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Akcie a dianie v obci
Rok 2015 bol prvým rokom po komunálnych voľbách, kde sme si zvolili za
starostku obce Mgr. Vieru Graňačkovú a takisto i nové obecné zastupiteľstvo:
- zástupkyňa starostky obce :

Ing. Daniela Škarbová,

- poslanci obecného zastupiteľstva :

Ing. Ivana Bridová,
Anna Makovníková,
Pavol Miklánek,
Peter Šinský.

Od 01.04.2015 má obec aj novú hlavnú kontrolórku obce : Mgr. Ľubicu Gálisovú.
V tomto roku sa podarilo :





zrekonštruovať kúrenie v Kultúrnom dome a na Obecnom úrade, gamatky
nahradilo ústredné kúrenie s radiátormi a s dvoma úspornými kondenzačnými
kotlami ( Obecný úrad funguje nezávisle od Kultúrneho domu ), náklady na
rekonštrukciu kúrenia boli v celkovej výške 13 941 EUR, z ktorých nám na základe
našej žiadosti poskytlo dotáciu 10 000 Eur Ministerstvo financií Slovenskej
republiky a zvyšok bol dofinancovaný z rozpočtu obce.
kompletná obnova obecnej knižnice zo získaného zamestnaneckého grantu EURO
K EURU, v celkovej výške 1493 EUR (998 EUR grant, 495 EUR spoluúčasť obce).
tak isto sa v tomto roku riešilo aj porucha vody a oprava strechy v KD.

Na celkovú údržbu a úpravu prostredia v obci boli realizované tieto práce :




asfaltovou drťou sa spevnila cesta k športovému areálu TJ a cesta na miestnom
cintoríne;
farbou sa zrenovovali stĺpy verejného rozhlasu, obecné tabule pri Požiarnej
zbrojnici a Dome smútku, brána miestneho cintorína;
realizovala sa výsadba pred Požiarnou zbrojnicou a upravili sa ostrovčeky pri
chodníkoch v časti Derešok.

Finančná situácia obce :
Za rok 2015 obec Pravotice vyrubila miestne dane a poplatky v celkovej výške
23 877,29 Eur. Ku koncu roku je zaplatená celá časť z uvedenej sumy.
Zostatok na účte k 31.12.2015 bol 23 690,94 EUR, stav pokladne bol 88,65 EUR.
K dátumu 31.12.2015 mala obec uhradené všetky záväzky voči dodávateľom.
Zostatok úveru, z výšky úveru 15 000 EUR čerpaného v roku 2011 zostáva po 31.12.2015
6360 EUR.
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Podané žiadosti o dotáciu v roku 2015 :
Schválené žiadosti :






žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií Slovenskej republiky - rekonštrukcia
kúrenia v Kultúrnom dome vo výške 10 000,00 Eur;
žiadosť o dotáciu na Trenčiansky samosprávny kraj - kultúrne podujatie, vo výške
200,00 Eur;
žiadosť o grant Nadácia Slovenskej sporiteľne „Euro k euru“ - obnova knižnice,
výška grantu 1 500,00 Eur;
Projekt DCOM - informatizácia verejnej správy - bezplatné pridelenie 2 počítačov a
1 multifunkčného zariadenia;
žiadosť na podporu zamestnanosti cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Neschválené žiadosti :






žiadosť o grant – Nadácia Orange
žiadosť o grant – Nadácia Slovenskej sporiteľne „Obce bližšie k vám“
žiadosť o dotáciu na Úrad vlády Slovenskej republiky - rekonštrukcia chodníka
„Konovičné“
žiadosť o grant SPPoločne - Park s detským ihriskom
žiadosť na dotáciu na Slovenskú agentúru životného prostredia - oddychový park
s detským ihriskom

Podané žiadosti :


žiadosť o dotáciu na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - výzva na
prevenciu kriminality - vybudovanie multifunkčného ihriska pre deti a mládež

Celoročne sa v klube mladých koná kalanetika a v prípade záujmu si mohli všetci
stolnotenisoví nadšenci zahrať stolný tenis.
Úvodom nového roka sa mohli obyvatelia nielen našej dediny zapojiť do akcie
„Pravotická kvapka krvi“. Akcia sa konala 7.1.2015 v priestoroch Kultúrneho domu.
Zrealizovaných bolo 21 odberov, 25 zaregistrovaných darcov na odber a viac ako 35
všetkých zúčastnených.
Začiatkom januára sa všetci korčuliari vyšantili na ľadovej ploche v areáli TJ Sokol
Pravotice, ktorú pre občanov obce pripravili športovci z HBK Pravotice. Vyšantili sa nielen
deti, ale aj dospelí.
06.02. bola akcia s názvom „Stretnutie s rozprávkou“, stretnutie sa konalo v
knižnici. Do čítania boli zapojené nielen deti ale aj dospelí, čítania sa ujala aj pani
starostka Mgr. Viera Graňačková.
14.2. sa konala veľká kultúrna akcia „Karneval“, ktorý sa konal aj v spolupráci s
Farským úradom Vysočany. Zúčastnilo sa na ňom okolo 50 detí z celej farnosti, v rôznych
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maskách. Masky súťažili, tancovali a tešili sa zo skvelej akcie, ktorá bola pre nich
pripravená. Za pomoci sponzorov bolo pripravené bohaté občerstvenie a bohatá tombola.
V polovici marca bola v knižnici príprava na Veľkú noc, deti zdobili vajíčka,
veľkonočné vence a krásneho polystyrénového zajaca, ktorý bol umiestnený pri vchode
do obecného úradu.
Od 27.3 sa v knižnici konal nácvik detí na Deň matiek.
10.4. sa konal zájazd do Nitry na muzikál „Tisícročná včela“ z televízneho
spracovania Juraja Jakubiska. Záujemcov bolo viac z okolia ako z dediny. Zúčastnených
bolo 46 a len 11 bolo z našej obce. Riaditeľ divadla Ján Greššo vybavil zúčastneným
fotenie s hlavnou predstaviteľkou predstavenia Evou Pavlíkovou. Predstavenie sa
všetkým páčilo.
30.4. sa v obci konalo Stavanie mája, akcia bola obohatená kultúrnym programom
detí a hudobnou skupinou KTM.
3.5. sa konala spomienka na mons. Michala Šinského pri príležitosti 100. výročia
jeho narodenia. Najprv sa konala svätá omša a potom oslava pokračovala slávnostným
obedom v Kultúrnom dome.
10.5. sa konalo Deň Matiek s programom detí a pre každú mamičku bol pripravený
malý darček a občerstvenie. Programu sa zúčastnilo 19 účinkujúcich a spolupracovníkov:
Miška Netopilova, Stelka Hrčkova, Vaneska Goldbecherova, Adelka, Tamarka a Adamko
Makovnikovi, Emka Bitarovská, Lucka Bitarovská, Veronika Jányová, Linda Beňušková,
Rebeka Bitarovská, Vaneska Bitarovská, Ivka Adamková, Sabinka Hederová, Viktorka
Bitarovská, Natálka Oravcová, Martinko Gális, Adrianko Poštrk, Magdaléna Šinská.
15.5. každý kto mal záujem sa mohol prísť pozrieť do knižnice, kde zástupkyňa
starostky obce Ing. Daniela Škarbová ukazovala, tzv. servítkovú techniku – zdobenie so
servítkami na každú príležitosť.
31.5. koniec mája patril všetkým deťom, pretože oslavovali „Deň detí“. Akcia sa
konala v areáli futbalového ihriska TJ Sokol Pravotice, pripravené bolo pre nich 9
stanovíšť so súťažami, ktoré viedli mladí z obce a oblečení boli v rôznych rozprávkových
kostýmoch. Väčšie deti kopali jedenástky, mali možnosť voziť sa na koňoch a tak isto
maľovanie na tvár. Po súťažiach bolo pre deti pripravené občerstvenie a na konci
zmrzlina, každé dieťa si odnieslo tričkom s logom Pravotíc.
17.6. sa v Kultúrnom dome konalo vystúpenie hviezdy zo Šlágru Ľudovíta Kašubu.
4.7. sa konalo 40 výročie od vybudovania Kultúrneho domu s nasledovným
programom:
-

svätá omša za zosnulých rodákov;
vystúpenie heligonkárky Vlasty Mudríkovej;
futbal starých pánov a mužstva Pravotíc.
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6.7. sa konala opäť „Pravotická kvapka krvi“.
31.7. a 7.8. sa konalo letné kino v areáli krčmy.
Na konci augusta v klube mladých sa konala rozlúčka s prázdninami, pri
premietaní rozprávky, diskotéky a občerstvení v podobe obľúbenej lahôdky pizze sa
všetky deti dobre zabavili.
12.9. sa konala akcia pod názvom „Šarkaniáda“. Deti na kopci nad obcou púšťali
šarkanov.
Dňa 23.10 sa v Kultúrnom dome Pravotice konalo slávnostné stretnutie jubilantov
spojené s odovzdávaním darčekových poukážok a kvietkom, kultúrnym programom detí
z obce, živou hudbou a večerou.
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Jubilanti roku 2015

50 rokov :

Novotný Peter
Zigo Miroslav

60 rokov :

Baleková Emília
Kotlárová Maria
Bitarovská Alena
Vajdák Viliam
Bitarovská Štefánia

70 rokov :

Bitarovský Jozef
Hedera Jozef
Pietrik Stanislav
Bitarovská Ľudmila
Bitarovská Jozefa
Ševčiková Emília
Pastva Rudolf

80 rokov :

Šinská Brigita
Elšík Jozef
Danišová Mária

90 rokov :

Zlatá svadba :

Miklanková Palína

Jozefa a Tibor Bitarovskí
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30.10. sa konalo v knižnici stretnutie seniorov z obce pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším, zúčastnený sa porozprávali a bolo pre nich pripravené aj malé občerstvenie.
5.12. sa všetky dobré deti tešili návšteve Mikuláša a jeho sprievodu, akcia sa konala
na parkovisku pred obecným úradom. Každé dieťa si odnieslo balíček plný sladkosti.
26.12. sa konal tradičný Stolnotenisový turnaj v kultúrnom dome. Za účastí 20
hráčov sa víťazom stal Milan Brida na druhom mieste skončil M. Ďurech a na tretej pozícii
Ivan Košík.
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Rozpočet obce 2015

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Bežné príjmy spolu

95 257,61

z toho : bežné príjmy obce

95 257,61

Bežné výdavky spolu

72 012,57

z toho : bežné výdavky obce

72 012,57

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

0,00

z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

Kapitálové výdavky spolu

0,00

z toho : kapitálové výdavky obce

0,00

Kapitálový rozpočet

0,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií

23 245,04
0,00
2 160,00

PRÍJMY SPOLU

95 257,61

VÝDAVKY SPOLU

74 172,57

Hospodárenie obce

21 085,04

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške
21 085,04 €.
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Plnenia príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

Schválený

Schválený
rozpočet

Plnenie rozpočtu

rozpočet

po poslednej
zmene

74 301,00

95 263,66

95 257,61

74 301,00

95 263,66

95 257,61

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

0,00

Finančné príjmy

0,00

0,00

0,00

Výdavky celkom

74 301,00

74 307,88

74 172,57

67 141,00

72 147,88

72 012,57

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

5 000,00

0,00

0,00

Finančné výdavky

2 160,00

2 160,00

2 160,00

Obecný úrad schvaľuje rezervný fond vo výške 10% zo sumy 23 517,12 Eur, čiže
2 351,00 Eur. Zvyšok prebytku sa prevedie do nasledujúceho roku na krytie bežných a
kapitálových výdavkov obce
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UZNESENIA OBCE
Uznesenie č. 9/2015
OZ v Pravoticiach berie na vedomie neprijatie poslaneckého mandátu Milana
Eschera.
Uznesenie č. 10/2015
OZ v Pravoticiach konštatuje, že zvolený poslanec - náhradník Pavol Miklánek zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 14/2015
OZ v Pravoticiach schvaľuje príspevok pri narodení dieťaťa - darčekovú poukážku
v hodnote 20,- EUR
Uznesenie č. 16/2015
OZ v Pravoticiach berie na vedomie začatie pracovných rokovaní s PD Brezina
Pravotice a ISC ohľadom výstavby rýchlostnej cesty R2.
Uznesenie č. 19/2015
OZ v Pravoticiach volí a schvaľuje Mgr. Ľubicu Gálisovú za hlavnú kontrolórku
obce Pravotice.
Uznesenie č. 20/2015
OZ v Pravoticiach schvaľuje VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálným odpadom.
Uznesenie č. 21/2015
OZ v Pravoticiach schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č.3/2013 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady potvrdzuje platnosť
VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpad a drobné
stavebné odpady na rok 2015.
Uznesenie č. 22/2015
OZ v Pravoticiach schvaľuje Bezpečnostný projekt obce Pravotice (Smernica č.
1/2015)
Uznesenie č. 24/2015
OZ v Pravoticiach schvaľuje členstvo obce Pravotice v MAS Bebrava.
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Uznesenie č. 30/2015
OZ v Pravoticiach berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra k Záverečnému
účtu obce Pravotice 2014.
Uznesenie č. 31/2015
OZ v Pravoticiach berie na vedomie Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na rok 2015.
Uznesenie č. 32/2015
OZ v Pravoticiach schvaľuje Záverečný účet obce Pravotice za rok 2014.
Uznesenie č. 33/2015
OZ v Pravoticiach schvaľuje Individuálnu výročnú správu obce Pravotice za rok
2014.
Uznesenie č. 34/2015
OZ v Pravoticiach berie na vedomie Audítorskú správu obce Pravotice za rok 2014.
Uznesenie č. 36/2015
OZ v Pravoticiach schvaľuje VZN č. 2/2015, o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Uznesenie č. 37/2015
OZ v Pravoticiach schvaľuje VZN č. 3/2015, ktorým sa schvaľuje prevádzkový
poriadok cintorína a domu smútku.
Uznesenie č. 38/2015
OZ v Pravoticiach schvaľuje navýšenia dotácie pre TJ Sokol Pravotice o 200,- EUR.
Uznesenie č. 39/2015
OZ v Pravoticiach schvaľuje akciu Oslava výročia postavenia KD - koncert Vlasty
Mudríkovej 4.7.2015 v KD Pravotice.
Uznesenie č. 42/2015
OZ v Pravoticiach schvaľuje odkúpenie vlastníckeho podielu 1/3 z pozemkov KN-C
parc. 675/2 ostatné plochy o výmere 10 568 m2 (podiel 1/3 - 3.522,67 m2) a KN -C parc.
675/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2 (podiel 1/3 - 76 m2) nachádzajúce
sa v katastrálnom území obce Pravotice, okres Bánovce nad Bebravou vo vlastníctve SR
v správe Okresného úradu Trenčín zapísané v liste vlastníctva č. 636 do vlastníctva obce
Pravotice, IČO : 00310972, okres Bánovce nad Bebravou. Účel odkúpenia nehnuteľnosti
je konkrétne na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry podľa § 2 ods. 2 písm. e,
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby v znení neskorších predpisov. Kúpna cena je stanovené a bude
uhradená v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. - v sume 1512,00 Eur.
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Uznesenie č. 43/2015
OZ v Pravoticiach berie na vedomie Registratúrny poriadok obce Pravotice.
Uznesenie č. 44/2015
OZ v Pravoticiach schvaľuje Zásady hospodárenia obce Pravotice.
Uznesenie č. 45/2015
OZ v Pravoticiach schvaľuje Požiarny poplachový plán obce Pravotice.
Uznesenie č. 47/2015
OZ v Pravoticiach schvaľuje akciu Jubilanti 2015 na 23.10.2015 v kultúrnom dome
Pravotice s kultúrnym programom, večerou, darčekom a poukážkou v hodnote 20,- EUR.
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Voľby 2015
7.2.2015 sa konalo Referendum s nasledovnými otázkami:
1. otázka : Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné
spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou
2. otázka : Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie adopcia detí a ich následná výchova
3. otázka : Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v
oblasti sexuálneho správania, či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé
nesúhlasia s obsahom vyučovania.
V obci Pravotice bolo v období pred Referendom evidovaných 248 osôb oprávnených
zúčastniť sa volieb, túto možnosť využilo 113 osôb čo je 45,56%.
Na 1. otázku odpovedalo :

.

ÁNO – 110 osôb

.

NIE – 3 osoby

Na 2. otázku odpovedalo :

.

ÁNO – 108 osôb

.

NIE – 5 osôb

Na 3. otázku odpovedalo :

.

ÁNO – 108 osôb

.

NIE – 3 osoby
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Evidencia obyvateľstva
Narodení: 1. Forgáčová Karolína
2. Géciová Paula
3. Prístupna Louisa

Zomrelí :

1. Šinská Valéria
2. Šinský Jozef
3. Šinská Anastázia
4. Bitarovská Danka
5. Bitarovský Miroslav

Prihlásení : 1. Valjent Marián

Odhlásení : 1. Bitarovská Denisa
2. Kšiňan Liam

K 31.12.2015 bolo v našej obci zaevidovaných 304 obyvateľov s trvalým pobytom.

KRONIKA 2015

Knižnica
Knižnica sa celý rok využívala nielen na výpožičku kníh, ale aj na tvorenie, nácvik
s deťmi či na bezplatné využitie internetu v obci.
V letných mesiacoch sa konala obnova priestorov knižnice z projektu Slovenskej
sporiteľne. Knižnica je nanovo vymaľovaná, má nové podlahy a rovnako aj nábytok.
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HBK Pravotice
Prvá akcia sa konala 1.5.2016 v Rybanoch turnaj s názvom KONOVICA CUP 2015.
Turnaja sa zúčastnilo 6 tímov z blízkeho, ale tiež širšieho okolia, ktoré sa rozdelili do
dvoch trojčlenných skupín.



A skupinu tvorili : HBK Pravotice, Hrušovany a Kšinna;
B skupina pozostávala z družstiev : A tím Pravotice, Warriors, Malé Bedzany a
Výber obcí Rybany-Biskupice.

A skupinu vyhralo družstvo HBK PRavotice po víťastvách 2 : 1 po nájazdoch nad
družstvom Kšinnej a 9 : 1 nad Hrušovanmi. Na druhom mieste skončila Kšinná, ktorá
porazila Hrušovany 3 : 0.
B skupinu vyhrali Wariori Malé Bedzany po výhrach 3 : 2 nad tímom A a 9 : 2 nad
Rybany - Biskupice. Druhú priečku v skupine obsadili Rybany-Biskupice po výhre 5 : 3
nad A tímom.
Zo štvrťfinále sa prebojovali Ďalej A tím, ktorý zdolal Kšinnu 5 : 0 a Rybany-Biskupice
po výsledku 6 : 0 s Hrušovanmi.
Semifinále obstarali dvojice Warriors -A tímom a HBK Pravotice - Rybany- Biskupice.
Z postupu do finále sa radovali Warriori po výhre 7 : 2 a HBK Pravotice ktoré zdolali
Rybany-Biskupice po tuhom boji 6 : 5.
Vo finále s výsledkom 5 : 2 tešili HBK PRavotice.

Druhou akciou bol letný turnaj na Kšinnej. Turnaj však nedopadol podľa očakávaní.
V prvom zápase síce HBK Pravotice zdolali Kšinnu 12 : 0, ale v ďalších stretnutiach
podlahli Exitu 3 : 4 a tak isto podlahli družstvu z Malých Bedzian 2 : 9
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TJ SOKOL PRAVOTICE
Dňa 10.1.2015 sa v Kultúrnom dome konal „Ples športovcov“, prítomným hrala do
tanca hudobná skupina Duo Jamaha, cena vstupenky za pár bola 35 EUR.
V januári sa začala príprava na jarnú sezónu pod vedením Martina Parkana.

Jarná časť 2015
Najlepší strelci :

Marek Oravec
Milan Prístupný
Michal Šinský
Pavol Netopil
Jaroslav Bitarovský

Výsledky :
Biskupice

-

Pravotice

1:2

gól : Richard Marko a Marek Oravec
Žabokreky

-

Pravotice

0:2

gól : Tomáš Šinský a Jaroslav Bitarovský
Pravotice

-

Dvorec

2:2

gól : Marek Oravec a Juraj Graňačka
Horná Ves

-

Pravotice

1:1

gól : Marek Oravec
Pravotice

-

Miezgovce

2:2

gól: 2x Pavol Netopil
Brezolupy

-

Pravotice

1:2

gól: Martin Čabrák, Tomáš Jamrich
Pravotice

-

Ostratice

3:1

gól : Jaroslav Bitarovský a 2x Marek Oravec

KRONIKA 2015
Prusy

-

Pravotice

1:3

gól: 2x Milan Prístupný a Tomáš Šinský
Pravotice

-

Zlatníky

2:1

gól : Marek Oravec a Martin Parkan
Nadlice

-

Pravotice

1:0

Pravotice

-

Pečeňany

2:0

gól : Milan Prístupný a Rastislav Kasala
Krásna Ves -

Pravotice

2:1

gól : Milan Prístupný
Pravotice

-

Rybany

1:1

gól : Marek Oravec

Po jarnej časti - sa s nami rozlúčili :

Horná Ves
Prusy

- zo súťaže odstúpili :

Do jesennej časti s mužstvom nešiel :

Rybany

Marek Oravec
Tomáš Jamrich
Martin Čabrák.

Celkové umiestnenie malo družstvo TJ Sokol Pravotice na 6. mieste.
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Jesenná časť 2015

Medzi nové mužstvá, ktoré pribudli do našej triedy patrí Kolačno a Podlužany.
V jesennej časti sa pripojili : Patrik Varga
Mário Guga
Tomáš Filo
Slavo Turek
Marián Gális
Peter Hano

Mužstvo pripravoval :

Martin Parkan

Najlepší strelci :

Patrik Varga
Peter Slamka
Pavol Netopil
Slavo Turek
Mario Zafer
Richard Marko
Tomaš Šinský
Peter Hano

Výsledky :
Pravotice

-

Nadlice

5:1

gól : Peter Slamka, Patrik Varga, Milan Zafer, Milan Prístupný,
Mário Guga
Dvorec -

Pravotice

1: 2

gól : Peter Slamka a Patrik Varga
Pravotice

-

Miezgovce

2:1

gól :Richard Marko, Milan Zafer

KRONIKA 2015
Zlatníky

-

Pravotice

1:0

Pravotice

-

Žabokreky 4 : 1

gól : 2x Slavo Turek, Peter Slamka, Juraj Melas
Kolačno

-

Pravotice

2:0

Pravotice

-

Pečeňany

1:0

gól Pavol Netopil
Podlužany

-

Pravotice

2:2

gól : Pavol Netopil, Richard Marko
Pravotice

-

Krásna Ves 3 : 1

gól: Patrik Varga, Tomáš Filo, Tomáš Šinský
Pravotice

-

Brezolupy

4:1

gól : Peter Hano, Jaroslav Bitarovský, Pavol Netopil,
Tomáš Šinský
Ostratice

-

Pravotice

2:1

gól : Slavo Turek
Biskupice

-

Pravotice

4:1

gól : Patrik Varga

V zápase Pravotice - Pečeňany sme sa tešili veľkej diváckej návšteve, náš areál
navštívilo približne 500 fanúšikov, pretože sme vyhrali v rádiu Expres a práve pri tomto
zápase označeným aj Šláger mesiaca nás navštívili z rádia Expres, deti sa cez polčas
zabávali pri kopaní jedenástok a každý z nich bol odmenený tričkom rádia, do neskorých
večerných hodín sa dospelí bavili pri našej skupine KTM.

Celkové umiestnenie malo družstvo TJ Sokol Pravotice na 3. mieste.
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POŽIARNA SÚŤAŽ
6.6. 2015 sa konala prvá zo súťaže započítanej do slovensko-moravskej hasičskej
ligy a to je súťaž v Krásne. Pravotice skončili na 18. mieste a započítali si tak 2 body.
O týždeň neskôr bola súťaž v Moškovci, kde sme si vylepšili skóre a skončili sme
na 9. mieste a boli sme bohatší o 6 bodov.
3 kolo SMHL sa konalo v Malej Bytči skončili sme na 13. mieste s 2 bodmi.
27.6. sa konala súťaž v Lehote pod Vtáčnikom, skončili sme až na 20. mieste s 2
bodmi.
Ďalšia súťaž je Ihrište, kde sme s časom 15,96 sekundy skončili na 19. mieste s
ďalšími 2 bodmi.
6. kolo SMHL je Lednické Rovne, skončili sme na 18. mieste s 2 bodmi.
7. kolo je Zbora, kde sme boli diskvalifikovaný.
V Dohňanoch sme skončili na 18. mieste s 2 bodmi.
V poslednú júlovú sobotu bola súťaž u nás, skončili sme na 13. mieste s 2 bodmi.
Tradične o týždeň neskôr sa konala súťaž na Svinnej, kde sme opať skončili na 18.
mieste s 2 bodmi.
11. kolo patrilo Horenickej Hôrke, skončili sme na 19. mieste s 2 bodmi.
12. kolo sa konalo v Brumove, opäť sme skončili na 19. mieste s 2 bodmi.
13. kolo bolo v Podlužanoch, skončili sme na 17 mieste s 2 bodmi.
14. kolo bolo v Podhorí, skončili sme na 15 mieste s 2 bodmi.
Ďalšia súťaž bola v Tŕstí, skončili sme na 16. mieste s 2 bodmi.
Predposledné kolo sa konalo vo Vrbeticach, skončili sme na 17 mieste s 2 bodmi.
Posledné kolo bolo v Ďurďovom kde sme skončili opäť na 17 mieste a s 2 bodmi.

Celkové poradie MUŽI
1. Zbora

-

241 bodov

2. Stupné

-

203 bodov

3. Podhorie

-

200 bodov
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4. Brumov B

-

163 bodov

5. Malá Bytča

-

141 bodov

6. Lidecko

-

140 bodov

7. Vrbetice

-

120 bodov

8. Nosice

-

112 bodov

9. Francová Lhota

-

106 bodov

10. Trstie

-

95 bodov

11. Ďurďové

-

94 bodov

12. Svinná

-

86 bodov

13.Brumov

-

85 bodov

14. Lednické Rovne

-

84 bodov

15. Lehota pod Vtáčnikom -

65 bodov

16. Visolaje

-

64 bodov

17. Mikošovce

-

56 bodov

18. Ihrište

-

53 bodov

19. Podlužany

-

49 bodov

20. Krásno

-

48 bodov

21. Mirošov

-

38 bodov

22. Pravotice

-

37 bodov

23. Nedašov

-

32 bodov

24. Dohňany

-

27 bodov

25. Milochov

-

21 bodov

1. Nosice - žabky

-

93 bodov

2. Dežerice

-

90 bodov

3. Moškovec

-

90 bodov

4. Nedašova Lhota

-

80 bodov

Celkové poradie ŽENY
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5. Ihrište

-

78 bodov

6. Malá Bytča

-

57 bodov

7. Horenická Hôrka

-

53 bodov

8. Ladce

-

41 bodov
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Poľovnícke združenie Krížne

V roku 2015 sa k združeniu pripojili:

Samuel Páleník
Ľubomír Podoba
Pavol Stano

K 31.12.2015 malo Poľovnícke združenie spolu 42 členov.
V priebehu roka sa poľovníci stretávajú nie len na spoločných poľovačkách, ale aj
na brigádach.
Spoločné poľovačky bývajú dve.



prvá sa organizuje začiatkom decembra a je to poplatková poľovačka na diviačiu
zver.
druhá je tradičná štefanská poľovačka pre členov združenia.

Brigáda poľovníkov:
Uskutočňuje sa v jarných mesiacoch. Stretávajú sa hlavne pri vyčistení
a dezinfekcií plôch okolo krmelcov, likvidácii krmovísk, opravu posedov, rebríkov. Taktiež
bola vykonaná vakcinácia zveri proti parazitálnym ochoreniam.
Akcie poľovníckeho združenia:
Koncom marca sa uskutočnila chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí
v Dežericiach.
Poľovníci
v Budapešti.

aj

s rodinnými

príslušníkmi

sa

zúčastnili

poľovníckej

výstave

Mesiacom poľovníctva je jún a v tomto mesiaci sa celé združenie aj s rodinnými
príslušníkmi stretáva na poľovníckej chate na Jerichove. Pre všetky deti sú pripravené
súťaže a obdarované sú sladkými odmenami. Pre dospelých bolo pripravené občerstvenie
a deň bol ukončený slávnostnou schôdzou združenia.
Poľovnícky výbor sa skladá:
-

predseda :

-

zástupca predsedu :

-

tajomník :

-

dozorná rada :

-

hospodár :

Jozef Kasala
Jozef Páleník st.
Ivan Sečanský
Stanislav Žatko
Jaroslav Sednička

- kynologický referent :

Róbert Šiška

-

Anton Malina st.

strelecký referent :

KRONIKA 2015
Odstrel v poľovníckej sezóne 2015 – 2016 / Schválený plán lovu

Druh zvery
Jelenia

Plán
Skutočnosť
Z toho úhyn

Srnčia

Plán
Skutočnosť
Z toho úhyn

Danielia

Plán
Skutočnosť
Z toho úhyn

Diviačia

Plán
Skutočnosť
Z toho úhyn

Spolu :

Jeleň
6
5
Srnec
12
12
1
Danielia
5
8
2
Diviak
4
4
-

Jelenica
8
11
1
Srna
12
12
3
Danielka
6
6
1
Diviačica
4
4
-

Jelenča
5
7
2
Srnča
5
5
1
Danča
5
6
1
Lanštiak
11
22
-

Plán
Skutočnosť
Z toho úhyn

Spolu
19
23
3
Spolu
29
29
5
Spolu
16
20
4
Spolu
54
47
1

Diviača
35
17
1
118
119
13

