov
pri dopravných nehodách
motorových vozidiel, napríklad
vyslobodzovanie zranených osôb z
havarovaných vozidiel pomocou
ručného náradia, záchyt drobného
úniku ropných produktov a
prevádzkových kvapalín z
havarovaných vozidiel a podobne,
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6. jednoduchých zásahov spojených
so záchranou osôb v rámci súčinnosti
so záchrannou zdravotnou službou,
napríklad transport zranených osôb,
použitie jednoduchých technických
prostriedkov na vstup do
uzatvorených objektov a podobne,

triedenia, zastavenie a zachytenie
unikajúcich prevádzkových kvapalín,
stabilizácia vozidla a podobne,
- únikoch ropných látok do vodných
tokov, napríklad budovanie norných
stien, záchyt ropných látok a
podobne.

7) zásahová činnosť pri nežiaducich
udalostiach, napríklad veterné a
snehové kalamity, povodne a
podobne,

Na záver:
Za celý kolektív hasičov z DHZO
Nitrianske Pravno veľké poďakovanie
patrí nášmu zriaďovateľovi , ktorým je
Obec Nitrianske Pravno. Vďaka patrí
pánovi starostovi Ing. Jozefovi
Balčirákovi, pani prednostke Ľubici

8) spoločný zásah so zborom pri
- úniku nebezpečných látok v doprave
alebo v technologických
procesoch, napríklad
budovanie a obsluha
improvizovaných
dekontaminačných
pracovísk, zásobovanie
vodou a podobne,
- dopravných nehodách s
hromadným postihnutím
osôb, napríklad transport
zranených do miesta

PRAVNIANSKE ZVESTI
Boďovej
a celému obecnému
zastupiteľstvu za podporu,
spoluprácu, ústretovosť a trpezlivosť
pri budovaní a fungovaní hasičskej
jednotky obce Nitrianske Pravno.
Na záver sem patrí ešte jedno
poďakovanie. Poďakovanie všetkým
členom hasičskej jednotky, ktorí sú
pripravení kedykoľvek pomáhať
svojim blížnym v núdzi. Napokon, to je
zmyslom a mottom našej práce.
BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA
POMOC...

D.K.

Z okienka turistiky
Silvestrovským výstupom na
Vyšehrad sme zakončili turistický
rok 2016. Ako obvykle vystúpilo na
vrchol veľké množstvo turistov. Z
Prievidze, po ceste zbierali aj turistov
z Nedožier, Pravenca, z Nitr. Pravna,
prišli do Vyšehradského sedla dva
preplnené autobusy. Okrem týchto
prišlo ešte mnoho turistov
individuálne a to aj z okolia Turca.
Všetci mali rovnaký cieľ, rozlúčiť sa
na vrchole s rokom 2016. Počasie
bolo prekrásne. Na Silvestra sme
otvorili na vrchole aj nový preložený
chodník z vrcholu Vyšehradu do
Vyšehradského sedla, smerom do
Čertovej doliny. Pôvodný chodník už
b o l n e b e z p e č n ý, d o c h á d z a l o
k častým úrazom – zlomeninám.
O povolenie preloženia turist.
chodníka bolo treba požiadať Odbor
starostlivosti o ŽP Trenčín, prejednať
aj s ochranármi prírody a priamo na
mieste to s nimi prejsť. V tejto
prírodnej rezervácii platí 4. stupeň
ochrany prírody. S vybavovaním a
prejednávaním nám pomohli
starosta obce Ing. Balčirák a technik
odboru výstavby p. Chmúrová, za čo
im patrí poďakovanie. Po udelení
súhlasu som s nimi, pracovníkmi
ochrany prírody a prac. ŽP prešiel
vytýčenú trasu, hneď ju aj

nasprejovali, hneď ma
upozornili, že z
vytýčenej trasy
nesmieme vybočiť.
Preloženie chodníka
sme brigádnicky
zrealizovali. Oficiálne
bol teda otvorený na
Silvestra na vrchole,
prípitkom predsedu RR
KST Prievidza.
Pravňanci schádzame
v ž d y d o l u p o
neznačkovanom chodníku, ten vedie
k tzv. krivému buku, máme tam
vybudovaný stôl, tu sa opeká, ale
tento krát sme zišli po novom
vybudovanom chodníku ako aj
ostatní. Chodník je schodnejší a
bezpečnejší. Zostáva ešte zrealizovať
preloženie turist. chodníka na trase z
Fačkovského sedla na Kľak. Tento rok
nám zima priniesla konečne aj sneh a
mohli sme oprášiť a vytiahnuť aj
bežky. Začali sme turistickým
podujatím 8. januára 2017, Fačkovské
sedlo – Bukovec- Kľačno, 15. januára
prechod z Pravna od Tužinskej
komunikácie cez lúky popod
Chvojnicu ďalej cez zadné bóry
smerom k rybníku a opäť cez lúky na
Tužinskú komunikáciu. 21. januára
2017 sme sa zúčastnili tradičného

turistického podujatia Pochod vďaky
SNP v Cígli. 22.1.2017 to bol prechod
na bežkách z Polerieky cez Hadvigu
cez Kľačianske lesy ponad vlek dolu
Farskou lúkou popod Galkop až do
Turčianskej ulice v Nitr. Pravne.
Ďalšími plánovanými turist.
podujatiami sú: Vyšehradské sedlo –
Štyri chotáre – Brezany, Fačkovské
sedlo – Dlhá lúka – Tužina, a pokiaľ to
vyjde že bude dosť snehu Chvojnicas e d l o J a v o r i n k a – Č i č m a n y.
Podmienky sú dobré, treba využiť
krásu zimnej prírody. Dátumy na
turist. podujatia sa vždy upresňujú.
Otvorenie jarnej turistickej sezóny je
25.3.2017, to už na pešo. Nasledujúce
turist. podujatia budú zverejnené v
budúcich Pravnianskych zvestiach.
Horám zdar!
Teo Haneš
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Pasovanie prvákov

V školskom živote sú chvíle, ktoré sú pre prváčikov
nezabudnuteľné. Či už je to prvý deň v škole, alebo „Pasovanie za
prváka“.
Dňa 15.12. 2016 nastal ten slávnostný deň, ktorý im
pripravili starší spolužiaci pod vedením pani učiteľky Greňovej, za
prítomnosti rodičov, starých rodičov, triednych učiteliek prvákov
a vychovávateliek. Na tento deň sa svedomite pripravovali. Od
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septembra sa už mnohému naučili. Žiaci s trpaslíkmi
a Snehulienkou spríjemnili chvíľu čakania na sľub prváka krásnym
programom, umeleckým vystúpením žiakov ZUŠ, speváčok Lýdie
Krpelanovej a Johanky Mária Richter z umeleckého súboru
„Lubená“ a moderným tancom dievčat z 5. A triedy.
Ako po iné roky, aj tento rok bolo úlohou našich prváčikov ukázať,
čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. A veru,
predviedli sa v plnej paráde. Za pomoci básní, piesní a pohybovo
tanečných kreácií prešli každou vyučovacou hodinou
i v nemeckom jazyku. Všetci prítomní, rodičia, starí rodičia, pani
učiteľky, kamaráti, ale aj spolužiaci z vyšších tried ich za ich
výkony odmeňovali veľkým potleskom.
Svoj sľub prváka zložili pred svojimi triednymi pani učiteľkami
a rodičmi. Na pamiatku si deti odniesli Pasovací dekrét, perá,
pastelky, gumu a sladké lízatko od trpaslíkov. Na záver všetci
spoločne zaspievali krásnu vianočnú koledu. V dobrej nálade a
veríme, že aj s peknými spomienkami sa prváci pobrali za
potlesku svojich najbližších domov.
Všetkým našim žiačikom prajeme veľa úspechov,
odhodlania a trpezlivosti pri zvládnutí školských povinností.
Všetci si želáme, aby chodili do školy s úsmevom a radosťou zo
svojich úspechov.
Poďakovanie patrí aj Mgr. Unterfrancovi a Miloslavovi
Gáplovskému za ozvučenie akcie.
Mgr. Marta Hladká, zást. školy

4 a dokonca aj
niektoré p. učiteľky
neváhali a nosili
plné tašky nádherných, hodnotných,
zachovalých, funkčných, dokonca
niektorých aj úplne nových hračiek,
ktorými sa v priebehu pár dní zaplnil
takmer celý kabinet.
Dňa 14. 12. 2016 boli pozvaní na
zasadnutie žiackeho parlamentu
zamestnanci DeD v Prievidzi, aby si pre
detičky v domove slávnostne prevzali 12
veľkých vianočných krabíc, kopcom
naplnených hračkami. Za prítomnosti p.
zástupkyne za roč. 1-4 Mgr. M. Hladkej a p.
zástupkyne za roč. 5-9 Mgr. J. Gebrlínovej,
koordinátorky žiackeho parlamentu Mgr. I.
Haneschovej a členov ŽP nás poctili
svojou návštevou p. riaditeľ DeD Mgr.
Tomáš Smatana, vedúca pracovníčka
PhDr. Alena Piatrík-Hepnerová
a psychologička Mgr. Kamila Bičanová. Boli
veľmi milo prekvapení, akého veľkého
množstva hračiek sa naši žiaci dokázali
vzdať v prospech tých, ktorí to potrebujú.
Ocenili ich snahu pomáhať a v mene
všetkých detí z detského domova vyjadrili
našim žiakom aj pani učiteľkám veľké
poďakovanie za všetko, čo pre DeD
v Prievidzi robia. Porozprávali aj o tom, ako
deti v domove trávia Vianoce a Silvestra.
Dozvedeli sme sa aj akým spôsobom
a v rámci akých terapií budú hračky
použité.
Sme radi, že sme aj takýmto spôsobom
aspoň malou troškou mohli vďaka našim
úžasným žiakom prispieť k spríjemneniu
vianočných sviatkov deťom, ktoré
z nejakého dôvodu nemôžu prežívať
detstvo v kruhu svojej rodiny. Teší nás, že
aj vďaka nám sa podarí zvýšiť kvalitu
terapeutickej práce a že možno pre „naše“
deti už zbytočná hračka sa stane pre „ich“
deti tá, čo pomôže pri prekonávaní ich
tráum a bolestí na duši...

Keď hračky pomáhajú...
Je za nami vianočný čas... Čas, keď sa
v kruhu svojich najbližších na chvíľu
zastavíme a spomalíme naše hektické
životy. Čas, kedy cítime v duši príjemné
hrejivé teplo. Čas, kedy máme k sebe všetci
akosi bližšie... Čas pokoja, radosti
a vzájomnej lásky. Čas, ktorý popri vôni
ihličia, vianočných cukroviniek a bohato
prestretých stolov dokáže svojou zvláštne
čarovnou až magickou atmosférou vyvolať
úsmev azda na každej tvári. Čas, kedy sa
väčšine detí plnia sny. No nie všetky deti sa
narodili pod šťastnou hviezdou, nie
všetkým deťom je toto dopriate.
Preto, keď bola naša škola oslovená
v mene občianskeho združenia ProLiberi,
(založeného zamestnancami Detského
domova v Prievidzi na pomoc deťom
a rodinám) ani na sekundu sme nezaváhali.
Obrátili sa na nás s prosbou o zapojenie sa
do ich projektu „Keď hračky pomáhajú...“
Ako už samotný názov hovorí, jednalo sa
o zbierku hračiek, ktoré majú svoje
špecifiká a budú slúžiť odbornému tímu na
terapeutické účely. Nakoľko s Detským
domovom v Prievidzi spolupracujeme už
tretí rok v rámci projektov „Deti deťom 1
a Deti deťom 2, bola to pre nás opäť jedna
zo zaujímavých foriem našej ďalšej
vzájomnej spolupráce.
Celý november mohli žiaci našej školy
nosiť hračky, ktoré majú svoje špecifiká.
Jednalo sa o hračky do terapeutického
pieskoviska (všetky druhy postavičiek,
rozprávkových bytostí, zvieratká,
domčeky, formičky, riady, nábytok,
autíčka, dopravné značky...) a o hračky do
terapie hrou (lekárske kufríky, domčeky
pre bábiky, hračkárske telefóny,
stavebnice atď...) A veru, s hračkami sa
u nás na škole akoby „vrece roztrhlo“.
Predovšetkým naši najmenší z ročníkov 1-

Sme si istí, že zamestnanci detského
domova im pripravili prekrásne Vianoce.
Obrovské poďakovanie patrí všetkým
deťom, ktoré sa do projektu zapojili. Sú
to:
1. B – Filip Glesk, Viktória Páleschová,
Vanda Zuberská, Karolína Uríková, Filip
Melo, Martina Čižniarová, Juraj Šimko,
Lilian Tučná
1. C – Nina Poljaková, Bianka Dobrotková,
Tobias Cicko, Peter Gaplovský, Michal
Šturcel
2. A – Karolína Humajová, Nina Mäsiarová,
Oliver Gombarček, Martin Vrábel, Tomáš
Ivančík, Tadeáš Teplan, Dominik Grolmus,
Zuzana Haščáková, Katerína Haščáková
2. B – Sandra Bukovinská, Dominik Žilla,
Chiara Fašungová, Kiara Klimantová
2. C – Sára Kláseková, Karin Tučná, Kristína
Poljaková, Denis Súder, Sophia Ertelová,
Alex Maslen, Patrik Sobota, Patrik Richter,
Natália Domanická, Tobias Rajčan, Alex
Pazdziurko, Nina Marcinková
3. A – Dominik Drábik
3. B – Tobias Mašlonka, Kiara Šimková,
Juraj Pastorok, Adrián Melo, Šimon
Petrovič, Sofia Gáplovská, Richard Grman
4. A – Michaela Budzová, Bianka Špániková
4. B – Michaela Sobotová, Tomas Frink,
Juraj Kováčik
Za hračky ďakujeme aj pani učiteľkám Mgr.
M. Budzovej, Mgr. A. Benešovej, Mgr. A.
Krištínovej a Mgr. A. Srnovej.
Ivona Haneschová

február 2017 ::
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ZIMNÉ SLÁVNOSTI HORNONITRIA 2017
Dňa 04.02.2017 o 15:00hod sa na
pôde OcÚ uskutočnilo podujatie,
Otvorenie Zimných slávností
Hornonitria, spojené s vernisážou
výstavy diel, pani Boženy
Tomanovej z Poruby, bývalej
občianky Nitrianskeho Pravna a
pána Antona Bartoša z NedožierBrezian. Vernisáž sa konala pod
záštitou Regionálneho
kultúrneho centra v Prievidzi v
zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
Občianského združenia
Hornonitrie a OcÚ Nitrianske
Pravno. Podujatie nám otvorili
deti zo ZUŠ Nitrianske Pravno a
sprevádzali nás svojím krásnym
spevom a hudbou, za čo chceme
poďakovať pani učiteľkám Márii
Blahovej, Ingrid Sráňankovej,
Alexandre Kubíčkovej a Soni
Grešnerovej. Privítali sme
vzácnych hostí, podpredsedu TSK
Richarda Takáča, starostov
okolitých obcí, Miroslava Dzinu z
Tužiny, Mariku Luprichovú z
Malinovej, Helenu Čavojskú z
Poruby, Tibora Čičmanca z
Chrenovca - Brusna, Martina
Šujana z Poluvsia, Róberta

Mikulášika z Pravenca a Branislava
Dobrotku z Chvojnice. Pán
starosta Jozef Balčirák
sa
prítomným prihovoril pár vetami.
Po ňom nám pani riaditeľka RKC
Ľudmila Húsková predstavila
projekt
Zimných slávností
Hornonitria. Projekt zahŕňa 6
podujatí, ktoré sa vo fašiangovom
období konajú v obciach
pravnianskej doliny – Otvorenie
Zimných slávností Hornonitria,
OcÚ Nitrianske Pravno dňa
04.02.2017 o 15:00hod - výstava
ľudového umenia, Zimné slávnosti
folklóru, Kultúrny dom Pravenec
04.02.2017 o 18:00hod - folklórny
festival, Deň detského folklóru,
Kultúrny dom Poruba 12.02.2017 o
15:00hod - festival detského
fo l k l ó r u , Pa m ät n i c a Jo ze f a
Strečanského, Kultúrny dom
Poluvsie 18.02.2017 o 14:15hod súťaž interpretov ľudovej hudby,
Súzvuky, Kultúrny dom Tužina
25.02.2017 o 15:00hod - prehliadka
speváckych skupín Karpatských
Nemcov, Majstri pravnianskej
doliny, Kultúrny dom Malinová
04.03.2017 - jarmok ľudových

remesiel. Cieľom podujatia je
zachovávanie ľudovej kultúry v
reg ióne hornej Nitr y,
vyhľadávanie a mapovanie
tradičného zvykoslovia, jeho
spracovávanie do scénických
programov a uvádzanie do života
ľudí – s osobitným zreteľom na
zimné zvykoslovie v období
fašiangov. V závere svojho
príhovoru odovzdala pani
riaditeľka nášmu pánu starostovi
putovnú richtársku palicu, ako
symbol Zimných slávností
Hornonitria. Páni starostovia si ju
budú odovzdávať vždy v deň
konania ďalšej akcie v rámci cyklu
podujatí. Pani Bibiana Šimová,
odborná pracovníčka pre folklór z
RKC nám predstavila našich
dvoch vystavovateľov, pani
Boženu Tomanovú - čipkárku,
vyšívačku a pána Antona Bartoša drotára. Všetci prítomní si na
záver prehliadli vystavované diela
našich dvoch umelcov a dúfame
že si domov odniesli príjemný
kultúrny a umelecký zážitok.

Magdaléna Vaňová
kultúrny referent OcÚ
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FO MTJ Nitr.Pravno: Čo sme urobili v roku 2016 a čo sme chceli urobiť v roku 2017
Výbor FO sa okrem toho, že
zabezpečuje chod klubu, v
ktorom aktívne pracuje päť
mužstiev, stará aj o sociálnu
budovu, hlavné ihrisko, pomocné
ihrisko a umelú trávu. Začiatkom
roku 2016 sme prerobili poslednú
šatňu. Toto sa nám podarilo
urobiť za polovičnú sumu ako
bola rozpočtovaná. Za ušetrené
peniaze sme zakúpili a vymenili
všetky dvere v budove. Napriek
tejto investícii nám ešte ostali
nejaké prostriedky. Po dohode s
p. starostom a dofinancovaní
firmou Obec s.r.o., sme dokázali
zrekononštruovať striedačky
mužstiev. V úplnom závere roku,
keď sme mali ešte peniaze v
rozpočte sme zakúpili dresy s
dlhým rukávom, päť zápasových
lôpt a hnojivo na jarné hnojenie
trávnika. V tejto činnosti nám

veľmi pomohla firma Obec s.r.o.,
za čo jej ďakujeme.
Už pár rokov je našou snahou
vybudovanie vyhovujúceho
kúrenia v šatniach. Doteraz sa
tam kúri pôvodnými el.
ohrievačmi, ktoré majú vysokú
spotrebu a malý výkon. Kúri sa
iba počas tréningov, kvôli
šetreniu. Budova je vlhká a tvoria
sa tam plesne, čo sa nám,
vzhľadom na prenajímanie šatní
za poplatok pri používaní
multifunkčného ihriska, zdá
nevhodné, zahanbujúce a zdraviu
škodlivé.
Zúčastnil som sa zasadania
finančnej komisie, kde som
predložil naše požiadavky.
Žiadali sme 7000 eur na opravu
vnútorných WC, kde by sa
zároveň vytvoril priestor pre
kotolňu. Ďalších 4000 € nám

ponúkli poslanci (suma, ktorú by
stáli projekty) na samotné
kúrenie s tým, že chýbajúce
prostriedky by sme riešili
sponzorsky. S týmto riešením
sme súhlasili. Koncom roku 2016
sme mali dohodnutého
obkladača na január a kúrenára
na jún 2017, v prestávke medzi
ročníkmi. Napriek prísľubu
poslancov nám nakoniec, z
neznámych príčin, tieto
prostriedky neschválili.
Budova nie je majetkom MTJ ale
majetkom obce. My sa snažíme
tieto priestory zhodnocovať. Pri
minimálnych nákladoch obce a s
našim finančným prispením
mohla mať obec vyriešený
problém s kúrením v tejto
budove.
Predseda FO J. Klajber

Detský tenisový turnaj – Prievidza (Necpaly)
Dňa 3.12.2016 sa v Prievidzi
uskutočnil II. ročník Mikulášskeho
detského tenisového turnaja.
Hralo sa v športovej hale
v Necpaloch. Po dvoch domácich
detských turnajoch, ktoré
zorganizoval náš tenisový oddiel
to bolo pre naše deti niečo nové,
kde si mohli vyskúšať aj iných
spoluhráčov. Organizátorkou
turnaja bola Lucia Vršková, ktorá je
trénerkou mládeže v Prievidzi.
Turnaja sa zúčastnilo 26 chlapcov
a dievčat z Prievidze a okolia vo
veku od 6 do 13 rokov. Našu obec
reprezentovali Tobias Barlok,
Tamarka Gromová, Matúš Grom,

Natálka Ollerová, Marek Oller,
Adelka Biela, Palko Biely a Peťko
Mucha so Sofiou Muchovou
z Malinovej. Hralo sa systémom
každý s každým v skupinách
chlapci-dievčatá podľa
výkonnosti.
Aj keď v nižších kategóriách naše
deti napriek snahe nestačili na
výkonnostne zdatnejších súperov
z Prievidze, nakoniec si krásne
tretie miesto vybojovala Sovia
Muchová. V najvyššej kategórii
vyhrali zápasy v skupine Tobias
Barlok a Natálka Ollerová. Po
ďalších zápasoch v pavúku
postúpili do finále. Finále sa tak

z roku 2015 opakovalo, kde proti
sebe nastúpili hráči z Nitrianskeho
Pravna. V ňom mal viac síl vlaňajší
obhajca prvenstva Tobias Barlok
a po kvalitnom finálovom zápase
sa zaslúžene tešil z víťazstva.
Nakoniec by sme sa chceli
poďakovať trénerke Lucii Vrškovej
za to, že aj tento rok pozvala
pravňanských hráčov na turnaj,
ktorý bol pre deti rozlúčkou
s tenisovou sezónou. My rodičia
sme spokojní s tým, že deti sa
zdokonaľujú v tenise, učia sa
bojovať, prehrávať, vyhrávať a
tešiť sa z každej loptičky.
Marek Oller - Tenisový oddiel

február 2017 ::
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KONCERT ŽIAKOV ZUŠ A SKUPINY ZATÚLANÍ
Obdobie Vianoc zanecháva v nás spomienky na
množstvo krásnych chvíľ a zážitkov. Vianočná vločka
plná umeleckých zážitkov zavítala opäť 26.12.2016 do
miestneho kostola v Nitrianskom Pravne. K jeho
uskutočneniu v tomto svätostánku dal súhlas miestny
pán farár, ktorému patrí poďakovanie a žiaci ZUŠ
a country skupina Zatúlaní v ňom mohli otvoriť svoj 2.
ročník.
Vianočný koncert uviedol akordeónový súbor
Concertino pod vedením Ingrid Straňankovej. Kultúrny
zážitok sa stupňoval a premostil zborom ZUŠ pod
vedením Alexandry Kubíčkovej. Príjemnú atmosféru
zdobili flauty s krásnymi sólami Márie Blahovej,
doplnené korepetíciou Soni Grešnerovej. Novinkou tohto
ročníka boli bicie nástroje v podaní Ľubomíra Pavelku

a jeho žiakov. Na záver zaznela vianočná pieseň Tichá
noc, ktorá je každoročne neodmysliteľnou súčasťou
najkrajších sviatkov v roku, s dvoma sólovými hlasmi
učiteľky Kubíčkovej a kapelníkom Petrom Krebesom.
Pre všetkých tých ,čo prišli ,to bol jeden
nezabudnuteľný zážitok a už teraz sa tešíme na ich
spoločné vystúpenie. Poďakovaním za hudobný darček ,
boli naše nekonečné, búrlivé potlesky a patrili všetkým
účinkujúcim zo skupiny Zatúlaní, žiakom a pedagógom
ZUŠ v Nitrianskom Pravne lebo za tým, čo žiaci predviedli
je ich poctivá práca.
Záverečné slovo patrilo starostovi obce Jozefovi
Balčirákovi , ktorý poďakoval za krásny umelecký
zážitok, skvelú atmosféru a veľkú účasť.

Eva Ďuricová

Vytvorenie miesta prvého kontaktu
na Obecnom úrade v Nitr. Pravne
V súčasnej dobe je vo verejnej
správe aktuálne riešenie
problematiky elektronizácie,
priblíženie a zjednodušenie
vybavovania služieb pre občanov
na jednotlivých úradoch.
Poslanci obecného
zastupiteľstva prišli na začiatku
roka 2016 s návrhom na
vytvorenie pracovného miesta
prvého kontaktu na našom
obecnom úrade práve za týmto
účelom.
Takto sa priblíži obecný úrad k
svojim občanom, zjednoduší a
zr ýchli sa vybavovanie ich
úradných záležitostí.
V súčasnej dobe je to už
realita. Z miestnosti na prízemí
úradu bola vytvorená kancelária
prvého kontaktu a tak už pri
vstupe do budovy
Vám
informátor dá prvotné informácie
k problematike, ktorú potrebujete

vybaviť, poskytne potrebné
tlačivá, prípadne Vás nasmeruje k
pracovníkovi úradu, ktorý túto
agendu vybavuje.
V blízkej dobe (po spustení
služieb IOMO na obciach) budete
môcť
v kancelárii prvého
kontaktu získať aj výpis z listu
vlastníctva, výpis z obchodného
registra a výpis z registra trestov.
Počas nestránkového dňa v tejto
kancelárii môžete vybaviť
overenie podpisov a listín, zaplatiť
dane a iné poplatky, poskytne Vám
potrebné tlačivá, poradí, ako ich
vyplniť a tiež poskytne služby
IOMO.
Veríme, že táto novinka bude
mať pozitívny ohlas medzi
občanmi a aj takýmto spôsobom
zlepšíme komunikáciu a služby
pre našich obyvateľov ale aj pre
širokú verejnosť.

obecný úrad

Mliečny automat
Spoločnosť VKM, s.r.o. Necpaly
Vám oznamuje, že od 01.02.2017
už v našej obci nebude predávať
surové kravské mlieko a mliečne
výrobky prostredníctvom
pojazdného mliečneho automatu,
nakoľko predaj už pre ich
spoločnosť nie je rentabilný.
Samozrejme hľadajú alternatívy,
ako sa vrátiť späť do našej obce,
zatiaľ, žiaľ, neúspešne.
Ďakujú za pochopenie.

Ospravedlňujeme za chybu v
minulom čísle v článku
,,Privítali sme nových občanov“
Nesprávne sme uviedli meno
„Jakubka Baláža“, pričom malo
byť správne uvedené Jakubka
Bláža.
Ešte raz sa uvedenú chybu
ospravedlňujeme.
M.V.T.
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PRETEKY V SLALOME DETÍ DO 14 ROKOV
Dňa 29.01.2017 zorganizoval lyž.
Oddiel MTJ v lyž. Stredisku
Vyšehradné preteky v slalome detí do
14 rokov. V peknom prostredí
vynoveného strediska a konečne po
dlhej dobe aj s dostatkom snehu.
Pretekov sa zúčastnilo 16 pretekárov
v troch kategóriach – dievčatá,
chlapci do 10 rokov a chlapci nad 10
rokov.
Výsledky jednotlivých kategórií.
Dievčatá :
1. Tamara Gromová, čas 48,43 sec.
2. Natália Ollerová, čas 51,56 sec.
3. Karin Tučná, čas 66,97 sec.
4. Lili Tučná, čas 72,50 sec.
5. Karolína Humajová, 89,06 sec.
6. Michaela Kalmanová, 156,45 sec.
Chlapci do 10 rokov :
1. Tobias Barlok, čas 53,47 sec.
2. Marek Oller, čas 59,57 sec.
3. Alex Zuberský, 65,41 sec.
4. Jakub Bielik, čas 66,40 sec.
5. Patrik Šujan, čas 70,10 sec.
6. Oliver Znášik, nenastúpil
Chlapci nad 10 rokov :
1. Gabriel Znášik, čas 52,85 sec.
2. Dominik Rupe, čas 58,12 sec.
3. Dominik Adamčík, čas 58,97 sec.
4. Andrej Richter, zranil sa v I. Kole

Preteky boli dvojkolové a uskutočnili
sa na dobre upravenej trati. LO MTJ
vyslovuje ľútosť, že pretekov sa
zúčastnilo malé množstvo detí.
Vyjadrujeme aj poľutovanie nad tým,
že na preteky, ale aj na víkendové
lyžovanie zabudli aj tí, ktorých prvé
kroky k lyž. zdokonaľovaniu
prebiehali v našom lyž. Stredisku.
Výbor LO MTJ vynaložil veľké úsilie na
vylepšenie podmienok, no málo sa to
odzrkadľuje v návštevnosti strediska,
aj keď finančné nároky na celodenné
lyžovanie sú, dalo by sa povedať,
jedny z najmenších na Slovensku.
Kto sa zúčastnil, aj ako divák, na
týchto pretekoch a videl radosť
zúčastnených detí, videl ich
majstrovstvo – hlavne dievčat, ale aj
chlapcov, môže posolstvo o
talentoch našich pravňanských detí,
roznášať vo svojich kolektívoch a
pomôcť pri zvýšení počtu lyžiarov v
našom stredisku. Toto je naše
želanie.
Na záver ďakujeme sponzorom
Drogéria Marika Lenčešová, NESPA
s.r.o. Nesládek. Nesmieme zabudnúť
poďakovať aj za vynikajúci guláš
Ľubomírovi Grosovi.
Výbor LO MTJ

PRETEKY NA BEŽKÁCH
Dňa 4.2.2017 sa uskutočnili preteky na bežkách v
lyžiarskom stredisku Vyšehradné v kategóriách mužido 50 rokov vrátane (bŕkači) a nad 50 rokov (pohoďáci)
a ženy (+18rokov)
aj pri malej účasti pretek sa vydaril, dráha bola
upravená za pomoci snežného skútra Joja Klinca,
občerstvenie- famózna kapustnica, ktorú navarili
Betka a Jano M.
O čas v tomto preteku nešlo, v kategórii muži- do 50
rokov vrátane (bŕkači) skončil prvý Marek Oller a hneď
za ním Peter Pekár. V kategórii ženy (+18rokov) s
končila na prvom mieste Betka Martinková a posledná
najpočetnejšia kategória muži nad 50 rokov (pohoďáci)
s končil na prvom mieste Jano Kurbel ako druhý Jano
Martinka a na peknom treťom mieste skončil Libor
Gombarček.
Ceny do preteku sponzorsky zabezpečili- drogéria
Marika Lenčéšová a oblátky NESPA Peter Nesládek.
Výbor LO MTJ

AK MÁTE ZÁUJEM PODIEĽAŤ SA NA TVORBE PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ, DORUČTE NÁM VAŠE PRÍSPEVKY
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