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Filmový režisér a scenárista Ján Roháč - výročie nedožitých 85 rokov

Ján Roháč pochádzal z Nitrianskeho
Pravna, kde sa 18. júna 1932 narodil.
Roháčov talent sa prejavil pomerne
skoro. Už na strednej škole režíroval
ako člen samovzdelávacieho krúžku
Stodolovu Marínu Havranovú. Po
tom, čo sa stal pomerne známou
osobou v okolí Prievidze, odišiel na
pražskú DAMU, kam ho ťahal skoro
fanatický záujem o svet zábavných
programov a estrád. Ako prvý odhalil
jeho skutočný talent v polovici
päťdesiatych rokov Jan Werich.
Roháč mal čosi vyše dvadsať rokov a v
jeho domovskom Divadle ABC už
v i e d o l h v i e z d y a k o Ho r n í č e k ,
Kopecký, Trégl či Zázvorková. Azda
vycítili, že v tomto ambicióznom
študentovi niečo bude. „Werich a
Roháč stelesňovali (okrem iného) to,
č o s a k e d y s i n a z ý va l o Č e s k o slovenskom. Ideu rovnocenného
partnerstva“, napísal kedysi Milan
Lasica.
V roku 1958 angažoval Roháča Alfréd
Radok do tímu v Laterna Magica, kde
pod jeho vedením spolu s Formanom
a Svitáčkom vytvorili neopakovateľnú
šou, ktorá ohromila návštevníkov
svetovej výstavy v Bruseli. Slovenský
režisér nakrútil pre tento program aj
scénu s tancujúcim SĽUK-om. O
deväť rokov neskôr spolupracoval aj

na projekte Kinoautomat pre svetovú
výstavu v Montreale. Medzitým sa u
Roháča kopila jedna ponuka za
druhou. Predovšetkým v divadle
Semafor, ktorého osobitý javiskový
štýl určoval.
Famózne duo Horníček a Kopecký
viedol v trháku Tvrďák, Suchého so
Šlitrom vo väčšine predstavení ich
najúspešnejšieho obdobia a Šimeka s
Grossmanom zasa v čase ich zlatých
dní. Bol to práve „Janík“ alebo „Génius
loci“ ako tohto obľúbeného človeka
prezývali, kto navrhol Miroslavovi
Horníčkovi, aby svoje dov tedy
divadelné stretnutia s divákmi
transformoval do televíznej podoby.
Práve jeho tvorivý duch priviedol na
svet v tých časoch azda divácky
najsledovanejší program Hovory „H“.
Samostatnou kapitolou pre slovenský
salónny humor ostáva Roháčova
spolupráca s vtedy ešte len
talentovanými komikmi Lasicom a
Satinským, pre ktorých sa nadchol pri
ich predstavení Večer pre dvoch.
Viedol ich aj v dnes už notoricky
známych kúskoch ako Bumerang či

Radostná správa pre všetkých, ktorí
majú problémy s mechúrom. Roháčov
zmysel pre vizuálny efekt scény sa
prejavil predovšetkým pri práci s
muzikou. V jeho televíznych, ale aj v
divadelných programoch hrali práve
hudobné predely dôležitú úlohu už
dávno predtým, ako sa aj na západe
oficiálne zaviedol pojem „hudobný
klip“.
Svoje cítenie prejavil aj v hudobnom
filme Kdyby tisíc klarinetů, na ktorom
spolupracoval nielen so Suchým a
Šlitrom, ale aj s hercami divadla
Semafor. Na princípe striedania scén
hovoreného slova a hudby postavil v
závere 70. rokov aj nový typ veľkých
silvestrovských estrád s Vladimírom
Menšíkom, ako hlavným
konferencierom. A zda najväčší
umelecký úspech v medzinárodnom
meradle slávil Roháč s filmovou
groteskou Traja chrobáci. Príbehy
malých chrobákov v podaní
vychytených českých mímov
(Polívka, Dvořák, Turba),
prežívajúcich neobyčajné dobrodružstvá v obkolesení proporčne
omnoho mohutnejších vecí v
obyčajnom príbytku, získali hlavnú
cenu v kategórii programov pre deti
na Bienále Prix Jeunesse International v Mníchove.
Magdaléna Vaňová
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne, časť Solka dňa 15. 6. 2017
Prítomní: Ing. Áč Pavel, Mgr. Heldiová
Beáta, Kremel Róbert, Kubíček Peter, Oller
Marek, Ing. Pekár Peter, Štálnik Ján, Znášik
Peter, Bc. Žillová Zdenka
Do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr.
Heldiová Beáta, Ing. Pekár Peter, Štálnik Ján
Za zloženie návrhovej komisie hlasovali
všetci prítomní poslanci.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nitrianskom Pravne zvolal starosta obce
Ing. Jozef Balčirák. Konštatoval, že je
prítomných 9 poslancov a 2 poslanci sa
ospravedlnili (Mgr. Daňo Juraj, Matušík
Ľudevít). Rokovanie zastupiteľstva je
uznášania schopné. Starosta obce predložil
na rokovanie program zasadnutia. Starosta
obce odporúčal z bodu 4. vypustiť správu o
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce za I. polrok 2017 a tiež vypustiť bod č. 9.
Návrh VZN č. 1/2017 Zásady hospodárenia s
majetkom obce Nitrianske Pravno, nakoľko
sa vyskytli nové informácie o legislatívnych
zmenách. Po dopracovaní bude návrh
predložený na schválenie zastupiteľstvu ku
koncu roku 2017.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za
predložený návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrola plnenia uznesení.
S p r á v u o č i n n o s t i O b e c n e j r a d y,
doporučenia a kontrolu plnenia uznesení
predložila p. Boďová Ľubica - prednostka
OcÚ Nitr. Pravno.
4. Správa hlavného kontrolóra o plnení
uznesení obecného zastupiteľstva. Správu
hlavného kontrolóra o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva predložila hlavná
kontrolórka Ing. Košťálová Anežka.
5.
Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2017. Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na II. polrok 2017 predložila hlavná
kontrolórka Ing. Košťálová Anežka.
6. Záverečný účet obce Nitr. Pravno za rok
2016
Záverečný účet obce Nitr. Pravno za rok
2016 predložila spolu s prezentáciou Ing.
Líšková Katarína – ekonómka obce.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k
z áve re č n é mu ú č t u o b c e z a r. 2 0 1 6
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k
záverečnému účtu obce za r. 2016 spolu s
porovnaním s minulými rokmi v prezentácii
predložila Ing. Košťálová Anežka.
8.
Návrh na schválenie rozpočtového
opatrenia č. 8/2017 na rok 2017. Návrh na
schválenie rozpočtového opatrenia č. 6, 7 a
8/2017 predložila Ing. Líšková – ekonómka
obce.
9.
Vzdanie členstva v komisii školstva,
kultúry a športu. Vzdanie členstva v komisii
školstva, kultúry a športu predložila p.
Boďová Ľubica - prednostka OcÚ Nitr.
Pravno.
Ž i a d o s ť č l e n a k o m i s i e M g r. Ho l e c a
Stanislava tvorí prílohu k zápisnici.

10. Žiadosti o predlženie nájomných zmlúv
nájomníkom bytov v bytových domoch
Návrh správcu bytov Spoločnosti Obec Nitr.
Pravno s.r.o. k predĺženiu platnosti
nájomných zmlúv nájomníkom bytov v
bytových domoch predložila p. Boďová
Ľubica - prednostka OcÚ Nitr. Pravno.
11. Odpredaj, prenájom pozemkov –
majetok obce Návrh na odpredaj pozemkov
z majetku obce predložil Ing. Balčirák Jozef –
starosta obce s prezentáciou navrhovaných
pozemkov na odpredaj.
Návrh odporučila komisia finančná a
Obecná rada v Nitr. Pravne a tento je
zapracovaný v návrhu na uznesenie.
12. Rôzne – informácie,
13. Diskusia
Starosta obce vyzval poslancov a ostatných
prítomných k diskusii. Informoval
prítomných o poskytnutých finančných
prostriedkoch z úspešných projektov na
opravu strechy v MŠ vo výške 35.000,- €,
letnú školu archeológie vo výške 6.000,- €,
príspevok na jarmok vo výške 500,- € a na
kultúru 1.500,- €.
Ing. Áč Pavel – poslanec – predseda komisie
kultúry a športu informoval prítomných o
činnosti komisie kultúr y a športu o
prejednávaných záležitostiach v komisii na
poriadanie kultúrno-spoločenských akcií v
obci.
Bc. Žillová Zdenka – poslanec – predseda
komisie výstavby informovala prítomných o
činnosti komisie výstavby k prejednávaným
žiadostiam a plánovaných akcií v obci.
Kubíček Peter – poslanec – predseda
komisie finančnej – predložil informáciu o
prejednávaných záležitostiach v komisii
f inančnej ktoré sú predkladané na
schválenie zastupiteľstvu.
p. Prokopová – občan – diskutovala k oprave
miestnych komunikácií, ulica Soľná bola
opravená len po dom p. Baláža, znovu je v
zlom technickom stave.
Starosta obce informoval, že komisia
výstavby prerokuje potrebné opravy cesty
na ulici
Soľná v časti Solka
Oller Peter – občan – cesta, ktorá sa v
súčasnej dobe opravuje práca je vykonávaná
nekvalitne, asfalt sa bude klásť do prachu,
odporúča preveriť situáciu dozrieť na
spôsob opravy, skontrolovať práce
Starosta obce informoval, že sa pôjde s
poslancami pozrieť po zasadnutí aký je stav
opráv a bude jednať s dodávateľom prác.
Oller Marek – poslanec – odporúča pri
výstavbe kanalizácie v obci zabezpečiť
dôslednú kontrolu zodpovedným
zamestnancom, ktorý bude dozerať na
kvalitu práce.
MUDr. Elischer Viliam – občan – zdôraznil
právo občana na jeho chránené záujmy a
potreby, čo obsahuje výstavba čerpacej
stanice – rôzne technológie v zmysle
právnych predpisov, žiada o pomoc obec,
n e s ú h l a s í s v ý s t a v b o u
čerpacej stanice pohonných hmôt v
blízkosti jeho rodinného domu, bude
robiť všetko preto, aby sa tu táto stavba
nestavala.
Mgr. Elischerová Jana – dcéra MUDr.

Elischera – nesúhlasí s vyjadrením p.
Znášika k z á l e ž i t o s t i r i e š e n i a
pamätihodností na cintoríne v N. Pravne,
jeho vyjadrenie nepovažuje za oficiálne. Kto
sa stará o židovský cintorín.
p. Znášik Peter – poslanec – informoval, že
záležitosť pamätihodností rieši spolu s p.
Richterom Andrejom, robia prieskum,
fotodokumentáciu, spracúvajú
návrhy na riešenie opravy pomníkov,
potrebu vyčlenenia finančných
prostriedkov v rozpočte obce, žiadne
pomníky na cintoríne sa likvidovať nebudú.
Dudáš Karol – občan – ďakuje za
vybudovanie novej autobusovej zastávky,
predniesol požiadavku na vyčistenie potoka
v časti Solka, požaduje osadiť do
jednotlivých ulíc dopravné značky, rýchlosť
v obci 40km/hod., náter zábradlia okolo
ihriska.
Mgr. Heldiová Beáta – poslankyňa –
zdôraznila, že rodina MUDr. Elischera je
dotknutá v
záležitosti riešenia výstavby
čerpacej stanice pri cintoríne v Nitr. Pravne.
V obci nepotrebujeme ďalšiu čerpaciu
stanicu.
Starosta obce informoval, že majiteľ
pozemku nevykonáva žiadne aktivity v
záležitosti výstavby čerpacej stanice v Nitr.
Pravne. Nezačalo sa žiadne stavebné
konanie.
14. Uznesenie
Po ukončení diskusie starosta obce vyzval
predsedu návrhovej komisie p. Mgr.
He l d i o v ú B e á t u , a b y p r e d l o ž i l a p o
zapracovaní návrhov a pripomienok návrh
na uznesenie.
Uznesenie č. 4/2017
I. Berie na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrolu plnenia uznesení
b/ Správu hlavného kontrolóra obce o
plnení uznesení obecného zastupiteľstva
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k
záverečnému účtu obce za r. 2016.
d/ Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 a č.
7/2017
e/ Vzdanie sa Mgr. Holeca Stanislava
členstva v komisii školstva, kultúry a športu
dňom
31. 5. 2017
II. Schvaľuje
a/ Záverečný účet obce Nitr. Pravno za r.
2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b/ Tvorbu rezervného fondu z prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2016 v
sume 101.706 €.
c/ Tvorbu rezervného fondu zo zisku po
zdanení z podnikateľskej činnosti za rok
2016 v sume 1.830,21 €.
d/ Rozpočtové opatrenie č. 8/2017
e/ Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Nitr. Pravno na II. polrok
2017
f/ Predĺženie platnosti nájomných zmlúv
nájomníkom bytov v bytovom dome „B“, „C“,
„D“, „E“, „F“ v Nitr. Pravne na 3 roky podľa
zoznamu na prílohe v zmysle zákona č.

3
443/2010 Z. z. z 26. 10. 2010 o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
nasledovne:
- Mgr. Monika Frolová, Hviezdo-slavova
1114/7, Nitr. Pravno, č.b. 6, bytový dom B
(doba nájmu do 30.06.2017), od 1. 7. 2017 do
1. 7. 2020
- Mária Kozáriková, Hviezdoslavova 1115/13,
Nitr. Pravno, č.b. 10, bytový dom C (doba
n á j m u d o 0 1 . 0 9 . 2 0 1 7 ) ,
od 2. 9. 2017 do 2. 9. 2020
- Kamil Herák, Hviezdoslavova 1116/15,
Nitr.Pravno, č.b. 1, bytový dom D (doba
n á j m u
d o
1 6 . 0 8 . 2 0 1 7 )
od 17. 8. 2017 do 17. 8. 2020
- Ingrid Jesenská, Hviezdoslavova 1116/17,
Nitr.Pravno, č.b. 13, bytový dom D (doba
n á j m u d o 0 1 . 0 9 . 2 0 1 7 ) ,
od 2. 9. 2017 do 2. 9. 2020
- Peter Oboňa, Iveta Gottasová,
Hviezdoslavova 1117/19, Nitr.Pravno, č.b. 4,
bytový dom E (doba nájmu do 15.08.2017),od
16. 8. 2017 do 16. 8. 2020
- manž. Alena a Jozef Leitmanoví,
Hviezdoslavova 1117/19, Nitr.Pravno, č.b. 5,
bytový dom E (doba nájmu do 15.08.2017),
od 16. 8. 2017 do 16. 8. 2020
- Hana Školníková-Šimková,
Hviezdoslavova 1117/19, Nitr.Pravno, č.b. 7,
bytový dom E (doba nájmu do 15.08.2017),
od 16. 8. 2017 do 16. 8. 2020
- Gabriela Schwertsíková, Hviezdoslavova
1117/21, Nitr. Pravno, č.b. 9, bytový dom E
(doba nájmu do 15.08.2017),od 16. 8. 2017 do
16. 8. 2020
- manž. Anna a Štefan Nagyoví,
Hviezdoslavova 1117/21,Nitr. Pravno, č.b. 12,
bytový dom E (doba nájmu do 15.08.2017, od
16. 8. 2017 do 16. 8. 2020
- Silvia Brezániová, Hviezdoslavova 1117/21,
Nitr.Pravno, č.b. 14, bytový dom E (doba
nájmu do15.08.2017), od 16. 8. 2017 do 16. 8.
2020
- Alojz Ivanič, Hviezdoslavova 1117/21, Nitr.
Pravno, č. b. 15, bytový dom E (doba nájmu
do 15.08.2017),
od 16. 8. 2017
do 16. 8.
2020
- Veronika Gregorová, Hviezdo-slavova
1118/23, Nitr.Pravno, č. b. 2, bytový dom F
(doba nájmu do 15.08.2017), od 16. 8. 2017 do
16. 8. 2020
- m a n ž . M i r i a m a Pat r i k F u rd zo v í ,
Hviezdoslavova 1118/23, Nitr.Pravno, č.b. 3,
bytový dom F (doba nájmu do 15.08.2017) od
16. 8. 2017 do 16. 8. 2020
- manž. Monika a Vladimír Schmidtoví,
Hviezdoslavova 1118/23, Nitr.Pravno, č.b. 4,
bytový dom F (doba nájmu do 15.08.2017) od
16. 8. 2017 do 16. 8. 2020
- manž. Monika a Jozef Gombarčekoví,
Hviezdoslavova 1118/23, Nitr.Pravno, č.b. 5,
bytový dom F (doba nájmu do 15.08.2017),
od 16. 8. 2017 do 16. 8. 2020
- Ing. Eliška Černáková, Jozef Žila,
Hviezdoslavova 1118/23, Nitr.Pravno, č.b. 8,
bytový dom F (doba nájmu do 15.08.2017),
od 16. 8. 2017 do 16. 8. 2020
- Veronika Šovčíková, Hviezdoslavova
1118/25, Nitr.Pravno, č.b. 12, bytový dom F
(doba nájmu do 15.08.2017) od 16. 8. 2017 do
16. 8. 2020
Menovaní žiadatelia majú vysporiadané
všetky záväzky voči prenajímateľovi Obec
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Nitrianske Pravno, t.j. majú zaplatené ročné
poplatky za zber, prepravu a
zneškodňovanie odpadov, majú nahlásené
trvalé pobyty na Hviezdoslavovej ulici,
Nitrianske Pravno a majú vysporiadané
všetky záväzky voči správcovi bytových
domov Obec Nitr. Pravno, s.r.o., t.j. majú
zaplatené nájomné a zálohové úhrady za
plnenia poskytované s užívaním bytu.
g/ Odpredaj pozemku parcela číslo CKN
1868/2 – ostatné plochy o výmere 117 m2, LV
č. 1, k.ú.Nitrianske Pravno – časť Chvojnica,
na základe žiadosti pre pána Jozefa Kuruca,
bytom 1. mája č. 865/17, 972 01 Bojnice, z
dôvodu zriadenia prístupovej cesty k jeho
chate za cenu 10 € za m2. Odpredaj
pozemku je uznaný ako prípad hodný
o s o b it n é h o zret e ľ a z d ôvo d u , že k
rekreačnej chate žiadateľa nie je možné
zriadiť prístup cez iný pozemok.
Termín: 31. 12. 2017
h/ Odpredaj pozemku parcela číslo CKN
218 – zastavaná plocha, o výmere 163 m2,
k.ú. Vyšehradné, LV č. 1, na základe žiadosti
pre pána Dírera Róberta, bytom
Jilemnického 865/57, 972 13 Nitr. Pravno za
cenu 7 € za m2. Odpredaj pozemku je
uznaný ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko sa žiadateľovi odpredáva
pozemok priľahlý k jeho pozemkom.
Termín: 31. 12. 2017
Hlasovanie poslancov nasledovne:
1. Za prijatie navrhovaného uznesenia k
odpredaju pozemkov dal starosta obce
hlasovať osobitne s prihliadnutím potreby
schválenia 3/5 väčšiny prítomných
poslancov.
Za odpredaj v bode II. Schvaľuje písm. g, a h
hlasovali všetci prítomní poslanci v počte 9
poslancov.
2. Za zbytok uznesenia podľa predloženého
návrhu hlasovali všetci prítomní poslanci v
počte 9 poslancov.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne dňa 29. 6. 2017
Prítomní: Ing. Áč Pavel, Mgr. Daňo Juraj,
Kremel Róbert, Kubíček Peter, Matušík
Ľudevít, Ing. Pekár Peter, Znášik Peter, Bc.
Žillová Zdenka
Do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr.
Daňo Juraj, Ing. Áč Pavel, Kremel Róbert
Za zloženie návrhovej komisie hlasovali
všetci prítomní poslanci v počte 8
poslancov.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nitrianskom Pravne zvolal starosta obce
Ing. Jozef Balčirák. Konštatoval, že bolo
prítomných 8 poslancov,1 poslanec sa
ospravedlnil (Oller Marek), dvaja poslanci
boli neprítomní (Mgr. Heldiová Beáta,
Štálnik Ján). Rokovanie zastupiteľstva bolo
uznášania schopné. Starosta obce predložil
na rokovanie program zasadnutia. Všetci
prítomní poslanci hlasovali za predložený
návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3. Schválenie podania žiadosti o
nenávratný finančný príspevok
Starosta obce informoval o zámere
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predloženia žiadosti o nenávratný finančný
prostriedok na Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky. (ŽoNFP)
kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23,
Špecifický cieľ: Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na
ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku
odpadov. Dôvodom predloženia zámeru je
hromadenie sa odpadu v jednotlivých
častiach obce. Pre každú domácnosť v
rodinnom dome a bytovke s pozemkom
b u d e o b s t a r a n ý k o m p o s t é r. Ď a l e j
informoval, že v prípade schválenia žiadosti
bude vytvorená zmluva medzi obcou a
domácnosťami. Pridelené kompostéry
budú v bezplatnom prenájme po dobu 5
rokov.
Starosta obce informoval o výške
prípadných pridelených zdrojov. V prípade
schválenia žiadosti bude výška celkových
oprávnených výdavkov 129 624,00 €.
Spoluúčasť zo strany obce bude vo výške 6
484,00 €. Obsah jedného kompostéra je
plánovaný v objeme 1050l, počet
plánovaných kompostérov je 794ks pre 767
domácností a priestory cintorínu, ZŠ, MŠ.
Kompostéry dostanú domácnosti vo
všetkých častiach obce.
5. Diskusia
Starosta obce vyzval poslancov a ostatných
prítomných k diskusii. K tejto problematike
diskutovali poslanci Znášik Peter, Bc. Žilová
Zdenka, Kremel Róbert, Ing. Pekár Peter,
Ing. Áč Pavel.
Ing. Kremel Róbert – poslanec - odporučil
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6. Uznesenie
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Juraja, aby predložil po zapracovaní
návrhov a pripomienok návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne
I. Berie na vedomie
a/ Informáciu starostu ohľadom zmluvy a
projektu využitia kompostérov v
domácnostiach.
II. Schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (ŽoNFP) na projekt s názvom
„Predchádzanie vzniku BRO v obci
Nitrianske Pravno“, kód výzvy: OPKZP-PO1SC111-2017-23. Maximálna výška celkového
spoluf inancovania vyššie uvedeného
projektu zo strany obce je 6 484,00€
z c e l k o v ý c h o p r áv n e n ý c h v ý d av k o v
129 624,00 €, pričom výška neoprávnených
výdavkov projektu je 0 €.
Termín: do 31. 7. 2017
Hlasovanie poslancov prebehlo
nasledovne:
Za prijatie navrhovaného uznesenia k
podaniu žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy, kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC111-2017-23, dal starosta
obce hlasovať. Všetci prítomní poslanci
hlasovali, v počte 8 poslancov.
Ing.Mgr.Dagmar Matiašková Ferencová
Prednosta OcÚ Nitr. Pravno
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Činnosť spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. v mesiacoch jún - júl 2017
Stavebné činnosti:
Oprava havarijného stavu telocvične v
Spojenej škole. Po prasknutí ventilu na
sociálnych zariadeniach v telocvični došlo ku
zničeniu športového povrchu (palubovky).
Ná s l ed n e s m e rea l i zova l i : o d s t rá n e n i e
drevených parkiet, búranie vrchného
betónového poteru do hrúbky 8 cm (ručne),
vývoz a zneškodnenie stavebného odpadu.
Tieto práce umožnili prístup ku teplovodným
kanálom, ktoré slúžia na vykurovanie priestoru
telocvične. Nasledovalo odkrytie betónových
panelov, ktoré chránia potrubie a externá firma
uskutočnila výmenu vykurovacích rozvodov.
Poslednou stavebnou činnosťou, ktorú sme
realizovali v telocvični, bolo osadenie
betónových blokov späť nad teplovody.
V ďalších stavebných prácach (izolovaní,
v y rov n a n í p o d k l a d u a u l o že n i e n ové h o
športového povrchu) pokračujú ďalej externé
spoločnosti.

Výmena konštrukcie zástavky vo
Vyšehradnom a budovanie oporného múru.
Uskutočnili sme výmenu konštrukcie zástavky
vo Vyšehradnom na štátnej ceste II/519. Starú
konštrukciu nahradila nová, modernejšia.
Výmena zástavky si vyžiadala úpravu svahu,
odstránenie vegetácie v jej bezprostrednej
blízkosti, betónovanie podkladových pätiek,
stavbu oporného múru, ktorý ju chráni pred
zosuvom skál a hliny. Práve pre stavbu
oporného múru a náročný terén na vyhĺbenie
základu sa plánovaná doba, kedy boli občania
Vyšehradného a cestujúci bez konštrukcie
zástavky predĺžila, za čo sa ospravedlňujeme.

Chodník na Turčianskej ulici. Na chodníku boli
dokončené všetky murárske práce. Osadenie
povrchového odtokového žľabu, špárovanie
betónových žľabov, odstránenie suchých
stromov a krovia, odstránenie betónových
panelov, ktoré slúžili ako dočasné premostenie.
Čiastočne boli uskutočnené aj terénne úpravy
v časti od zastavaného územia obce. Vo vrchnej
časti chodníka neboli dokončené terénne
úpravy z dôvodu chýbajúcej zeminy.
Zemina na vyspádovanie terénu sa
sem v budúcnosti bude postupne
navážať počas prípadných
príležitostných výkopových prác.
Prechod pre chodcov na Dlhej ulici
(Námestie pri Hoteli Vyšehrad). Na
mieste pôvodného prechodu pre
chodcov sme vyrobili a inštalovali
chýbajúce zábradlie. Na podnet
stavebnej komisie bol farebne
zvýraznený obrubník na
novovybudovanom ostrovčeku na
hlavnej ceste.
Príprava spevneného betónového
podkladu, objednávka a montáž
plechovej garáže pre potreby
tenisového klubu v areáli
futbalového ihriska.
Doplnenie lampy verejného
osvetlenia vo Vyšehradnom na bočnej ceste ku
resocializačnému stredisku Provital, o.z.
Spevnenie plochy za separačnou halou. Úprava
odtokových pomerov zrážkovej vody na
stanovisku kontajnerov na sklo a vytvorenie
manipulačnej plochy pri práci so skleneným
odpadom.
Vybudovanie oplotenia pri výjazde z Námestia
na Žltú ulicu. Opätovne bolo obnovené zničené
súkromné oplotenie v dôsledku budovania
chodníka smerom z námestia na Žltú ulicu
a prechodov pre chodcov.
Zakrývanie teplovodných potrubí v areáli ZŠ
v Nitrianskom Pravne. Potrubia, ktoré vedú
teplú vodu na vykurovanie z kotolne
do pavilónov Základnej školy, boli pre poruchy
a opravy v minulosti odkopané. V dôsledku
neúspešnej žiadosti o dotáciu na výmenu týchto
rozvodov, sme koncom mesiaca júl začali
s prácami potrebnými na opätovné prekrytie
kanálov betónovými blokmi a zeminou.
S prácami budeme pokračovať v mesiaci august
tak, aby boli všetky terénne nerovnosti
upravené do začiatku školského roku.
Odpadové hospodárstvo:
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. zabezpečuje zvoz
a nakladanie s triedenými zložkami
komunálneho odpadu v obci Nitrianske Pravno,
ale aj v piatich okolitých obciach. Táto služba je
určená vyslovene pre domácnosti, a pre
k o m o d i t y a k o s ú p a p i e r, p l a s t y, s k l o ,
viacvrstvové kombinované materiály na báze

lepenky a kovové obaly.
Občania Nitrianskeho Pravna majú možnosť na
separačnej hale odovzdať aj iné druhy odpadu.
Často sa však stretávame s názorom, že na
separačnú halu môžu doviezť všetci všetko.
Mrzí nás, že si halu ľudia mýlia so smetiskom.
Preto prikladáme zoznam odpadu, ktorý je
predmetom zberu na zbernom dvore pre
obyvateľov obce Nitrianske Pravno.

Kosenie verejných priestranstiev
a starostlivosť o verejnú zeleň:
Prioritami pri udržiavaní trávnatých plôch na
verejných priestranst vách sú námestie
v Nitrianskom Pravne a cintoríny v Nitrianskom
Pravne, v Solke a vo Vyšehradnom. Priebežne sa
snažíme udržiavať aj všetky ostatné plochy
(Dlhá ul., Prievidzská ul., Hviezdoslavova ul.
a priľahlé trávnaté plochy bytových domov,
kanály pri výjazdoch z vedľajších komunikácií,
trávnaté plochy pri Hasičskej zbrojnici, okolo
areálu Spojnej školy, v areáli Klubu dôchodcov,
v areáli okolo Obvodného oddelenia Policajného
zboru, v okolí areálu futbalového ihriska,
stanoviská kontajnerov na triedený odpad,
odstraňovať vegetáciu z chodníkov a priľahlých
spevnených plôch). Všetky plochy je však
náročné udržiavať popri iných úlohách
spoločnosti v požadovanom stave, a preto
žiadame obyvateľov o trpezlivosť a pochopenie.
Na Námestí SNP sme zabezpečovali prípravu
pôdy v záhonoch a kvetináčoch na výsadbu
kvetinovej výzdoby, priebežne počas roka sa
staráme o polievanie kvetov.
Súčinnosť s obcou pri organizovaní
spoločenských podujatí.
Boli sme nápomocní pri materiálnotechnickom zabezpečení odstránenia
prvomájového stromu, prípravy Dňa detí na
Námestí SNP a Pravnianskeho jarmoku. Najmä
s organizáciou Pravnianskeho jarmoku sú
spojené viaceré činnosti pri inštalácii
reklamných vývesných plôch, stavbe mobilných
stanov a stánkov, dovoz a rozkladanie stolov
a lavíc na sedenie, zabezpečenie pripojenia na
elektrinu pre viacer ých predávajúcich,
inštalácia bezbariérového prechodu ponad
b et ó n ov ú d l a ž b u n a n á m e s t í , p r í p rava
odpadkových košov a ich kontrola počas
podujatia, následne po podujatí upratanie
celého priestoru a odpratanie odpadkov.
Ing. Tomáš Šujan
riaditeľ Obec Nitr.Pravno s.r.o.
autor fotografií: archív s.r.o.

Pôvodný stav

Po rekonštrukcii

PRAVNIANSKE ZVESTI

:: august 2017

4

Činnosť spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. v mesiacoch jún - júl 2017
Stavebné činnosti:
Oprava havarijného stavu telocvične v
Spojenej škole. Po prasknutí ventilu na
sociálnych zariadeniach v telocvični došlo ku
zničeniu športového povrchu (palubovky).
Ná s l ed n e s m e rea l i zova l i : o d s t rá n e n i e
drevených parkiet, búranie vrchného
betónového poteru do hrúbky 8 cm (ručne),
vývoz a zneškodnenie stavebného odpadu.
Tieto práce umožnili prístup ku teplovodným
kanálom, ktoré slúžia na vykurovanie priestoru
telocvične. Nasledovalo odkrytie betónových
panelov, ktoré chránia potrubie a externá firma
uskutočnila výmenu vykurovacích rozvodov.
Poslednou stavebnou činnosťou, ktorú sme
realizovali v telocvični, bolo osadenie
betónových blokov späť nad teplovody.
V ďalších stavebných prácach (izolovaní,
v y rov n a n í p o d k l a d u a u l o že n i e n ové h o
športového povrchu) pokračujú ďalej externé
spoločnosti.

Výmena konštrukcie zástavky vo
Vyšehradnom a budovanie oporného múru.
Uskutočnili sme výmenu konštrukcie zástavky
vo Vyšehradnom na štátnej ceste II/519. Starú
konštrukciu nahradila nová, modernejšia.
Výmena zástavky si vyžiadala úpravu svahu,
odstránenie vegetácie v jej bezprostrednej
blízkosti, betónovanie podkladových pätiek,
stavbu oporného múru, ktorý ju chráni pred
zosuvom skál a hliny. Práve pre stavbu
oporného múru a náročný terén na vyhĺbenie
základu sa plánovaná doba, kedy boli občania
Vyšehradného a cestujúci bez konštrukcie
zástavky predĺžila, za čo sa ospravedlňujeme.

Chodník na Turčianskej ulici. Na chodníku boli
dokončené všetky murárske práce. Osadenie
povrchového odtokového žľabu, špárovanie
betónových žľabov, odstránenie suchých
stromov a krovia, odstránenie betónových
panelov, ktoré slúžili ako dočasné premostenie.
Čiastočne boli uskutočnené aj terénne úpravy
v časti od zastavaného územia obce. Vo vrchnej
časti chodníka neboli dokončené terénne
úpravy z dôvodu chýbajúcej zeminy.
Zemina na vyspádovanie terénu sa
sem v budúcnosti bude postupne
navážať počas prípadných
príležitostných výkopových prác.
Prechod pre chodcov na Dlhej ulici
(Námestie pri Hoteli Vyšehrad). Na
mieste pôvodného prechodu pre
chodcov sme vyrobili a inštalovali
chýbajúce zábradlie. Na podnet
stavebnej komisie bol farebne
zvýraznený obrubník na
novovybudovanom ostrovčeku na
hlavnej ceste.
Príprava spevneného betónového
podkladu, objednávka a montáž
plechovej garáže pre potreby
tenisového klubu v areáli
futbalového ihriska.
Doplnenie lampy verejného
osvetlenia vo Vyšehradnom na bočnej ceste ku
resocializačnému stredisku Provital, o.z.
Spevnenie plochy za separačnou halou. Úprava
odtokových pomerov zrážkovej vody na
stanovisku kontajnerov na sklo a vytvorenie
manipulačnej plochy pri práci so skleneným
odpadom.
Vybudovanie oplotenia pri výjazde z Námestia
na Žltú ulicu. Opätovne bolo obnovené zničené
súkromné oplotenie v dôsledku budovania
chodníka smerom z námestia na Žltú ulicu
a prechodov pre chodcov.
Zakrývanie teplovodných potrubí v areáli ZŠ
v Nitrianskom Pravne. Potrubia, ktoré vedú
teplú vodu na vykurovanie z kotolne
do pavilónov Základnej školy, boli pre poruchy
a opravy v minulosti odkopané. V dôsledku
neúspešnej žiadosti o dotáciu na výmenu týchto
rozvodov, sme koncom mesiaca júl začali
s prácami potrebnými na opätovné prekrytie
kanálov betónovými blokmi a zeminou.
S prácami budeme pokračovať v mesiaci august
tak, aby boli všetky terénne nerovnosti
upravené do začiatku školského roku.
Odpadové hospodárstvo:
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. zabezpečuje zvoz
a nakladanie s triedenými zložkami
komunálneho odpadu v obci Nitrianske Pravno,
ale aj v piatich okolitých obciach. Táto služba je
určená vyslovene pre domácnosti, a pre
k o m o d i t y a k o s ú p a p i e r, p l a s t y, s k l o ,
viacvrstvové kombinované materiály na báze

lepenky a kovové obaly.
Občania Nitrianskeho Pravna majú možnosť na
separačnej hale odovzdať aj iné druhy odpadu.
Často sa však stretávame s názorom, že na
separačnú halu môžu doviezť všetci všetko.
Mrzí nás, že si halu ľudia mýlia so smetiskom.
Preto prikladáme zoznam odpadu, ktorý je
predmetom zberu na zbernom dvore pre
obyvateľov obce Nitrianske Pravno.

Kosenie verejných priestranstiev
a starostlivosť o verejnú zeleň:
Prioritami pri udržiavaní trávnatých plôch na
verejných priestranst vách sú námestie
v Nitrianskom Pravne a cintoríny v Nitrianskom
Pravne, v Solke a vo Vyšehradnom. Priebežne sa
snažíme udržiavať aj všetky ostatné plochy
(Dlhá ul., Prievidzská ul., Hviezdoslavova ul.
a priľahlé trávnaté plochy bytových domov,
kanály pri výjazdoch z vedľajších komunikácií,
trávnaté plochy pri Hasičskej zbrojnici, okolo
areálu Spojnej školy, v areáli Klubu dôchodcov,
v areáli okolo Obvodného oddelenia Policajného
zboru, v okolí areálu futbalového ihriska,
stanoviská kontajnerov na triedený odpad,
odstraňovať vegetáciu z chodníkov a priľahlých
spevnených plôch). Všetky plochy je však
náročné udržiavať popri iných úlohách
spoločnosti v požadovanom stave, a preto
žiadame obyvateľov o trpezlivosť a pochopenie.
Na Námestí SNP sme zabezpečovali prípravu
pôdy v záhonoch a kvetináčoch na výsadbu
kvetinovej výzdoby, priebežne počas roka sa
staráme o polievanie kvetov.
Súčinnosť s obcou pri organizovaní
spoločenských podujatí.
Boli sme nápomocní pri materiálnotechnickom zabezpečení odstránenia
prvomájového stromu, prípravy Dňa detí na
Námestí SNP a Pravnianskeho jarmoku. Najmä
s organizáciou Pravnianskeho jarmoku sú
spojené viaceré činnosti pri inštalácii
reklamných vývesných plôch, stavbe mobilných
stanov a stánkov, dovoz a rozkladanie stolov
a lavíc na sedenie, zabezpečenie pripojenia na
elektrinu pre viacer ých predávajúcich,
inštalácia bezbariérového prechodu ponad
b et ó n ov ú d l a ž b u n a n á m e s t í , p r í p rava
odpadkových košov a ich kontrola počas
podujatia, následne po podujatí upratanie
celého priestoru a odpratanie odpadkov.
Ing. Tomáš Šujan
riaditeľ Obec Nitr.Pravno s.r.o.
autor fotografií: archív s.r.o.

Pôvodný stav

Po rekonštrukcii

PRAVNIANSKE ZVESTI

:: august 2017

Letný detský tábor
Po prvý raz sa úspešne uskutočnil letný denný tábor
pre deti počas školských prázdnin. Pod záštitou
obecného úradu Nitrianske Pravno a sociálnej komisie,
bola zrealizovaná myšlienka pomoci rodinám s deťmi,
aby aj rodičia z našej obce mali možnosť dať dieťa do
denného tábora.
Tábor sa realizoval v dvoch turnusoch v krásnom
prostredí Klubu dôchodcov našej obce. Deti sa
každodenne venovali rôznym poznávacím a zábavným
činnostiam. Učili sa poznávať prírodu a lesy, spolu
s pracovníkmi Štátnych lesov. Svoju umeleckú
a manuálnu zručnosť si precvičovali pri maľovaní,
výrobe ručného papiera, lepení drevených domčekov
a iných činnostiach. S pánom umelcom „slobodného
povolania“ vytvorili dve krásne umelecké diela. Ďalej sa
chlapci aj dievčatá zoznámili s hasičským povolaním
a boli na exkurzii v Obecnom hasičskom zbore.
Osvieženie vodou im bolo príjemné, hlavne v teplých
letných dňoch. Po celý čas sme nezabudli ani na
športovanie. Deti hrali volejbal, futbal, bedminton,
loptové hry a svoje zručnosti si otestovali v športovej
olympiáde. Na záver tábora boli všetci na spoločnej
opekačke, kde si spolu zašantili a učili sa strieľať z luku
so skúseným lukostrelcom.
Za všetky tieto zážitky by sme ako organizačný tím
chceli poďakovať pánovi starostovi Ing. Jozefovi
Balčirákovi a obecnému zastupiteľstvu za finančnú
podporu pri organizovaní tábora, pani prednostke
Ing.Mgr. Dagmar Matiaškovej Ferencovej a zamestnancom obecného úradu za ich ústretovosť a pomoc,
pani Mokrej a členom klubu dôchodcov za ochotu
a trpezlivosť, zamestnancom Štátnych lesov a hasičom
za ich prednášky a hry, umelcom Rasťovi Nemcovi
a Andrei Davies za ich umeleckú činnosť, a pánovi
Jánovi Vnučkovi za ukážku tajov lukostreľby.
Naše poďakovanie ďalej patrí trpezlivým a úžasným
pani vychovávateľkám Mgr. Janke Svitkovej, Bc. Julke
Brunovskej a pani učiteľke Bc. Andrei Davies, za ich
náročnú, vyčerpávajúcu, ale zato krásnu prácu s deťmi.
Ich trpezlivosť a čas strávený v tábore je neoceniteľný.
Vďake pozitívnej spätnej väzbe od rodičov sme veľmi
radi, že naše úsilie nebolo márne. „Deti sú naša
budúcnosť“ a tak dúfame, že tento letný tábor
rozbehne realizáciu voľnočasových aktivít, a v
budúcnosti sa budeme venovať ďalšej činnosti pre
zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže
našej rodnej obce.
Peter a Mária Znášikoví,
Marek a Janka Olleroví

Spoločenská rubrika - blahoželania k okrúhlemu jubileu
Vážení občania, redakčná rada Pravnianskych zvestí sa na svojom stretnutí dňa 19. júla rozhodla dať
priestor občanom, ktorí majú záujem verejne zablahoželať svojím blízkym a priateľom k ich okrúhlemu
životnému jubileu. Služba nebude spoplatnená. Formát ktorý môžete využiť je 1/20 z A4, maximálne 5
riadkov písaných v textovom editore, veľkosť písma 12, plus fotografia oslávenca /nie je povinná/.
Svoje gratulácie môžete zasielať na email kultura@nitrianskepravno.sk alebo doniesť osobne na OcÚ v
Nitrianskom Pravne.
red.
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Pozvánky na kultúrne podujatia o našej obci

Občiansk združeni Vyšehra
Vá pozývaj n

Obecný úra Nitriansk Pravn

Stretnuti pr zvonic
v Vyšehradno
26.august 2017
Program:
Kultúrn
- privítanie
- príhovor starostu
- prezentácia magne ek zvonice
- kultúrny program

14:00 hodin

do v Vyšehradno

Sprievodné akcie:
- výstava vodných mlynčekov
- výstava fotograﬁí o priebehu rekonštrukcie zvonice
- dokument o zvonici
- ukážky kresania dreva, š epanie šindľa a pletenie povrazov
- ochutnávka tradičných jedál
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Rozlúčka predškolákov
na obecnom úrade
Dňa 22. júna 2017 sa o 16.30 hod. stretli naši
predškoláci spolu s rodičmi, starými rodičmi
a zamestnancami materskej školy na obecnom úrade.
Peknými piesňami, básničkami a poďakovaním
sa slávnostne rozlúčili s materskou školou.
Zvlášť ďakujeme pani Hubovej Monike a Bielikovej
Monike za prácu v ZRŠ.
Lucia Vrábelová
foto: archív MŠ

Viac foto:

Rozprávková noc v materskej škole
Dňa 16. júna 2017 sa pred MŠ začali
o 19.00 hod. stretávať deti. Niektoré
sa tešili, iné boli plné očakávania
a niektoré sa s rodičmi lúčili so
slzičkami. Samozrejme nevedeli, čo
ich čaká.
P r i p r í c h o d e p re š l i f a re b n o u
bránou. Tu ich privítala víla, ktorá
ich zobrala z rozprávky do rozprávky. Najprv sa o rozprávkach
len rozprávali. No nastala chvíľa
a víla ich zobrala do naozajstnej
rozprávky. V nej ich čakala
Snehulienka a poľovník, kde mali
pre deti prichystané aktivity. Deti sa
zahrali na zvieratká a spolu
s poľovníkom zobudili spiacu
Snehulienku, pretože zlá kráľovná
jej dala otrávené jablko. Za vďaku
ich zobrala do rozprávky

k Popoluške. Tá ich poprosila, aby jej
pomohli pretriediť misky, v ktorých
mala všeličo pomiešané. Keď jej
pomohli, kráľovná ich zavolala, aby
si išli spraviť korunky, ktoré krásne
zdobili ich hlávky. Takto pekne
vyparádení sa prichystali na bál.
A na ňom sa objavila krásna
Popoluška, už ako princezná. Každý
si s ňou zatancoval, no len čo prišla
chvíľa, musela odísť. A vtedy sa
začala poriadna zábava. Keď boli
deti vyšantené, víla ich zobrala na
hostinu. Deti sa občerstvili a čakali,
čo sa bude ďalej diať. Prišla chvíľa,
na ktorú sa tešili najviac.
V materskej škole zavládla tma
a deti sa vybrali po chodbách
škôlky, každý sám po určenej trase.
A keďže sa im aktivita v tme páčila,

víla im prezradila, že schovala
poklad. Deti zapli znovu svoje
lampáše a hľadali. Našli indíciu,
ktorá ich doviedla k truhlici. Potešili
sa, že našli sladké prekvapenie.
Každá rozprávka má koniec, ako aj
tá naša. A my pani učiteľky sme boli
rady, že so šťastným koncom. Deti
ľahli do postieľky, zavreli očká
a verím, že sa im snívali krásne
rozprávkové sny.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám
pomohli s občerstvením a pochvala
patrí aj deťom, ktoré počas aktivít
poslúchali pani učiteľky.
Ďalšie foto a video

Lucia Vrábelová
foto: archív MŠ

Chcete vedieť , čo sa deje v našej obci?
Množstvo fotografií, pozvánky, oznamy, videá...
www.facebook.com/nitrianskepravno
Sleduje nás takmer 1200 pravidelných odoberateľov.
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Športová olympiáda materských škôl v Malinovej
Dňa 13. júna 2017 reprezentovali chlapci z motýlikovej triedy
Erik Čmelo a Leo Grolmus, a z lienkovej triedy Dávidko
Bánovčan materskú školu na športovej olympiáde
materských škôl v Malinovej. Chlapci sa veľmi tešili na nové
skúsenosti a zážitky. Na začiatok nás privítala pani riaditeľka
materskej školy v Malinovej. A ako sa na správnu olympiádu
patrí, nezabudlo sa na zapálenie olympijského ohňa
a zloženie sľubu športovcov. Súťažilo sa v troch disciplínach,
skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a beh na 20m. Po
bohatom občerstvení boli súťaže vyhodnotené. Všetky
detičky boli odmenené taškou plnou prekvapení a chlapci
z motýlikovej triedy si navyše odnášali za 3. miesto diplomy,
pokladničky a spoločenské hry. Erikovi, Leovi a Dávidkovi
gratulujeme k účasti aj k výhram.
Ďakujeme materskej škole v Malinovej za organizáciu
olympiády.
Bc. Zuzana Tomková

Viac foto:

Ženy leto začali, na výlet sa dostali.
Druhý víkend júlový, naozaj bol
suprový.
Baby z Pravna, riadna banda, v
autobuse bola sranda. Beátka
Hornová nás za cestovku vítala,
všetkým šťastnú cestu zapriala.
Nedala nám cestou spať, museli
sme sa my hrať. Súťažili, kvízovali,
ceny pekné vyhrávali. Cesta veru
rýchlo išla, vďaka nej, rýchlo prešla.
Mesto Telč nás prvé vítalo –
prekrásne, malebné – ešte dlho sa
nám o ňom snívalo. Opojení toľkou
krásou, cesta viedla ďalšou trasou.
Český Krumlov, to je krása,
každý z nás tam pôjde zasa. Zastavil
sa pre nás čas, akoby v rozprávke
bol každý z nás. Zámok, dvory,
záhrady, romantika ako za mladi.
Unesené nádherou, opojené
pivkom a dobrou večerou,
sobotňajší večer začal, keď
sprievod Pravňancov do divadla
kráčal. V Krumlovskej záhrade sme
zažili otáčacie hľadisko a okolo
neho bolo nastavané javisko.
V nedeľu sme náš výlet
zakončili, ale ešte predtým do
Hlbokej zabočili, aby sme malý
Louvre zočili, aj cestu vláčikom si
užili.
Poslednýkrát sme z autobusu
zišli, keď sme do Českých Budejovíc

Pravňanský zväz žien v ČR
do pivovaru prišli. Ukázali,
pohostili, aj nám dobre navarili.
Sviečková a knedlíček, pochutnal si
každý fajnový jazýček.
Výlet krásny sme zažili, riadne
sme si užili. Počasíčko super bolo,
slniečko ver malo sólo.
Verná naša žienka Spevárová
Vierka – zvládla výlet ako za mlada,
nikdy jej nechýba humor a dobrá
nálada. Na ďalší výlet ktorý bude,
bez nej autobus neodíde.
Zaprajme si zdravíčko, nech nám
svieti slniečko, v auguste
dvanásteho sa nachystáme, na
rybníku opekáme, všetkých týmto

srdečné pozývame.
Vďaka patrí pani Beatke
Hornovej a jej cestovnej kancelárii
DMC SLOVAKIA AND BEYOND za
skvelú organizáciu bez čakania, bez
naháňania a za úžasne zážitky,
a tiež Pravňanskému zväzu žien za
úhradu vstupov do zámkov a do
divadla.

Ďalšie foto:

Soňa Švajlenová
Pravňanský zväz žien
Foto: archív PZŽ
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Život je krásny, ale s priateľmi ešte krajší
Dňa 14. júla 2017 sme v Dome stretávania v Nitr.
Pravne privítali milých hostí. Bývalých basketbalistov zo
Švajčiarska, z okolia mesta Bern, ktorí prišli do
Prievidze na návštevu k svojim priateľom, tiež bývalým
basketbalistom, s ktorými udržujú družbu už krásnych
26 rokov. Stretávajú sa každý rok, či už na Slovensku
alebo vo Švajčiarsku. Hoci sú už všetci väčšinou
dôchodcovia, stále majú športovú postavu, športového
ducha a veselú myseľ.
Stretnutie v Karpatskonemeckom dome
zorganizoval pán Tomáš Reis z Prievidze, tiež bývalý
basketbalista aj so svojimi kolegami. Týždeň vopred, po
osobnom kontakte s niektorými členmi KNS, bol
program na tento deň upresnený.
V dopoludňajších hodinách navštívilo najprv 10
pánov zo Švajčiarska a 8 z Prievidze firmu MEDEX –
fam v Malinovej, kde sa bližšie zoznámili s výrobou
perníkov. Veľmi ich to zaujalo, nakoľko všetko je to
ručná práca. Z medovnikárne odišli hostia do Nitr.
Pravna, kde mali v reštaurácii obed. Približne o 14-tej
hodine sme ich privítali na prízemí v našom múzeu, kde
ich M. Haneschová oboznámila s históriou a tradíciami
karpatských Nemcov. Po prehliadke múzea sme sa
presunuli do spoločenskej miestnosti na poschodí
Domu stretávania. Po slávnostnom príhovore a prípitku
nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpil
s p e vá c k y s ú b o r P ro b e n e r E c h o s n i e ko ľ k ý m i
nemeckými piesňami. Vzácnymi hosťami bola aj
spevácka skupina Tibora Tulíka z Prievidze - JASS
( jednorázová amatérska spevácka skupina). Sú to
dôchodcovia, ktorí vystupujú v kluboch dôchodcov,
penziónoch v Prievidzi, ale aj v okolitých dedinách.
Súbor prispel do programu peknými slovenskými
ľudovými piesňami. V závere kultúrneho vystúpenia

Náš región reprezentovali
spevácka skupina Grünwald z
Handlovej a spevácka skupina
Zlatava z Malinovej. V sprievodnom
programe sa konali aj výstavy ručných
p rá c , s uve n í rov a k n í h z rô znyc h
vydavateľstiev. Pravňanské ženy sa
predstavili výstavou výšiviek, ktoré
vytvárajú v zimnom období na tvorivých
stretnutiach v Dome stretávania
Karpatskonemeckého spolku v
Nitrianskom Pravne. Návštevníci mohli v
našom stánku obdivovať krásne výrobky
zo šitej čipky, výšivky v sieti, ako aj ich
praktické ukážky. Ich autorky boli Marika
Ľubíková, Evka Klajberová a Maruška
Konevalová. Svoje ručne tkané koberce
vystavovala Jožka Kurišová. Krásny
slnečný deň pod Tatrami len umocnil toto
pekné podujatie. S nápadom vystavovať aj
ručné práce jednotlivých reg iónov
Slovenska prišla kultúrna referentka SKN
na Slovensku, za čo jej aj touto cestou
srdečne ďakujeme. Bola by
škoda, keby tento druh
ľudového umenia upadol
do zabudnutia. Príjemnú
spoločnosť v autobuse nám

Výšivkárky v Kežmarku
V dňoch 23. – 24. júna 2017 sa konal v
Kežmarku už 22. ročník Sviatku kultúry a
vzájomnosti, ktorého hlavným
organizátorom je Spolok karpatských
Nemcov na Slovensku. Záštitu nad
podujatím prevzal splnomocnenec vlády
pre národnostné menšiny na Slovensku
Lásló Bukovzky. Týmto festivalom sa
organizátori snažia prispieť k uchovaniu a
rozvoju tradícií, výmene skúseností, úcte
k o d l i š n e j k u l t ú re a k v y t vá ra n i u
atmosfér y vzájomnej tolerancie, a
chápaniu menšinovej kultúr y.
Vyvrcholenie osláv bolo v sobotu 24. júna
2017. Účastníci osláv sa stretli na
ekumenických bohoslužbách v
artikulárnom drevenom kostolíku v
Kežmarku. Potom nasledoval slávnostný
sprievod krojovaných speváckych a
tanečných súborov mestom na hrad
Kežmarok, kde sa na nádvorí hradu konal
hlavný program. Postupne vystupovali
jednotlivé tanečné a spevácke skupiny
j e d n o t l i v ý c h r e g i ó n o v
Karpatskonemeckých spolkov na
Slovensku, ale aj hostí z Rakúska a Srbska.

sme si spoločne zaspievali pieseň Tancuj, tancuj
v slovenskom aj v nemeckom jazyku.
Pri šálke kávy, sladkom občerstvení, pohári vína,
vzájomných rozhovoroch, uplynul čas veľmi rýchlo.
Príjemné posedenie, zoznámenie sa s novými ľuďmi pekný zážitok, ktorý nám dlho ostane v pamäti.
Prajeme našim hosťom, aby im vzájomné priateľstvo
vydržalo ešte dlhé roky.
Mária Haneschová

robila spevácka skupina Zlatava z
M a l i n ove j . V P rav n e s m e s t i h l i a j
záverečný večer tradičného
pravňanského jarmoku. Stretli sme sa s
našimi rodinnými príslušníkmi a
vychutnali aj jarmočnú atmosféru tohto
krásneho letného večera. Tešíme sa na 23.
ročník Sviatku kultúry a vzájomnosti v
roku 2018.
Anna Husárová
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Vážení obyvatelia obce Nitrianske Pravno
s priľahlými časťami Solka a Vyšehradné,
dovoľujeme si obrátiť sa na vás s prosbou o spoluprácu. Radi by sme, na odporúčanie sociálnej
komisie, v našej obci zaviedli prepravnú službu tzv. sociálny taxík. V zmysle zákona o sociálnych
službách je túto službu možné poskytnúť osobám s nepriaznivým zdravotným stavom.
Prosíme vás o vyplnenie anketového lístka, ktorý nám pomôže pri zistení záujmu o využívanie tejto
služby, ako aj podmienok jej využívania.
Sociálny taxík by prevážal obyvateľov s nepriaznivým zdravotným stavom do zdravotného
strediska v rámci obce Nitrianske Pravno a priľahlých častí Solka a Vyšehradné, prípadne do
zdravotných stredísk v Prievidzi a nemocnice v Bojniciach.
Vami zvolené odpovede označte krížikom alebo dopíšte:
A) Aký máte nepriaznivý zdravotný stav (aj viac odpovedí môže byť uvedených):
zdravotne ťažko postihnutý občan
senior nad 62 rokov veku
občan s nepriaznivým zdravotným stavom (preukazuje sa potvrdením poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti)
rodina s maloletými deťmi
rodina odkázaná na dávku v hmotnej núdzi
iné – uveďte aké
B) Kde by ste uvítali prevážanie (aj viac odpovedí je správnych):
1. na prepravu do zdravotného strediska v obci Nitrianske Pravno
Boli by ste ochotní zaplatiť za prepravu
ÁNO
NIE
- z Vyšehradného do zdravotného strediska v Nitrianskom Pravne a späť 1 €
- zo Solky do zdravotného strediska v Nitrianskom Pravne a späť 1 €
- z Nitrianskeho Pravna do zdravotného strediska v Nitrianskom Pravne a späť 1 €

2. na prepravu do zdravotníckych zariadení v Prievidzi a Bojniciach
Boli by ste ochotní zaplatiť za prepravu
ÁNO
NIE
- z Vyšehradného do akéhokoľvek zdravotného strediska v Prievidzi/ Bojniciach a späť 2 €
- zo Solky do zdravotného strediska v Prievidzi/ Bojniciach a späť 2 €
- z Nitrianskeho Pravna do zdravotného strediska v Prievidzi/ Bojniciach a späť 2 €

C) Na aké účely by ste ako zdravotne znevýhodnená osoba tzv. sociálny taxík využívali?
nákupy potravín
návšteva lekára
vybavenie úradných záležitostí na obci
návšteva centra sociálnych služieb
využitie služieb nap. kaderníka a pod.
Iné – uveďte
D) Ste imobilná osoba?
som na vozíčku
pohybujem sa s ťažkosťami
nemôžem využívať verejnú dopravu kvôli môjmu zdravotnému stavu
iné uveďte
Rok narodenia:

ŽENA

MUŽ

Prosíme o vhodenie anketového lístku do schránky na obecnom úrade v Nitrianskom Pravne,
prípadne ho odovzdajte pracovníkom obecného úradu.
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácie pre voliča
I. Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.
II. Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí
do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov
samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku.
Prekážkou práva voliť je
 zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.
III. Právo byť volený
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samo-správneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci
alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18
rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25
rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV. Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením
občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname
voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý
nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko
poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na
hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do
zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené
hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred
hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred
vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o
skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom
upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej
schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň
konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode
volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie
nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33
eur.
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PREDSTAVUJEME OBČIANSKE ZDRUŽENIE DOBRÝ PASTIER
Občianske združenie DOBRÝ
PASTIER Kláštor pod Znievom p o b o č k a Z a r i a d e n i e o p a t ro vateľských služieb sv. Kataríny
Labouré v Nitrianskom Pravne
Zázraky sa dejú.
Som pragmatička. Milujem vedu,
pravdu, poznanie. Ale na druhej
strane, nebojím sa žiť ani vo svete
abstrakna a nejasnosti,
nepoznateľnosti. No nemám rada
reči o zázrakoch. Resp. tie reči
o zázrakoch, ktoré sa vymykajú
úplne všetkým prírodným
a fyzikálnym zákonom. Nemám
rada, keď ľudia požadujú od Boha,
aby porušoval všetky tie princípy,
ktoré múdro a dobre zakomponoval
už pred vekmi do nášho sveta,
života. Vravím si, že veď pán Boh
robí dosť zázrakov každý deň.
Možno až príliš veľa. Tak veľa,
že sme si ich už prestali
všímať a vážiť. Stali sa pre nás
úplne bežné. Ako napr. keď
ráno vysvitne slnko, keď sa
chorý človek uzdraví... Veď
i t o s ú p r e d s a z á z r a k y.
A napriek tomu už niekoľko
rokov žijem v bezprostrednej
blízkosti úplne jedinečného
zázraku, ktor ý sa úplne
vymyká chápaniu mojej
vedu-chtivej a vedupresadzujúcej osobnosti.
Našťastie sa upokojujem, že
naozaj nemusím všetko
vedieť a všetko chápať,
a v tomto prípade si môžem
len užívať tú česť byť pri
tomto zázraku, byť jeho
súčasťou. A ako sa ten zázrak
volá? Nuž asi presná
formulácia by bola Božie
dielo realizované rukami
a srdcom kňaza Vladimíra
Masláka. Možno ste už počuli
o občianskom združení
Dobrý pastier – Kláštor pod
Znievom. To je práve ten
zázrak. Dobrý pastier sa vrátil po
2000 rokoch, a žije, a koná dielo,
ktoré považujem naozaj za úplne
j ed i n e č n é . Ja s a m a h o č a s t o
nazývam Božím perpetum mobile.
Niečo, čo sa podľa mňa už malo
dávno zosypať, zrútiť, skrachovať,

jednoducho funguje a pomáha tým,
ktorých všetci ostatní už odpísali.
Vylúčili ich zo spoločnosti, z rodiny,
z kruhu priateľov. Pomáha tým,
ktorí prišli o všetko - o prácu,
majetok, o blízke ľudské bytosti,
o slušné postavenie v spoločnosti.
Ich meno je skrátka bezdomovci.
Vy, čo sa staráte o rodinu, viete aké
je ťažké zabezpečiť fungovanie
i tohto malého spoločenstva, ktoré
má 3,5 či o čosi viac členov. Pán
dekan Maslák sa stará približne
o 300 stratených oviec. Ako to
dokáže? Hm, tak na to fakt môj
intelekt a titul nestačí. Ale nevadí,
veď vravím, že nemusím všetko
vedieť. No stačí, že cez neho je
naozaj možné vidieť, ako funguje
Boh. Ako funguje Dobrý pastier,
ktorý opúšťa ovce, ktoré sú

v pohode, aby pomohol tým
zatúlaným. Stačí, že môžeme byť
tými, ktorí sú pozvaní na hostinu,
keď Dobrý pastier nájde stratenú
ovcu a ide sa so svojou radosťou
podeliť so svojimi najbližšími.
Niežeby sme si účasť na hostine
nejako zaslúžili. A niežeby si ju

zaslúžili títo stratení synovia, či
dcéry. Aspoň teda z nášho ľudského
pohľadu. No určite my všetci
môžeme byť vďační, že môžeme
stretnúť a spoznať Boha a jeho
milosrdenstvo v priamom prenose
už tu na Zemi a z bezprostrednej
blízkosti.
A prečo píšem v Nitrianskom
Pravne o združení z Kláštora pod
Znievom? Pretože už 2,5 roka vo
Vašej bezprostrednej blízkosti,
v bývalom kláštore sestier
Vincentiek má svoju pobočku vo
forme Zariadenia opatrovateľských
služieb sv. Kataríny Labouré. Tu
poskytuje pomoc štyridsiatim
chorým, starým a slabým.
Štyridsiatim ľuďom, ktorí sa možno
ocitli na dne, či na kraji spoločnosti,
a ko z v y k n e m e h o v o r i ť .
No nech použijeme
akékoľvek priestorové
vyjadrenie, či sú dole alebo
bokom, sú to hlavne tí, ktorí
sa ocitli v centre pozornosti
toho, ktorý je mimo
akéhokoľvek priestoru
a času. A všetkým tým, ktorí
často hľadajú pôsobenie
Boha aj v dnešnej
spoločnosti, resp.
vzdychajú, prečo dnes už
nerobí zázraky, tak ako pred
2000 rokmi, napr.
neuzdravuje chorých,
nerozmnožuje chlieb a ryby,
alebo keď nie ryby, tak
aspoň rezne. Chcem
povedať, že ono sa to vlastne
všetko deje i dnes. Len si
treba otvoriť oči a niekedy
srdce. A zároveň všetkým
tým, ktorí už tento zázrak
odhalili, chcem poďakovať,
že aj oni sa stali jeho
súčasťou tým, že nám
v akejkoľvek forme pomohli,
či finančne, potravinami,
alebo aj len modlitbami.
A chcem poďakovať aj všetkým
pracovníkom, ktorí vďaka svojej
ťažkej a obetavej práci uvádzajú
tento zázrak do každodenného
života.
Jana Vrtelová
sociálny pracovník
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PREDSTAVUJEME OBČIANSKE ZDRUŽENIE PROVITAL
Resocializačné stredisko Dom života bez drog

Prijatie klienta do nášho zariadenia
Provital, o.z, Resocializačné stredisko
Dom života bez drog je v prvom rade
podmienené odporúčaním
odborného lekára psychiatra, nakoľko
cieľovou skupinovou sú v zmysle
zákona č. 305/2005 Z. z. závislí klienti,
dospelí, bez ohľadu na rod a etnikum.
Klienti v našom zariadení majú veľa
spoločných problémov:
nezamestnanosť, nedostatočné
vzdelanie, chudoba, bezdomovci,
osamelosť, obete a pod.
Vzhľadom k diagnóze “závislosť“ je
v našom zariadení prvoradou formou
individuálna práca s jednotlivcom,
ktor ý k nám prichádza v zmysle
zákona dobrovoľne. Väčšina našich
klientov prichádza dobrovoľne pod
tlakom prostredia – rodiny a okolia,
ktoré ich postupom času a
stupňujúcich negatívnych skúseností
s nimi, úplne odmietne zo svojho
života (bráni sa aj takým technickým
opatrením ako je napr. zrušenie
trvalého pobytu). Svoju závislosť si
väčšinou nepripúšťajú, manipulujú a
majú strach zo zmeny, ako straty
zmyslu života, t.j. drogy. Aj keď sú i
klienti schopní pomenovať svoj
problém a časom chápu aj problémy,
ktoré spôsobujú sebe, svojim blízkym
a spoločnosti, nemajú však potrebu sa
zmeniť.
Od začiatku prijatia do zariadenia sa
snažíme kontaktovať rodinu,
partnerov, resp. priateľov, a v rámci
možností a reality sociálnej anamnézy
začíname pracovať s rodinou. Práca
s rodinou - vzťahové problémy,
dlhodobá odcudzenosť od partnerov,
od detí a rodiny vôbec, ako aj od
spoločnosti vôbec, nezamestnanosť nie je z našej strany dokonalá.
Finančné podmienky nielen nás, ale

najmä našich klientov a ich blízkych
nie sú na takej úrovni, aby si mohli
d ovo l i ť n a p r. v p rav i d e l nýc h
mesačných intervaloch naše
zariadenie navštevovať. Po príchode
do zariadenia sú klienti rozdelení
podľa psychologických vyšetrení,
druhu závislostí do skupín, v ktorých
sa realizuje skupinová sociálna práca.
Rozprávať, komunikovať a venovať
pozornosť.
Sociálna práca s jednotlivcom – aký
jednoduchý výrok. Skrýva však v sebe
množstvo obsahu, ktorý z pozície
odborníkov dokážeme naplniť len
vtedy keď klient je ochotný
spolupracovať a aj jeho cieľom je
abstinencia. Ako motivovať človeka,
aby sa vzdal svojho životného štýlu,
o ktorom je ešte stále presvedčený, že
je pre neho najlepší, nikomu tým
neubližuje, sebe a svojej rodine už
vôbec nie. Po splnení zákonom
stanovených podmienok sa
stretávame v rámci prvého kontaktu
so závislým klientom, ktorý nedokáže
z dôvodu nedostatku vlastných
schopností abstinovať. V rámci
sociálnej anamnézy zisťujeme
rôznorodé informácie, stanovujeme
problém klienta, nakoľko sa snažíme
n á j s ť p r í č i n u v zn i k u p ro b l é m u
a sústrediť všetky zistené poznatky.
Súčasťou analýzy sú osobné údaje,
dostupné informácie o klientovej
rodine, priateľoch a o jeho vzťahu
k nim. Sú to tiež údaje o jeho
vzdelávaní, dosiahnutom vzdelaní a
priebehu zamestnaní. Ďalej nás
zaujímajú údaje súvisiace s jeho
d i a g n ó z o u a k o j e n a p r. p o č e t
absolvovaných liečení, prípadne aj
resocializačných pobytov. Vzhľadom
k tomu, že budujeme zodpovednosť
klienta za svoj život, očakávame od

neho aktívny prístup, t.j. vyžadujeme
od neho vyjadrenia k vzniku a postupu
problému, ako aj jeho očakávania od
pobytu v zariadení (zmena životného
štýlu, abstinencia, zamestnanie,
kontakty s rodinou, partnermi atď.).
V rámci vlastnej evidencie sociálny
pracovník sumarizuje všetky
informácie a poznatky, ktoré získal.
O niektorých sa vieme presvedčiť, sú
reálne, ako napr. prepúšťacia správa
z liečenia, v ktorej sa nachádza
obyčajne aj odporúčanie
k resocializácii, ako aj získanie údajov
z UPSVR o jeho sociálnej a hmotnej
núdzi. Ďalej sú to informácie, ktoré
získavame od rodinných príslušníkov,
partnerov, detí, príp. od
z a m e s t n áv a t e ľ a a l e b o z m i e s t a
trvalého bydliska. A sú to tiež naše
vlastné poznatky, ktoré získavame
priamym pozorovaním klienta. Všetky
poznatky sú sústredené v osobnej
zložke klienta a väčšinou obsahujú:
 zmluvu o poskytovaní opatrení
sociálnoprávnej ochrany
 odporúčanie odborného lekára
psychiatra na resocializačný pobyt
 anamnézu prípadu
 životopis klienta
 plán práce s klientom
 úradnú korešpondenciu (UPSVR,
verejná správa, PZ...)
Ale u väčšiny našich klientov je
obsažná najmä korešpondencia so
súdmi a exekútormi, nakoľko počas
drogovej kariéry sa im vyskytli strety
so zákonmi ako aj veľa pohľadávok
voči poisťovniam a i.
PhDr. Zdenka Vasilová
Po k ra č ova n i e v b u d ú co m č í s l e
Pravnianskych zvestí.
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Futbalový turnaj vyslúžilcov Hornonitria
1. júla 2017, Poruba – Hornonitrie, to nie je len horný tok
rieky Nitry. Je to región spájajúci 9 katastrov obcí a viac
ako 12 tis. obyvateľov žijúcich v nich. Prvý júlový deň
v Hornonitrí patril futbalu. Cieľom bolo utužiť dobré
vzťahy medzi obcami mikroregiónu a zvýrazniť
rozvojové snaženie v rámci športových, kultúrnych,
ekologických i vzdelávacích aktivít
formou čerpania projektových podpôr
OZ Hornonitrie. Mali to byť zápasy plné
zábavy, pohody a radosti zo stretnutia
medzi jednotlivými obecnými
mužstvami Hornonitria. Stretnutiu
predchádzalo losovanie vzájomných
zápasov, podľa rozpisu hral každý
s každým. V skupine A zápolili obce
Nitrianske Pravno, Chvojnica, Poluvsie
a Malinová. Zahanbiť sa nedali ani obce v
skupine B Tužina, Poruba, Kľačno,
Pravenec.
Aj napriek rannému daždivému počasiu odštartovali
futbalové zápasy načas. Hostí i domácich privítala
v Porube starostka obce Helena Čavojská. Svojou
osobnou účasťou podujatie podporila starostka obce
Malinová Mária Luprichová, starostovia obcí Nitrianske
Pravno Jozef Balčirák, Tužina - Miroslav Dzina, Chvojnica

– Branislav Dobrotka, Kľačno – Jozef Vrábeľ, Pravenec –
Róbert Mikulášik, Poluvsie – Martin Šujan, v športovom
d r e s e d o k o n c a p o d p r e d s e d a Tr e n č i a n s k e h o
samosprávneho kraja Richard Takáč a prednosta
okresného úradu v Trenčíne Jozef Stopka. Po otvorení
futbalového turnaja vyslúžilcov Hornonitria sa dostavila
o č a k á va n á š p o r t ová e u fó r i a . Vš e t k y
družstvá chceli získať prvenstvo a prestíž.
Obec Poruba, organizátor 3. ročníka
putovného futbalového turnaja, pripravila
pre všetkých hráčov a ich publikum
občerstvenie a chutný guláš na jednotku.
Rozhodcovia boli počas zápasov
nekompromisní. Na stupne víťazov sa od
najlepšej postavila obec Tužina, Chvojnica
a Malinová. Gratulujeme víťazom!
O prvenstve rozhodol finálový zápas,
v ktorom skórovala Tužina s Chvojnicou 4:0.
V súboji o tretie miesto zdolala Malinová
Kľačno 2:1. Celkové poradie futbalových družstiev obcí
Hornonitria: 1. Tužina, 2. Chvojnica, 3. Malinová, 4.
Kľačno, 5. Nitrianske Pravno, 6. Pravenec, 7. Poluvsie, 8.
Poruba.
Radka Kulaviaková, OZ Hornonitrie

NITRIANSKE PRAVNO V APLIKÁCII PRE MOBILNÉ TELEFÓNY
Obecný úrad v spolupráci so
spoločnosťou Weby Group
s . r. o . p r e Vá s p r i p r a v i l
mobilnú aplikáciu, ktorá opäť o
niečo viac zjednodušuje prístup
občanov k informáciám o dianí v obci.
Hlavnou výhodou tejto mobilnej
aplikácie sú notifikácie o aktuálne
zverejnenom ozname. Aplikácia je
prepojená s webovou stránkou obce a
tak okamžite po pridaní nejakého
oznamu na web obce dostane každý
užívateľ tejto aplikácie oznámenie
priamo do mobilného telefónu.
Notifikácie sú samozrejme voliteľné a
je ich možné kedykoľvek zapnúť a
vypnúť. Úradné hodiny obecného úradu

a kontaktné informácie si môžete cez
mobilnú aplikáciu uložiť pre prezeranie
v offline režime. Budú tak pre vás k
d i s p o z í c i i a j ke ď n e b u d e t e m a ť
internetové pripojenie. Informácie o
obci, jej históriu, alebo fotogalériu
pohodlne zdieľajte s priateľmi ako
atraktívnu pozvánku na návštevu obce.
Ďalšou veľkou výhodou tejto aplikácie
je, že prostredníctvom nej môžete
sledovať oznamy a pozvánky aj z
m n o h ýc h i n ýc h o b c í a m i e s t n a
Slovensku. Čo je ďalší dôvod na jej
inštaláciu. Zaujíma Vás dianie v celom
našom regióne? Akcie, divadlá, kiná,
športové podujatia, ponuky práce,
inzercia, predaj aj kúpa, pohotovostné

čísla, pohotovosti lekární, aktuálne
spravodajstvo... Toto sú ďalšie
benefity mobilnej aplikácie „Virtuálne“,
ktorá je k dispozícii pre operačné
systémy iOS a Android (od verzie 4.4).
Návod na ištaláciu a
používanie, ako aj linky na stiahnutie
aplikácie z Google Play a AppStore
nájdete na našej internetovej stránke
www.nitrianskepravno.sk/mobilnaaplikacia.html alebo
prostredníctvom
nasledovného QR kódu.
Peter Černák
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DETSKÝ TENISOVÝ TURNAJ
V nedeľu 18. júna antukové dvorce TO
Nitrianske Pravno privítali malých
tenisových nadšencov, aby ukázali svoj
talent, a spestrili si krásny slnečný deň
p re d u ko n če n í m š ko l s ké h o ro k a .
Prihlásilo sa šestnásť detí (Matúš
Vrábel, Lukáš Vrábel, Filip Kubíček,
Bronka Kubíčková, Tobias Barlok, Matúš
G r o m , Ta m a r k a G r o m o v á , M a r e k
Oller, Natália Ollerová, Oliver Oller, Dávid
Ličko, Peťko Mucha, Sofia Muchová,
Karolínka Spálová, Palko Biely a Adelka
Biela). Deti boli rozdelené, ako po minulé
roky, do troch skupín A,B,C, podľa
hráčskej skúsenosti, pričom A skupina
boli tí najlepší. Na kvalite zápasov je
vidno, že deti sa postupne zdokonaľujú.
Matúš Grom postúpil medzi
najsilnejších, pričom v skupine vôbec
nezaostával, a Matúš Vrábel i napriek
tomu, že sa venuje úplne inému športu,
tiež drží krok s najsilnejšími. Počas
zápasov deti podporovali nielen rodičia,
ale aj starí rodičia, ktorí mali veľkú radosť

pri pohľade na svoje ratolesti. Ešte by
sme chceli v budúcnosti organizačne
dohliadnuť na disciplínu počas zápasov,
aby deti vedeli akceptovať aj prehru. Celý
turnaj organizačne viedli, aj rozhodovali
zápasy, členovia tenisového oddielu.

Ďakujeme všetkým deťom a pevne
veríme, že po tenisovom kurze, ktorý
spoluorganizujeme v auguste, sa na
n a j b l i ž š o m d e t s ko m t u r n a j i (9 .
septembra 2017) zúčastnia už aj nové
deti.
Marek Oller, Tenisový oddiel

Výsledky detského turnaja:
„A“ skupina:
1. Natália Ollerová, 2. Matúš Vrábel, 3. Oliver Oller
„B“ skupina:
1. Peťko Mucha, 2. Sofia Muchová, 3. Marek Oller
„C“ skupina:
1. Dávid Ličko, 2. Lukáš Vrábel, 3. Adelka Biela
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