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Zo zasadnutia Obec.zastupiteľstva dňa 22.2. 2018 PRIPRAVUJEME
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom
Pravne zvolal starosta obce Ing. Jozef Balčirák.
Konštatoval, že prítomných je 8 poslancov, 3
poslanci sa ospravedlnili. Rokovanie zastupiteľstva
bolo uznášaniaschopné. Všetci prítomní poslanci
hlasovali za predložený návrh programu zasadnutia,
a toto sa uberalo nasledovným programom:
1.
Otvorenie
2. Vo ľ b a n á v r h o v e j k o m i s i e a u r č e n i e
overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady
4. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení
OZ a správa o činnosti hlavného kontrolóra za
II. polrok 2017
5. Rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 2
6. Koncesná zmluva
7. Návrh na doplnenie VZN č. 9/2014, ktorým sa
určujú miesto a čas zápisu do základnej školy
8. Návrh na doplnenie VZN č. 4/2017 o dani z
nehnuteľnosti
9. Návrh na doplnenie VZN č. 12/2017 o
podmienkach poskytovania sociálnych služieb
10.Komunitné centrum v Nitrianskom Pravne
11. Členstvo v ZPOZ
12. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv
13.Odpredaj, kúpa a prenájom pozemkov
14. Monografia obce
15. Verejné prerokovanie petície k výstavbe
Kultúrneho domu
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 Správa hlavného kontrolóra o plnení
uznesení OZ a správa o činnosti hlavného
kontrolóra za II. polrok 2017
Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení OZ a
správu o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok
2017 predniesla hlavná kontrolórka obce NP Ing.
Anežka Košťálová.
Správy tvoria prílohy k zápisnici.
K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 2
Informáciu o rozpočtových opatreniach č. 1 a č. 2
predniesla Ing. Katarína Líšková, ekonómka obce.
Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu k zápisnici.
K bodu č. 6 Koncesná zmluva
Návrh koncesnej zmluvy Obce Nitrianske Pravno a
spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. predniesla
hlavná kontrolórka obce Ing. Anežka Košťálová.
Návrh tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu č. 7 Návrh na doplnenie VZN č. 9/2014,
ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej
školy
Návrh na doplnenie VZN predniesla prednostka
OcÚ NP Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová.
Návrh tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu č. 8 Návrh na doplnenie VZN č. 4/2017 o
dani z nehnuteľnosti
Návrh na doplnenie VZN predniesla prednostka

28. apríl

Stavanie mája vo Vyšehradnom

30. apríl

+ prezentácia vodných mlynčekov
Stavanie mája na námestí
v Nitrianskom Pravne

8. máj

Beh priateľstva a Pietny akt

pri pamätníku padlých hrdinov
pri príležitosti ukončenia
2. svetovej vojny
+ branno-športové popoludnie
12. máj
Deň matiek – kultúrne popoludnie
pre všetky mamy a staré mamy
v priestoroch požiarnej zbrojnice.
Účinkujú: spevácky zbor Tenerezza
a spevácka skupina Roveň z Poruby
19.-20.máj Hudobný workshop Hudba a
prostredie s hud. skladateľom doc.
Mgr. Art. Marek Piaček, Art.D. a ZUŠ
Nit.Pravno
1. jún
MDD - kultúrne podujatie pre
všetky deti
OcÚ NP Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová.
Návrh tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu č. 9 Návrh na doplnenie VZN č. 12/2017 o
podmienkach poskytovania sociálnych služieb
Návrh na doplnenie VZN predniesla prednostka
OcÚ NP Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová.
Návrh tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu č. 10 Komunitné centrum v Nitrianskom
Pravne

pokračovanie na str. 2

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV - Balíček pre poctivých daňovníkov
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne upozorňuje občanov—majiteľov psov, že
podmienky držania psov v obci upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej
len VZN) č. 8/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci
Nitrianske Pravno. VZN presne definuje povinnosti majiteľov psov. Jedným z
ustanovení je aj zákaz voľného pohybu psov, a keďže v tomto zmysle je VZN č.
8/2008 neustále porušované, o čom svedčia opakované sťažnosti občanov, znovu
pripomíname majiteľom psov ich povinnosti vyplývajúce zo zákona. Ďalším z
problémov je znečisťovanie verejných priestranstiev psími exkrementami.
Obec Nitrianske Pravno podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
upravuje takto: ,,Každý majiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, po znečistení verejného
priestranstva je povinný vyčistiť ho a dať do pôvodného stavu...“.
Vyzývame majiteľov psov, ktorí zaplatili daň za psa, aby si prišli vyzdvihnúť na
obecný úrad balíček určený na likvidáciu psích exkrementov.
Tento balíček je zdarma a obsahuje zásobník na sáčky, ekologické sáčky a lopatku.

PRAVNIANSKE ZVESTI
pokračovanie zo str. 1

Návrh na schválenie podania projektu na výstavbu
Komunitného centra v NP predložil starosta obce
Ing. Jozef Balčirák. Uviedol, že doplnenie projektu je
potrebné priložiť k Žiadosti o dotáciu na výstavbu
komunitného centra.
K bodu č. 11 Členstvo v ZPOZ
Návrh na schválenie p. Márie Blahovej za člena
Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade
v Nitrianskom Pravne, tiež ukončenie činnosti
členiek ZPOZ DiS. art. Hildy Pojezdalovej a DiS. art.
A l i c e M at u š í ko v e j p re d n i e s o l In g . J o z e f
Balčirák—starosta obce.
K bodu č. 12 Žiadosti o predĺženie nájomných
zmlúv
Starosta obce Ing. Jozef Balčirák predniesol návrhy
na predĺženie nájomných zmlúv.
Z dôvodu zlej platobnej disciplíny boli niektoré
zmluvy predĺžené na kratšiu dobu. V týchto
prípadoch sa bude sledovať platobná disciplína
nájomníkov, čo ovplyvní aj ďalšie predĺženie nájmov
týchto nájomníkov do budúcnosti.
K bodu č. 13 Odpredaj, kúpa a prenájom pozemkov
Návrh na schválenie odpredaja pozemkov predložil
starosta obce Ing. Jozef Balčirák. Odpredaje, kúpy a
prenájmy sú samostatne uvedené v uzneseniach
obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 14 Monografia obce
Informáciu o rozpracovanosti pripravovanej
monografie obce NP predniesla PhDr. Iveta
Gécyová.
PhDr. Iveta Gécyová, zostavovateľka monografie
obce NP – uviedla, že úroveň predložených
materiálov bola rôznorodá. Každú informáciu
museli preverovať a upravovať.
Lukáš Grešner, zostavovateľ monografie obce NP –
uviedol, že do konca roka 2018 by mala byť
publikácia hotová.
K bodu č. 15 Verejné prerokovanie petície k
výstavbe kultúrneho domu
Znenie petície prečítal starosta obce Ing. Jozef
Balčirák.
Poslanci a obyvatelia obce spolu s členmi petičného
výboru diskutovali o ďalších krokoch v súvislosti s
výstavbou kultúrneho domu v obci. Spolu sa dohodli
na zvolaní stretnutia zástupcov zúčastnených strán,
kde sa táto problematika prerokuje. Zvolanie
stretnutia bolo zapracované aj do uznesenia
obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 16 Rôzne – informácie
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – informoval
prítomných, že obec získala dotáciu na
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
K bodu č. 18 Uznesenia
UZNESENIE č. 1 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 22. februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Berie na vedomie
a) Rozpočtové opatrenie č. 1
b) Správu o činnosti Obecnej rady
c) Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení OZ
d) Správu o činnosti hlavného kontrolóra za II.
polrok 2017
e) Informáciu zostavovateľov monografie obce o
stave jej prípravy
f) Obsah doručenej petície občanov a ich žiadosť o
zrušenie projektu prístavby kultúrneho domu k
radnici podľa schváleného víťazného návrhu
projektu v obci Nitrianske Pravno
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI: 0, ZDRŽAL
SA : 0, NEPRÍTOMNÍ : 3(Kubíček, Oller, Daňo),
NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum: nadpolovičná
väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 2 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 22. februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
a) Rozpočtové opatrenie č. 2
Hlasovanie: ZA: 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI : 0,
ZDRŽAL SA : 0, NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller,
Daňo), NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum: 3/5
väčšina prítomných poslancov

:: apríl 2018
UZNESENIE č. 3 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
Koncesnú zmluvu medzi Obcou Nitrianske Pravno a
spoločnosťou Obec Nitrianske Pravno s.r.o.
Hlasovanie: ZA : 7 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Žillová, Štálnik), PROTI : 0, ZDRŽAL SA : 1
(Pekár), NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller, Daňo),
NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum: nadpolovičná
väčšina prítomných
UZNESENIE č. 4 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne sa
III. Uznáša na
a) dodatku č. 4 k VZN č. 9/2014, ktorým sa určujú
miesto a čas zápisu do základnej školy
b) prílohe č. 1 k VZN č. 4/2017 o dani z nehnuteľnosti
c) dodatku č. 1 k VZN č. 12/2017 o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI: 0, ZDRŽAL
SA:0, NEPRÍTOMNÍ: 3 (Kubíček, Oller, Daňo),
NEHLASOVALI: 0, Potrebné kvórum: 3/5 väčšina
prítomných
UZNESENIE č. 5 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 22. februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP na SO v rámci výzvy č. OPLZPO6-SC613-2017-2 za účelom realizácie projektu
„Komunitné centrum Nitrianske Pravno“, pričom
ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a územnoplánovacou dokumentáciou
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci v celkovej výške
319 228,00 €
c) zabezpečenie povinného financovania projektu
t.j. min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov(vo
výške 15 961,40 €)
d) zabezpečenie financovania neoprávnených
výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi
celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu
Hlasovanie: ZA : 6 (Kremel, Matušík, Znášik, Áč,
Žillová, Štálnik), PROTI : 2 (Heldiová, Pekár)
ZDRŽAL SA: 0, NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller,
Daňo), NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum:
nadpolovičná väčšina prítomných
UZNESENIE č. 6 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 22. februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
a) ukončenie činnosti člena Zboru pre občianske
záležitosti pri Obecnom úrade v Nitrianskom
Pravne - DiS. art. Hildy Pojezdalovej, T: 22. 02. 2018
b) ukončenie činnosti člena Zboru pre občianske
záležitosti pri Obecnom úrade v Nitrianskom
Pravne - DiS. art. Alice Matušíkovej, T: 22. 02. 2018
c) Máriu Blahovú za člena Zboru pre občianske
záležitosti pri Obecnom úrade v Nitrianskom
Pravne T: 23. 02. 2018
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI: 0, ZDRŽAL
SA. 0, NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller, Daňo),
NEHLASOVALI: 0, Potrebné kvórum: nadpolovičná
väčšina prítomných
UZNESENIE č. 7 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
predĺženie nájomných zmlúv
a/ Ivane Babitzovej, Hviezdoslavova 1114/7,
Nitrianske Pravno, č.b. 3, bytový dom B (doba nájmu
do 31. 03. 2018) predĺžiť do 31. 03. 2021
b/ Kristíne Marcinkovej, Hviezdoslavova 1115/13,
Nitrianske Pravno, č.b. 14, bytový dom C (doba
nájmu do 16. 03. 2018) predĺžiť do 16. 03. 2021
c/ Ľudmile Baniarovej, Hviezdoslavova 1116/17,
Nitrianske Pravno, č.b. 14, bytový dom D (doba
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nájmu do 01. 04. 2018) predĺžiť do 01 .04. 2021
d/ Mgr. Eve Pružinovej, Hviezdoslavova 1119/27,
Nitrianske Pravno, č.b. 4, bytový dom G (doba nájmu
do 27.03.2018) predĺžiť do 27. 03. 2021
e/ Erike Sunegovej, Petrovi Polkovi, Hviezdoslavova
1117/21, Nitrianske Pravno, č.b. 10, bytový dom E
(doba nájmu do 27. 03. 2018) predĺžiť do 27. 03. 2019
f/ Jane Kosírovej, Branislavovi Čižniarovi,
Hviezdoslavova 1116/15, Nitrianske Pravno, č.b. 4,
bytový dom D (doba nájmu do 16. 03. 2018) predĺžiť
do 16. 09. 2018
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEPRÍTOMNÍ:3 (Kubíček, Oller, Daňo),
NEHLASOVALI: 0, Potrebné kvórum: nadpolovičná
väčšina prítomných
UZNESENIE č. 8 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 22. februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
odpredať pozemok p. č. 815 E-KN v k.ú. Vyšehradné
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2 Mgr.
2
Eve Slaninovej za cenu 4 Eur/m . Predaj pozemku je
uznaný ako prípad hodný osobitného zreteľa,
nakoľko sa jedná o pozemok priľahlý k pozemku
žiadateľky. T: do 31. 12. 2018
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI:0, ZDRŽAL
SA : 0, NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller, Daňo),
NEHLASOVALI : 0 Potrebné kvórum: 3/5 všetkých
poslancov
UZNESENIE č. 9 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 22. februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
odpredať pozemok p. č. 132/17 C-KN v k.ú.
Nitrianske Pravno – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 99 m2 Nikole Ličkovej a Ronaldovi Kurbelovi
za cenu 7 Eur/m2. Predaj pozemku je uznaný ako
prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o
pozemok, ktorý tvorí prístup k domu žiadateľov. T:
do 31. 12. 2018
Hlasovanie: ZA: 8 (Kemel, Matušík, Heldiová, Znášik,
Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI: 0, ZDRŽAL SA:0,
N E P R Í T O M N Í : 3 ( K u b í č e k , O l l e r, D a ň o )
NEHLASOVALI: 0, Potrebné kvórum: 3/5 všetkých
poslancov
UZNESENIE č. 10 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
odpredať pozemky p. č. 225/136 C-KN v k.ú. Solka o
výmere 1 299 m2 a p.č. 230/21 C-KN v k.ú. Solka o
výmere 213 m2 Petrovi Grosovi za cenu 7 Eur/m2.
Predaj pozemku je uznaný ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o pozemok
priľahlý k pozemku žiadateľa.
T: do 31.12.2018
Hlasovanie: ZA : 6 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Žillová), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 2 (Pekár,
Štálnik), NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller, Daňo),
NEHLASOVALI : 0
Potrebné kvórum: 3/5 všetkých poslancov
UZNESENIE č. 11 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. S c h v a ľ u j e
odpredať pozemky C-KN p. č. 1199/2 - trvalý
trávnatý porast o výmere 147 m2 a p.č. 1198/2 –
zastavaná plocha o výmere 100 m2 v k.ú. Nitr. Pravno
Miroslavovi Vráblovi a manželke za cenu 3,50
2
Eur/m . Predaj pozemku je uznaný ako prípad
hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o
pozemok priľahlý k pozemku žiadateľa.T: do 31. 12.
2018
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEPRÍTOMNÍ: 3 (Kubíček, Oller, Daňo),
NEHLASOVALI: 0
Potrebné kvórum: 3/5 všetkých poslancov
UZNESENIE č. 12 zo zasadnutia obecného

pokračovanie na str. 3
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pokračovanie zo str. 2
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
odkúpiť pozemky C-KN diel č.9 z p. č. 1143/9 –
zastavaná plocha o výmere 111 m2 v k.ú. Nitr. Pravno
od Miroslava Vrábla a manželky za cenu 3,50
2
Eur/m . Predaj pozemku je uznaný ako prípad
hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o
pozemok, na ktorom sa nachádza chodník a
miestna komunikácia.T: do 31.12.2018
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik)
PROTI : 0 ,ZDRŽAL SA : 0, NEPRÍTOMNÍ: 3
(Kubíček, Oller, Daňo), NEHLASOVALI : 0
Potrebné kvórum: 3/5 všetkých poslancov
UZNESENIE č. 13 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
odpredať pozemok p. č. 6973/3 E-KN v k.ú.
Nitrianske Pravno – ostatné plochy o výmere 183
m2 Marcelovi Kučerovi za cenu 14 Eur/m2, na
základe jedinej doručenej cenovej ponuky
T: do 31. 12. 2018
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI : 0,
ZDRŽAL SA : 0, NEPRÍTOMNÍ: 3 (Kubíček, Oller,
Daňo), NEHLASOVALI:0
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
UZNESENIE č. 14 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
prenajať pozemky C-KN p. č. 225/135 o výmere 404
2
2
m a p. č. 230/20 o výmere 392 m k.ú. Solka Petrovi
Grosovi, za cenu 0,05 €/m2za rok
T: do 31. 3. 2018
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI : 0,
ZDRŽAL SA : 0, NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller,
Daňo), NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum:
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 15 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
zverejniť zámer na prenájom poľnohospodárskeho
pozemku KN-E p.č. 4505 o výmere 10723 m2 a p.č.
4495 o výmere 3256 m2 k.ú. Nitrianske Pravno,
ktoré sú vo vlastníctve obce LV č. 1. v týždenníku
MY a na internetovej stránke obce. Cena za
prenájom min. 10 €/ha za rok. T: do 31. 3. 2018
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI : 0,
ZDRŽAL SA : 0, NEPRÍTOMNÍ :3 (Kubíček, Oller,
Daňo), NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum:
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 16 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
uzatvoriť nájomnú zmluvu na užívanie verejného
priestranstva, časť pozemku KN-E p.č. 90021/1 –
ostatné plochy k.ú. Nitrianske Pravno o výmere 24
m2 s p. Ing. Milošom Vaňom, bytom Pionierska
1121/45, 972 13 Nitrianske Pravno na parkovanie
2
osobného vozidla za cenu 1 eur/m za rok. Bližšie
podmienky budú určené v nájomnej zmluve.
T: do 31. 3. 2018
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI : 0,
ZDRŽAL SA : 0
NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller, Daňo),
NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum: nadpolovičná
väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 17 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne

II. Neschvaľuje
zverejniť zámer na prenájom pozemku p. č. 2018 v
rozlohe 8508 m2 – bývalá lesná škôlka, z dôvodu
zámeru využitia pozemku pre potreby obce.
Hlasovanie:
ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová, Znášik, Áč, Pekár,
Žillová, Štálnik), PROTI : 0, ZDRŽAL SA : 0,
NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller, Daňo),
NEHLASOVALI : 0
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
UZNESENIE č. 18 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
uzatvoriť s firmou DARAPOL, s.r.o. J. Kráľa 2591,
02201 Čadca, Nájomnú zmluvu na užívanie
verejného priestranst va na umiestnenie
predajného pultu v areáli cintorína v Nitr. Pravne.
Hlasovanie: ZA : 7 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI : 0, ZDRŽAL
SA : 1 (Áč), NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller, Daňo),
NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum: nadpolovičná
väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 19 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Neschvaľuje
odpísanie pohľadávky Spojenej školy voči Klaudii
Dubinovej vo výške 39 787,92 eur
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI: 0,
ZDRŽAL SA : 0, NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller,
Daňo), NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum:
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 20 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
poskytnutie príspevku Spojenej škole na
spolufinancovanie projektu „Zlepšenie prístupu k
vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so
ŠVVP“ v rámci OP Ľudské zdroje, ktorý bude
zapracovaný do návrhu na úpravu rozpočtu na rok
2018 v rámci originálnych kompetencií a návrhov
rozpočtov na roky 2019 – 2021
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI : 0,
ZDRŽAL SA : 0, NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller,
Daňo), NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum:
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 21 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
odňatie budovy kotolne zo správy Spojenej školy
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI : 0,
ZDRŽAL SA : 0, NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller,
Daňo), NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum:
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 22 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
odpredaj hnuteľného majetku obce Nitrianske
Pravno—Hydraulické plnenie pre štiepkovač za 1 € ,
Štiepkovač Farmi za 1 € a Traktor s rozmetadlom za
1 € do majetku spoločnosti Obec Nitrianske Pravno
s.r.o.
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI : 0,
ZDRŽAL SA : 0, NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller,
Daňo), NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum:
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 23 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne

II. Schvaľuje
zapracovať do návrhu na úpravu rozpočtu na rok
2018 rekonštrukciu sprchy v Hasičskej zbrojnici a
odvodnenie základov a zrážkovej vody po obvode
budovy.
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI : 0,
ZDRŽAL SA : 0, NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller,
Daňo), NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum:
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 24 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
výkopové práce na pozemku p.č. 2052/1 k.ú.
Nitrianske Pravno v rozmeroch 18 m x 13 m a hĺbke 1
m. Práce budú realizované a čiastočne financované
z dotácie OcÚ a vlastných prostriedkov OZ Bôrik
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI : 0,
ZDRŽAL SA : 0, NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller,
Daňo), NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum:
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 25 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Neschvaľuje
vydať pani Bc. Viere Chrvalovej súhlas so zápisom
nehnuteľnosti na ulici Hviezdoslavova 1115/11, 972
13 Nitrianske Pravno ako sídlo spoločnosti VIPE
s.r.o. do obchodného registra.
Hlasovanie: ZA : 7 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Žillová, Štálnik), PROTI : 0, ZDRŽAL SA:1,
(Pekár), NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller, Daňo),
NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum: nadpolovičná
väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 26 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. S c h v a ľ u j e
a) vyplatiť hlavnej kontrolórke obce odmenu za II.
polrok 2017 vo výške 30 % mesačného platu
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI : 0,
ZDRŽAL SA : 0, NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller,
Daňo), NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum:
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
UZNESENIE č. 27 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 22.
februára 2018
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
IV. U k l a d á
Obecnému úradu v Nitr. Pravne zvolať stretnutie
na obecnom úrade vo veci výstavby kultúrneho
domu podľa víťazného návrhu, kde by boli
zúčastnené aj nasledujúce strany:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) vybraní zamestnanci obecného úradu,
c) starosta obce,
d) zástupca spoločného stavebného úradu,
e) zástupca pamiatkárov KPÚ Prievidza,
f) zástupca petičného výboru,
g) zástupcovia občanov vybraných petičným
výborom,
h) zástupca projektantov,
i) zástupca výberu komisie architektonickej súťaže.
T: do 31. 03. 2018
Hlasovanie: ZA : 8 (Kremel, Matušík, Heldiová,
Znášik, Áč, Pekár, Žillová, Štálnik), PROTI : 0,
ZDRŽAL SA : 0, NEPRÍTOMNÍ : 3 (Kubíček, Oller,
Daňo), NEHLASOVALI : 0, Potrebné kvórum:
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
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

PRAVNIANSKE ZVESTI

Spoločenská rubrika
Novonarodení občania:
Patrik Šujan
Lukáš Novák
Adrian Michael Campbell

Rozlúčili sme sa:
Ladislav Ďurjak
Irma Kratková
Ján Horváth
Žofia Zábojníková
Alžbeta Zbiňovcová
Irena Tisoňová
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BLAHOŽELÁME
Dňa 15. marca 2018 sa náš pán starosta
Ing. Jozef Balčirák dožil krásneho
životného jubilea 50 rokov. Pri tejto
príležitosti mu prajeme veľa zdravia,
šťastia, rodinnej pohody a pracovných
úspechov.
kolektív zamestnancov OcÚ
a poslanci obecného zastupiteľstva
Milí čitatelia! Ponúkame vám možnosť verejne zablahoželať svojím blízkym
a priateľom k ich životnému jubileu. Zverejnenie blahoželania je zadarmo.
Gratulácie v rozsahu maximálne 5 riadkov písaných v textovom editore, veľkosť
písma 12, plus fotografia oslávenca /nie je povinná/ môžete zasielať na email
zvesti@nitrianskepravno.sk alebo doniesť osobne na OcÚ v Nitrianskom Pravne.
Redakcia si v prípade dlhého blahoželania vyhradzuje právo na úpravu.

Veľkonočné tvorivé dielne
Obecný úrad v spolupráci so
Základnou školou v Nitrianskom
Pravne aj tento rok poriadal už
tradične v priestoroch základnej
školy „Veľkonočné tvorivé dielne“.
Tento rok to bolo 22. marca za
účasti šiestich lektorov z nášho
regiónu. Pani Helenka
Kračmerová z Nitrianskeho
Pravna ovláda množstvo
textilných techník ako sieťovanie,
výšivka do siete, šitá čipka, ale
tentokrát trpezlivo s deťmi zdobila
v e ľ ko n o č n é k ra s l i c e . J o ž k a
Kurišová, známa svojou
zručnosťou na tkáčskych
krosnách, si pre deti pripravila
techniku—maľovanie horúcim
voskom, odborne nazývanú
enkaustika, ktorá si u detí získala

veľkú obľubu. O prácu Michala
Pekára z Malinovej mali záujem
prevažne chlapci, pretože mali
možnosť naučiť sa technike
pletenia veľkonočných korbáčov.
Pod dozorom Tibora Bartoša,
drotára z Nedožier-Brezian, si deti
vyskúšali formovanie drôtu a jeho
široké, či už praktické alebo
estetické využitie. Pani Mária
Furmanová, šikovná
medovnikárka z Hradca pri
Prievidzi, priúčala deti svojmu
remeslu—zdobeniu medovníkov.
Novým prínosom na našich
tvorivých dielňach bol pán Rudolf
S c h w a r c z — v č e l á r, r o d á k z
Malinovej žijúci v Prievidzi, s
technikou odlievania včelieho
vosku do foriem. Ešte teraz cítim

príjemnú vôňu
včelieho vosku,
k t o r á n á s
FOTO + VIDEO
sprevádzala
celým podujatím. Počas piatich
vyučovacích hodín sa na tvorivých
dielňach vystriedali deti všetkých
ročníkov ZŠ—od prvej po deviatu
triedu. Hrdo si odnášali svoje
výtvory a určite sa tešili, ako sa
doma pochvália rodičom. Za
organizátorov dúfam, že naša
snaha priblížiť deťom rôzne
remeselné zručnosti nájde u detí
odozvu.
Milým prekvapením, za ktoré
chcem poďakovať pani učiteľkám
zo ZUŠ a pani vychovávateľkám,
bol kultúrny program, ktorý
odznel v úvode nášho podujatia.
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Deti z MŠ na exkurzii v knižnici
Peknú knižku v ruke mám,
rozprávku vám prečítam.
Počúvajte, veľkí, malí,
aké múdrosti sme vyčítali.
Deti Materskej školy Nitrianskeho
Pravna dňa 5. 3. a 7. 3. 2018 navštívili
obecnú knižnicu. Pani knihovníčka Lýdia
Hianiková nás oboznámila so širokým
spektrom literatúry. Deti zaujali knihy,
ktoré boli sfilmované, ale mali záujem
aj o
nové rozprávkové knihy.
Návštevou v knižnici si deti overili
poznatky z aktivity v
materskej škole.
Knižnica bola pre nich
zaujímavá a tešia sa
na budúce stretnutie
s pani knihovníčkou.
VIAC FOTO

Marta Vráblová

MDŽ
Deň žien je dnes práve,
chystajme sa ku oslave.
Ty, slniečko, kde si? Hej!
Nože zasvieť, nože hrej.

Týždeň farieb
Po jarných prázdninách sa
materská škola odela do farieb.
Každý deň bol venovaný jednej
farbe, v ktorej detičky i pani
učiteľky prišli oblečené.
Bola radosť sa pozerať do tried,
kde prevládala – žltá, zelená,
červená, a na záver týždňa
modrá farba.
Šikovné detské ručičky
zhotovovali výtvory v daných farbách a nástenky sa postupne zafarbovali.
Aktivity boli zamerané na poznávanie a upevňovanie názvov farieb.
Poďakovanie za spoluprácu patrí rodičom a i našim, vždy
ochotným pani kuchárkam, ktoré pripravovali jedlo vo farbách.
Ďakujeme!
Bc. Zuzana Tomková
VIAC FOTO

I táto báseň zaznela 7.3.2018 počas
vystúpenia detí z hudobno-pohybového
krúžku MŠ pri príležitosti osláv MDŽ
členiek klubu dôchodcov. Hoci vonku
bola zima, v hoteli Vyšehrad bolo cítiť
teplo, teplo ľudských sŕdc. Deti ako
margarétky, púpavy, tulipány v tanci,
speve, recitácii toto teplo ešte znásobili
srdečnými úsmevmi na t várach
prítomných. Ďakujeme za to teplo,
úsmev, darčeky a želáme všetkým, nech
už to slnko svieti aj vonku, aby toho tepla
okolo nás bolo čo najviac.
R. Leitmanová

PRAVNIANSKE ZVESTI
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Zimné slávnosti sú charakterom Hornonitria
Regionálne hodnoty, láska k folklóru a úcta k
remeslám i tradíciám—aj takto sa dajú
charakterizovať Zimné slávnosti
Hornonitria, ktoré trvali
od 3. februára do 9. marca.
Súbor 6 kultúrnych
podujatí počas 2 zimných
mesiacov je ojedinelým
projektom, ktorého
organizátormi sú už 15
rokov Občianske združenie
Hornonitrie (OZ
Hornonitrie) a Regionálne
kultúrne centrum (RKC) v
Prievidzi. V roku 2018 sa
organizátori rozhodli
rozšíriť pôsobnosť
slávností Hornonitria o
nové podujatie - Pašiové
hry a spevy (9. 3. 2018).
Inscenované hudobnodramatické pásmo v
podaní regionálnych folklórnych skupín,
odohrávajúce sa vo Chvojnici pod záštitou
starostu obce Branislava Dobrotku, dopĺňa
charakter slávností žánrovo, i svojou
lokalitou v Kostole sv. Kríža.

Nad otváracím ceremoniálom 15.
Zimných slávností Hornonitria (3. 2. 2018)
prevzal záštitu už tradične Jozef Balčirák,
starosta obce Nitrianske Pravno. Pri tejto
príležitosti mohli hostia obdivovať výstavu
diel známeho keramikára Rastislava
Haronika. V ten istý deň, len o niečo neskôr,
privítal v regióne pôsobiace folklórne
skupiny Róbert Mikulášik, starosta obce
Pravenec. Kultúrny dom v Pravenci patril 27.
Zimným slávnostiam folklóru, fašiangovej
zábave a ľudovej veselici pre všetkých –

hosť DFS Kornička (Trenčín).

Tretia februárová sobota v Poluvsí
(17. 2. 2018) už obvykle predstavila formou
celoslovenskej súťažnej
prehliadky spevákov ľudovej
piesne. V poradí 18. ročník
podujatia Pamätnica Jozefa
S t r e č a n s k é h o ( PJ S ) p o d
záštitou starostu obce Poluvsie
Martina Šujana – vyhľadával
spevácke talenty v štyroch
vekových kategóriách. Z
celkového počtu 33 súťažiacich
získala cenu laureáta PJS 2018 v
I. kat. 7-ročná Adela Borková z
Bojníc, v II. kat. 11-ročný Pavol
Papúch z Ružomberka a v IV.
kat. Helena Šestáková (39) z
Prievidze. V III. kat. cena nebola
udelená. Cenu poroty za štýlový
prejav si prevzal 8-ročný Filip
Kalfas z Rudnianskej
Lehoty. Najviac hlasov v
diváckej ankete dostal Jozef
Večerek (53) z Ludrovej, a
odniesol si domov pamätnú
plaketu a čutoru z dielne
majstra keramikára
Rastislava Haronika.

divákov i účinkujúcich. Účinkovali: FSk
Lubená (Poluvsie), SS Vrbinka (Pravenec),
FSk Bukovec (Diviaky nad Nitricou), FSk
Sielnica (Lazany), FSk Rokôška (Nitrianske
Rudno), FSk Hájiček (Chrenovec-Brusno),
PS Žito (Prievidza - Necpaly), FS Senior
Vtáčnik (Prievidza).

Súzvuky (24. 2.
2018) pod záštitou starostky
obce Malinová Márie
Luprichovej oživili spätosť
nášho územia s nemeckými
usadlíkmi, ktorí v minulosti
ťažili v malinovských a
chvojnických baniach zlato.
Počas prehliadky sa
predstavili spevácke skupiny pracujúce pri
spolkoch Karpatských
Nemcov pravnianskej
doliny: Zlatava z Malinovej,
Ne u t rat a l e r z K ľ a č n a ,
Schmiedshauer z Tužiny,
P r o b n e r E c h o z
Nitrianskeho Pravna, ďalej v
programe účinkovala
spevácka skupina Roveň z
Poruby, deti z miestnej
materskej školy a DFS Malá
Lubená z Poluvsia. Hosťom
programu bol FS Vagonár z
Popradu s tanečným
pásmom nemeckých
ľudových tancov.
Vyvrcholením dobrej nálady
a spevavej atmosféry bola
škola tanca pod vedením
tanečného pedagóga FS
Lúčnica Michala Dudáša a
jeho manželky, do ktorej sa
bez ostychu zapojila
prítomná mládež i stárež.

Nedeľné popoludnie (11. 2. 2018) v
Nedožeroch-Brezanoch rozveselil Deň
detského folklóru, pod záštitou starostu
obce Martina Mokrého. Detské folklórne
súbory z blízkeho okolia priniesli do obce
radosť detí a jednoduchosť k ich veku
prislúchajúcu. V programe sa predstavili
DFS Briezka (Nedožery-Brezany), DFS Malá
Lubená (Poluvsie), DFS Kapsiarik (Poruba) a

T r a d i č n ú
remeselnú výrobu regiónu
hornej Nitry pripomenuli (3.
3. 2018) v Kľačne Majstri
pravnianskej doliny.
Myšlienku zachovania
pôvodnej ľudovej kultúry v
podobe ukážok a výroby
tradičných ľudových

výrobkov domácich majstrov podporil
prevzatím záštity nad podujatím starosta
obce Kľačno Jozef Vrábeľ. Nechýbali
krasličiarky, vyšívačky, drevorezbári,
košikári, drotár, medovnikárka ani
keramikárka. Pribudla však priadka a
spracovateľka ovčej vlny v jednej osobe z
Bystričian. Dvadsiatku zručných domácich
majstrov dopĺňali ľudové piesne v podaní
speváčky Magdalény Vaňovej s hudobným
sprievodom harmonikára Ľuboša Hrdého.

Po skončení fašiangového
bláznovstva uzavreli cyklus podujatí
Zimných slávnosti Hornonitria v období
predveľkonočného pôstu Pašiové hry a
spevy (9. 3. 2018) vo Chvojnici. Inscenované
hudobno-dramatické pásmo nadväzovalo
na zvykoslovné a tradičné hry našich
predkov ako výraz ich hlbokej viery i vlastnej
tvorivosti. Úvodné piesne zaspievali
členovia FSk Lubená z Poluvsia. Navodili

duchovnú atmosféru, ktorá priviedla
poslucháčov k hlbšiemu premýšľaniu nielen
o sebe, ale aj o našej tradícii. Nasledovala
divadelná skupina Sielnica z Lazian s
Pašiovou hrou, ktorú po prvý raz uviedli
divákom v roku 2015.
Na priebeh všetkých podujatí
dozerala richtárska palica „feruľa“, ktorú si
a ko že z l o o d ov zd áva l i s t a ro s t ov i a
jednotlivých obcí Hornonitria. Držaním
záštity nad jednotlivými podujatiami a
spoluprácou s regionálnym kultúrnym
centrom starostovia obcí potvrdzujú svoju
zaangažovanosť v zachovávaní tradícií
nášho územia a v budovaní pevného
kultúrneho povedomia všetkých
obyvateľov.
Radka Kulaviaková - OZ Hornonitrie
Foto: Milan Tarabčík
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Ochrana lesov pred požiarmi
V posledných rokoch klesá v
prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré
vznikajú pri vypaľovaní trávy a porastov.
Napriek tomu musia hasiči každoročne
bojovať s ohňom na otvorených plochách,
pričom jeho likvidácia vôbec nie je
jednoduchá. Niektorí ľudia si stále mylne
myslia, že vypaľovanie trávy nie je nezákonné,
že ide o čistenie plôch od suchých porastov.
Zákon o ochrane pred požiarmi však jasne
hovorí, že občania, ale aj právnické osoby, či
organizácie nesmú vypaľovať porasty bylín,
kríkov a stromov.
Na území Slovenskej republiky v roku
2017 vzniklo 10 312 požiarov, ktoré spôsobili
škody vo výške viac ako 31,5 mil. €. V porovnaní
s vlaňajším rokom sa počet požiarov zvýšil o 1
905 prípadov (nárast o 23%), naopak priame
škody spôsobené požiarmi mierne klesli a to o 1
941 8305 € (pokles o 6%). Pri požiaroch v roku
2017 bolo usmrtených 55 osôb a 224 sa zranilo.
Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin
vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v
dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých
osôb (5 282 prípadov, čo predstavuje viac ako

polovicu z celkového počtu požiarov). Z toho
najväčší podiel malo vypaľovanie trávy a
suchých porastov, ktorým bol zapríčinený
vznik 1 861 požiarov. Z hľadiska počtu požiarov
v štatistike požiarovosti každoročne dominujú
požiare, ku ktorým dochádza v prírodnom
prostredí. V roku 2017 evidujeme v tejto
kategórii 7 326 požiarov. Najpočetnejšiu
skupinu tvoria požiare trávnatých porastov a
úhorov – 2 305, čo je oproti vlaňajšku viac ako
dvojnásobok. Najväčší výskyt požiarov
trávnatých porastov bol zaznamenaný v
mesiaci marci.
V roku 2017 vzniklo na území okresu
Prievidza 190 požiarov, ktoré spôsobili škodu
vo výške 301 085,- €. Pri týchto požiaroch boli
usmrtené 2 osoby a 3 boli zranené. Štatisticky
evidované sú 3 lesné požiare s priamymi
škodami 1 200 € a uchránenými hodnotami 30
300 €. Ten najväčší vznikol dňa 22. 6. 2017 v
lesnom poraste – Šútovské sedlo, kde horelo
suché drevo, tráva a kríky. Jednalo sa o plochu
cca 400 x 400 m. Pri požiari zasahovali
príslušníci OR HaZZ Prievidza, DHZ Kanianka,
Nedožery a Bojnice – Dubnica. Vypaľovanie

Pozvánka na otvorenie rybárskej sezóny 2018
OZ Bôrik Vás 1. mája 2018 pozýva na otvorenie
tohtoročnej rybárskej sezóny na rybníku Bôrik 2
Program:
1. Ženské preteky v love udicou
2. Utužovanie vzájomných vzťahov
3. Ochutnávanie prinesených vín a destilátov
Menu:
1. "ČoKtoPrinesie“
2. Guláš
3. Údené ryby
4. Halászlé
5. Koláče (treba priniesť)
• Zraz o 9.00 hod. - Vztýčenie zástavy, spievanie
hymny
• 11.00 - 14.00 - Ženské preteky
• 14.30 - Pasovanie nových členov, vyhlásenie
výsledkov
Pravidlá ženských pretekov:
• lov na jednu udicu
• rybu musí zdolať pretekárka, pomocník môže
podobrať
• nahadzovať môže aj pomocník
• merajú sa iba ušľachtilé ryby, odmeny pre prvých
šesť pretekárok podľa dĺžky ryby
HYMNA:
[: Na rybníku dobre, na rybníku zdravo, :]
[: ale na rybníku, ale na rybníku, hej, tučných kaprov málo.:]
[: Tučných kaprov málo a chytať sa bránia, :]
[: a my naučení, a my naučení, hej, do samého rána. :]
[: Na udici háčik, na háčiku červík, :]
[: na červíku kapor, na červíku kapor, hej, asi háčik zhltol. :]
Naučiť sa naspamäť ;-)

trávy a suchých porastov zapríčinilo vznik 12
požiarov s priamymi škodami 750 €.
S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch
upozorňujeme na :
dodržovanie

zásad protipožiarnej
bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v
čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru,
zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v čase
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na
miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v
prípade vzniku požiaru.
V
prípade zistenia porušenia zákona „O
ochrane pred požiarmi“ upozorňujeme, že
orgány štátneho požiarneho dozoru môžu
udeliť fyzickej osobe v blokovom konaní
pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom
konaní až do výšky 331 €.
pplk. Ing. Stanislav Kmeť v. r.
riaditeľ Okresného riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru v Prievidzi

OZ Bôrik - Aktuálne aktivity na rybníkoch
Vážená rybárska aj nerybárska verejnosť!
Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o aktivitách,
ktoré v súčasnej dobe prebiehajú na našich rybníkoch.
Keďže nám počasie praje, a my, plní aktivity a nadšenia,
sme sa po dlhej zime s elánom vrhli na prvé jarné práce na
rybníkoch. V dňoch 13. 03. 2018 a 20. 03. 2018 prebiehali
práce, týkajúce sa čistenia a likvidácie nežiaducich drevín v
okolí rybníkov. Za pomoci šikovných rúk našich rybárov,
ako aj za pomoci zamestnancov spoločnosti Obec
Nitrianske Pravno s.r.o., sa nám podarilo zlikvidovať a
poštiepkovať drevnú hmotu, ktorá bola určená na vypílenie,
vzhľadom na to, že tento mesiac končí obdobie vegetačného
kľudu.
Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že naše združenie
„Bôrik“ tento rok oslavuje okrúhle 10. výročie založenia,
ktorého vznik sa datuje na máj 2008. V najbližšom vydaní
Pravnianskych zvestí sa budeme snažiť zhrnúť vývoj a
najvýznamnejšie udalosti združenia.
Taktiež si Vás dovoľujeme pozvať aj na otvorenie novej
rybárskej sezóny s heslom „Petrov zdar“!
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Z činnosti spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. v mesiacoch február – marec 2018
Rekonštrukcia vnútorných priestorov
šatní na futbalovom ihrisku :
Rekonštrukčné práce na spoločenskej
miestnosti a práčovni boli začiatkom
mesiaca február ukončené. Celkovo išlo o
rekonštrukciu pôvodnej práčovne na
klubovňu a rekonštrukciu skladu
hospodára na práčovňu. Týmto
požiadavkám boli prispôsobené inštalačné
rozvody, nové dlažby, obklad, podlaha,
vykurovanie, zateplenie stropu, zníženie
stropu sadrokartónovým systémom. Pre
obe miestnosti slúži novoinštalovaný
elektrický ohrievač vody.
Počas rekonštrukcie šatní bol zakúpený a
nainštalovaný aj nový elektrický ohrievač
vody v šatni hostí. Nahradil pôvodný, ktorý
prestal plniť svoju funkciu.
Rekonštrukcia miestnosti pôvodného
archívu na kanceláriu na poschodí budovy
OcÚ :
Podstatnými pred začatím rekonštrukcie
boli prípravné práce. Miestnosť okrem
archívu slúžila pôvodne aj ako rozhlasová
ústredňa, technika a ústredňa pre
kamerový systém, bolo tu nainštalované
kontrolné meranie hlásiča radónového
rizika. Aby sme zachovali funkčnosť
obecného rozhlasu, dočasne sme priviedli
kompletnú inštaláciu do iných priestorov.
Až potom mohli začať rekonštrukčné práce
miestnosti: odstránenie pôvodnej maľovky,
rekonštrukcia elektroinštalácie,
rekonštrukcia odpadovej kanalizácie,
zníženie stropu sadrokartónom, prekrytie
inštalácie konštrukciou a sadrokartónom,
sadrové omietky, maľovanie, ochranný
náter a zasklenie okna, montáž podlahy,
montáž nového nábytku, spätná inštalácia
kamerového systému a nasťahovanie
kancelárie, kompletizácia.
Rekonštrukcie bývalej kancelárie
hlavného kontrolóra: Rovnako ako pri
rekonštrukcii kancelárskych priestorov na
prvom poschodí bola uskutočnená
rekonštrukcia bývalej kancelárie hlavného
kontrolóra na prízemí. Postupne sme
realizovali odstránenie pôvodných náterov,
rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane
murárskych prác, omietky, zníženie stropu
sadrokartónovým systémom, maľovanie,
odstránenie pôvodnej PVC podlahy a
inštaláciu novej - drevenej, opravu a
povrchovú úpravu interiérových dverí a
zárubne. Kancelária je po kompletnej
rekonštrukc
ii odovzdaná
do
používania.

Úprava parkoviska pri Dome smútku v
Nitrianskom Pravne: dovoz 20 t kameniva
frakcie 0-22 mm, zrovnanie materiálu,
zhutnenie vibračnou doskou vrátane
ručného zarovnania nerovností.

Sondy v pivničných priestoroch budovy
OcÚ : V betónovej podlahe sme vyhĺbili
celkovo 6 sond s plochou 1 x 1 m pri
základoch budovy. Rovnako na určených
miestach boli odstránené pôvodné omietky
a konštrukcia stropu. Odborníci z
Pamiatkového úradu SR boli následne
zhodnotiť aktuálny stav a pripravujú štúdiu,
ktorej výsledkom by malo byť posúdenie
stavu a navrhnutie ďalších prác. Po určení
ďalších krokov odborníkmi budú práce
pokračovať.
Rekonštrukcia kancelárie na kuchynku v
budove OcÚ : V posledný marcový týždeň
sme začali rekonštrukčné práce v bývalých
kancelárskych priestoroch na prvom
poschodí budovy obecného úradu.
Priestory budú slúžiť po novom ako
kuchynka, rozhlasová ústredňa, bude tu
u m i e s t n e n é s p o l o č n é k o p í r o va c i e
zariadenie pre potreby zamestnancov. Do
priestorov bol postupne privedený prívod
teplej i studenej vody, odtok odpadových
vôd, nové elektrické rozvody i prívod
rozhlasového káblového vedenia. Práce
budú pokračovať každý pracovný deň, až
kým nebudú priestory odovzdané do
používania. Súbežne s kuchynkou sa
realizuje aj rekonštrukcia malej miestnosti
– priestoru na prvom poschodí, ktorá
pôvodne slúžila, a aj bude slúžiť, na
archívne účely.

spracovávať štiepkovaním. Žiadame preto
obyvateľov, aby pri ohradníkoch na BRO,
kde je to možné, systematicky ukladali
drevený BRO v podobe konárov a kríkov
vedľa ohradníkov. Obec Nitrianske Pravno,
s.r.o. sa bude aj s ohľadom na ďalšie
povinnosti snažiť priebežne tento odpad
spracúvať drvičom drevnej hmoty.
Ďakujeme za pochopenie.

PRED

PO
Opiľovanie stromov na verejných
priestranstvách :
Medzi prvé jarné práce v našej spoločnosti
patrí opiľovanie stromov a nových výhonov
na verejnej zeleni na verejných
priestranstvách. Postupne sme začali s
morušou na cintoríne vo Vyšehradnom,
pokračovali sme s vypílením kríkov a
presvetlením priestranstva pred
Majzľanskou kaplnkou, a ďalej pokračovali
na Dlhej a Hviezdoslavovej ulici.

Ing. Tomáš Šujan
riaditeľ Obec Nitr.Pravno s.r.o.

Starostlivosť o zeleň a biologický
rozložiteľný odpad zo záhrad
Likvidácia a odvoz ohradníkov :
Už v p r v ýc h j a r n ýc h d ň o c h s m e
zaznamenali
zvýšené plnenie ohradníkov
PRED
určených na sústredenie biologicky
rozložiteľného odpadu (trávy a konárov).
Na likvidáciu drevného odpadu sme použili
obecný štiepkovač. Vzniknutý produkt sa
snažíme využiť ako energetický zdroj pre
primiešanie do drevnej štiepky, ktorá slúži
na vykurovanie ZŠ, prípadne podľa kvality
bude slúžiť ako prímes do kompostu.
Hlavne na jar sú ohradníky na BRO zmesou
trávy, lístia a konárov. Spôsobuje to sťaženú
manipuláciu s konármi, ktoré plánujeme
predovšetkým v súčasnom období

PO

Pohľad od cesty – Majzlanská kaplnka.
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Prehľad činnosti hasičskej jednotky obce Nitrianske Pravno
za prvý štvrťrok roku 2018
Hasičská jednotka obce Nitrianske
Pravno je jednou zo zložiek Integrovaného
záchranného systému Slovenskej
republiky. Ako pre každú hasičskú jednotku na
Slovensku, tak aj pre hasičskú jednotku obce
platia
povinnosti a záväzky, ktoré musí
neustále spĺňať. Hasičská jednotka obce je
zriadená na základe Zákona č. 314/2001 Z. z. v
znení neskorších zmien a doplnkov, pričom sa
prioritne riadi vyhláškou č. 611/2006
Ministerstva vnútra o hasičských
jednotkách
Január 2018
Činnosť jednotky v roku 2018 začala prvými
sekundami Nového roku 2018, kedy
vykonávala dohľad nad bezpečným priebehom
osláv príchodu nového roku a s tým súvisiacim
p o u ž í v a n í m z á b a v n e j p y r o t e c h n i k y.
Našťastie tento rok sa začal bez potreby zásahu
a bez zranení.
Dňa 5. 1. 2018
pribudli do vybavenia
jednotky PULZNÉ
OX I M E T R E ( 2 k s ) ,
ktoré pomôžu
s k v a l i t n i ť
poskytovanie prvej
pomoci v rámci našej
zásahovej činnosti.
13. 1. 2018 bola vykonaná oprava a výmena
káblovania ovládacieho pultu na vozidle CAS
K25 Liaz, ktoré sa tento rok dožíva úctyhodných
30 rokov. Vyžaduje si veľa
starostlivosti—vyskytujú sa drobné poruchy,
ktoré sa ale vďaka obetavosti našich členov darí
promptne odstrániť, a tak je vozidlo neustále
akcieschopné a dokáže kedykoľvek vyraziť na
zásah.
21. 1. 2018 bola naša jednotka vyslaná na
likvidáciu nežiaducej udalosti - spadnuté
stromy na ceste č. II/519 nad miestnou časťou
Vyšehradné, ktoré nevydržali nápor snehu.
Pomocou motorových píl sme cestu
sprejazdnili, aj keď sme sa na spomínanú cestu
vracali počas noci niekoľkokrát.
Dňa 29. 1. 2018 bol našej jednotke nahlásený
požiar chaty v chatovej oblasti v obci Chvojnica.
Na zásah bolo vyslané vozidlo CAS K25 Liaz s
osádkou 1+4. Po príjazde na miesto udalosti
bolo zistené, že požiarom je zachvátená celá
drevená stavba záhradnej chaty v chatovej
oblasti. Prieskumom bolo zistené, že nedošlo k
zraneniu osôb, jednotka požiar zlikvidovala, na
miesto sme privolali hliadku Policajného zboru
z Nitrianskeho Pravna a vyšetrovateľa príčin
vzniku požiarov z Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi.
Miesto sme odovzdali majiteľovi a vrátili sa na
základňu.

Dňa 31. 1. 2018 sme s vozidlom CAS 32 Tatra V dňoch 16. 2. 2018 a 17. 2. 2018 sa členovia
815 úspešne absolvovali povinnú STK a EK v hasičskej jednotky obce (Leitman, Klúčovský,
Zábojník, Glesk) zúčastnili cyklickej prípravy
Bojniciach.
veliteľov, ktorá sa konala na Okresnom
riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v
Prievidzi.
V mesiaci február 2018 bola vykonaná
cyklická príprava členov hasičskej jednotky v
rozsahu 20 hodín. Zahŕňala nielen teoretickú,
ale aj praktickú prípravu na zásahovú činnosť.
Cyklická príprava je povinná pre všetkých
členov jednotky v minimálnom rozsahu 12
hodín mesačne. Do jednotky nám pribudli aj
Hasičské vozidlo CAS 32 T815 na stanici STK v Bojniciach
nové tváre, ktoré výrazne omladili náš kolektív.
Páni Jaroslav Pős, Branislav Andel a Adam Áč sú
novou mladou posilou našej jednotky.
Február 2018
Mesiac február sa pre nás začal radostnou
správou. Dňa 2. 2. 2018 bolo zverejnené
oficiálne rozhodnutie, že Hasičský zbor obce
Nitrianske Pravno a Obec Nitrianske Pravno sú
úspešným žiadateľom o dotáciu na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Suma 30 000
€ od Ministerstva vnútra SR poslúži na
prístavbu - zväčšenie garáží a sociálnych
priestorov jednotky. Budova hasičskej
zbrojnice bola v akcii „Z“ postavená ešte v roku
1975, a bez zásadnejšej rekonštrukcie a opravy
slúži dodnes, pričom aj na nej sa podpísal zub
č a s u . Vä č š i e g a rá ž e u m ož n i a l e p š i u
starostlivosť o hasičskú techniku, parkovanie
všetkých vozidiel zboru pod jednou strechou.
Taktiež šatňa jednotky a sociálne priestory
(sprchy, kuchynka, kancelária) dnes svojimi
parametrami už nevyhovujú potrebám a
hygienickým normám. Ďalšou zásadnou
zmenou bude menšia energetická náročnosť
budovy hasičskej zbrojnice. Obec Nitrianske
Pravno ako zriaďovateľ našej hasičskej
jednotky vynakladá prostredníctvom pána
starostu Ing. Jozefa Balčiráka, pani prednostky
obecného úradu Ing. Mgr. Dagmar Matiaškovej
Ferencovej
a poslancov obecného
zastupiteľstva úsilie o zlepšenie podmienok
pre našu prácu a vytvorenie dobrého zázemia
pre bezproblémové fungovanie našej jednotky,
za čo im patrí VEĽKÁ VĎAKA ! Dobre vystrojená,
vyzbrojená, odborne pripravená hasičská
jednotka obce je predsa obrovský prínos pre
bezpečie a zdravie našich občanov.

Marec 2018
Dňa 2. 3. 2018 pokračovala cyklická príprava
veliteľov na OR HaZZ v Prievidzi, pričom na
základe zloženej skúšky získali (Leitman,
K l ú č ov s k ý, Z á b o j n í k , G l e s k ) o d b o r n ú
spôsobilosť na výkon veliteľa v hasičskej
jednotke obce na dobu 5 rokov.
Dňa 6. 3. 2018 o 9:27 bola naša jednotka
vyslaná na likvidáciu požiaru do obce Chvojnica
(aj keď osada Majer patrí pod kataster obce
Tužina ). Po príjazde na miesto udalosti a
vykonanom prieskume bolo zistené, že sa
jedná o požiar nelegálnej skládky odpadu.
Jednotka s vozidlami CAS 32 T815 a VEA VW
Passat Variant požiar po zhruba 2 hodinách
zlikvidovala.

Hasičské vozidlá VEA VW Passat Variant
a CAS32 T815 pri likvidácii požiaru
v obci Chvojnica

Likvidácia požiaru
v obci Chvojnica

Počas mesiaca sme vykonávali rutinnú
údržbu hasičských vozidiel a agregátov v
používaní hasičskej jednotky.
Dňa 14. 2. 2018 od 15:10 naša jednotka
vykonávala technický zásah s vozidlom CAS 32
T815 v obci Tužina - čistenie miestnej
komunikácie od blata a prachu, kvôli
bezpečnosti cestnej premávky a zdraviu
občanov priľahlých rodinných domov.

Technický zásah v obci Tužina

Dňa 14. 3. 2018 pribudol do výzbroje našej
jednotky nový zásahový 4-dielny nastaviteľný
rebrík, ktorý spĺňa normu STN EN 1147, čo v
praxi znamená, že hasičská jednotka v rámci
zásahovej činnosti nesmie používať rebríky,
ktoré nespĺňajú uvedenú normu. Starší 3dielny vysúvací
rebrík, ktorý sme
mali vo výzbroji,
sme odovzdali do
užívania spol. OBEC
N I T R I A N S K E
PRAVNO s. r. o., kde
bude vďaka svojej
cca 10,5 metrovej
maximálnej dĺžke a
v ý b o r n é m u
technickému stavu
ešte dlho a spoľahlivo slúžiť. V súčasnosti teda
naša jednotka disponuje 2 zásahovými
špičkovými rebríkmi, ktoré sú vo výbave oboch
cisternových automobilových striekačiek našej
jednotky.
Drahomír Kľúčovský
zástupca veliteľa jednotky
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Obyvatelia spod Magury sa
stretnú už po 12.-krát pri
výstupe na jej vrchol
Májové otvorenie turistickej sezóny odštartuje na hornom
Ponitrí v poradí 12. ročníkom spoločného výstupu obcí na
Maguru. Trasa je známa, vítaní sú starí i mladí, veľkí i malí,
slobodní aj zadaní...
Štartuje sa 5. 5. 2018 o 8:00 hod. od Urbárskej krčmy v Porube.
Účastníci sa však musia do 30. 4. zaregistrovať na príslušných
obecných úradoch, najmä z dôvodu zabezpečenia občerstvenia
pri Chate na Rovni. Doprava je individuálna. V minulom roku
hájilo farby 14-tich obcí viac ako 700 registrovaných účastníkov,
ktorí sa hviezdicového výstupu na Maguru zúčastnili. Hlavným
organizátorom hviezdicového výstupu je obec Poruba, ktorú
svojou účasťou podporujú tiež obce Lazany, Kanianka,
Malinová, Chvojnica, Tužina, Poluvsie, Nitrianske Pravno,
Kľačno, Kocurany, Sebedražie, Čavoj, Temeš, Nevidzany a Seč.
Turistov čaká približne v polovici cesty občerstvenie vo forme
guláša pri Chate na Rovni, a potom to už je len niečo vyše
hodiny na vrchol Magury s jej dominantou v podobe 5,2 m
vysokého kríža s erbom obce Poruba. Výstup na druhý najvyšší
kopec Strážovských vrchov (1141 m.n.m.) každoročne spája
obyvateľov hornej Nitry.
Podujatie všetkým účastníkom
spríjemní kapela „hrajúci turisti“.
Počas aktívneho oddychu v lone čarokrásnej prírody môžu
turisti každoročne načerpať dobrú náladu a nekončiacu
pozitívnu energiu, ktorú výstup na Maguru ponúka všetkým
účastníkom.
Radka Kulaviaková
OZ Hornonitrie

TURISTIKE ZDAR!

„Naše NAJ z MAS Žiar“
Súťaž o najkrajšiu fotografiu
MAS Žiar vyhlasuje súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia (Cigeľ,
Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Handlová, Jalovec, Kľačno, Lipník, Malá
Čausa, Malinová, Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno, Poluvsie,
Poruba, Pravenec, Ráztočno, Tužina, Veľká Čausa). Súťaž je realizovaná v
termíne od 20. 03. 2018 do 30. 04. 2018 v súťažných kategóriách:
1. Naše „naj“ (príroda a zaujímavosti z územia MAS)
2. Naši ľudia z územia MAS vytvárajúci hodnoty
3. Naše tradície z územia MAS (napr. kroje, pamätihodnosti, remeslá, atď.)
4. Naša budúcnosť – moja „naj“ selfie v mojom Žiar území (deti a
mládež—a ich aktivity)

Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie obyvateľov žijúcich v území
MAS Žiar. Podmienkou zaradenia do súťaže je, že účastník v čase trvania
súťaže od 20. 03. 2018 do 30. 04. 2018, 15.00
hod. zašle fotografiu do jednej zo
súťažných kategórií. Účastník môže do
každej súťažnej kategórie zaslať len jednu
fotografiu. Fotografie môžu byť farebné aj
čiernobiele, formát .jpg, veľkosť fotografie
min. 1 MB a max. 5 MB.
Účastník svoj súťažný návrh:
 pošle mailom na adresu info@masziar.sk do 30. 04. 2018 do 15.00 hod.
 do predmetu správy napíše „súťaž“ a číslo kategórie
 do textu mailu napíše svoje meno, priezvisko, vek, adresu, názov
fotografie a stručný popis (max. 200 znakov) ku každej fotografii, ktorú
posiela. Do každej kategórie treba zaslať e-mail samostatne.
 do súťaže nebudú zaradené fotografie nesúvisiace s témou a s
násilným alebo inak nevhodným obsahom. Všetky fotografie budú
zverejnené na www.masziar.sk
 fotografie, ktoré neobsahujú všetky údaje, nebudú do súťaže zaradené.
Podrobné informácie o súťaži sú zverejnené na stránke www.masziar.sk a
https://www.facebook.com/nasenajzmasziar/. Kontaktná osoba v
prípade otázok: Mgr. Michaela Šovčíková, 046/3814415, info@masziar.sk.
Spracovala: Ing. Erika Jonasová, manažér MAS
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Z OKIENKA TURISTIKY
Skončila nám zimná turistická sezóna. Zima nebola nijaká
tuhá, ale dlhá. Zvlášť bohatá na sneh nebola. Na bežkách sa
nám nepodarilo splniť všetky plánované turistické akcie. Tie
najrozsiahlejšie, najdlhšie trasy sú: z Polerieky do Nitr.
Pravna a z Chvojnice do Čičman a späť do Tužiny. Tieto sa
nám tiež nepodarilo splniť.
Otvorenie jarnej turistickej sezóny v regióne Prievidza bolo
24. 3. 2018 na Žarnove. Zúčastnili sme sa aj my, turisti z Nitr.
Pravna. Zároveň bolo aj otvorenie nového turistického
chodníka – žltá značka, oficiálne prestrihnutím pásky, až
potom sme šľapali na vrchol Žarnova. Zúčastnilo sa cca 150
turistov. Trasa viedla z Ľublianky, z Bridových štálov do
sedla pod Žarnovom a na vrchol Žarnova. Naša skupinka po
krátkom oddychu a občerstvení pokračovala ďalej na
Buchlov 1040,5 m n.m. Dolu sme schádzali Zadnou lúkou,
Bystričianskou dolinou cez Sekaniny do Bystričian.
Do nôh sme dali 22 km. Bolo krásne slnečné počasie, takže
zahájenie jarnej turistickej sezóny sa nám vydarilo.
Pozývame Vás na ďalšie plánované turistické podujatia:
 22.4.2018 - Čistenie chodníkov, Fačkovské sedlo –

Vrícke sedlo

 6.5.2018 - Rajecké Teplice – Skalky /778,3 m n.m./
 13.5.2018 - Výstup na Osnicu 1363 m n.m. /Malá Fatra/ z

Párnice

 26.5.2018 - Čistenie chodníkov, Vrícke sedlo – Vyšehr.

sedlo

 3.6.2018 - Lietavský hrad – Roháč / 802,7 m n.m.

/Súľovské skaly/

 10.6.2018 - Čistenie chodníkov, Jasenovo – Pod Stĺpom
 17.6.2018 - Výstup na Kôprovský štít 2367 m n.m.

/Vysoké Tatry/

Nasledujúce turistické podujatia budú zverejnené v
budúcich Pravnianskych zvestiach.
Dátumy na turistické podujatia sa vždy upresňujú vzhľadom
na počasie. Informácie na č.t. 5446502, 0902 558 819.
Horám zdar !

Teo Haneš

apríl 2018 ::
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Postrehy občanov Nitrianskeho Pravna

Dovoľte mi úprimne poďakovať
starostovi obce a všetkým prítomným aj
neprítomným poslancom, ktorí mi na
zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 22. 2.
2018 a prejednávaní petície občanov k
výstavbe kultúrneho domu dňa 14. 3. 2018,
dovolili v duchu hesla a výroku, ktorý sa
pripisuje osvietenskému filozofovi a
básnikovi Voltairovi, ktorý povedal –
citujem: „Nesúhlasím síce s vašim názorom,
ale vždy budem bojovať za to, aby ste ho
mohli slobodne hlásať”. A to sa aj stalo, keď
som slobodne a voľne, bez obmedzení, ako
občiansky aktivista vyjadril svoj názor na
zámer postaviť nový kultúrny dom v našej
obci, v tesnej blízkosti solitérnej budovy
nášho krásneho obecného úradu, ktorá je
vyhlásená za NKP v obci. S týmto zámerom
nemôžem za žiadnych okolností súhlasiť, a
zo všetkých svojich síl budem bojovať za to,
aby na tomto mieste námestia kultúrny dom
nestál.
Preto som aj svojím písomným
vyhlásením vyzval svojich spoluobčanov,
aby podporili petíciu proti tejto výstavbe, v
ktorej sa získalo viac ako 600 podpisov.
O to viac ma mrzí skutočnosť, že
ďalší náš spoluobčan v pokračujúcej
diskusii vyjadril svoj názor, že vnášam do
súčasného diania v obci nenávisť a
nevraživosť. Opak je pravdou - všetkých
slušných spoluobčanov a celý poslanecký
zbor obce na čele so starostom obce si ctím
a hlboko vážim. A tak ako oni rešpektujú môj
názor na predmetnú záležitosť, ja s
pochopením rešpektujem ich názor. Obom
stranám ide predsa o jeden a ten istý
problém, a to je výstavba nového kultúrneho
domu, ktorý občanom tak veľmi chýba, ale
na takom mieste, aby jeho umiestnenie
vyhovovalo čo najväčšiemu počtu občanov
našej obce.
Otto Diera

Príspevok do Pravnianskych zvestí
Po zhliadnutí videa z rokovania o kultúrnom
dome som sa rozhodol zareagovať a vyjadriť
svoj názor. Petíciu občania podpisovali s
tým, že nesúhlasia, aby KD stál za OcÚ. Pán
Haronik (petičný výbor) sa napokon vyjadril,
že mu nevadí, aby KD stál za OcÚ, len mal
výhrady k fasáde, streche a
podobne.
Vyjadrenia p. Otta Dieru a p. Jozefa Lenhárta
úplne korešpondovali vyjadrenia občanov
podpísaných pod petíciou. Názor p.
poslankyne Heldiovej nemôžem akceptovať,
okrem iného aj preto, ako mohla pripustiť
ako odborníčka v oblasti kultúry a
poslankyňa, aby sa na námestí vybudovala
taká nekultúrna fontána, čo je úplné
barbarstvo, a ako je možné, že pamiatkový
úrad takéto niečo dopustil. Sami sa
diskvalifikovali, a je ťažké, aby bola
rešpektovaná ich odbornosť. Vyjadrenia, že
podpísaní občania v petícii sú v menšine
oproti všetkým občanom, nemá zmysel
vôbec komentovať. Návrhy riešenia
predložené p. Dierom na umiestnenie KD v
inej lokalite stoja za zamyslenie, a je
potrebné s nimi pracovať. Myšlienka
postaviť KD za OcÚ je od samého začiatku
zlá, a zbytočne rozdelila občanov na dva
tábory. Z obnoveného námestia sa opäť
stane jedno veľké stavenisko a jeho úprava
bude stáť nemalé finančné prostriedky. Som
presvedčený, že vedenie obce a petičný
výbor nájdu spoločné riešenie. Ak sa
budeme vzájomne počúvať, rešpektovať,
potom sa zanechá pre ďalšie generácie
jedno úžasné dielo, ktoré sa síce rodilo
ťažko, ako napr. PRAVNIANSKA KALVÁRIA,
nie označenie Kalvária Solka, čo je
znevažovanie dedičstva našich predkov. Z
našej obce sa stala po II. svetovej vojne
viackultúrna obec, kde sa vzájomne
obohacujeme a rešpektujeme, preto skúsme

túto realitu využiť aj na získavanie
finančných prostriedkov z eurofondov.
Chráňme si dedičstvo našich predkov,
vyvarujme sa chýb z minulého obdobia, lebo
takýchto námestí je na Slovensku len 5.
Jozef Steinhűbl

Prečo nie u nás – ako inde?
Asi pred mesiacom som zachytila v TV
novinách, ako sa na východnom
Slovensku—v Kežmarku pochválil pán
starosta, že sa mestu podarilo na
historickom námestí odkúpiť dva staré
neobývané domy, a po ich zbúraní chcú
postaviť nové moderné oddychové centrum
pre svojich občanov, ktoré občania s
radosťou privítali.
Pochválil svoje námestíčko, že tam
majú staré historické budovy, ktoré im
zanechali predkovia. A k nim sa rozhodli
vybudovať niečo nové, čo zanechajú aj oni
budúcim pokoleniam.
Takže si viem predstaviť aj naše
námestie, predelené na polovicu históriou.
Pri vstupe do Nitrianskeho Pravna si
prezriete staré historické budovy (vďaka za
ne), a bokom popri peknej fontáne sa
prejdete okolo moderného kultúrneho
domu do parku, kde si posedíte a budete
spokojní, že aj my zanecháme do budúcnosti
kúsok 21. storočia. Tak nefrflime toľko a
buďme radi, že budeme mať viac
historických štýlov vedľa seba.
A preto Vám, pán starosta, aj
celému obecnému zastupiteľstvu držím
palce vo Vašej snahe skultúrniť život k
spokojnosti všetkých občanov obce.
Zuzana Mihaliková

Návšteva v detskom domove...
Žiaci našej školy sa opäť rozhodli venovať
vyzbierané peniaze z vianočnej burzy,
organizovanej pod záštitou žiackeho
parlamentu, Detskému domovu v Prievidzi.
Tento rok to bola naozaj krásna suma:
1133,13 €. Všetkým, ktorí sa o ňu pričinili,
ešte raz zo srdca ďakujeme.
Zariadenie
sme navštívili dňa 30. 1. 2018 v tomto
zložení: pedagogický doprovod Mgr. Ivona
Haneschová, Pavol Biely, Milan Berzédy,
Chiara Kmeťová, Tamara Bieliková, Gabriel
Znášik, Michaela Sobotová, Johanna Mária
Richter a Laura Škorvánková – aktívni
členovia ŽP. Na návštevu a slávnostné
odovzdanie finančného daru sa žiaci už
vopred veľmi tešili. Po príchode nás
privítali všetci zamestnanci zariadenia,

vrátane pána riaditeľa Mgr. Tomáša
Smatanu. Pani PhDr. Alena Piatrík
Hepnerová - sociálna pracovníčka DeD a
zároveň členka rady OZ ProLiberi sa našim
žiakom v mene celého zariadenia
prihovorila. Vyslovila úprimnú vďaku
a obdiv našim žiakom za úžasnú
spoluprácu s našou školou a iniciatívu
členov žiackeho parlamentu v tejto oblasti.
Spolu s pani psychologičkou Mgr. Kamilou
Bičanovou nás oboznámili s predstavou
investovať darované peniaze na nákup
terapeutických pomôcok na precvičovanie
jemnej motoriky detí v rámci projektu „Deti
deťom 4“. Pracovníci zariadenia nám
prichystali občerstvenie, pri ktorom mohli
žiaci voľne diskutovať, klásť zvedavé
otázky a pohrať sa s deťmi.
Bolo to
opäť veľmi milé a úprimné stretnutie,
ktoré v nás všetkých zanechalo veľký
dojem. Odišli sme s dobrým pocitom, že
sme mohli opäť takýmto spôsobom
nezištne pomôcť a urobiť radosť.
Veríme, že
spolupráca
medzi nami bude
pokračovať aj naďalej.
Mgr. Ivona Haneschová
koordinátorka ŽP
VIAC FOTO

OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY
Dňa 13. a 14. marca 2018 sa
uskutočnilo Okresné kolo pytagoriády
v Centre voľného času v Prievidzi.
Našu školu reprezentovalo spolu 6
žiakov.
Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci 5. A
– Adrián Stotka a Johanna Mária
Richter.
V náročnej súťaži získal Adrián Stotka
krásne 6. miesto (so stratou len 2
bodov na víťaza) a Johanna Mária
Richter pekné 14. miesto v konkurencii
62 súťažiacich.
Obom srdečne gratulujeme a
ďakujeme za výbornú reprezentáciu
školy!
PaedDr. Petra Drábiková

Klub dôchodcov v Nitrianskom Pravne
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Výsledok volieb do výboru Klubu
dôchodcov a ZO JDS – DC v Nitr.
Pravne
Na výročnej a hodnotiacej schôdzi členov KD
17. januára 2018 boli zvolení do výboru na
nové funkčné obdobie nasledovní členovia.
Do výboru KD a ZO JDS sa volí 7 členov:
Grossová Magdaléna
Hiščárová Darina
Juhásová Izabela
Kipikaša Ladislav
Ličko Juraj
Mokrá Jarmila
Valchovník Miroslav
Dvaja náhradníci:
RNDr. Horváthová Gabriela
Matejčeková Magdaléna
Do revíznej komisie sa volia 2 členovia:
Kurišová Jozefína
Líšková Eleonóra
Vzhľadom k tomu, že vo februári požiadala p.
Juhásová o uvoľnenie z výboru, na jej miesto
nastúpila p. M. Matejčeková.
Rozdelenie funkcií:
Predsedníčka:
J. Mokrá
Tajomníčka:
I. Juhásová, M. Matejčeková
Hospodárka:
D. Hiščárová
Členovia výboru: M. Grossová
J. Ličko
L. Kipikaša
M. Valchovník
Kronikárka:
E. Klincová

Plán práce na r. 2018
ZO JDS a Klubu dôchodcov pri OcÚ
v Nitrianskom Pravne
Apríl:
9. 4. - výbor – Kreslo pre hosťa,
zabezpečenie spoločného posedenia
11. 4. - spoločné posedenie – Kreslo pre
hosťa
23. 4. - výbor – vyhodnotenie posedenia a
jarnej brigády
Máj:
14. 5. - výbor - zabezpečenie osláv Dňa
matiek
16. 5. - Deň matiek – spoločné posedenie
28.5. -výbor - vyhodnotenie Dňa matiek,
návšteva MŠ - MDD
Jún:
11. 6. -výbor – kontrola zabezpečenia
posedenia s jubilantmi
13. 6. - oslavy jubilantov – 1. polrok
25. 6. – výbor – rozdelenie služieb na
prázdniny
Júl:
bez schôdze, len služby, detský tábor
August:
6. 8. – výbor – príprava osláv SNP
20.8. - výbor – nákup surovín, zabezpečenie
lavíc, stolov a pod.
22. 8. - Oslavy SNP – posedenie pri guláši

12
September:
3. 9. - výbor – vyhodnotenie posedenia,
údržba kvetinovej hriadky
17. 9. - výbor - vyhodnotenie posedenia,
príprava športového popoludnia
19. 9. - spol. posedenie - športové popoludnie
/ Kult. - hist. kalendár/
Október:
1. 10. - výbor - zabezpečenie Mesiaca úcty k
starším
15. 10.- výbor – príprava spoločného
posedenia
17. 10. - Spoločné posedenie – MÚS
29.10. - zasadnutie výboru, zabezpečenie
posedenia s jubilantmi
November:
2. 11. - návšteva cintorínov
12. 11. - výbor – kontrola zabezpečenia
posedenia s jubilantmi
14.11. - spoločné posedenie s jubilantmi - II.
polrok
26. 11. - výbor, príprava mikulášskeho
posedenia
December:
3. 12. - výbor – príprava Adventnomikulášskeho posedenia
5. 12. – Adventno-mikulášske posedenie v PZ
17.12. - výbor – príprava posedenia pri
stromčeku
28.12.- posedenie pri stromčeku, záver roka
Výbor Klubu dôchodcov
v Nitrianskom Pravne

Po roku opäť v krásnom lyžiarskom stredisku
Výbor LO MTJ sa už pred niekoľkými rokmi
dohodol, že bude organizovať pre svojich
členov, ich rodinných príslušníkov a
priaznivcov lyžovania z Nitrianskeho Pravna
a okolia – zájazdy po krásnych lyžiarskych
strediskách po Slovensku. Výhodnejšie
finančné podmienky pri zájazdoch určil pre
tých, ktorí sa podieľali na brigádach LO a tých,
ktorí podporili LO 2 % z daní.
Na konci lyžiarskej sezóny (17. 03. 2018) LO
usporiadal zájazd do krásneho strediska
Kubínska hoľa, hoci v pôvodnom pláne bolo
stredisko Malinô Brdo. Keďže počasie pred
zájazdom nepriaznivo ovplyvnilo snehové
podmienky nielen v danom stredisku, došlo

ku zmene strediska, a to tak, že sa ráno pred
odchodom rozhodovalo medzi strediskami
Oščadnica, Veľká Rača, Malinô Brdo a
Kubínskou hoľou. Účastníci sa rozhodli pre
Kubínsku hoľu. Myslíme si, že toto
rozhodnutie bolo správne. Pri príchode do
strediska sme boli nadšení snehovými
podmienkami a prepravnými možnosťami
tohto strediska. Ďalšou výhodou bola
možnosť oddychu a občerstvenia v
zariadeniach po celom stredisku.
Podľa ohlasov účastníkov zájazdu to bola
jedna z najvydarenejších lyžovačiek v
posledných rokoch. Výbor LO dúfa, že v
nasledujúcich rokoch nás nebude obchádzať

sneženie a vo väčšom rozsahu využijeme aj
naše lyžiarske stredisko vo Vyšehradnom,
ktoré nemá zasnežovanie (hoci by sa zišlo), a
znova sa k nám vrátia tí, ktorým sa vždy páčila
rodinná atmosféra tohto malého, no veľmi
pekného a lacného strediska.
Výbor LO sľubuje, že v priebehu roka 2018 sa
znovu postará o zlepšenie podmienok na
lyžovanie v stredisku, a postará sa aj o to, aby
nám nevítaní návštevníci neničili náš, teda
obecný majetok, a aby nám neodcudzovali
ťažko nadobudnuté zariadenia, potrebné na
chod lyžiarskeho strediska.
Zostávame s pozdravom: „Športu zdar a
lyžovaniu obzvlášť!“ Výbor LO MTJ Nitrianske Pravno
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