PRAVNIANSKE
ZVESTI

Číslo 5 / 2 0 1 3
19. ročník
ISSN 1338-7855

DEŇ OBCÍ
PRAVŇANSKEJ DOLINY

Ša

PROTIPOŽIARNE
OPATRENIA

SRDEČNE VAS POZÝVAME NA PODUJATIA,
KTORÉ PRE VÁS PRIPRAVUJEME
6. 1 2 . 2 0 1 3 Mikuláš na námestí v Nitrianskom Pravne
1 3 . 1 2 . 2 0 1 3 Predvianočný koncert v kostole v Nitrianskom Pravne
1 4 . 1 2 . 2 0 1 3 Vianočné trhy na námestí v Nitrianskom Pravne
3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 Silvester na námestí v Nitrianskom Pravne

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne
časť Vyšehradné dňa 5. 9. 2013
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne - časť Vyšehradné na deň 5. 9. 2013 podľa odporúčania
Obecnej rady v Nitr. 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.
Ďalej konštatoval, že je prítomných
všetkých 11 poslancov. Rokovanie zastupiteľstva je uznášania schopné. Starosta obce
predložil na rokovanie program zasadnutia.
Vyzval poslancov, aby podali návrhy na doplnenie alebo inú zmenu programu. Kedže
poslanci nepredložili žiadny návrh, starosta
obce dal hlasovať za navrhnutý program
rokovania zastupiteľstva.
Všetci prítomní poslanci odsúhlasili
navrhnutý program zastupiteľstva a tak sa
rokovanie zastupiteľstva uberalo nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady,
oporučenia a kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra o plnení
uznesení obecného zastupiteľstva

5. Informatívna správa o plnení rozpočtu
obce Nitr. Pravno za I. polrok 2013
a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za I. polrok 2013
6. Návrh na III. úpravu rozpočtu obce
Nitr. Pravno na rok2013
7. Sklad separovaného odpadu
8. Nájomný bytový dom H
9. Majetok obce - odpredaj pozemkov
10. Rôzne- informácie
11. Diskusia
12. Uznesenie
13. Záver
Pred pokračovaním v rokovaní obecného zastupiteľstva požiadal o slovo
a pozornosť prítomných p. Ščevík Dušan
viceprezident mierovej misie UMPROFOR.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef vyhovel
požiadavke občana.
Pán Ščevík Dušan odovzdal do rúk starostu obce medailu Obci Nitrianske Pravno - „Ďakovná medaila pri príležitosti 20.
výročia účasti slovenských vojakov v mierových misiách UN obci Nitrianske Pravno".
Starosta obce poďakoval za odovzdanú
medailu a rokovanie zastupiteľstva pokračovalo podľa schváleného programu.
Správu o činnosti Obecnej rady v Nitr.
Pravne predložila Bodová Ľubica - prednosta OcÚ Nitr. Pravno. Hlavný kontrolór
obce p. Miklošovič Peter predložil správu

o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne od posledného zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Informatívnu
správu o plnení rozpočtu obce Nitr. Pravno
za I. polrok 2013 a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu za I.
polrok 2013 predložila p. Margetová Eva
- účtovníčka OcÚ Nitr. Pravno. Návrh na
III. úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno na
rok 2013 predložil starosta obce Ing. Balčirák Jozef s odôvodnením potreby zmeny
rozpočtu obce. Predložil tiež informáciu
k podanému projektu na získanie finančných prostriedkov z eurofondov na sklad
separovaného odpadu.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef ďalej predložil návrh na schválenie Podmienok prideľovania nájomných bytov
v bytovom dome „H" v Nitr. Pravne,
Dotazník pre prideľovanie nájomných
bytov v bytovom dome „H" a prepočet
n á j o m n é h o na každý byt v bytovom
dome „H". Návrh bol poslancom doručený ako materiál na rokovanie OZ, bol
prerokovaný na pracovnom zasadnutí
poslancov s doporučením na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Ďalej
predložil návrh na odpredaj pozemkov
v majetku obce s odporúčaním komisie
výstavby, Obecnej rady v Nitr. Právne
a prerokovaní na pracovnom zasadnutí

zastupiteľstva pre občanov Ing. Leporisa
Jána a p. Matušíka Vladimíra.
V ďalšom bode programu starosta obce
Ing. Balčirák Jozef predložil informáciu
k podanému projektu - žiadosť o dotáciu na
dovybavenie OHZ v Nitr. Pravne, k zabezpečeniu vykonania vysprávok na miestnych
komunikáciách v obci Nitr. Pravno, k výstavbe ostrovčeka a prechodu pre chodcov
na štátnej ceste na Dlhej ulici v Nitr. Pravne
pri autobusovej zastávke.
Informáciu k technicko-organizačnému
zabezpečeniu volieb do V(JC - podala p.
Boďová Ľubica - prednosta OcÚ Nitr.
Pravno.
Po predložení uvedených bodoch
programu a návrhov starosta obce Ing. Balčirák Jozef vyzval poslancov a potom ostatných prítomných k diskusii.
Prítomní v diskusii vyjadrili svoje návrhy, názory a pripomienky nasledovne:
Mgr. Heldiová Beáta - poslankyňa K projektu podaného na výstavbu soc.
zariadenia a oplotenia haly na separovaný
odpad, nemala možnosť preštudovať, zamestnanci tam robia vo veľmi zlých hygienických podmienkach.
- prečo sa robí sociálne zariadenie
v bývalej ZUŠ, keď je dôležitejšie takéto
zariadenie na hale separovaného odpadu,
financovanie sa robí z obecných prostried-
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kov, mali by sa na ňom podieľať jednotlivé
obce združenia a nie len obec Nitr.
Pravno, okrem tejto akcie sú v obci aj
dôležitejšie práce, ktoré treba urýchlene
zabezpečiť. Prečo sa robí oplotenie bývalej
ZUŠ, či je to také dôležité. Prečo sa nerobí
výstavba chodníka na Prievidzskej ulici keď
na iné akcie máme a na túto nie.
Na diskusný príspevok odpovedal
starosta obce - k výstavbe sociálneho zariadenia pre zamestnancov Skládka TKO,
k výstavbe soc. zariadenia v Hale pre separovaný odpad a tiež k výstavbe oplotenia
bývalej ZUŠ čo sa vykonáva v rámci stavebného konania.
Ing. Zaťková Miroslava - poslankyňa:
- poslanci mali byťinformovaní kvýstavbe
sociálneho zariadenia a oplotenia v bývalej
ZUŠ.
Ing. Pekár Peter - poslanec - odporúča
okamžite odvolať zamestnanca v Hale na
separovaný odpad /Balčirák Marek/, kedže
vznikajú často konflikty medzi ním a ostatnými zamestnancami.
- Soc. zariadenie v bývalej ZUŠ nebolo
treba rekonštruovať, malo sa riešiť spolu
v soc. zariadení v Hale separovaného odpadu.
- Ostrovček na štátnej ceste nebolo treba vystavať, sú na štátnej ceste dôležitejšie
miesta a problémové úseky kde je potrebné urobiť opravu, výstavbu mal realizovať
vlastník štátnej cesty a nie obec.
- Podmienky na prideľovanie nájomných bytov sú zlé, nedostatočné, mali byť
vypracované kritériá na prijímanie žiadostí.
- Ni je spokojný s odpoveďou, ktorú
dostal od hlavného kontrolóra obce k darovacej zmluve na dodanie okien na bývalú
ZUŠ
- likvidácia čiernych skládok odpadu,
ako to, že obec takéto náklady uhrádza zo
svojho rozpočtu.
Mgr. Heldiová Beáta - poslankyňa - čo
sa bude robiť na údržbe miestnych komunikácií, čo sú to vysprávky do akej miery
bude vykonaná údržba MK, sú na to cenové
ponuky alebo nie.
Vysvetlenie k predloženým otázkam
podal starosta obce, hovoril k projektu
a získaní finančných prostriedkov na výstavbu ostrovčeka na štátnej ceste na Dlhej
ulici v Nitr. Pravne, vysvetlil problematiku
prijímania žiadostí o pridelenie bytu a Podmienok pridelenia nájomných bytov.
Zamestnanec obce p. Chmurová Drahomíra doplnila vysvetlenie starostu obce
k likvidácii čiernych skládok. Výdavky obce
na likvidáciu skládky boli použité na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia, ktoré uložilo obci N. Pravno
čiernu skládku zlikvidovať na základe podnetu firmy VJARSPOL Nitr. Pravno. Obci
táto povinnosť vyplýva zo zákona.
P. Polónyi Emil - občan - predložil
požiadavku na rekonštrukciu - vysprávky
miestnych komunikácií prednostne v časti
Vyšehradné.
Ing. Áč Pavel - poslanec - vyslovil pochybnosť a význam pracovných rokovaní
pred zasadnutím zastupiteľstva, nakolko
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sa prejednané a vysvetlené záležitosti
v programe OZ prejednávajú 2 krát.
Ing. Zaťková Miroslava - poslanec pripomína, že fontána na námestí v Nitr.
Pravne vlhne na bočných stenách, je treba
preveriť dôvod vlhnutia obvodových stien
fontány, zaujímala sa o vlastníctvo v súčasnej dobe stavaných bytoviek v Nitr. Pravne,
podmienky na prenájom bytov nie sú dobre
vypracované.
Vysvetlenie k otázkam predložil starosta
obce Ing. Balčirák Jozef.
p. Richterová Viera - občan - požaduje opraviť a natrieť autobusové zastávky
v časti Vyšehradné, požaduje zabezpečiť
opravu brány na cintoríne a jej náter v časti
Vyšehradné miestna komunikácia smerom
na cintorín v časti Vyšehradné - požaduje
vykosenie kraja cesty a tiež opravu diery
nakomunikácii - pozitívne hodnotila výstavbu ostrovčeka a prechodu pre chodcov
na Dlhej ulici v Nitr. Pravne, je to veľký prínos pre bezpečnosť chodcov a hlavne deti.
V časti Vyšehradné nefunguje miestny
rozhlas, bolo očkovanie psov a občania nič
nevedeli.
p. Bartko - občan - požaduje opravu
autobusových zastávok a tiež žiada o zabezpečenie osvetlenia pri autobusovej zastávke
- strednej v časti Vyšehradné.
p. Uhrinec Milan - občan - požaduje
zabezpečiť v zimnom období skoro ráno
odhrnutie výjazdu na štátnu cestu na prvom
výjazde z časti obce Vyšehradné.
P. Polónyi Emil - občan - informoval,
že p. Bodorík občan časti Vyšehradné je
ochotný starať sa o odhrnutie snehu a zabezpečenie posypu - úprava chodníka pre
peších na strednú autobusovú zastávku
počas zimy za odplatu 50 € za celú zimu.
Požaduje realizáciu výstavbu prechodu pre chodcov v časti Vyšehradné ako
bolo plánované - na štátnej ceste - prvý
výjazd - potrebné osadiť zábradlie, ktoré
bolo odstránené pod lyžiarskym vlekom.
Požaduje osadenie dopravných značiek
- začiatok a koniec obce v Vyšehradné.
Požaduje prečistenie odpadového kanála
pri občanovi Tomastovi, potreba osadiť
usadzovaciu šachtu.
Občanmi časti Vyšehradné bola podaná
petícia za zníženie rýchlosti motorových
vozidiel a do dnešného dňa nebola podaná
informácia ako bola vyriešená, odporúča
túto záležitosť preveriť,
Požaduje opravu brány na cintoríne
v časti Vyšehradné a vykonať náter, odporúča vyzvať Povodie Váhu k pokračovaniu
prác na úprave potoka, hrozí podmytie
štátnej cesty, požaduje vypílenie topoľov,
požaduje osadiť zábradlie na vstup do cintorína v časti Vyšehradné.
OZ Vyšehrad zviditeľňuje obec, treba
vybaviť finančné prostriedky na nový asfaltový koberec v obci.
Pán Gomberček Ján - občan - požaduje
zabezpečiť v zimnom období odhrnutie snehu a posyp na prvom výjazde z časti obce
na štátnu cestu.
Starosta obce informoval občanov, že
sa vykonáva oprava MR a na budúci týž-

deň tento bude v prevádzke. Informoval
občanov, že dohodne s MVDr. Sibertom
náhradný termín na očkovanie psov a občania budú včas informovaní.
Pre účely rekonštrukcie cesty je potrebné najskôr zabezpečiť finančné prostriedky
na vypracovanie projektovej dokumentácie,
aby bola možnosť podať projekt na získanie
finančných prostriedkov.
Pani Bezušková - občan - upozorňuje,
že po obci behá veľké množstvo psov, požaduje zhotovenie ohradníka na bioodpad
v strede časti obce,
Pán Ličko Jozef- občan - pozemky pri
novopostavených bytovkách v Nitr. Pravne
sú veľmi zarastené burinou, požaduje vyzvať vlastníkov pozemkov na ich údržbu kosenie, v prípade neuposlúchnutia navrhuje uložiť pokutu.
Pani Brezániová Silvia - občan - nájomník v bytovkách - požaduje vytvoriť
priestor pri bytovkách pre deti na hranie detské ihrisko. Podala písomnú sťažnosť
na prácu v Hale separovaného odpadu,
kde pracuje na základe dohody s Úradom
práce a obcou, má osobné problémy so
zamestnancom Marekom Balčirákom.
Požaduje sťažnosť riešiť na komisii pre
verejný poriadok a konateľom Spol, s. r. o.
Nitr. Pravno.
Ing. Pekár Peter - poslanec - navrhuje
umiestniť demontované preliezky z námestia na priestor pre ihrisko pri bytovkách
v Nitr. Pravne.
Pán Bartko - občan - poďakoval za
finančnú podporu z rozpočtu obce pre OZ
Vyšehrad. ČasťVyšehradné mala výročie založenia obce, kritizoval neúčasť poslancov
a zástupcov obce, akcii bola venovaná malá
pozornosť na jej spopagovanie.
Poukazoval na neochotu zo strany zamestnancov OcU Nitr. Pravno k vyhláseniu
oznamov v kultúrno-spoločenskej oblasti
pre OZ Vyšehrad a nevhodné vystupovanie
voči občanom.
Pani Kubová Anastázia - občan uviedla, že má len dobré skúsenosti s prácou zamestnancov OcU Nitr. Pravno.
MUDr. Elischer Viliam - občan - vo
svojom diskusnom príspevku uviedol, že
sa po roku čo sa konalo zasadnutie zastupiteľstva v časti Vyšehradné nič nezmenilo,
požiadavky občanov sa neplnia. Pre občanov nie je zrozumiteľné financovanie,
nakladanie s verejnými prostriedkami čo
nie je dostatočne zverejnené. Navrhuje hľadať spôsoby ako tieto veci riešiť a nie dôvody
ako sa to riešiť nedá.
Pani Drábiková Renáta - poslanec pracovno-právne záležitosti, riešenie
problémov medzi zamestnancami je vecou
zamestnávateľa Spol., s. r. o. Nitr. Pravno.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef- odpovedal na diskusné príspevky, podával
vysvetlenia na problematiku, ktorá bola
riešená v diskusii.
Starosta obce po zapracovaní návrhov a pripomienok do návrhu na uznesenie vyzval predsedu návrhovej komisie
Mgr. Suchého Pavla, aby predložil návrh
na uznesenie.

UZNESENIE č. 8/2013

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Právne
I . B e r i e 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/ Informatívnu správu o plnení programového rozpočtu obce Nitr. Pravno za I.
polrok
2013 a monitorovaciu správu o plnení
programového rozpočtu za I. polrok 2013
II.Schvaľuje

a/ Úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno č. 3 na rok 2013 podľa predloženého
návrhu.
Príloha: Návrh na 3. úpravu rozpočtu
obce Nitr. Pravno.
b/ Podmienky prideľovania nájomných
bytov v bytovom dome H s vypočítaným
nájomným za jednotlivé byty v obci
Nitr. Pravno.
c/ Dotazník pre prideľovanie nájomných bytov v bytových domoch G, H v obci
Nitr. Pravno.
d/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci
nasledovného O P :
- názov projektu: Sklad separovaného
odpadu
- výška celkových výdavkov na projekt: 449 998,94 €
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 449 998,94 €
- výška celkového spolufinancovania
projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov: 22499,95 €
- spôsob financovania projektu - vlastné
zdroje,
- kód výzvy v rámci ktorej bude ŽoNFP
predložená: 0PŽP-P04-13-2-LSKxP
e/ Odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa:
1. Časť pozemku parcela č. 1933/1 trvalý trávnatý porast, LV č. 1 v k.ú. Nitrianske Pravno, čast' Chvojnica, ktorého presná
výmera bude určená geometrickým plánom
stým, že bude vynechaná minimálna 10 m
široká cesta ako prístup na parcelu 1933/1
v k. ú. Nitr. Pravno pre Ing. Leporisa Jána,
Prievidza. Cesta by slúžila ako prístupová
cesta na zvážanie dreva z obecných lesných
pozemkov.
Odpredaj pozemku je uznaný ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakolko tento pozemok tvorí jedinú prístupovú cestu
k nehnuteľnosti žiadateľa o kúpu.
Cena za odpredaj pozemku - 20 €/m 2 .
Termín: do 31.12.2013.
f / Odpredaj pozemku podľa zákona
č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b/,
- pozemok p. č. 1381/6 - ostatné plochy, k. ú. Nitr. Pravno o výmere 110 m 2 za
cenu 7 €/m 2 pre pána Matušíka Vladimíra,
Nitr. Pravno, nakolko pozemok tvori priľahlú plochu pozemku zastavaného stavbou
žiadateľa.
Termín: do 31.12.2013.
III. O d p o r ú č a

Starostovi obce dohodnúť spôsob
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a podmienky prenájmu nájomných bytov
v bytovom dome „H" s firmou MV Staving,
ktorá realizuje výstavbu až do majetkoprávneho vysporiadania bytového domu.
IV. U kla d á

Obecnému úradu v Nitr. Pravne
a/ neprenajímať verejné priestranstvo
pri Obchodnom dome Jednota pre účely
ambulantného predaja. Určiť iné vhodné
miesto na prenájom plochy pre ambulantný
predaj.
Termín: od 1.1.2014
b/ premiestniť kontajnery na sklo a textil od výkladu Potravín COOP Jednota na
miesto za kotolnou Obchodného domu
Jednota v Nitr. Pravne.
Termín: do 30.9.2013
Hlasovanie poslancov:

Starosta obce informoval, že v bode 11.
písm. a/ a písm e/ Schvaľuje v návrhu na
uznesenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých
poslancov, nakolko sa jedná o rozpočet
obce a majetok obce. Dal za návrh hlasovať samostatne a výsledok hlasovania je
nasledovný:

a/ Úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno
č. 3 na rok 2013.
Hlasovanie: za schválenie - 8 poslancov
proti schváleniu - 3 poslanci /Ing. Pekár, Mgr. Heldiová, Ing. Zaťková/
Tento bod uznesenia bol schválený,
b / Odpredaj pozemku v bode II.
písm. e/pre Ing. Leporisa Jána, Prievidza.
Hlasovanie: za schválenie - 8 poslancov
proti schváleniu - 3 poslanci /Ing. Pekár, Mgr. Heldiová, Ing. Zaťková/
Tento bod uznesenia bol schválený.
Za zbytok uznesenia vyzval starosta
obce poslancov k hlasovaniu. Poslanci
hlasovali nasledovne:
Za schválenie uznesenia v navrhovanom znení - 8 poslancov. Proti hlasovali
3 poslanci (Ing. Pekár, Mgr. Heldiová,
Ing. Zátková). Nikto sa nezdržal hlasovania.
Keďže viac pripomienok nebolo
a program bol vyčerpaný starosta obce Ing.
Balčirák Jozef poďakoval poslancom
a ostatným prítomným za účasť a zasadnutie vyhlásil za skončené.
Boďová Ľubica
Prednosta OcÚ Nitr. Pravno

Priateľský futbalový zápas
Dňa 31. Augusta 2013 sa v našej obci, ako už tradične,
na miestnom futbalovom štadióne odohral tentoraz už 11.
ročník priateľského futbalového zápasu medzi Obecným
a Farským úradom. Športové podujatie podporilo skvelé slnečné počasie, ale v prvom rade hojný počet divákov, či už od
tých najmladších alebo tých najstarších. Podujatie otvoril pán
starosta Ing. Jozef Balčirák ktorý spolu aj s pánom farárom
Pavlom Michalovičom povedali pár úvodných slov a zápas sa
mohol začať. Zápas komentovala Otka Jamrichová. Kedže
putovný pohár získali už obe družstvá a od minulého roku sa
hralo o nový putovný pohár. Získa ho mužstvo, ktoré 3 krát po
sebe vyhrá, preto sa hráči oboch tímov už od začiatku veľmi
snažili. Prvým gólom skóroval Štálnik Jozef ktorý hral za OcÚ.
Ďalšie góly tiež nenechali na seba dlho čakať. Za OcÚ ešte
skórovali Kvašnica Viliam, Oller Marek a Kulich Ján. Za farský
úrad skóroval Adamček Patrik

VÝROČIE SNP
Kvapka krvi v hore blýska sa jak zory, ako hviezda lieta
za žerava do zlata. Kvapka krvi svieti z javorovej hory, za
slobodu vyliala, žiaľ, na cenu života... Takto zneli úvodné
slová z básne ktoré zazneli pri kladení vencov. Tradične,
ako každý rok, sme sa opäť 28. augusta stretli aby sme
si pripomenuli a uctili už po 69 krát výročie SNP a pritom
mysleli na živých i mŕtvych, ktorí bojovali v SNP proti fašizmu, riskujúc to najcennejšie, svoje životy. Boli to práve
oni, ktorí bojovali v mene hodnôt, ktoré boli výsostne
európske. Boli to hodnoty demokratické, hodnoty slobody a práva. Pevne dúfame, že ani v budúcnosti ľudia
nezabudnú na význam SNP, na jeho veľkosť a že navždy
ostane naším svedectvom o odvahe Slovákov pre mladé
pokolenia. Ďakujeme všetkým ktorí sa zúčastnili a prišli si
uctiť pamiatku padlých v SNP, zároveň všetkým želáme,
aby sa prúd spomienok snúbil so želaním všetkého dobrého do ďalšieho života, aby sa mrákavy žiaľu a bolesti
už nikdy nevrátili do nášho života.
M.T.

Diváci sa po celý čas nezabudli zapájať hlasitým povzbudzovaním. Zápas nakoniec skončil 4:1 pre tím Ocú. Po
zápase prišli na rad športové súťaže ktoré boli pripravené pre
tých najmenších ale aj pre tých starších (dospelých) ktorým
takáto zábava nebola cudzia a ešte stále nestratili športového
ducha. Súťažilo sa v kope do brány, v skoku do piesku, pre
tých veľkých boli pripravené súťaže ako hod budzogáňom/
valčekom. Výhercov čakali odmeny. Vo večerných hodinách
prišlo na rad zapálenie vatry ktorú pripravil obecný hasičský
zbor a voľná zábava v podobe diskotéky. Celé toto priateľské
stretnutie prebiehalo v dobrej nálade a skvelej atmosfére, preto dúfame že budúci rok sa v takom hojnom počte stretneme
znova a otvoríme nový zápas o putovný pohár.

Jesenná deratizácia
V záujme ochrany majetku a domácností pred
zimným sťahovaním hlodavcov v našej obci ponúkame občanom v rámci celoplošnej deratizácie
možnosť zakúpiť si otravu na potkany za polovičnú
cenu na Obecnom úrade.
OcÚ
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V sobotu 05.10.2013 sa u nás na ihrisku konala každoročná šarkaniáda. Tohto roku nám počasie nádherne prialo. Bolo krásne slnečno a
ešte aj veľmi dobre fúkalo, takže nám to lietalo jedna radosť.
Nad hlavami nám lietali tradičné šarkany, kupované šarkany, doma
vyrábané šarkany rôznych tvarov a veľkostí. Pri hodnotení sa prihliadalo najmä na podomácky zhotovených šarkanov. Práve z nich bolo cítiť
poctivú ručnú výrobu a spoluprácu detí s rodičmi či starými rodičmi.
Súťažilo sa vo viacerých kategóriách, ale nikto neobišiel naprázdno.
Na všetky deti ktoré prišli so svojím šarkanom čakala sladká odmena a
pre všetkých bol pripravený teplý čajík.

PRÁZDNINY VO VYŠEHRADNOM AJ
TOHTO LETA BOLI ÚSPEŠNÉ
Tvorivé dielne Prázdniny vo Vyšehradnom patria medzi
tradičné podujatia organizované občianskym združením
Vyšehrad. Zhromaždenie členov ich schválilo do plánu práce
aj pre rok 2013. Kvalitných lektorov bolo možné zabezpečiť
aj vďaka finančnej podpore, ktorú na základe úspešného
projektu poskytlo Ministerstvo kultúry SR. Záujemcovia o
tradičné remeslá, ktorých bolo na siedmich stretnutiach
takmer 250, sa každý prázdninový štvrtok v čase od 14.30
do 17.30 h. priučili zdobeniu kraslíc voskom a drôtom, maľbe
na sklo, tkaniu kobercov i cigánskych tkaníc, sieťovaniu,
pleteniu košíčkov z lubov, výrobe ozdobných a úžitkových
predmetov z papiera. Práca s hlinou a po domácky vyrobenej
plastelíny bola príťažlivá najmä pre menšie deti. Malí i veľkí
zdobili perníky a išlo im to veľmi dobre. Z preglejky vypílené
zvieratká dlho nečakali na šikovné rúčky detí, ktoré ich s
radosťou a záujmom obrúsili a vymaľovali.
Sprievodnými aktivitami bola prehliadka mlynčekov v
potoku Majzlanka, ktoré deti každý štvrtok očarovali, ale aj
preteky deťmi zhotovených papierových lodičiek, prehliadka
drevenej zvonice a ďalších objektov okolo kultúrneho domu.
Každé stretnutie bolo zavŕšené výstavkou výrobkov, ktoré
deti zhotovili a vernisážou so spevom, recitáciou a tancom.
Bolo to podujatie naplnené radosťou z tvorivej činnosti.
Organizátori a účastníci sa už teraz tešia na Prázdniny vo
Vyšehradnom 2014
Anastázia Kubova
členka o.z. Vyšehrad
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Ceny získali
1. najmladší šarkanovodič - Dianka Humajová
2. najstarší šarkanovodič - Samuel Luboslav Turek
3. najmenší šarkan - Katarína Kováčová
4. najväčší šarkan - Jakubko a Filipko Frolovci
5. najoriginálnejší šarkan - Branko a Jakubko Bagiňovci
6. najsympatickejší nelietajúci šarkan - Filipko Glesk
7. najvyššie lietajúci šarkan - Emka Hiščárová
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení tohto podujatia, za atmosféru, ktorá bola skvelá, a tiež všetkým zúčastneným, či už so šarkanom, alebo bez neho. Tešíme sa opäť o rok.
M.T.

P R A V N I A N S K E ZVESTI
Obec Nitrianske Pravno

OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb
Podľa § 24 zákona č. 3 0 3 / 2 0 0 1 z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a
o doplnení občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že:

1 . V o ľ b y d o o r g á n o v T r e n č i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o kraja s a b u d ú k o n a ť v s o b o t u
9. novembra 2 0 1 3 od 7 . 0 0 hod. d o 2 2 . 0 0 hod.
2 . M i e s t o m k o n a n i a v o l i e b p o d ľ a t r v a l é h o p o b y t u je v o l e b n á m i e s t n o s ť v o v o l e b n o m
okrsku nasledovne:
1 . O k r s o k č. 1 - O b e c n ý ú r a d N i t r i a n s k e P r a v n o - z a s a d a č k a
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v uliciach: Prievidzská, Námestie SNP,
Sládkovičova, Kollárova, Nádražná, Gagarinova, M.R. Štefánika, Malinovská,
Turcelova, Budovateľská, Hviezdoslavova, T.G. Masaryka.
2 . O k r s o k č. 2 - P o ž i a r n a z b r o j n i c a N i t r i a n s k e P r a v n o - z a s a d a č k a
Miestnom konania volieb pre voličov bývajúcich v uliciach: Žltá, Štúrova, Komenského,
Školská, Pionierska, Kukučínova, Športová, Mlynská, Turčianska, Záhradnícka, Dlhá ulica.
3 . O k r s o k č. 3 - C e n t r u m s o c i á l n y c h s l u ž i e b - Ú S S B ô r i k N . P r a v n o - s p o l . m i e s t n o s ť
Miestnom konania volieb pre voličov bývajúcich v tomto zariadení.
4 . O k r s o k č. 4 - P o l y f u n k č n ý o b j e k t - časť S o l k a
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v časti Solka.
5. O k r s o k č. 5 - Kultúrny d o m - časť V y š e h r a d n é
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v časti Vyšehradné.
Upozornenie:
Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.
V Nitr. Pravne dňa 7. 10. 2013.
Ing. Bal č i rák Jozef
starosta obce
UPOZORNENIE PRE OBČANOVU!
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.
OcÚ

DETSKÁ HERNICKA
Milí rodičia, Detská hernička vám v novom školskom roku
opäť ponúka rôzne možnosti zapojenia sa do aktivít a pomáha vám oživiť a spríjemniť chvíle strávené s vašimi deťmi.
Tak, ako každý rok, aj teraz sme otvorili hudobné kurzy pre najmenšie deti a ich rodičov. V ponuke sú
programy pre bábätká od 4 do 18 mesiacov a pre
deti od 1,5 do 4 rokov. Do kurzov je možné kedykoľvek sa prihlásiť. Stačí sa prísť pozrieť a vyskúšať.

chrbtice. Vhodné pre mamičky po šestonedelí. Cvičiť môžete prísť spolu so svojimi detičkami. Vstup voľný. Zároveň
ponúkame konzultácie pre tehotné - cvičenie v tehotenstve a príprava na rodičovstvo - dojčenie, polohovanie,
nosenie a kúpanie novorodencov a dojčiat.
ROZPIS AKTIVÍT:
PO

15:30 Hudobný kurz pre deti 3-4 roky
16:30

ŠTV

9:00 Cvičenie pre mamičky
9:30

PIA

Hudobný kurz pre deti 2-3 roky

Hernička - herňa otvorená pre všetky deti

9:00 Hudobný kurz pre deti 10 - 18 mesiacov
10:00 Hudobný kurz pre deti 4-10 mesiacov

Slávnostné otvorenie Detskej herničky sa uskutočnilo
vo štvrtok 26. septembra 2013, 4. októbra 2013 sa opäť
zorganizovala burza detského oblečenia na obdobie jeseň-zima. Počas celej jesene sa budú konať tvorivé dielne:
október - výroba šarkanov a jesenných dekorácií, november - svietniky a lampióny, december - vianočné ozdoby
a handmade darčeky. Ako vidíte, v Detskej herničke sa
stále niečo deje. Príďte medzi nás spolu s vašimi deťmi
a prežite pekné chvíle v spoločnosti nových kamarátov.
Detská hernička na hranie bude otvorená vo štvrtky od
9:30 do 11:30. V prípade záujmu ponúkame aj cvičenie
pre mamičky s deťmi. Cvičenie je zamerané na spevnenie
celého tela po pôrode a uvoľnenie napätého svalstva a

VEĽA ZDRAVIA NAŠIM DARCOM
Posledný septembrový deň bol v našej obci dňom, kedy

ako pre každého kto na túto vzácnu tekutinu čaká. Preto

nás opäť navštívila mobilná jednotka N á r o d n é h o trans-

spolu s nimi aj miestny výbor SČK v Nitrianskom Pravne

fúzneho centra z Martina, aby odobrala krv dobrovoľným

ďakuje všetkým zúčastneným darcom. A chorým, ktorí sa

darcom krvi. Na nešťastie počasie zohralo aj v tomto svoju

práve v tom období museli liečiť želáme skoré uzdravenie.

nepriaznivú úlohu. Vlna ochladenia priniesla so sebou viac

Veríme, že sa všetci vyliečia a budú môcť ďalej pokračovať

prechladnutí. Tie neobišli ani našich stálych darcov krvi.

v tejto pre spoločnosť tak prepotrebnej činnosti. Najbližší

Hoci bolo na odber prihlásených 45 darcov, v skutočnosti

termín spoločného odberu v našej obci j e plánovaný na 10.

prišlo na odber 33 darcov. Krv však bolo možné odobrať

februára 2014. Prajeme všetkým našim darcom krvi veľa

len 27 darcom, lebo šiestich zdravotný personál nepripustil

zdravia a tešíme sa na stretnutie na spoločenskom posedení

k odberu pre problém v ich zdravotnom stave.

pri odmeňovaní nových držiteľov Jánskeho plakiet.

Napriek tomu pracovníčky mobilnej jednotky boli s odberom spokojné, pre nich j e vzácna každá kvapka krvi, tak
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DEŇ OBCÍ
PRAVŇANSKEJ DOLINY
Už v predpoludňajších hodinách sa v sobotu (14.9.2013) na
námestí v Nitrianskom Pravne začali prípravy podujatia Deň
obcí Pravňanskej doliny. Napriek nie príliš priaznivému počasiu,
rozložili svoje stany zástupcovia deviatich členských obcí OZ
Hornonitrie. Nitrianskym Právnom sa začali šíriť príjemné vône
špecialít a priateľská, priam až rodinná atmosféra ľudí, ktorí ich
pripravovali. Do oficiálneho začiatku podujatia (13:00), boli jedlá
pripravené, počasie sa umúdrilo a tak nič nebránilo tomu, aby

PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
V DOMÁCNOSTI
Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presviedča štatistika
požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiadúcim javom,
chceme Vás aspoň stručne informovať o tom, ako im predísť.
Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický
stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola
na nebezpečných miestach a do horľavých nádob, úmyselné
podpaľačstvo a pod.
Ponúkame Vám preto niekoľko dobre myslených rád, najmä:

sa mohol začať kultúrny program.

•
•
•
•

•
•

V ňom sa postupne predstavili spevácke skupiny pôsobiace

•

popri KDV. Probner Echo - Nitrianske Pravno, Zlatava - Malinová, Schmiedshauer - Tužina, Neutrataler - Kľačno. Okrem nich
v programe vystúpili aj hostia z ostatných usporiadateľských obcí:

•

Vrbinka - Pravenec, Roveň - Poruba, Folklórna skupina Ľubená Poluvsie. Spevácke skupiny vystupovali pri stánkoch svojich obcí
a pozývali tak prítomných aj na ochutnávku tej ktorej špeciality.
Priateľská sobotná nálada sa niesla námestím v Nitrianskom
Pravne až do skončenia podujatia (17:00). Ocenením pre orga-

•

neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich
blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín,
petrolej či denaturovaný lieh,
inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri
plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
dbajte na to, aby vykurovacie telesá - šporáky, pece a pod.
boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených
rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých
a uzatvárateľných nádob,
v zimnom období najmä na dedine vytvárajú požiarne nebezpečenstvo primitívne drevené udiarne. Venujte údeniu
potrebnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar,
nezabúdajte, že aj vianočný stromček, pôsobiaci neopísateľnú radosť najmä deťom, už mnohokrát narušil čaro Vianoc
vznikom požiaru od zapálených sviečok. Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných bez dozoru,
dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru
také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie
vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a
používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob
na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

nizátorov bola početná návšteva verejnosti a prázdne nádoby
v ktorých boli pripravované špeciality po skončení podujatia.

Obecný hasičský zbor Nitrianske Pravno

Poďakovanie organizátora OZ Hornonitrie, patrí všetkým zúčastneným deviatim obciam, obetavým kuchárom, účinkujúcim

AEROBIK

a v neposlednom rade Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý

UTOROK a v prípade záujmu aj VO ŠTVRTOK
podujatie finančne podporil z programu Kultúra KAŽDÝ
národnostných
OD

menšín 2013.
Pripravované jedlá:

19:00-20:00 HOD.

v telocvični Spojenej základnej školy v Nitrianskom Pravne

Nitrianske Pravno - sajfen, prompajn,

Aerobik je cvičenie pri hudbe zamerané na zlepšenie celkovej kondície a vytrvalosti, spaľovanie tukov a formovanie
postavy pomocou: - krokových variácií spojených s prácou paži
- posilňovania
- záverečného strečingu
Hodiny aerobiku sú obohatené o prvky dance aerobiku, step aerobiku, o metódy kalanetiky, powerjógy, cvičenia s
overballom (malé lopty), cvičenia s rubber band a to všetko s rešpektom k zdravotným aspektom.

Kľačno - Jepo,
Pravenec - praženiny,

Milé dámy, ženy, slečny, milé dievčatá! Príďte medzi nás - urobte niečo pre svoje zdravie a pre svoju
postavu, ale hlavne pre dobrý pocit.

Poluvsie - Kapustnica,

Zoberte si so sebou: športové oblečenie a obuv, podložku, uterák, tekutiny a hlavne dobrú náladu :-))
tešíme sa na Vás

Poruba - koláče,
Malinová - šúľance, slivkové gule,
Tužina - Koláče

3.

Októbra 2013

Chvojnica - guláš
Nedožery - Brezany - melencová polievka

Hl

FOTOREPORTÁŽ - JURČOVE DNI 2013

AK MÁTE ZÁUJEM PODIEĽAŤ NA SA NA TVORBE PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ, DORUČTE NÁM VAŠE PRÍSPEVKY.
UZÁVIERKA NAJBLIŽŠIEHO VYDANIA PZ BUDE 30. NOVEMBRA 2013.
Ďakujeme.
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