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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Právne
dňa 16.6.2011
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne na deň 16. 6.
2011 zvolal starosta obce Ing. Jozef
Balčirák. Privítal všetkých poslancov,
zamestnancov a ostatných prítomných. Konštatoval, že zasadnutie
bolo zvolané v zmysle zák. č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s určením miesta
a času konania zasadnutia s programom ako bol zverejnený. Ďalej konštatoval, že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov v počte 10 poslancov, 1 poslanec sa ospravedlnil, a tak
je rokovanie zastupiteľstva uznášania
schopné.
Starosta obce predložil na rokovanie program zasadnutia. Vyzval
poslancov, aby za program hlasovali.
Poslanci navrhli vylúčenie bodu 4
z programu rokovania. Za tento návrh
dal starosta hlasovať.
Poslanci hlasovali nasledovne:
- za vylúčenie bodu programu 7 poslancov
- proti vylúčeniu z programu 1 poslanec
- zdržali sa hlasovania - 2 poslanci
Rokovanie sa uberalo nasledovným
programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie

overovateľov zápisnice
3. Schválenie platu starostu obce
v zmysle novely zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov
4. Rôzne-diskusia
6. Uznesenie
7. Záver
Dôvodovú správu k potrebe schválenia platu starostu obce v zmysle
novely zákona o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších
predpisov predložila p. Bodová Ľubica - prednosta OcÚ Nitr. Pravno.
Starosta obce vyzval prítomných,
aby v diskusii predložili svoje návrhy
a pripomienky k jednotlivým bodom
programu prípadne iným otázkam
života obce.
Poslanci diskutovali k predloženému návrhu platu starostu obce. Návrh bol predložený, a to tak, aby plat
starostu zostal na úrovni ako je doteraz,
podľa platného zákona, zníženého
o 10%.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh na stanovenie platu starostu
obce.
Poslanci hlasovali nasledovne:

- 9 poslancov bolo za návrh 2.400,- €
mesačne
- 1 poslanec - Ing. Pekár Peter zdržal sa hlasovania
Diskusia pokračovala problematikou obsadenia funkcie konateľa
spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Kedže nedošlo k zhode názorov, po
ukončení diskusie na základe návrhu
poslancov, dal starosta obce hlasovať
o návrhu odložiť rokovanie o zmene
konateľa spoločnosti na budúce zasadnutie OZ.
Hlasovanie poslancov:
- za odloženie rokovania - 8 poslancov
- proti odloženiu rokovania - 1 poslanec
- zdržal sa hlasovania - 1 poslanec Ing. M. Zaťková
Po vyčerpaní prediskutovanej problematiky a dohodnutí sa na ďalšom postupe starosta obce diskusiu ukončil
a vyzval predsedu návrhovej komisie
p. Drábikovú Renátu, aby predložila
návrh na uznesenie.
U z n e s e n i e č. 4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne:
I. Odporučilo
a/ zmenu konateľa spoločnosti Obec

Nitrianske Pravno, s.r.o. doriešť
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
b/ prizvať p. Královiča Jána a p. Kučeru Jozefa na najbližšie pracovné rokovanie obecného zastupiteľstva.
II. Schválilo
Plat starostu obce Nitrianske Pravno
Ing. Balčiráka Jozefa s účinnosťou
od 1. 6. 2011 v zmysle zákona č.
253/1994 Z. z. v znení zmien a doplnkov vo výške 2.400,- € mesačne.
Hlasovanie poslancov:
Za prijatie predloženého návrhu na
uznesenie kompletne hlasovali prítomní poslanci - v počte 9 poslancov,
1 poslanec sa zdržal hlasovania.
Kedže 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

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne na deň 21. 7.
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2011 zvolal starosta obce Ing. Jozef
Balčirák. Privítal všetkých poslancov,
zamestnancov a ostatných prítomných. Konštatoval, že zasadnutie
bolo zvolané v zmysle zák. č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s určením miesta
a času konania zasadnutia s programom, ako bol zverejnený.
Ďalej konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
v počte 9 poslancov, 2 poslanci sa
ospravedlnili, a tak je rokovanie zastupiteľstva uznášania schopné. Starosta
obce predložil na rokovanie program
zasadnutia a tento navrhol doplniť bodom 5a/ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - bytovky E, E Vyzval poslancov,
aby za program hlasovali.
Poslanci hlasovali nasledovne: za
doplnenie bodu programu - hlasovali
všetci prítomní poslanci.
Rokovanie 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 kontrolnej činnosti za I. polrok
2011

5a/ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo bytovky E,F
6. Rôzne - diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady v Nitr.
Pravne od posledného zasadnutia OZ

predložila p. Boďová Ľubica - prednosta OcÚ Nitr. Pravno. Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva predložil p.
Miklošovič Peter - hlavný kontrolór
obce Nitr. Pravno. Správu hlavného
kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
zal. polrok 2011 predložil p. Miklošovič Peter - hlavný kontrolór obce Nitr.
Pravno.
Informáciu o potrebe prerokovať
a schváliť Dodatok č. 1 k Zmluve
o dielo - bytovky E, F predložil starosta obce Ing. Balčirák Jozef, ktorý
podrobne vysvetlil situáciu v dokončovaní bytov, ktoré sa budú odovzdávať nájomníkom v mesiaci august
2011. Do bytov je potrebné namontovať sporáky a digestory, ktoré neboli
do zmluvy o dodávke prác zahrnuté.
Starosta obce vyzval prítomných,
aby v diskusii predložili svoje návrhy
a pripomienky k jednotlivým bodom
programu prípadne iným otázkam
života obce.
Poslanci diskutovali k správe hlavného kontrolóra obce, k vykonaným
kontrolám.
Pán Kubíček Peter predložil svoje
písomné vyjadrenie sa k vzdaniu sa
funkcie konateľa spoločnosti Obec
Nitr. Pravno s.r.o. z dôvodu svojej časovej zaneprázdnenosti. Pán Ing. Pekár Peter predložil informáciu o prejednaní a riešení sťažnosti v komisii
pre ochranu verejného poriadku.
Ďalej bola diskusia orientovaná na
likvidáciu a odvoz domového odpadu
mimo odvozné dni a požiadavku občanov na vypílenie kríkov a stromov
pri koryte rieky v časti Solka, ktoré
tiež môžu spôsobiť problémy pri veľkom návale vody pri veľkých dažďoch.

Starosta obce vyzval občana Habrúna, aby podal písomnú požiadavku na
obec, aby Obecný úrad mohol jednať
so správcom toku Nitra a mohol požadovať vyčistenie koryta rieky. Starosta obce informoval, že bude jednať
s kompetentným pracovníkom správcu toku Nitra o vypilovaní a vyčistení
toku rieky v časti Solka. Starosta obce
má prvoradý záujem urobiť všetky
opatrenia, aby sa zabránilo záplavám
v časti Solka. Poznamenal, že má informáciu, že správca toku vyčlenil 1
pracovníka na čistenie toku riek.
Starosta obce informoval o pripravovanej rekonštrukcii štátnej cesty
do časti Solka, ktorú bude realizovať
Slovenská správa ciest v najbližších
dňoch.
Po vyčerpaní prediskutovanej
problematiky a dohodnutí sa na ďalšom postupe starosta obce diskusiu
ukončil a vyzval predsedu návrhovej
komisie p. Ing. Arch. Groma Mariana,
aby predložil návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 5/2011

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne:
I.Zobralonavedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady
v Nitr. Právne, doporučenia
a kontrolu plnenia uznesení
b/ Správu hlavného kontrolóra obce
o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
c/ Správu hlavného kontrolóra obce
o kontrolnej činnosti za I. polrok
2011

d/ Oznámenie p. Kubíčka, vzdanie
sa mandátu konateľa spoločnosti
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.
II. S c h v á l i l o
a/ Dodatok č. 1 - k zmluve o dielo č.

14/12/2009 zo dňa 14.12.2009
na výstavbu nájomných bytových
domov E, F - dodanie sporákov
a digestorov na vybavenie bytov
v novopostavených bytoch v hodnote 3.857,-C+DPH.
b/ Vyplatiť odmeny pre poslancov,
členov komisií a zapisovateľov
komisií za I. polrok 2011 podľa
schváleného rozpočtu obce na r.
2011 a Kritérií na poskytovanie
odmien poslancov, členov komisií a zapisovateľov komisií na
základe predložených dokladov,
ktoré boli doporučené Obecnou
radou v Nitr. Pravne,
c/ Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch za obdobie I.
polroku 2011 podľa schválených
Kritérií o odmeňovaní členov
ZPOZ a podľa predloženého
výkazu o výkone práce, ktorý
bol doporučený Obecnou radou
v Nitr. Pravne,
d/ Odmenu pre hlavného kontrolóra
obce v zmysle § 18c ods. 5 zákona
č. 369/90 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov vo výške 20
% mesačného platu za obdobie
I. polroku 2011.
Hlasovanie poslancov:

Za prijatie predloženého návrhu na
uznesenie kompletne hlasovali prítomní poslanci v počte 9 poslancov.
Kedže 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

Tradičný pravniansky jarmok

Prvé písomné zmienky o pravnianskych jarmokoch siahajú do 17. storočia,
keď 29. novembra 1651 kráľ Ferdinand III. podpísal výsadnú listinu vydanú na
žiadosť mešťanov, v ktorej okrem iného potvrdil právo Nitrianskeho Pravna na
tri výročné výkladné jarmoky. O niekoľko desaťročí neskôr mohli Pravňania obchodovať na už na ôsmich výkladných výročných trhoch (jarmokoch), desiatich
dobytčích trhoch a 104 týždenných trhoch, ktoré sa konali každú stredu a sobotu na námestí po celý rok. Tieto obchodne i spoločensky významné udalosti
sa odohrávali v centre mestečka, na námestí. Za nepriaznivého počasia sa trhy
a jarmoky odbavovali v podlubí, čo bol akýsi súvislý krytý chodník ktorým boli
opatrené drevené poschodové domy bohatých mešťanov...
Námestie oproti minulosti trošku pozmenilo svoju podobu, nekonajú sa týždenné trhy, i počet jarmokov sa zredukoval. Ale jeden, jánsky, predsa zostal a prináša
dávnu jarmočnú atmosféru, ktorú tí najstarší iste dobre pamätajú. Schádzame sa
síce iba raz do roka, no o zážitky nie je núdza. Možno sem neprichádzajú kofy, či
Lacný Jožko, nepočuť hlasné vyjednávanie z každej strany, či vášnivé jednanie sa
o ceny. Niečo sa zmenilo, tradícia sa však v istej forme zachovala a na Pravnianskom jarmoku sa stále dá nakúpiť, predať, i dobre sa zabaviť.
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A o zábavu rozhodne nebola núdza. Po oficiálnom otvorení jarmoku sa prítomným divákom predstavili deti z Materskej školy v Nitrianskom Pravne, scénický
tanečný súbor Mimikry z Bojníc, DFS Malá Lubená z Poluvsia a domáca dychová hudba Pravňanka. Kúsok napätia priniesla tradičná velká jarmočná tombola
s atraktívnymi cenami. Program pokračoval vystúpením „požičaného" hosťa,
FS Vizovjánek z Vizovíc z Českej republiky, ktorý účinkoval i na súbežne prebiehajúcich Hornonitrianskych folklórnych slávnostiach. Štyri hodiny popoludní
a zaplnené námestie, to bol neklamný znak popularity hlavného hosťa Tradičného pravnianskeho jarmoku, hudobno-zábavnej skupiny Drišľak. 90 minút
skvelej zábavy priniesli títo páni domácim i návštevníkom zo širokého okolia.
Program jarmoku zavŕšila kapela Colours of Sound s mladou a talentovanou
speváčkou Laurou Belicovou. Námestie už potom patrilo DJ-ovi Milanovi Terchovi a všetkým tancachtivým.
Jedlo, pitie, zábava, skvelá nálada, všetko na jednotku. Zopakujeme si to aj
o rok!
Zuzana Strečanská, foto: Peter Černák
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ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV
V HATALISKU ZA TUŽINOU
V predstihu pred dovolenkovou sezónou sa predškoláci z Materskej školy v Nitrianskom Pravne chceli rozlúčiť s hravým,
bezstarostným obdobím trochu netradične. Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania si prevzali 14. 6. 2011
na Obecnom úrade za účasti starostu obce, učiteľov a zamestnancov MŠ, rodičov a speváckeho doprovodu Otilky Jamrichovej. Druhú neformálnu rozlúčku pripravili deťom pani učiteľky Kováčiková a Slobodová v spolupráci s rodičmi. V stredu
1 5 . 6 . 2 0 1 1 ich v krásnom horskom prostredí v areáli Hataliska
za Tužinou čakal pestrý celodenný program, pripravené súťaže
na skúšku obratnosti i rozumu.

PODMIENKY SAMOZBERU
DREVA
• lokalita pre vykonanie samozberu bude určená po dohode s pracovníkom Obec Nitrianske Pravno s.r.o.
• po vzájomnej dohode odberateľa a pracovníka Obce
Nitrianske Pravno s.r.o. bude vypísaná povolenka na samozber, ktorá je platná 14 dní od vystavenia a bude obsahovať lokalitu, množstvo a druh dreva, ktoré je možné
na povolenku odobrať. V prípade nedodržania termínu je
možné predĺžiť platnosť povolenky.
• odberateľ bude oboznámený s pravidlami samozberu
a s dodržiavaním pravidiel BOZP pri zbere.
• odvoz je možný až po fyzickej kontrole množstva dreva
povereným pracovníkom Obce Nitrianske Pravno s.r.o.,
a po zaplatení dreva do pokladne obce.
• pred samotným odvozom je odberateľ povinný nahlásiť
čas a dátum odberu firme Obec Nitrianske Pravno s.r.o.
na telefónne číslo: 0918 879 575 (Ján Kráľovič).
• odber dreva je možný výhradne vo štvrtok v čase od
6:00 do 18:00, s výnimkou štátnych sviatkov. Odvozný
deň nie je možné zmeniť, jeho nedodržanie bude znamenať zneplatnenie povolenky na odber dreva.
• nedodržanie podmienok samozberu môže byť finančne
postihnuté.
Cenník dreva

Zaujímavými úlohami prispeli aj lesníci z Lesnej správy Nitr.
Pravno, za čo im ďakujeme, a dobrej nálade bolo naklonené aj
počasie. Veríme, že deti prežili krásny netradičný deň a mali
plno veselých zážitkov.
Zároveň by sme na tomto mieste chceli vyzdvihnúť ochotu
a ústretovosť p. Kvašnicu a poďakovať sa mu za poskytnutie
priestorov a sprístupnenie celého areálu Hataliska za Tužinou.
Prostredie bolo ako stvorené pre hry a veríme, že sa tam pri nejakých ďalších akciách ešte stretneme.

• mäkké drevo (ihličnaté) 4,80 €/1 prm (priestorový meter)
• tvrdé drevo (listnaté) 6,60 € / 1 prm (priestorový meter)
(ceny sú uvedené s DPH)
Podmienky samozberu dreva nadobúdajú účinnosť 20. 7.
2011.
OcU

rodičia predškolákov

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA
V týždni od 16. do 20. mája 2011 sa na Slovensku už po sied-

zámer tejto akcie, rozdávali modré nálepky alebo pripínali modré

mykrát a na našej škole prvý raz realizovala kampaň pod zášti-

gombíky ako symbol príspevku a spolupatričnosti všetkým tým,

tou organizácie UNICEF „Týždeň modrého gombíka".

ktorí sa zapojili. Prispeli nielen pedagógovia, zamestnanci školy,

0 možnosti zapojiť sa do tohto projektu sa členky Žiackeho

či starší žiaci, ale aj naši najmenší z ročníkov 1 - 4 . Po ukončení

parlamentu z našej školy dozvedeli na kongrese Žiackych par-

akcie sa pokladňa odniesla späť do ICM, kde bola odpečatená

lamentov v Bojniciach ešte v decembri. Tam ich veľvyslankyňa

a následne sa spočítala vyzbieraná suma. Naša škola prispela

a aktivistka z organizácie UNICEF svojim rozprávaním natoľ-

sumou 67,53 €, za čo sme na konci šk. roka obdržali ďakovný

ko zasvätila do tajov tejto nezištnej, dobrovoľnej, charitatívnej

list a diplom od organizácie UNICEF.

a predovšetkým zmysluplnej práce, že už vtedy sa naše diev-

Aj toto je spôsob ako sa žiaci našej školy dokážu v dobrom

čatá rozhodli, že aj ony chcú svojou troškou prispieť a to na

zmysle slova prezentovať a zviditeľniť. Svojou snahou pomôcť

pomoc a vzdelávanie detí v Južnom Sudáne. Do akcie sme sa

tým, ktorí to najviac potrebujú, prispeli úprimne a od srdca as-

mohli zapojiť nielen na základe záujmu, ale predovšetkým vďaka

poň malou „kvapkou nádeje" pre tých, ktorým to bolo určené.

včasnej registrácii v ICM (Informačné centrum mladých) v Prie-

Všetkým, ktorí prispeli zo srdca ďakujeme a už teraz vieme, že

vidzi, odkiaľ sme si prevzali zapečatenú pokladničku. Naše „ak-

o rok sa zapojíme znova.

tivistky" počas troch dní každú prestávku usilovne propagovali
4

Mgr. Ivona Haneschová
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Stromy poznania
j e projekt organizovaný štát-

vysadené dreviny smrekovec,

čajný a javor horský. Aj v m á j i

nym

kosodrevina a limba, v roku

v t o m t o školskom roku n á s

podnikom

Banská

LESY

Bystrica.

SR

naše m i n i a r b o r é t u m a spolu
so žiakmi vysadili douglasku
tisolistú a p a g a š t a n konský.

Ideovým

východiskom p r o j e k t u j e sku-

Každá drevina bola označená

točnosť, že mládež dostatočne

tabulkou s j e j n á z v o m a lo-

nerozoznáva dreviny a n e m á

g o m š t á t n e h o podniku L E S Y

dostatok

S R B a n s k á Bystrica.

vedomostí

o

ich

v ý z n a m e pre život človeka.

O k r e m vysádzania strom-

Projekt sa uskutočnil počas

čekov sa lesníci

Lesníckych dní 2007, 2008,

s deťmi o lese, o živočíchoch

rozprávali

2009, 2 0 1 0 a 2 0 1 1 .

a rastlinách v ň o m . N a záver
odovzdali lesníci deťom zaují-

N a Slovensku j e približne
2 6 0 0 základných škôl. Cieľom

m a v é pracovné listy a plagáty

p r o j e k t u j e z h r u b a pri polovici

venované tematike lesa.

z nich vysadiť „miniarboré-

Lesy dýchajú našimi pľú-

t u m " . Akcia j e koordinova-

cami, tečú našimi vodovod-

ná

Ministerstvom

školstva

nými kohútikmi, sú

Slovenskej republiky. V roku
2 0 0 7 bolo vysadených
základných

drevín

naším

chlebom, príbytkom a náde-

päť

j o u . Sú c h r á m o m h a r m ó n i e

Sloven-

2 0 0 9 to boli s m r e k pichľavý,

navštívili lesníci, páni M a r e k

a zdravia. P o z n á v a j m e ich.

ska - jedľa, smrek, borovica,

lipa, breza, v roku 2 0 1 0 k n i m

Oller, M a r e k Kováč a Mi-

d u b a buk. V roku 2 0 0 8 boli

pribudli j a s e ň štíhly, tis oby-

roslav Svrček, aby doplnili

C h r á ň m e a m i l u j m e ich.
Mgr. L. Spevárová

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ V ZŠ
Dňa 3. júna 2011 sa priestranstvo našej školy pri pavilónoch C
a D prenieslo o niekoľko storočí späť. Deti sa ocitli v stredoveku,
zažili veselé príhody, videli súboje v šerme, streľbu z historických
zbraní, starodávne tance z obdobia renesancie. To historická skupina Bojník z Bojníc formou scénky a tanca priblížila deťom život

ľudí z dávnych čias. A nielen to. Členovia skupiny Bojník pripravili
pre deti zaujímavé súťaže, kde preverovali ich fyzickú zdatnosť,
presnosť, postreh, cit. Deti strieľali z kuše, chodili na choduliach,
hádzali kruhy na cieľ, plazili sa, v labyrinte premiestňovali guličku,
rozbíjali orechy.
Všetci zúčastnení žiaci od prvého až po deviaty ročník po úspešnom zvládnutí úloh dostali certifikát, ktorým boli pasovaní za rytierov.
No a prečo sa to všetko konalo? Nuž takto oslávili v tomto školskom roku žiaci našej školy Medzinárodný deň detí.
Mgr. L Spevárová

Pri príležitosti Medzinárodného roka lesa 2011 zorganizovali
lesníci z lesnej správy v Nitrianskom Pravne v miestnej knižnici
netradičnú virtuálnu vychádzku do sveta prírody ukrytej v knihe.
Žiaci 3. A prišli do knižnice s očakávaním. Už dávno vedia, že
knihy v sebe ukrývajú mnoho tajomstiev. Napínavé príbehy, krásne básne, milé rozprávky...
V knižnici už na deti okrem knihovníčky pani Hianikovej čakali
i lesníci Michal Kešelák a Miroslav Svrček. S malými čitateľmi sa
rozprávali o lese, stromoch, zvieratkách. Mali pre ne pripravené
veselé hry, zaujímavé čítanie a rozprávanie o tom, ako dlho trvá,
kým zo semienka vyrastie strom, ako z dreva treba vyrobiť papier, vytlačiť a zviazať knihu. Všetky knižky boli odrazu v očiach
detí vzácnejšie.
Na záver lesníci odovzdali deťom pexeso o lese a rôzne darčeky,
ktoré im budú pripomínať tento pekný deň.
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Septembervmaterskejškole
Ani sa nestíhame čudovať ako ten čas letí. Prázdniny sa po- a aktivitami. Čím viac sa budú zaujímať o dianie v škole, čím
maly končia a opäť je tu september. Mesiac, v ktorom sa viac nápadov ponúknu, tým viac sa bude MŠ približovať ich
začínajú otvárať školské brány. Školský rok 2010/2011 sme predstavám.
skončili tak, že sme sa rozlúčili so zástupkyňou riaditeľky ško- Poslaním MŠ je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdely pre MŠ Bc. Evou Kováčikovou a nový šk. rok 2011/2012 lávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti
začneme s novou zástupkyňou riaditeľky školy pre MŠ Mgr. dieťaťa. Aj v tomto školskom roku máme pripravené pre deti
Annou Pavlíčkovou. V tomto školskom roku otvárame v na- i pre rodičov rôzne zaujímavé aktivity.
šej materskej škole aj novú triedu pre 16 detí. V kolektíve
Vieme, že rodičia nám zverili svoje deti vo viere, že sa v MŠ
privítame aj nové pani učiteľky p. Soňu Uramovskú, Luciu veľa naučia a vychováme z nich šikovné deti. Hľadáme si preVrábelovú a Mgr. Miroslavu Gromlusovú.
to cestu k ich dušiam deň za dňom, minútu za minútou. PriBránou našej materskej školy prejde 5. septembra 105 detí. hovárame sa im s láskou a máme stále na pamäti, že všetky
Mnohí z rodičov budú viesť svoje dieťa do MŠ po prvýkrát. deti sú dobré s čistou detskou dušičkou. Na dne každej z nich
Určite si kladú mnohé otázky. Na väčšinu z nich dostanú od- niečo tíško cinká. Budeme sa snažiť, aby všetky zvonili naplpoveď od svojich detí, na ostatné im odpovie čas. Materská no,
škola nie je vežou zo slonovej kosti, je živým organizmom,
0. Jamrichová, učiteľka MŠ
ktorému môžu vdýchnuť kyslík aj rodičia svojím záujmom

POSTOVNÍCTVO NA HORNEJ NITRE
(štvrtá časť)
Všeobecná kríza feudalizmu v celej Európe, zrušenie poddanstva a stále viac sa rozvíjajúci hospodársky život vyžadoval zhustenie siete poštových úradov aj na území hornej
Nitry, lebo poskytovanie poštových služieb na pomerne
rozsiahlom území iba dvomi poštovými úradmi bolo nedostačujúce. Zlepšovania poštového styku sa stále dôraznejšie dožadovali občania cestou svojich zastupiteľstiev, ktoré
potom vyvíjali tlak na zodpovedné orgány pošty. Snaha bola
korunovaná úspechom, keď v Nitrianskom Pravne bol zriadený úrad, v poradí tretí, s vtedajším názvom Német Próna/
Deutsch Proben. Bolo to zlepšenie poštových služieb i pre
okolité obce, lebo pošta sa rozdeľovala až v Prievidzi. V presnom dátume otvorenia pošty sa údaje líšia.
Zo začiatku bola v Nitrianskom Pravne len zberňa listov.
Obecné predstavenstvo zabezpečovalo prepravu pošty formou pešieho posla, ktorý na poštovú stanicu v Bojniciach
a neskôr, keď bola zriadená poštová stanica v Prievidzi v máji
1823, donášal poštové zásielky na ďalšiu prepravu do Prievidze. Podľa pamätnice od historika a profesora Stephana
Mathiasa Richtera „Deutsch Proben - wie es daheim war" „Nemecké Pravno - ako bolo doma", bol zriadený poštový
úrad 25. júna 1867. Doklad, z ktorého tento údaj pochádza
nieje veľmi známy ani po mojom pátraní v Nemecku. Tento
údaj je tiež v rozpore s dátumom zriadenia poštového úradu
uvedeného v poštovom vestníku maďarskej kráľovskej poštovej správa (Magyar kir. postai rendeletek tára), podľa ktorého bol poštový úrad zriadený 10. septembra 1869 v Német
Próna. Teda aj v rozpore s príchodzou pečiatkou na liste do
Kľačna, podľa ktorého sa stal doručovateľským poštovým
úradom. A aby bola situácia ešte komplikovanejšia, boli
zistené na listoch (Hornonitrianske múzeum v Prievidzi)
príchodzie pečiatky poštového úradu Német Próna z 26.

a 28. júna 1867, teda o vyše dva mesiace skôr, ako uvádza
poštový vestník.
Poštové úrady mali v tej dobe povinnosť podľa platného
predpisu doručovania dať doručovaciu dennú pečiatku na
došlú zásielku na zadnú stranu listu. Z obdobia od 9. decembra 1867 bolo zistené, že zásielky do Nitrianskeho Pravna

a okolia mali príchodziu pečiatku Prievidza (Privige), čo
svedčí o tom, že v Nitrianskom Pravne nemohol byť vtedy
v poštový úrad.
Na prelome 20. a 21. storočia budova pošty v Nitrianskom
Právne prišla o svojho majiteľa za zvláštnľko desiatok rokov,
teda od konca 19. storočia do roku 2009. Od roku 1994 platila pošta prenájom spojom. Od roku 1992 a v nasledujúcich
rokoch začala divoká privatizácia. V chaose ranného kapitalizmu u nás dochádzalo k snahám získať čo najväčší kapitál
v rozpore s dobrými mravmi a ... vládla chamtivosť a túžba
po moci.
Jozef Soľava
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POTRAVINOVÁ POMOC PRE OSOBY V NÚDZI
Program distribúcie potravín podporuje dodávky
potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa
ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa tento
program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný
z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného
fondu, V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika.
Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť
osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom
charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny - pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.
Poberatelia pomoci:
- deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách
- deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti
- obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch
sociálnej starostlivosti
- deti v náhradnej rodinnej starostlivosti
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky
v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
- osoby na hranici životného minima /rodičia
detí, na ktoré sú vyplácané dotácie/
- poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku
nepresahuje 305,- € (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku)
Potraviny budú dodané v skupinových obaloch
s hmotnosťou 10 kg. Každý skupinový obal bude
obsahovať 10 kg pšeničnej hladkej múky v spotrebiteľských baleniach po 0,5 kg. Obaly určené pre
spotrebiteľa budú označené textom „Pomoc EÚ"
a doplnené zobrazením vlajky Európskej únie.
Maximálny limit pre 1 osobuje 20 kg pšeničnej
hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.
Ako dostanem pomoc:
Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca
potravín preukáže platným občianskym preukazom a potvrdením/rozhodnutím nasledovne:
- v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží k nahliadnutiu rozhodnutie
súdu,
- fyzické osoby, ktoré- sú poberateľmi dávky
v hmotnej núdzi a príspevku k dávke predložia
k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
- osoby na hranici životného minima (rodičia
detí, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia
k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný
úrad práce sociálnych vecí a rodiny,
- poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku
nepresahuje 305,- € (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku)
predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej
poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo
rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.
Príjemca potravinovej pomoci svojim podpisom
potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa zaviaže,
že tieto potraviny nebude ďalej predávať.
Kto bude potraviny rozdávať:
Potraviny budú v Slovenskej republike distribuovať dve charitatívne organizácie:
- Potravinová Banka Slovenska, o. z. Kpt. Nálepku č. 19, Lipany
- Služby Božieho Milosrdenstva, n. o. Lackov č. 5,
Lackov
Kedy a kde sa budú potraviny rozdávať:
Konkrétne miesto a čas rozdávania potravín v našej obci bude oznámené prostredníctvom miestneho rozhlasu po dohode s charitatívnymi organizáciami.
Potvrdenie o výške dôchodku do 305,- Eur
a potvrdenie o dávke v hmotnej núdzi Vám vydá
na požiadanie pracovník úradu práce pri Vašom
kontakte. Toto potvrdenie je potrebné predložiť
na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne do 31.
8.2011.
Zápis do zoznamu občanov, ktorí majú nárok na
potravinovú pomoc sa vykonáva na Obecnom
úrade v Nitr. Pravne - denne počas úradných hodín - na prízemí, kancelária podateľne.
Obecný úrad Nitrianske Pravno

Spomienka na SNP
Dňa 2 6 . 8 . 2 0 1 1 o 15:00 h si pietnym aktom pri Pamätníku hrdinov 2. sv. vojny na Námestí SNP uctíme spomienku na 67. výročie
vypuknutia Slovenského národného povstania a jeho účastníkov.
OcÚ

REKONŠTRUKCIA/REVITALIZÁCIA NÁMESTIA
V NITRIANSKOM PRAVNE

Možno ste si už všimli alebo viete, že námestie v Nitrianskom Pravne prechádza rekonštrukciou. Prvé práce sa
začali už v júli a v súčasnosti sú zamerané najmä na demoláciu budov pristavených k obecného úradu.
Celý projekt rekonštrukcie je dielom Ing. Rastislava Murgaša z Atyp ateliéru s.r.o., Hliník nad Hronom, samotné
zhotovenie prác prevedie firma FKL a brat, s.r.o., Ludanice. Podrobnú zmluvu o dielo s realizátorom projektu
nájdete na internetovej stránke obce v kolónke „Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok" v časti „Obecný úrad
Nitr. Pravno - zmluvy". Technický výkres plánovanej rekonštrukcie je zverejnený na internetovej stránke obce a na
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vývesnej tabuli na OcÚ. Finančné náklady rekonštrukcie
predstavujú 850.000,- €, z toho 5% prostriedkov z rozpočtu obce a 95% z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR.
Bude to stáť i nemalú trpezlivosť a zhovievavosť obyvateľov námestia a zamestnancov okolitých firiem a inštitúcií,
preto aj touto formou vyslovujeme nádej v ich pochopenie. A kedy sa môžeme tešiť na vynovené námestie? Jeho
nový vzhľad by sme nemali vidieť neskôr ako v decembri
2012. O prebiehajúcej rekonštrukcii vás budeme pravidelne informovať v Pravnianskych zvestiach i na www stránke
obce.
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PRIATEĽSKÝ
FUTBALOVÝ ZÁPAS
MEDZI FARSKÝM
A OBECNÝM ÚRADOM
v pondelok
29. augusta 2011 o 15:00 h
ŠPORTOVÉ IHRISKO
V NITRIANSKOM PRAVNE

Rímskokatolícky farský úrad
v Nitrianskom Pravne
srdečne pozýva všetkých na
FARSKÝ DEŇ
v sobotu 27. augusta 2011
Podujatie začína o 15.00 h sv. omšou
v rímskokatolíckom kostole

Obecný úrad Nitrianske Pravno
pozýva všetkých (nielen) žiakov
a študentov na rozlúčku
s letom a prázdninami

pripravené sú súťaže
pre deti a dospelých
na počúvanie i do tanca hrá
country SKUPINA TULÁCI
DOBROVOĽNÝ
HASIČSKÝ ZBOR VÁS
AKO
SPOLUORGANIZÁTOR

POZÝVA NA VATRU
PRI PRÍLEŽITOSTI
67. VÝROČIA SNP

31. 8.2011 od 18.00 h na námestí SNP
TANEČNÁ SKUPINA
THE BRAVERS + TANEČNÁ ŠKOLA
ROCKOVÁ KAPELA GREMMY
PO KONCERTE - DISKOTÉKA,
HRÁ DJ ROMAN DOMANIK
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K-2000, Obec Nitrianske Pravno a OZ Vyšehrad,
s finančným príspevkom ministerstva kultúry SR
uskutočnia v rámci projektu o ž i v e n i a
tradičných remesiel

KURZ TRADIČNÉHO KACHLIARSTVA
pod vedením keramikára Rastislava Haronska
Kurz sa uskutoční v Kultúrnom dome
vo Vyšehradnom
formou dvoch víkendových dielní
v priebehu mesiaca septembra
Účastnícky poplatok: 10,- €
Organizátori zabezpečia pre účastníkov
materiál a pomôcky potrebné k osvojeniu si remesla
Záujemcovia o kurz sa naň môžu
prihlásiť na týchto kontaktoch:
Mgr. Amália Lomnická - 0917448620,
zdruzenie.K2000@gmail.com
Mgr. Zuzana Strečanská - 046/ 54 47 510,
kl. 24 kultura@nitrianskepravno.sk
Kontakt: +421917 448620, +421907541904

Pozvanie

e-mail: zdruzeniek2000@gmail.com

Pravňanský zväz žien pozýva svoje členky na výlet
do soľnej bane vo Wieliczke
a obhliadku mesta Krakow (Poľsko)
dňa 1 7 . 9 . 2 0 1 1 .
Výlet je náročný na chôdzu po schodoch,
preto zvážte svoju fyzickú kondíciu.
Odchod autobusu bude o 06.00 hod.
spred budovy VJARSPOLu.
Záujemcovia sa môžu
prihlásiť osobne u p. Lenčéšovej.
Poplatok: 25,- € pre členky,
pre nečlenov 30-, €
(poplatok zahŕňa vstupné,
slovenského sprievodcu a autobus).
výbor PZŽ
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