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Zo zasadnutia Obec.zastupiteľstva dňa 24.12. 2017
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nitrianskom Pravne zvolal starosta obce
Ing. Jozef Balčirák, privítal všetkých
poslancov a ostatných prítomných.
Konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v
zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov s
určením miesta a času konania zasadnutia s
programom ako bol zverejnený. Upozornil,
že z rokovania je robený audiozáznam.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 7
poslancov, 4 poslanci sa ospravedlnili.
Rokovanie zastupiteľstva bolo uznášania
schopné. Starosta obce predložil na
rokovanie program zasadnutia. Vyzval
poslancov, aby podali návrhy na doplnenie
alebo inú zmenu programu. Poslanci zmenu
nenavrhli. Starosta obce navrhol doplniť
bod programu o bod Schválenie výstavby
komunikácie v IBV Solka (návrh na
uznesenie č. 22/2017). Ku každému podu
programu sa hlasovalo osobitne.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za
predložený návrh programu zasadnutia a
toto sa uberalo nasledovným programom
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady
4. Rozpočtové opatrenie č.13 a č.14 .
5. Prezentácia činnosti OZ Hornonitrie
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a
Programového rozpočtu na roky 20182020
7. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce
na r. 2018
8. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok
2018
9. Návrhy VZN obce Nitrianske Pravno
1. Návrh VZN č. 1/2017 o povinnosti
vypracovať a aktualizovať povodňový
plán záchranných prác
2. Návrh VZN č. 2/2017 o miestnej dani za
psa
3. Návrh VZNč. 3/2017 o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva
4 . Náv rh V Z N č . 4/ 2 0 1 7 o d a n i z
nehnuteľnosti
5.Návrh VZNč. 5/2017 o dani za

ubytovanie
6.Návrh VZNč. 6/2017 o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady obce Nitr.Pravno
7. Návrh VZNč. 7/2017 Trhový poriadok
8.Návrh VZN č. 8/2017 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
Nitrianske Pravno
9.Návrh VZNč. 9/2017 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce
1 0 . N á v r h V Z N č . 1 0/ 2 0 1 7 Z á s a d y
hospodárenia s majetkom obce
11.Návrh VZNč. 11/2017 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce
Nitrianske Pravno na rok 2018
12.Návrh VZN č. 12/2017 o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb
10. Schválenie podania projektu –
Komunitné centrum
11. Schválenie zmluvy o Spoločnom
obecnom úrade
12. Schválenie Kontokorentného úveru
13. Majetok obce – odpredaj pozemkov
14. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy
15. Zbor pre občianske záležitosti –
schválenie člena
16. Rôzne – informácie
17. Diskusia
18. Uznesenie
19. Záver
K bodu č. 3 Správa o činnosti Obecnej rady
v Nitrianskom Pravne
Správu o činnosti Obecnej rady NP
predniesla prednostka OcÚ NP
Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová.
Správa tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu č. 4 Rozpočtové opatrenie č. 13 a č.
14
Správu o rozpočtových opatreniach č. 11 a č.
12 predniesla Ing. Katarína Líšková,
ekonómka obce.
Správa tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu č. 5 Prezentácia činnosti OZ
Hornonitrie
Prezentáciu činnosti OZ Hornonitrie
pokračovanie zo str. 1

Spoločenská rubrika
Novonarodení občania:
Sofia Fabiková
Igor Masaryk
Rozlúčili sme sa:
Ján Fabián
Ján Púčik
Jozef Prilinský
Ľubomír Nikolíni
Marta Valchovníková
Elena Lukáčová

2% pre kultúrny dom
Oznamujeme občanom, ktorí majú
záujem o poskytnutie 2% dane pre
neziskovú organizáciu Kultúrny dom
pre Pravno, n.o. na jeho činnosť, že
tak môžu urobiť prostredníctvom
Vyhlásenia o poukázaní zaplatenia
dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré
je zverejnené na internetovej
stránke obce, prípadne si ho môžu
vyzdvihnúť v podateľni obecného
úradu.
K vyhláseniu je potrebné priložiť
Potvrdenie zamestnávateľa
o zaplatení dane zo závislej činnosti.
Vyhlásenie je možné odovzdať
v podateľni Daňového úradu
v Prievidzi, prípadne na obecnom
úrade do 30. 4. 2018.
Všetkým občanom vopred
ďakujeme za podporu.
Ing. Jozef Balčirák,
riaditeľ organizácie
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pokračovanie zo str. 1
predniesla Ing. Radka Kulaviaková.
K bodu č. 6 Návrh rozpočtu obce na rok
2018 a Programového rozpočtu na roky
2018- 2020
Návrh rozpočtu obce predniesla Ing.
Katarína Líšková, ekonómka obce.
Návrh tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu č. 7 Stanovisko HK k návrhu
rozpočtu obce na r. 2018
Stanovisko HK predniesla hlavná
kontrolórka obce NP p. Ing. Anežka
Košťálová. Stanovisko tvorí prílohu k
zápisnici.
K bodu č. 8 Plán kontrolnej činnosti HK
na I. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok
2018 predniesla hlavná kontrolórka obce
NP p. Ing. Anežka Košťálová. Plán tvorí
prílohu k zápisnici.
K bodu č. 9 Návrhy VZN obce Nitrianske
Pravno
Návrhy VZN a dôvodovú správu k návrhom
VZN predniesol starosta obce Nitrianske
Pravno. Návrhy VZN a dôvodová správa
tvoria prílohu k zápisnici.
K bodu č. 10 Schválenie podania projektu
– Komunitné centrum
Návrh na schválenie podania projektu na
výstavbu Komunitného centra v NP
predložil starosta obce Ing. Jozef Balčirák.
K bodu č. 11 Schválenie zmluvy o
Spoločnom obecnom úrade
Návrh na schválenie zmluvy o založení
Spoločného obecného úradu predložil
starosta obce Ing. Jozef Balčirák.
K bodu č. 12 Schválenie Kontokorentného
úveru
Návrh na schválenie Kontokorentného
úveru predložil starosta obce Ing. Jozef
Balčirák.
K bodu č. 13 Majetok obce – odpredaj
pozemkov
Návrh na schválenie odpredaja pozemkov
predložil starosta obce Ing. Jozef Balčirák.
Odpredaj sa týka parcely, ktorú žiada
odkúpiť p. Veronika Jánošíková.
K bodu č. 14 Návrh na predĺženie
nájomnej zmluvy
Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy
predložila prednostka obce NP. Predĺženie
nájomnej zmluvy sa týka manželov Viery a
Jána Žitníkových.
K bodu č. 15 Zbor pre občianske
záležitosti – schválenie člena
Návrh na schválenie Mgr. Magdalény
Vaňovej za člena ZPOZ predložil starosta
obce.
K bodu č. 16 Rôzne – informácie
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce –
informoval o súťaži ZlatyErb, v ktorej
získala internetová stránka obce druhé
miesto.
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce –
informoval, že na obec Nitrianske Pravno
bola prinesená petícia proti výstavbe
kultúrneho domu na námestní v NP.
Petíciou sa bude zaoberať najbližšie
rokovanie zastupiteľstva, ktoré vychádza
na február 2018.

:: február 2018
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce –
predložil na schválenie zámer prenájmu
pozemkov pre OZ Bôrik, ktoré vykonáva
pre obec verejnoprospešné práce.
Prenájom by bol na dobu neurčitú.
Ing. Pavel Áč, poslanec OZ – informoval o
činnosti komisie kultúry, predstavil
p o d u j at i a , k t o ré s ú n a ro k 2 0 1 8
naplánované.
Peter Kubíček, poslanec OZ – predstavil
činnosť finančnej komisie.
Marek Oller, poslanec OZ – predstavil
činnosť komisie pre životné prostredie.
K bodu č. 17 Diskusia
p. Mária Trubinská, obyvateľka obce –
Predostrela svoj problém v oblasti
susedského spolunažívania.
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – navrhol,
že sa spolu s niektorými poslancami pôjdu
pozrieť priamo na miesto problému.
p. Rastislav Haroník, obyvateľ obce –
predstavil petíciu. K tejto problematike
následne prebehla diskusia.
Problematikou sa bude zaoberať OZ na
svojom najbližšom zasadnutí.
Stanislav Holec, obyvateľ obce – predstavil
svoj pohľad na výstavbu novej telocvične
Spojenej školy v NP. K tejto téme prebehla
diskusia. Uvedenému sa bude venovať
stavebná komisia pri OZ NP.
K bodu č. 18 Uznesenia
UZNESENIE č. 10 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa
14. decembra 2017
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne I. B e r i e n a v e d o m i e
a) Rozpočtové opatrenie č. 13
b) Správu o činnosti Obecnej rady
c) Prezentáciu činnosti OZ Hornonitrie
d) Návrh Programového rozpočtu na roky
2019- 2020
e) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce
na r. 2018
Hlasovanie: ZA - 7 poslancov (Kubíček,
Kremel, Matušík, Heldiová, Znášik, Oller,
Áč) PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0,
NEPRÍTOMNÍ - 4, NEHLASOVALI - 0
Potrebné kvórum: väčšina z prítomných
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Hlasovanie: ZA - 7 poslancov (Kubíček,
Kremel, Matušík, Heldiová, Znášik, Oller,
Áč), PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0,
NEPRÍTOMNÍ - 4, NEHLASOVALI - 0
Potrebné kvórum: 3/5 z prítomných
UZNESENIE č. 13 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 14. decembra 2017
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne II. S c h v a ľ u j e Plán kontrolnej
činnosti HK na I. polrok 2018.
Hlasovanie: ZA - 7 poslancov (Kubíček,
Kremel, Matušík, Heldiová, Znášik, Oller,
Áč), PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0,
NEPRÍTOMNÍ - 4, NEHLASOVALI - 0
Potrebné kvórum: väčšina z prítomných

UZNESENIE č. 14 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa
14. decembra 2017
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne III. S a u z n á š a na všeobecne
záväzných nariadeniach
č. 1/2017 o povinnosti vypracovať a
aktualizovať povodňový plán záchranných
prác
č. 2/2017 o miestnej dani za psa
č. 3/2017 o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva
č. 4/2017 o dani z nehnuteľnosti
č. 5/2017 o dani za ubytovanie
č. 6/2017 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady obce Nitr.
Pravno
č. 7/2017 Trhový poriadok
č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Nitr.Pravno
č. 9/2017 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce
č. 10/2017 Zásady hospodárenia s
majetkom obce
č. 11/2017 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Nitrianske Pravno
na rok 2018
č. 12/2017 o podmienkach poskytovania
UZNESENIE č. 11 zo zasadnutia obecného sociálnych služieb
Hlasovanie: ZA - 7 poslanocv (Kubíček,
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
Kremel,
Matušík, Heldiová, Znášik, Oller,
dňa 14. decembra 2017
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Áč), PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0,
Pravne II. S c h v a ľ u j e rozpočtové NEPRÍTOMNÍ - 4, NEHLASOVALI - 0
Potrebné kvórum: 3/5 z prítomných
opatrenie č. 14.
Hlasovanie: ZA - 7 poslancov (Kubíček,
Kremel, Matušík, Heldiová, Znášik, Oller, UZNESENIE č. 15 zo zasadnutia obecného
Áč), PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0, zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 14. decembra 2017
NEPRÍTOMNÍ - 4, NEHLASOVALI - 0
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina z Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne II. S c h v a ľ u j e
prítomných
a) podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu
UZNESENIE č. 12 zo zasadnutia obecného Komunitného centra.
b) spolufinancovanie vo výške 5% z
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
poskytnutej dotácie, do výšky maximálne
dňa 14. decembra 2017
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom 17.500 eur.
Pravne II. S c h v a ľ u j e rozpočet obce Hlasovanie: ZA - 6 poslancov (Kubíček,
Nitrianske Pravno na rok 2018 a Kremel, Matušík, Znášik, Oller, Áč)
Programový rozpočet na rok 2018 na PROTI - 1 poslanec (Heldiová), ZDRŽAL SA
- 0, NEPRÍTOMNÍ - 4, NEHLASOVALI - 0
úrovni ekonomickej klasifikácie.
Potrebné kvórum: väčšina z prítomných
pokračovanie na str. 3

3

február 2018 ::

PRAVNIANSKE ZVESTI

pokračovanie zo str. 2

UZNESENIE č. 16 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 14. decembra 2017
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne II. S c h v a ľ u j e zmluvu o zriadení
Spoločného obecného úradu.
Hlasovanie: ZA - 7 (Kubíček, Kremel,
Matušík, Heldiová, Znášik, Oller, Áč),
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0,
NEPRÍTOMNÍ - 4, NEHLASOVALI - 0
Potrebné kvórum: väčšina z prítomných
UZNESENIE č. 17 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 14. decembra 2017
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne II. S c h v a ľ u j e
a) Prijatie kontokorentného úveru vo
výške 50.000,- EUR vo VÚB, a. s. na
úhradu záväzkov vzniknutých pri výkone
činnosti
b) Zabezpečenie úveru podľa zmluvy o
kontokorentnom úvere vo forme
vystavenia vlastnej blankozmenky obce a
podpísania dohody o vyplňovacom práve
k blankozmenke.
Hlasovanie: ZA - 7 poslancov (Kubíček,
Kremel, Matušík, Heldiová, Znášik, Oller,
Áč), PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0,
NEPRÍTOMNÍ - 4, NEHLASOVALI - 0
Potrebné kvórum: väčšina z prítomných
UZNESENIE č. 18 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 14. decembra 2017
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne II. S c h v a ľ u j e odpredať pozemok
p. č. 143/3 C-KN v k.ú. Solka o výmere 95
m2 Veronike Jánošikovej za cenu 4
Eur/m2. Odpredaj pozemku je prípadom
hodným osobitého zreteľa, nakoľko
odpredaný pozemok je priľahlý k
pozemku žiadateľa.
Hlasovanie: ZA - 7 poslancov (Kubíček,
Kremel, Matušík, Heldiová, Znášik, Oller,
Áč) , PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0,
NEPRÍTOMNÍ - 4, NEHLASOVALI -0
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina zo
všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva
UZNESENIE č. 19 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 14. decembra 2017
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne II. S c h v a ľ u j e predĺžiť nájomnú
zmluvu manž. Viera a Ján Žitníkoví,
Hviezdoslavova 1114/7, Nitr. Pravno, č.b. 7,
bytový dom B (doba nájmu do 16.02.2018),
predĺžiť na dobu troch rokov (do 16. 02.
2021)
Hlasovanie: ZA - 7 poslancov (Kubíček,
Kremel, Matušík, Heldiová, Znášik, Oller,
Áč), PROTI - 0, ZDRŽAL SA
- 0,
NEPRÍTOMNÍ - 4, NEHLASOVALI - 0
Potrebné kvórum: väčšina z prítomných
UZNESENIE č. 20 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Nitrianskom
Pravne dňa 14. decembra 2017

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne II. S c h v a ľ u j e Magdalénu Vaňovú
za člena Zboru pre občianske záležitosti
pri Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne
od 18. 12. 2017.
Hlasovanie: ZA - 7 poslancov (Kubíček,
Kremel, Matušík, Heldiová, Znášik, Oller,
Áč), PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0,
NEPRÍTOMNÍ - 4, NEHLASOVALI - 0
Potrebné kvórum: väčšina z prítomných
UZNESENIE č. 21 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 14. decembra 2017
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne II. S c h v a ľ u j e zmluvu o nájme
pozemku Obce Nitrianske Pravno s OZ
Bôrik, KN-C, k.ú. Nitrianske Pravno,
pozemok, parcela č. 2052/1, 2052/4,
2052/7, 2052/3 za cenu 1 euro ročne.
Hlasovanie: ZA - 7 poslancov (Kubíček,
Kremel, Matušík, Heldiová, Znášik, Oller,
Áč), PROTI - 0, ZDRŽAL SA
- 0,
NEPRÍTOMNÍ - 4, NEHLASOVALI - 0
Potrebné kvórum: väčšina z prítomných
UZNESENIE č. 22 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 14. decembra 2017
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne II. S c h v a ľ u j e výstavbu
komunikácie v IBV Solka v zmysle úz.

Rozhodnutia č. socú: 226/2017/SP-4 zo
dňa 18.07.2017.
Hlasovanie: ZA - 7 poslancov (Kubíček,
Kremel, Matušík, Heldiová, Znášik, Oller,
Áč) , PROTI - 0, ZDRŽAL SA
- 0,
NEPRÍTOMNÍ - 4, NEHLASOVALI - 0
Potrebné kvórum: väčšina z prítomných
K bodu č. 19 Záver
Keďže viac pripomienok nebolo a
program bol vyčerpaný, starosta obce Ing.
Jozef Balčirák poďakoval poslancom za
účasť a zasadnutie vyhlásil za skončené.
Ing. Mgr. Matiašková Ferencová Dagmar
prednostka OcÚ
Ing. Jozef Balčirák
starosta obce
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Mgr. Juraj Daňo, Ing. Peter
Pekár, Ján Štálnik, Bc. Zdenka Žillová
Do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr.
Beata Heldiová, Peter Znášik, Ľudevít
Matušík
Za zloženie návrhovej komisie hlasovali
všetci prítomní poslanci v počte 7
prítomných poslancov.
Overovatelia zápisnice boli určení: Ing.
Pavel Áč, Marek Oller
Zapísala: Ing. Mgr. Dagmar Matiašková
Ferencová – prednosta OcÚ Nitr. Pravno

BLAHOŽELÁME
Vo februári sa dožila naša starká, mama,
babka a prababka Štefánia Machajová
životného jubilea 90 rokov.
K tomuto sviatku jej všetko najlepšie, veľa
zdravia a Božieho požehnania prajú syn Pavel
s rodinou, dcéra Evka s manželom a susedia
Štálnikovci.
V decembri sa dožil 50 rokov Richard Schlenker
Je nám veľkým potešením,
želať Ti k Tvojim 50. narodeninám
zdravia, šťastia veľa,
všetko, čo si srdce želá,
veľa lásky, spokojnosti,
rodina
v celej ďalšej budúcnosti.
Frencelová

SPOMÍNAME
Dňa 11.1.2018 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia manžela, otca, starého otca a prastarého
otca – Karola Frencela
Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda,
to si ty, oco náš a pozeráš na nás z neba.
Tam si v raji nebeskom, pokoj večný maj,
buď našim anjelom, na zemi nás chráň.
Hoci si odišiel a nie si medzi nami,
navždy si zostal v srdciach tých,
rodina
čo ťa vrúcne milovali.
Frencelová
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Z činnosti spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. v mesiacoch december 2017 – január 2018
Rekonštrukcia priestorov archívu
na Obecnom úrade v Nitrianskom
Pravne:
Podľa požiadaviek Obecného úradu
v N i t r i a n s ko m P rav n e d o š l o
postupne ku oprave pôvodnej
omietky, úprave elektroinštalácie,
prekrytiu dverového otvoru
sadrokartónom. Priestory boli
následne vymaľované a pripravené
na inštaláciu regálového systému.
Chodník a dláždenie plochy na
cintoríne vo Vyšehradnom (foto 1):
Išlo o vybudovanie dláždenej plochy,
vrátane schodov v svahovitom
teréne. Všetky práce boli
vykonávané vzhľadom na náročnosť
a neprístupnosť terénu ručne. Popri
rekonštrukcii chodníka sme
rekonštruovali aj osvetlenie
prístrešku na Dome smútku.
Oprava prívodného kábla
na čističkách (Bytové domy A-D):
Po neúspešnom hľadaní poruchy na
o b o c h ko n c o c h p r i p á j a c i e h o
káblového vedenia (od trafostanice,
aj od elektromeru) sme kontaktovali
spoločnosť Stredoslovenská
energetika – distribúcia, aby
diagnostikovali prostredníctvom
meracieho zariadenia poruchu na
elektrickom vedení v zemi. Celkovo
bola diagnostika vykonaná 2x, čo
viedlo k objaveniu prerušeného
káblového vedenia v zemi. Následne
bola porucha odstránená.
Oprava kotla na drevnú štiepku
Bi o m a t i c 5 0 0 : Vz h ľ a d o m n a
opotrebenie súčastí kotla
a vykurovacieho systému, ktorý slúži
na vykurovanie všetkých pavilónov
Základnej školy v Nitrianskom
Pravne, vrátane telocvične a jedálne,
došlo ku výmene plniacej
rúry, horáku, oprave podávacích
dopravníkov a k výmene expanzných
nádob.
Napojenie signalizačných zariadení
na troch prechodoch pre chodcov
ako doplnkové označenie na
zvýšenie bezpečnosti účastníkov
cestnej premávky.
Oprava dažďovej kanalizácie na
Malinovskej ulici (foto 2):
Poškodené betónové kanalizačné

rúry, ktoré spájali dva kanalizačné
zberače, spôsobovali vytekanie
dažďovej vody na miestnu
komunikáciu a na hlavnú cestu
v smere do Malinovej. Komunikácia
bola prekopaná a betónové rúry
nahradené PVC rúrou s priemerom
25 cm. Následne bol výkop zasypaný
štrkom a komunikácia sprejazdnená.
Vypílenie kríkov a drevín na
výjazde vo Vyšehradnom na
dolnom konci. Už v priebehu roka
2017 obyvatelia Vyšehradného
upozorňovali na zlú viditeľnosť pri
výjazde. V tom čase sme zabezpečili
externú spoločnosť, ktorá mala daný
výjazd spriehľadniť. Napriek tomu,
že bola odoslaná objednávka a bol
dokonca privezený mechanizmus na
odstránenie drevín a krovia,
súkromná spoločnosť od zákazky
odstúpila. Naši zamestnanci preto
v januári vyčistili spomínaný výjazd
a priľahlé pozemky prostriedkami,
ktorými disponuje spoločnosť Obec
Nitrianske Pravno, s.r.o. Vzhľadom
na neprístupný terén pre ťažšie

mechanizmy v súčasnosti,
z a b e z p e č í m e o d v o z
nahromadených konárov a krovia
ihneď, ako nám to poveternostné
podmienky umožnia.
Rekonštrukcia šatní na futbalovom
ihrisku (foto 3):
Od januára prebieha rekonštrukcia
pôvodnej práčovne na spoločenskú
miestnosť (klubovňu) a skladu
hospodára na práčovňu. Boli
vy t vorené nové odpady,
vodoinštalácia, elektroinštalácia,
príprava na inštaláciu elektrických
vyhrievacích telies. Bol odstránený
pôvodný obklad, nasieťované steny,
znížený a zateplený strop
prostredníctvom sadrokartónového
systému. Podobné práce boli
vykonané aj v priestoroch budúcej
klubovne. V klubovni bola navyše
vyrovnaná (prispôsobená) podlaha
tak, aby sa na ňu mohla lepiť
keramická dlažba. Aktuálne
prebiehajú dokončovacie práce.
Ing. Tomáš Šujan
riaditeľ Obec Nitr.Pravno s.r.o.
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Postrehy občanov Nitrianskeho Pravna
Zachovať, či nezachovať...
...to je základná otázka týchto dní, či naše
„pekné veľké námestie zachovať, či
nezachovať.“ Ono už má dobrých cca 680
rokov, vzniklo počas šoltýskej kolonizácie
stredného Slovenska v stredoveku tak, že
bol presne geometricky vymedzený
priestor tzv. lokátorom – človekom, ktorý
bol poverený majiteľom územia založiť
novú osadu a priviesť do nej ľudí. Teda
najskôr bol plán mesta alebo osady
(námestia), a potom zástavba domov –
najprv okolo vytýčeného priestoru
a neskôr aj prechádzajúcimi ulicami. Naše
námestie je zapísané do Zoznamu
kultúrneho dedičstva Slovenska ako
Chránená pamiatková zóna, ale aj časť
priľahlých ulíc. Na ploche námestia sa
nachádzajú tri pamiatkovo-chránené
objekty: je to naša terajšia radnica, Dom
Karpatských Nemcov a budova, ktorú my
domáci voláme Casablanca; tieto tri
domy sú, resp. majú byť pamiatkovo
chránené. Ich vek sa okrem radnice

Sme pohodlní alebo ľahostajní?
Je fajn, že na námestí vyrástli detské
ihriská. Detičky šantia na preliezkach a
môžu si pochutnať na zmrzlinke, ktorá sa
predáva len kúsok od jedného detského
ihriska umiestneného pri pomníku. Všetci
vieme, že detičky sú neposedné, zvedavé
a hlavne v zápale hry nie sú ostražité.
Neviem, kto schválil toto ihrisko, ale
isto pozabudol na to, že treba vyriešiť
prejazd automobilov v tesnej blízkosti
tohto detského ihriska. Dopravná
značka na zákaz vjazdu do tejto zóny
(s prídavnou tabuľkou na povolený
vjazd pre dopravnú obsluhu)
je
umiestnená pri hoteli Vyšehrad tak
nešťastne, že vodič nevie, kam
zakazuje vjazd a ak by ju chcel
poslúchnuť, nemohol by ani
zaparkovať pred hotelom. Táto
dopravná značka je takto nešťastne
otočená už niekoľko rokov a nikomu
to nevadí. Všetci vieme o tejto značke,
vieme o tom, že je tam detské ihrisko, no
naša pohodlnosť alebo ľahostajnosť nám
dovolí prejsť zhruba 20 cm od lavičky, na
ktorej sedia mamičky a aj detičky. Na túto
vec som upozorňovala pána starostu asi
2-krát, no nestihol zareagovať. Pritom
stačí osobne alebo písomne osloviť

Ako inde a ako u nás
Asi pred polrokom som zachytil v
televízii správu o záchrane malého, asi
100-ročného domčeka so slamenou
strechou, na Východnom Slovensku v obci
Nová Sedlica, kde starosta obce hľadá
spôsob ako získať prostriedky na jeho
záchranu. Dokonca z vlastných
prostriedkov kúpil veľkú plachtu a dal
domček dočasne zakryť touto plachtou,
aby ho ochránil pred zubom času do doby

odhaduje na cca 550 rokov. Ale máme na
námestí aj tri objekty, ktoré v časoch
budovania socializmu boli násilne pod
tvrdým politickým tlakom na námestí
vybudované, a veľmi nevhodne
architektonicky zapôsobili do
architektonického vzhľadu a rázu celého
námestia.
Súčasný návrh na prístavbu
nového KD k radnici v obdobnej hmote
(akurát strecha je preliačená do stredu) je
popretím historického urbanizmu celého
námestia a radnica ako solitér stráca svoje
pôsobenie ako najdôležitejší objekt
námestia, ak bude k nej priradená ďalšia
stavebná hmota, je to zárodok – náznak
novo sa utvárajúcej zástavby na námestí,
a to by nemalo byť z historického
urbanizmu v prostredí pamiatkovej zóny
prípustné. A ak prístavbu – tak niečo
prízemné a nižšie, nie také mohutné ako
je zámer prístavby.
Z týchto, ale aj iných osobných
dôvodov, je mnoho občanov proti

prístavbe KD, ale aj preto, aby naše teraz
už voľné a slobodné politicky neriadené,
obecné zastupiteľstvo nepokračovalo v
tom čo začali Vaši predchodcovia, teda v
likvidácii vzhľadu. Áno, mnoho – zvlášť
mladých spoluobčanov – chce mať
kultúru, a teda KD v strede obce, a nie na
pokraji obce, a musím povedať, že majú
pravdu – kultúra patrí do stredu diania v
obci, ale predsa nie do stredu námestia.
Naša obec má mnoho možností umiestniť
stavbu KD do tesnej blízkosti námestia a
bez porušenia urbanistickej zástavby
námestia, ba dokonca s vylepšením
jestvujúceho vzhľadu námestia, napr.
rekonštrukciou Domu služieb, ale sú aj
ďalšie možnosti riešenia tohto problému.
Som presvedčený, že obecné
z a s t u p it e ľ s t vo p re r u š í ro kova n i a
o prístavbe KD k terajšiemu obecnému
úradu k spokojnosti všetkých občanov
obce.

dopravného inžiniera z Dopravného
inšpektorátu Prievidza a zmeniť
umiestnenie dopravnej značky, ktorá
oddychuje na mieste, kde nič nezakazuje.
Teraz je obdobie, keď sa detičky málo
hrajú na detskom ihrisku a predajňa
zmrzliny je zatvorená, ale ani sa

zmrzliny – a pomedzi prejde automobil,
kde sú ľudia, ktorí sa dovezú až tesne pred
predajňu zmrzliny. Niekto si teraz povie,
že mi to vadí kvôli prevádzke, v ktorej
pracujem, ale kvôli tomu to nie je. Bola
som svedkom toho, keď mamička
vychádzala s deťmi z predajne zmrzliny a
dávala pozor na asi 1-ročné dieťa, a
druhé dieťa asi 3-ročné sa v momente
vybralo na detské ihrisko, no tesne pred
ním stihlo zabrzdiť osobné auto.... verte
mi, stuhla mi krv v žilách a myslím, že nie
len mne. Keď detské ihrisko, tak v oáze
pokoja a bezpečia. Stačí premiestniť
dopravnú značku, samozrejme po
konzultácii s dopravným inšpektorátom,
a základ problému sa vyrieši. Je to
nenáročný a lacný postup riešenia. Snáď
potom zvíťazí
zdravý rozum a nie
pohodlnosť a ľahostajnosť vodičov, ktorí
sa vozia pomedzi malé deti. To nám je
naozaj jedno, že svoje deti si dovezieme
tesne pred dvere predajne zmrzliny a
pritom môžeme ohroziť zdravie a životy
iných detí?
Vyzývam pána starostu a obecné
zastupiteľstvo, aby uvedenú vec riešili
skôr, než bude neskoro. Verím v skorú
zmenu.
Katarína Ivaničová

nenazdáme a bude tu jar a leto, a s ním
detičky znovu objavia hry a príjemné
chvíle na detskom ihrisku.
Prečo mi to vadí? ...Nemám síce už malé
deti, ale zdržiavam sa niekoľko hodín na
námestí a vidím aká je situácia, keď z
predajne zmrzliny utekajú vytešené
detičky a vychutnávajú si svoj kopček
jeho ďalšej rekonštrukcie. Trochu som sa
zamyslel nad tým priepastným rozdielom
medzi starostom na východe Slovenska – a
starostom a obecným zastupiteľstvom v
našej obci.
U nás sme storočný objekt bývalého
kultúrneho domu – bez pokusu ho
zachrániť – za akýchsi podivných okolností
zbúrali. A to aj napriek tomu, že podľa
Zákona o obecnom zriadení je obec ako
taká povinná zo zákona „majetok obce
chrániť a zveľaďovať k prospechu obce a jej

Otto Diera

občanov.“ Jednoducho, u nás je to tak, a nie
tak ako na východe – tam je to zase inak.
Žiaľ, v súčasnosti sa pripravuje ďalší zlý
krok k likvidácii historického námestia v
našej obci so zámerom s prístavby
kultúrneho domu k solitérnej budove OcÚ.
Odpoveď na túto otázku dajú však až voliči
vo voľbách starostu a
obecného
zastupiteľstva v tomto roku.
Otto Diera
rodák a občan Nitrianskeho Pravna
P.S.: Neočakávam cenzorský zásah pána starostu.
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Výstava „Rastislav Haronik - keramikár a zberateľ“
Rastislav Haronik je verejnosti známy aj ako vášnivý zberateľ
predmetov ľudového umeleckého remesla. Po desaťročia
dopĺňa zbierku výnimočných tradičných umeleckoremeselných
predmetov, ktorej dal napokon formu domáceho múzea.
Inšpiráciou pre vlastnú tvorbu Rastislava
Haronika je predovšetkým kraj hornej Nitry s
charakteristickou striedmou farebnosťou.
Využíva však aj plastický nalepovaný dekor s
rastlinnými a figurálnymi motívmi. Časť jeho
zbierky a vlastnej tvorby mali návštevníci
možnosť zhliadnuť aj na tejto výstave.
FOTO + VIDEO
Rastislav Haronik sa narodil v roku 1948 v Prievidzi. Základy maľby
a kresby získal pod vedením akademického maliara Ľudovíta
Štrompacha ešte na Základnej škole v Prievidzi. Odbor keramika
absolvoval na Strednej škole umeleckého priemyslu (SŠUP)
v Bratislave pod vedením akademického sochára Teodora Lugsa.
Okrem keramiky sa celý život venuje zberateľstvu a ľudovým
remeslám. Žije vo Vyšehradnom (časť obce Nitrianske Pravno,
v minulosti osídlenom nemeckými kolonistami) v nemeckom dome
z roku 1873, ktorý zrekonštruoval v pôvodnom slohu a ktorý v roku
1993 získal medzinárodné
ocenenie Europa Nostra.
Rastislav Haronik je verejnosti
známy aj ako vášnivý zberateľ
predmetov ľudového umeleckého
remesla. Po desaťročia dopĺňa
zbierku výnimočných tradičných
umeleckoremeselných
predmetov, ktorej dal napokon
formu domáceho múzea.

Zimná cesta ...

... priviedla spevácky zbor TENEREZZA
dňa 16. 12. 2017 do Centra sociálnych
služieb v Nitrianskom Pravne, kde sme
pre obyvateľov uvedeného zariadenia
uskutočnili predvianočný koncert.
Odzneli tu skladby rôzneho žánru.
V závere sme si spolu s prítomnými
zaspievali Tichú noc, ktorá navodila
vianočnú atmosféru pri rozžiarenom
stromčeku.
Spevácky zbor TENEREZZA
Sme radi, že sme mohli aj touto formou
si prišla vypočuť aj prednostka OcÚ pani Ing. Mgr.
Matiašková Ferencová, ktorá vyslovila spokojnosť spríjemniť vianočný čas obyvateľom zariadenia.
s úrovňou zboru. V závere popriala všetkým
J. Hrabovská
krásne sviatky.
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FAŠIANGOVÝ
KARNEVAL
FAŠIANGY- symbol veselosti,
zábavy a hodovania. A preto Obecný
úrad aj v tomto roku ako po iné roky
pripravil pre deti ale aj ich rodičov v
priestoroch požiarnej zbrojnice
fašiangový karneval v maskách. Do
veselo vyzdobenej sály sa už pred
štvrtou hodinou začali schádzať
rôzne masky. Na stoloch boli pre ne
pripravené voňavé šišky, sladkosti a
teplý čajík. Do tanca nám hral DJ.
Bolože to veselosti ale to už k
fašiangovému obdobiu patrí.
M.Vaňová

FOTO + VIDEO

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny)
Čo to znamená získanie štatútu MAS?
Občianske združenie sa uchádzalo
v rámci opatrenia 19.2 Programu
rozvoja vidieka SR pre programové
obdobie 2014-2020 o f inančné
prostriedky na základe spracovanej
Stratégie rozvoja územia OZ Žiar.
Získanie štatútu znamená, že to, čo je
v stratégii napísané sa bude realizovať.
MAS funguje ako „malé ministerstvo“.
Zjednodušene povedané, MAS
vyhlasuje výzvy na jednotlivé
opatrenia uvedené v stratég ii.

Opatrenia v rámci našej stratégie: 1.1
Podpora na investície do rekreačnej
i n f r a š t r u k t ú r y, 1 . 2 P o d p o r a
nepoľnohospodárskych činností, 2.1
Budovanie, zlepšovanie a rozširovanie
miestnych základných služieb, 2.2
Budovanie a rekonštrukcia miestnych
komunikácií a zlepšenie vzhľadu obcí,
2.3
Rozširovanie sociálnych a
komunitných služieb, 2.4 Výstavba,
modernizácia a rekonštrukcia
zastávok, staníc, parkovísk 3.1 Podpora
mladých poľnohospodárov, 3.2
Pilotné projekty – spolupráca, 3.3
Z a k l a d a n i e n o v ýc h a p o d p o r a
existujúcich mikro a malých podnikov.
Vo všeobecnosti budú výzvy určené
pre podnikateľský sektor z územia,
poľnohospodárov ale aj samosprávy.
Po vyhlásení výzvy MAS zorganizuje
pre potenciálnych žiadateľov školenia,

informačné dni a semináre. Následne
zabezpečí MAS proces kontroly
a odborného hodnotenia
predložených projektov. Ani po
schválení predložených projektov sa
úloha MAS nekončí. Pre úspešných
bude zabezpečovať monitoring ale aj
kontrolu po realizácii aktivít projektu.
Okrem toho má MAS taktiež svoje
povinnosti voči riadiacim orgánom.
Čo to vlastne znamená výzva?
Zjednodušene určuje, kto môže žiadať
o nenávratný finančný príspevok, na
aký účel môže financie využiť, koľko
ich môže maximálne žiadať, aké
aktivity môže realizovať, dokedy ich
musí zrealizovať, ako a dokedy musí
žiadosť (projekt) predložiť a pod.
V akom termíne plánuje MAS prvú
výzvu?
Podľa schváleného harmonogramu na
úrovni MAS je predpokladaný termín
vyhlásenia výzvy koniec mesiaca
marca 2018 za predpokladu, že bude
podpísaná zmluva na chod MAS do
konca 1/2018. Trvanie výzvy 40
pracovných dní od vyhlásenia výzvy.
V rámci ktorého opatrenia Stratégie
rozvoja územia OZ Žiar bude
vyhlásená?
V rámci opatrenia stratégie 3.1
Podpora mladých poľnohospodárov.
Výzva MAS je v súlade s opatrením 6.
Programu rozvoja vidieka SR. Cieľom
opatrenia je podporiť rozvoj
a udržateľnosť podnikania v oblasti
poľnohospodárstva.
Pre koho je výzva určená?
Oprávneným prijímateľom je mladý

poľnohospodár – samostatne
hospodáriaci roľník, ktorý vykonáva
poľnohospodársku prvovýrobu ako
sústavnú a samostatnú činnosť pod
vlastným menom, na vlastnú
zodpovednosť za účelom dosiahnutia
zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho
príjmu. V čase podania Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok nemá
viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce
profesijné zručnosti a schopnosti
a prvýkrát zakladá poľnohospodársky
podnik ako jeho jediný a najvyšší
p red s t av it e ľ . Je h o s í d l o a l e b o
prevádzka je v území MAS Žiar.
Aká je výška nenávratné finančného
príspevku (NFP)?
Výška NFP je 50 000,-€ na 1 mladého
poľnohospodára formou paušálnej
platby v podobe 2 splátok po dobu
maximálne 5 rokov. 70% podpory sa
vypláca po podpise Zmluvy
o poskytnutí NFP a 30% po správnej
realizácii podnikateľského zámeru.
Aká je výška alokácie na tomto
opatrení v MAS?
V zmysle schváleného Akčného plánu
v Stratégii rozvoja OZ Žiar je alokácia
na opatrení 100 000€. Ku každej
vyhlásenej výzve bude MAS
organizovať informačné dni vo svojom
sídle Miestne kultúrne stredisko 367,
972 32 Chrenovec-Brusno. V prípade
záujmu nás neváhajte kontaktovať
v kancelárii MAS v pracovných dňoch
v čase od 8,00 – 15,00hod, prípadne
telefonicky 0919 19 30 10. Sledujte tiež
našu webovú stránku www.masziar.sk,
kde postupne získate všetky potrebné
informácie.
OZ Žiar
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Misijná nedeľa
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Už samotný názov hovorí, že je to nedeľa, kde si na svätej omši
spomíname na všetkých, ktorí odišli na misie do rozvojových a
chudobných krajín. Jedným takýmto misionárom bol aj náš bývalý
p. kaplán, neskôr administrátor našej farnosti – Mgr. Miroslav
Spišiak. Prijal pozvanie a prišiel do našej farnosti, aby nám
porozprával o svojej misii v Južnom Sudáne. V nedeľu 22. októbra o
15.00 hodine – sa zaplnila sála Požiarnej zbrojnice, kde sme mali
možnosť nielen si vypočuť zaujímavosti z misií, ale ich aj vidieť. Po
premietnutí sme ešte diskutovali na túto tému a tešili sa, že
nežijeme v spomínanej krajine. O občerstvenie sa postarali p.
Vladislav Polóny, p. Oľga Adamčeková, p. Monika Haneschová, p.
Eva Krebesová, Tomáš Masaryk, Dominik a Patrícia Loveckí – za čo
im patrí veľká vďaka. Bola to krásna, i keď upršaná nedeľa.
Mária Steinhübelová

Vianočná burza 2017

Už po desiatykrát
zorganizoval žiacky
parlament v telocvični základnej
školy VIANOČNÚ BURZU, ktorá mala
opäť výborný ohlas, a samozrejme,
charitatívny rozmer.
Telocvičňa sa pripravila už deň
vopred, aby sa vo štvrtok 21. 12. 2017
zmenila na jedno veľké trhovisko
s najrozličnejším tovarom od
výmyslu sveta. Od vianočných ozdôb,
cez cukrovinky až po hračky. V
ponuke boli aj knihy, bižutéria, rôzne
spoločenské hry, ručne vyrobené
výrobky, imelo a mnoho ďalších
milých, vzácnych a užitočných
drobností. Na svoje si prišli najmä
žiaci z ročníkov 1. – 4., ktorí
s rozžiarenými očkami a s veľkým
zanietením nakupovali
darčeky
nielen sebe, ale aj svojim
súrodencom a rodičom. V rámci
finančnej gramotnosti bol žiakom
vopred vysvetlený princíp
fungovania, narábania
a hospodárenia s f inanciami,
dozvedeli sa komu a kam sa plánuje
výťažok venovať.

Novinkami tohto podujatia boli
tombola, chutný vianočný punč pre
deti, učiteľský stánok a návšteva detí
a p. učiteliek z materskej školy.
V príjemnej atmosfére za znenia
známych vianočných melódií a spevu
žiačky Laury Ďuricovej zo 7. B mali
žiaci v priebehu celého dopoludnia
možnosť zakúpiť si pekné výrobky
a zároveň prispieť na dobrú vec.
Podarilo sa vyzbierať krásnu sumu:
1133,13 €, ktorá bude darovaná
Detskému domovu v Prievidzi
v rámci projektu „Deti deťom 4“.
Najväčšou sumou 145,63 € prispeli
obchodníci zo 7. A, ďalej predávajúci
z 5. B - 91,31 € a zo 4.A - 91,06 €.
Veľké poďakovanie patrí vedeniu
školy za možnosť realizácie tohto už
tradičného a pekného podujatia,
p. zástupkyni PaedDr. P. Drábikovej
za nové podnety a nápady, ďalej Mgr.
D. Greňovej za pomoc pri
organizačnej stránke, príprave,
upratovaní a vykonávaní dozoru
v priebehu celého dopoludnia, Mgr.
Z. Gulejovej a Mgr. P.
Kašiakovej za prípravu
lahodného vianočného
punču, stánku s tovarom
a výrobkami učiteľov,
Mgr. J. Pálešovej
za zakúpenie pekných cien
do tomboly a prípravu
ozdôb na výzdobu
telocvične, Mgr.
M. Unterfrancovi za

prípravu aparatúr y.
Taktiež vychovávateľkám
Bc. Z. Schönovej, Mgr.
V. Schusterovej za moderovanie
a predaj výrobkov v učiteľskom
stánku a všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom vypomohli, predávali či
kupovali a tým prispeli nielen
k bezproblémovému priebehu tejto
akcie, ale predovšetkým k tejto
vysokej finančnej čiastke.
Nezištnú pomoc našich žiakov
si veľmi vážime a sme radi, že aj
v dnešnej uponáhľanej dobe chcú a
majú záujem pomáhať tým, ktorí to
potrebujú.
Za žiacky parlament
Mgr. Ivona Haneschová
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PREDSTAVUJEME SLÁVNYCH RODÁKOV Z NAŠEJ OBCE

VENANT CZEIZEL
Pravniansky rodák, kňaz,
mecenáš umenia a kultúry,
zakladateľ výchovných
a podporných spolkov a inštitúcií
v krajine, zakladateľ a donátor
VENANTINA – detskej opatrovne
/materská škola/ a dievčenskej
školy v Nitrianskom Pravne. Za
z á s l u hy o r o d n ú o b e c m u
predstavenstvo udeľuje „Diplom
čestného občana mesta so
všetkými z toho vyplývajúcimi
právami a privilégiami“. Narodil sa
v roku 1837, pripomíname si teda
180. výročie jeho narodenia.
Obecné zastupiteľstvo síce
prisľúbilo pozemok na výstavbu
školy, ale uplynulo vyše poldruha
roka a svoj sľub nesplnilo. Farár
Jozef Vohlland márne napomínal
predstavenstvo obce a členov
zastupiteľstva. Venantius Czeizel
navštívil rodnú obec 27. júla 1884
pri príležitosti primičnej svätej
omše svojho bratranca Antona
Richtera a pri obede hovoril s
banskobystrickým biskupom
Arnoldom Ipolyim aj o plánoch
stavať dievčenský ústav. Aj to bolo
p o d n et o m , že o b ec n á ra d a
konečne zvolala na 14. septembra
1884 v tejto záležitosti zasadanie.
Czeizel zastával názor, že na
výstavbu školy by bolo potrebné
odkúpiť aj susedný dom /Jankala/,
aby budova bola širšia a jej priečelie
súmerné. S týmto argumentom
obec nesúhlasila, ale Czeizelov
bratranec Gabriel Czeizel,
nitriansky kanonik, prisľúbil na
kúpu uvedeného domu 700
forintov. Plán kúpy sa však
nevydaril, a tak postavili školu
tesne na hranici pozemku—bez
dnešného pravého krídla.
Úmyslom bolo, že po rokoch sa
inému dobrodincovi podarí získať
pozemok a školu dostavať, čo sa aj
podarilo.
9. decembra 1884 Vohlland
píše Czeizelovi o osude
dievčenskej školy a o citeľnej
strate, ktorá postihla obec.
Nemecké Pravno totiž prehralo
spor s grófom Jánom Pálffym o

3.časť - Čestný občan

právo výčapu alkoholických prevezme mzdové náklady vo
nápojov. Aby obec zachovala aspoň výške 210 forintov učiteľského
navonok zdanie, že toto právo si platu ročne pre každú sestru a
vyhradzuje, v jednej z prízemných drevo na kúrenie. Na tom istom
miestností „Edelhausu“ dovolila zasadnutí udeľujú predstavitelia N.
predávať alkoholické nápoje bez P r a v n a C z e i z e l o v i D I P L O M
možnosti ich konzumácie na ČESTNÉHO OBČANA:
mieste /zrejme sa jedná o rohovú „My, dolupodpísaní predstavitelia
kúriu vedľa súčasnej VÚB/. p r i v i l e g o v a n é h o m e s t e č k a
Pretože na poschodí tejto budovy Nemecké Pravno, volíme za
bola stále dievčenská škola, čestného občana a udeľujeme
netrvalo dlho a niekto sa u všetky práva a privilégiá miestneho
vrchnosti sťažoval, že v budove občana, farárovi obce Sóskút,
školy je krčma. Vrchný kráľovský dôstojnému pánovi Venantiovi
š k o l s k ý i n š p e k t o r G u s t á v Czeizelovi ako uznanie za jeho
Libertinyi nariadil 16. novembra v l a s t e n e c k é z á s l u h y, k t o r é
školu zavrieť. Obec teda bola preukázal okrem iného tým, že dal
nútená zaobstarať iné miestnosti a na výstavbu detskej opatrovne a
dočasne prenajala dve veľké izby v dievčenskej školy, ktoré budú pod
súkromnom dome. Vohlland píše vedením učiteliek – mníšok, najprv
3 500 forintov.
Czeizelovi, že situácia je vhodná na 4 000, a potom
to, aby sa v nasledujúcom roku s Dané v Nemeckom Pravne, dňa 5.
výstavbou školy už začalo, keďže marca 1885.“
obec je pod tlakom okolností
Pod pečať privilegovaného
nútená problém riešiť, a snáď m e s t e č k a s a p o d p í s a l i :
ochotnejšie príjme náklady so richtár Ignatz Richter, farár Jozef
stavbou spojené. Žiadal Czeizela, Vohlland, hlavný notár Koloman
aby už vopred deponovaných 2 000 Mecséry, členovia rady: Jozef
forintov doplnil na konečných 4 Brestyenszky, Ignatz Leitmann,
000 tisíc a 1 000 forintov J o h a n n K o t s c h n e r , G e o r g
založených v Banskej Bystrici tiež Steinhübl, Jozef Tenzer, Jozef
pripojil k sume. Keď k tejto sume 5 L o t z k a , č l e n o v i a o b e c n é h o
000 priráta ešte 2 000 forintov zo zastupiteľstva: Štefan Steinhübl,
zbierky v Pravne, obec by mala so Johann Tenzer, Eduard Richter,
s t a v b o u z a č a ť . ( J e n u t n é Anton Richter, Štefan Diera, Johan
poznamenať, že podľa dostupných Bresztyenszky, Jozef Diera, Alex
prameňov po spočítaní všetkých Diera, Ján Luprich, Benedikt Diera,
výloh, zaplatí Czeizel na školu viac Anton Zeisel, Jan Kocsner.
než 15 000 forintov. To ale počas
... pokračovanie na ďalšej strane
stavby ešte nikto, snáď ani
on sám, nevedel.)
Venant Czeizel v
odpovedi zdôraznil
podmienky, ktoré musí
obec splniť, a on peniaze
pošle. Vyhlásil, že pošle aj
viac, ale ústav sa bude
stavať podľa jeho plánov.
Predstavenstvo N. Pravna
zvolalo zasadnutie na 5.
marca 1885, na ktorom
prijalo Czeizelovu ponuku
s podmienkou, že obec
prepustí Majerhof a so
Dievčenská škola po prvej
stavbou školy začne, ak
stavebnej fáze (bez pravej časti)
miestna cirkevná obec
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budova skutočne slúžiť svojmu
Na jar 1886 Czeizelov otec napísal
účelu. U v e d e n i e p r v ý c h 4
synovi: „Ak sa spoliehaš na
rehoľných sestier do školy, ako aj
tunajších ľudí, tak v N. Pravne
samotné otvorenie ústavu, bolo
nikdy nová škola ani kláštor
pre okolie veľkou udalosťou.
nebude… neostáva iné, len aby si
Veľprepošt František Berlicz
sa do toho dal sám.“ Tento list ho
z Banskej Bystrice oznámil
pohol natoľko, aby sa vstrede leta
Czeizelovi, ako aj pravnianskej
1886 objavil v N. Pravne a osobne
fare, že bol biskupom poverený
sa o všetkom informoval.
posvätiť novú školu a uviesť sestry
Pomocou členov predstavenstva
do úradu. Táto veľká slávnosť sa
dal opäť zvolať obecné
udiala na Sviatok Anjelov
zastupiteľstvo,
poďakoval za čestný
Slávnostné otvorenie dostavanej školy
titul a predniesol svoje
(pravé krídlo so zástavami)
plány. Počas tohto
pobytu sa dohodol aj so
staviteľmi Antonom
Brestyenszkym a
F e r d i n a n d o m
Huszárom ohľadom
výstavby. Menovaní
cestovali za Czeizelom
aj do Sóskutu, aby
podpísali stavebné
z m l u v y, z o s ú l a d i l i
stavebný plán, podľa
ktorého mali stavať.
Určilo sa priestorové
strážnych, v dňoch 30. a 31.
situovanie (pôvodne mala škola augusta 1890, za prítomnosti
stáť čelom k fare), dispozícia mnohých kňazov – rodákov,
miestností a počet podlaží ako aj obyvateľov N. Pravna a okolia, ako
u m i e s t n e n i e k a p l n k y v aj chorého Venantia Czeizela,
neogotickom slohu. 8. januára ktorého zdravotný stav ešte
1887 bola uzavretá stavebná dovolil, aby sa
ceremónie
zmluva a 18. apríla 1887 bol zúčastnil.
p o l o ž e n ý z á k l a d n ý k a m e ň O priebehu stavby školy, ako aj o
stavby. Roky 1887 a 1888 sa niesli v jej zariaďovaní, nás informuje
znamení vonkajších a vnútorných veľké množstvo korešpondencie
stavebných prác, ale Czeizel už V e n a n t i a C z e i z e l a
myslel na zariadenie a výzdobu s predstaviteľmi obce, cirkvi,
školy. V septembri 1888 bolo na s rodičmi, so stavebníkmi,
priečelie budovy umiestnené 2,40 dodávateľmi prác, ako aj s
m vysoké Súsošie sv. Vincenta. rádovými sestrami, ktoré v škole
Sám Czeizel niekoľkokrát navštívil slúžili. Posledný list od Antona
N. Pravno, aby sa presvedčil o Richtera, ktorý jeho vôľu v N.
pokračovaní prác, kontroloval Pravne – ako tunajší kaplán –
doručené zariadenie ako aj vykonával, si Czeizel prečítal 3.
umelecké práce na stavbe. V septembra 1891. O niekoľko dní –
dopise datovanom 26. novembra 15. septembra 1891 doobeda o pol
1888 píšu stavitelia, že stavba je s dvanástej – odišiel vo veku 54
Božou pomocou dokončená a rokov do kráľovstva večnej
môže sa začať zariaďovať. V roku blaženosti. Pochovaný je v meste
1889 namontovali umelecky Sóskút.
kovaný železný plot pred školou, Venant Czeizel pochádzal z Dlhej
upravili okolie, zariadili kaplnku i ulice, z domu, v ktorom mal pán
triedy, ako aj izby pre sestry, Bleho neskoršie šusterskú dielňu
kuchyňu a ostatné miestnosti. – a rodine patril aj susedný dom
Trvalo však ďalší rok, kým začala
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využívaný ako hospodárska
sypáreň, kde je teraz predajňa
chovateľských potrieb. Na dome
je krásna baroková práca – Reliéf
svätej trojice. Rodina Czeizelová
bola zámožná, kdesi v Legentli
/dnešná Turčianska ulica/, mali
vraj ešte dva ďalšie domy, ktoré
rodičia predali, aby mohli synovi –
kňazovi zabezpečiť v Maďarsku
existenciu na úrovni. Venant mal
dvoch súrodencov – brat Johann
bol lekárnikom v Trenčíne
a sestra Mária bola
učiteľkou; obaja žili neskôr
v N. Pravne. Podrobnosti
zo života Venantia
Czeizela, ako aj detailný
opis postupu stavby
d i e v č e n s k e j š k o l y,
niekoľko fotografii
a dokumentov sa
zachovalo v spise, ktorý
spracoval Mudr. Ernest
Paldauf. Na 89 stranách
formátu A4 písaných
strojom, popisuje
najmenšie detaily, ako aj
korešpondenciu Venanta
C z e i z e l a , ú č t y, p o k y n y,
uskutočnené plány, spory, ako aj
ostatné okolnosti, ktoré priamo
súviseli s uvedenými udalosťami.
Materiál z jeho pozostalostí sa
nachádza v obecnom archíve.
spracoval
Mgr. Andrej Richter

Slávnostný príhovor ( kázeň )
pri otvorení školy, r. 1890
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Okresné kolo
matematickej olympiády
Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo
matematickej olympiády v Centre voľného času
v Prievidzi. Našu školu reprezentovali v kategórii Z5
Johanna Mária Richter a Adrián Stotka – obaja z 5. A.
V náročnej súťaži, ktorá je pre piatakov úplnou
novinkou, získala Johanna Mária Richter
v konkurencii 38 súťažiacich nádherné prvé miesto
so ziskom maximálneho počtu bodov, Adrián Stotka
sa stal úspešným riešiteľom. Obom srdečne
gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu
školy!
PaedDr. Petra Drábiková.
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DARCOVIA KRVI

Dňa 5. februára sa v priestoroch klubu dôchodcov v
Nitrianskom Pravne uskutočnil odber krvi. Účasť bola
hojná, prišlo 43 darcov, z toho traja prvodarci. Chcem
touto cestou poďakovať všetkým darcom a zároveň ich
pozývam na ďalší odber, ktorý budeme organizovať v
júni 2018.
Marcela Kúdelová

Tenisový oddiel - Ukončenie tenisovej sezóny 2017
Na záver tenisovej sezóny 2017 sme si
pripravili pre členov tenisového oddielu
dve akcie. Aj tento rok sme si zopakovali
Športový deň tak trochu netradične, nie
na tenisových kurtoch, ale v prírode
neďaleko obce Kľačno, na ktorom si
členovia TO aj s rodinami za krásneho
počasia preverili svoje schopnosti
v rôznych súťažiach. Domáce gazdinky
pripravili občerstvenie i maškrty, celý
deň prebiehal v dobrej súťaživej nálade
a na záver po vyhodnotení disciplín sme
skonštatovali, že aktívne strávený čas je
pre naše deti ten najlepšie investovaný
čas.
Druhou akciou bola výročná členská
schôdza tenisového oddielu. Na
posedení dňa 1.12.2017 úvodom
predseda privítal všetkých prítomných
členov a informoval o činnosti
tenisového oddielu za rok 2017. Ako prvé
zhodnotili kapitáni našich troch
mužstiev ich účinkovanie
v Hornonitrianskej amatérskej tenisovej
lige. Skonštatovali vzhľadom na to, že
všetky tri mužstvá hrajú v kvalitnej I. lige,
výsledky a umiestnenie našich tímov
boli veľmi dobré, nakoľko sa v konečnej
tabuľke umiestnili ďaleko od
zostupových priečok. Ďalej sme
hodnotili turnaje, ktoré sa
zorganizovali počas roka,
a najmä tie detské sme
vyhodnotili ako veľmi
vydarené! Za veľký úspech
v roku 2017 považujeme
v mesiaci august
pilotný projekt
„Letný tenisový
kurz“ pod
v e d e n í m
profesionálnej
trénerky, do
VIAC FOTO

ktorého sa prihlásilo 35 detí rôznych
vekových kategórií. Tešili nás najmä
pozitívne ohlasy od rodičov a preto aj
tento rok plánujeme v letných
mesiacoch akciu zopakovať. Ako ďalší
bod programu schôdze bola informácia
o hospodárení s finančnými
prostriedkami, z ktorých veľká časť bola
použitá na už spomínaný letný tenisový
kurz a na detské tenisové turnaje.
Taktiež sme preberali aj plánované akcie
v roku 2018, pričom sa najbližšie
stretneme na brigáde na tenisových
dvorcoch po zimnom období.
V poslednom bode programu predseda
TO poďakoval všetkým členom
za spoluprácu, osobitne hospodárovi
tenisových kurtov Stanislavovi Holecovi
za celoročnú údržbu tenisových
dvorcov, obecnej s.r.o. za vybudovanie
plechovej garáže, ktorá po zbúraní
starého kultúrneho domu slúži ako
skladové priestory a v neposlednom
rade pánu starostovi a obecnému
zastupiteľstvu za dôveru a podporu.
Detský tenisový turnaj v Prievidzi
Poslednou akciou, ktorej sa zúčastnili
naši mladí tenisti, bol detský tenisový
turnaj. Uskutočnil sa dňa 2.12.

v športovej hale v Necpaloch za účasti 23
chlapcov a dievčat z Prievidze a okolia vo
veku od 6 do 12 rokov.
Organizátorkou turnaja bola Lucia
Vršková, ktorá je trénerkou mládeže
v Prievidzi a našim deťom sa venuje od
roku 2015. Teší nás, že skoro polovica
detí boli zástupcovia nášho tenisového
oddielu. Našu obec reprezentovali
Bronislava Kubíčková, Filip Kubíček,
Tobias Barlok, Tamara Gromová, Natália
Ollerová, Marek Oller, Jakub Dubec, Sofia
Muchová, Peter Mucha, Ema Baniarová,
Karolína Spálová. Hralo sa zmiešane
chlapci-dievčatá, systémom každý
s každým v skupinách podľa výkonnosti.
Niektoré deti z Nitrianskeho Pravna boli
na podobnom turnaji prvýkrát, čo bolo
vidieť aj na menšej tréme, ale postupom
času sa rozohrali a podávali dobré
výkony. I napriek tomu, že sa tešili z hry,
deti sa stále učia akceptovať prehru a na
niektorých tvárach bolo vidno aj smútok.
Na záver boli vyhlásení víťazi piatich
skupín, kde z našich zástupcov skupinu
„S“ vyhrala Karolína Spálová a skupinu
„F“ Natália Ollerová. Bola to vydarená
akcia a už teraz sa deti tešia na
budúcoročnú...
Marek Oller
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PRETEKY V SLALOME DETÍ A V SÁNKOVAČKE
Vážená lyžiarska aj nelyžiarska obec.
Dovoľujeme si Vás informovať o
uskutočnených akciách, ktoré sa
nám tento rok podarilo na
lyžiarskom stredisku vo
Vyšehradnom uskutočniť.
V sobotu 27.01.2018 sa uskutočnil
slalom detí (kategórie – najmladší,
dievčatá, chlapci do 10 rokov, chlapci
nad 10 rokov). Už skoro pred
ohlasovaným začiatkom pretekov,
sa začali na lyžiarskej dráhe
schádzať malí aj o niečo väčší lyžiari v
sprievode svojich rodičov. Po
registrácii a zraze na vrchu trate,
bolo odštartované. Súťažiaci
absolvovali dve kolá. Po následnom
sčítaní výsledných časov, boli určení
a vyhodnotení najlepší lyžiari v
jednotlivých kategóriách.
Pre informáciu : pretekov sa
zúčastnilo 20 pretekárov, z toho
najmladší súťažiaci mal 4 roky a
najstarší 12 rokov.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
PRETEKOV V SLALOME DETÍ

V nedeľu 28.01.2018 sa uskutočnili
preteky v sánkovačke. Na nízku
účasť súťažiacich (pretekov sa
zúčastnili 4 deti s rodičmi) sa
podpísali zhoršené klimatické
podmienky. Súťažilo sa v troch
kolách. Pretekov sa iniciatívne
zúčastnili aj rodičia, ktorí svojou
prítomnosťou a aktívnym prístupom
k pretekom vytvorili fantastickú a
nezabudnuteľnú atmosféru, za čo im
lyžiarsky oddiel MTJ Nitrianske
Pravno, ďakuje. Po sčítaní
výsledných časov boli určení dvaja
víťazi a dve tretie miesta. Táto akcia
(„sánkovačka“) bola uskutočnená
ako nultý ročník, preto pevne veríme,
že si nájde miesto aj pre opakovanie v
budúcich ročníkoch. Zároveň sa

touto cestou chceme
p o ď a k o v a ť
s p o n z o r o m
uskutočnených akcií,
menovite :
VIAC FOTO
Nespa, s.r.o. ,
Reviservis-Peter Lenčéš (drogéria),
ELEKTRO-Miroslav Jašek, Potraviny
Domanik.
Až nám počasie dovolí, chceli by sme
uskutočniť ešte „Karneval na
lyžiach“, „Preteky na bežkách“ a
pokiaľ nám bude priať Perinbaba, tak
33. ročník „Veľkonočné vajíčko“. O
pripravovaných akciách sa Vás
budeme snažiť včas informovať.
Zostávame s pozdravom : „Športu
zdar a lyžovaniu obzvlášť!“.
Výbor LO MTJ

Najmenší:
1. miesto - Jakub Bielik - čas 84,37
2. miesto - Adam Martinka - čas 99,60
3. miesto - Šimon Bielik - čas 125,33
Dievčatá:
1. miesto - Natália Ollerová - čas 68,56
2. miesto - Kiara Kmeťová - čas 73,22
3. miesto - Karin Tučná - čas 85,50
Chlapci do 10 rokov:
1. miesto - Tobias Barlok - čas 71,35
2. miesto - Alex Zuberský - čas 79,70
3. miesto - Marek Oller - čas 79,84
Chlapci nad 11 rokov:
1. miesto - Gabriel Znášik - čas 67,56
2. miesto - Dominik Rupe - čas 70,84
3. miesto - Dominik Adamčík - čas 84,81
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