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2006 
 
Vo všeobecnosti začiatok roka 2006 znamenal zvýšenú činnosť cestárov, 

nakoľko celé Slovensko zasiahli snehové kalamity. Jarné mesiace boli poznamenané 
štrajkom slovenských zdravotníkov za lepšie pracovné podmienky v nemocniciach. 
S príchodom teplejších dní sa všetky verejné miesta stali reklamnými pútačmi 
jednotlivých politických strán, ktoré si takto získavali ku blížiacim sa voľbám svojich 
sympatizantov. Rok 2006 znamenal aj zmenu vlády. Opäť ku koncu roka sa väčšie 
mestá stali fotoateliérmi pre kandidátov na obsadzovanie primátorských miest. Hneď 
na začiatku decembra teda do mnohých obecných a mestských úradov zasadli noví 
ľudia a preberali funkcie od svojich predchodcov.  

 
Od 1. januára 2006 nastala zmena vo funkcii kronikárky. Túto prácu som 

prebrala po p. Ružene Bohačíkovej.  Volám sa Zdenka Blašková,  narodila som sa 
28. septembra 1978. Po absolvovaní základnej školskej dochádzky som nastúpila na 
Obchodnú akadémiu v Martine, ktorú som ukončila maturitnou skúškou. Popri práci 
sa mi podarilo dostať na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som v roku 
2004 ukončila bakalárske externé štúdium v odbore muzeológia a kultúrne dedičstvo. 
Ďalej som na univerzite pokračovala v magisterskom štúdiu histórie, ktorú som 
ukončila v roku 2006. Na pozíciu obecnej kronikárky som bola menovaná po 
schválení XXXIX. Obecným zastupiteľstvom zo dňa 28.2.2006, uznesenie č. 
140/6/2006. 

 
K 1. januáru 2006 bolo v Slovenskom Pravne 948 obyvateľov. Na konci roka, 

teda k 31. decembru 2006, stúpol počet na 950 ľudí. Do evidencie obyvateľstva 
pribudlo počas roka 9 detí z toho 4 chlapci a 5 dievčat (1 dvojičky). Počas roka 
zomrelo 5 žien vo veku 56, 72, 75, 76, 88 rokov a  4 muži vo veku 70, 77, 78, 85 
rokov. Do obce sa prihlásilo k trvalému pobytu 17 ľudí a počas roka sa odhlásilo 15 
ľudí. K najstarším obyvateľom žijúcim v Slovenskom Pravne patrili 88-ročný Ján 
Lichner a 93-ročná Bernardína Šuchterová. Počas roka do stavu manželského 
vstúpil len jeden pár obyvateľov Slovenského Pravna, sobáš sa konal v evanjelickom 
kostole. V tomto miestnom kostole uzavreli sobáš aj obyvatelia Budiša. V obci sa 
uskutočnil aj občiansky sobáš, ale medzi dvoma ľuďmi z Briešťa. V miestnom rímsko-
katolíckom kostole uzavrel sobáš pár z Martina. 

V roku 2006 boli začaté 2 stavby rodinných domov a to Jozef Gríger 
a Branislav Gríger. Na námestí bola v jarných mesiacoch otvorená darčeková 
predajňa v priestoroch starej požiarnej zbrojnice. 

 
Dňa 17. júna sa uskutočnili v obci voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky. Z celkového počtu 765 voličov zapísaných v zozname voličov sa 
zúčastnilo na voľbách 449 ľudí. Zo 443 platných hlasov získala najviac (169 hlasov) 
strana SMER – sociálna demokracia. Na druhom mieste s počtom hlasov 92 skončila 
Slovenská národná strana. 50 hlasov dali ľudia Komunistickej strane Slovenska. 
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana mala 40 hlasov. 
31 hlasov získala Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko a 21 hlasov 
získalo Kresťanskodemokratické hnutie. Za Slobodné fórum hlasovalo 16 voličov 
a za Alianciu nového občana 14 voličov. Po 3 hlasy získali Ľavicový blok 
a Slovenská národná koalícia – Slovenská vzájomnosť. Po 1 hlase mali Strana 
občianskej solidarity, Strana demokratickej ľavice, Združenie robotníkov Slovenska 
a Slovenská ľudová strana. Vo voľbách v obci neuspeli strany: Misia 21 – Nová 
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kresťanská demokracia. Hnutie za demokraciu, Strana maďarskej koalície, 
Občianska konzervatívna strana, Prosperita Slovenska, Agrárna strana vidieka 
a Nádej. 

Volebná miestnosť sa druhýkrát v tom istom roku otvorila 2. decembra. To si 
občania išli voliť nového starostu a obecné zastupiteľstvo. K volebnej urne pristúpilo 
528 voličov z celkového počtu 765 zapísaných v zozname voličov (69,02%). Členmi 
volebnej komisie boli: predsedníčka Anna Jesenská, podpredseda Peter Vríčan, 
zapisovateľka Božena Kubisová, ostatní členovia Drahoslava Pálešová, Zdenka 
Blašková a Jozef Felcan. Pre voľby starostu obce bolo odovzdaných 527 platných 
hlasovacích lístkov a občania si vyberali z troch kandidátov Ing. Zdenko Blaško 
(nezávislý kandidát), Ing. Marta Hrúzová (nezávislý kandidát) a dovtedajší starosta 
Ing. Ľubomír Lichner (kandidát SMERU – sociálna demokracia, Ľudovej strany – 
Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenskej národnej strany). S počtom hlasov 
293 voľby vyhral Ing. Ľubomír Lichner. Ing. Z. Blaško získal 153 hlasov a Ing. M. 
Hrúzová mala 81 hlasov. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov Obecného 
zastupiteľstva boli uvedení nasledujúci kandidáti – Radovan Brngal, Ján Fontány, 
Miloslav Jeleň, Anna Ličková, Ing. Dušan Lichner,  Eva Pálešová, Margita 
Svinčáková, Jozef Tichý a Katarína Zelienková. Pred voľbami sa kandidatúry vzdala 
Katarína Zelienková pre prácu nezlúčiteľnú s funkciou. Pri voľbách na poslancov 
Obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 512 platných hlasovacích lístkov. 
Najviac hlasov získal Radovan Brngal (367 hlasov), na ďalších miestach sa umiestnili 
Eva Pálešová (342 hlasov), Ján Fontány (306 hlasov), Ing. Dušan Lichner (259 
hlasov), Jozef Tichý (238 hlasov), Anna Ličková (214 hlasov) a Miloslav Jeleň (201 
hlasov).  

 
Za rok 2006 mal Obecný úrad stanovený rozpočet príjmov 17-miliónov Sk, čo 

splnil na 106%, nakoľko príjmy dosiahli výšku 18.059.165,- Sk. Výdavky zo 
stanoveného rozpočtu 17-miliónov Sk boli 15.699.308,- Sk, čo je plnenie na 92%. 

Za vývoz komunálneho odpadu sa vyberala od obyvateľov v obci čiastka 240,- 
Sk za osobu a poplatok za psa bol 100,- Sk. 

Obecné zastupiteľstvo zasadalo počas roka desaťkrát. Posledné slávnostné 
zasadanie pôvodných poslancov sa uskutočnilo 24. novembra 2006. Po oficiálnej 
časti sa všetci prítomní presunuli do školskej jedálne. Tam, po úvodnom príhovore 
starostu boli odovzdávané ďakovné listy všetkým, ktorí sa v končiacom volebnom 
období podieľali na verejnom živote v obci. Starosta poďakoval svojmu zástupcovi, 
všetkým poslancom, pracovníčkam Obecného úradu, ženám z miestneho spevokolu, 
riaditeľovi Základnej školy, riaditeľke Materskej školy, členkám ZPOZu, obecnému 
kontrolórovi, kronikárke p. Ružene Bohačíkovej. Po bohatej večeri pokračovala 
debata o aktuálnych problémoch v obci a dohady o nadchádzajúcich voľbách do 
obecného zastupiteľstva. Dňa 29.12.2006 sa uskutočnilo prvé zasadanie nového 
obecného zastupiteľstva v Miestnom kultúrnom stredisku. Kde po otvorení zasadania 
bola určená zapisovateľka, a to Drahomíra Blašková. Starosta Ing. Ľubomír Lichner 
vyhodnotil uplynulé volebné obdobie. Z finančne nákladnejších prác to bolo 
vybudovanie klziska, položenie asfaltového koberca v Novej kolónii, vybudovaný 
chodník na cintorín a renovácia tanečného kola i futbalového ihriska. Po prečítaní 
výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce nasledovalo zloženie sľubu 
novozvoleného starostu a novozvolených poslancov. Ďalej nasledoval príhovor 
starostu a po ňom určenie overovateľov zápisnice (Radovan Brngal, Jozef Tichý). 
Dôležitým bodom bolo jednohlasné zvolenie zástupcu starostu, ktorým sa stal 
Radovan Brngal a voľba predsedov komisií: pre ekonomicko-sociálno-zdravotnú 
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stránku Anna  Ličková, pre výstavbu a územné plánovanie Radovan Brngal, pre 
kultúru, šport a školstvo Ján Fontány a pre ZPOZ Eva Pálešová. Za sobášiacich boli 
zvolení Radovan Brngal, Ing. Dušan Lichner a Eva Pálešová. Ďalším bodom 
programu bolo schválenie platu starostu. V diskusií vystúpil starosta obce 
a prítomných oboznámil s plánmi na nadchádzajúce volebné obdobie. Išlo hlavne 
o plán vybudovania spoločenskej sály v areáli obecného úradu, vybudovanie 
zberného miesta pre zber odpadu zo záhrad, doriešenie nakladania s fekáliami, 
kanalizáciou, osvetlenie cintorína, spracovanie projektu na umiestnenie nových 
hrobov a snaha vypracovať projekty hospodárskeho i sociálneho rozvoja obce pre 
možnosť čerpania financií z Európskych fondov. Na margo predneseného plánu sa 
prihlásila Mgr. Anna Hončová, ktorá vzniesla pripomienku o rozdelení cintorína na 
katolícku a evanjelickú časť. Aj p. Ružena Bohačíková navrhovala, aby nový cintorín 
bol dobre prechodný a prístup k hrobom bol bezproblémový. Zasadanie bolo 
ukončené schválením uznesenia. 
 Pracovníci prevádzky pri Obecnom úrade spolu s pracovníkmi prijatými na 
verejnoprospešné práce zveľaďovali počas roka obecný majetok. Pod dozorom 
koordinátora Ivana Kardoša a podľa pokynov starostu vykonávali nasledovné práce: 
čistili breh potoka Briešťanka v dĺžke 300 m, čistili verejné priestranstvá, autobusové 
zastávky, smetné koše pozdĺž chodníka a hrádze vedľa obecných komunikácií, kosili 
verejné priestranstvá, cintorín, tanečné kolo, likvidovali divoké skládky komunálneho 
odpadu, čistili kanalizačné šachty popri hlavnej ceste, opravovali omietky na starej 
požiarnej zbrojnici, upratovali budovy v správe obce, okopávali zelené záhony 
v správe obce. Počas zimných mesiacov odpratávali sneh a upravovali plochu 
klziska (stavba mantinelov). Z väčších stavebných činností sa uskutočnila výstavba 
chodníka na cintorín v dĺžke 200 m v sume 380.675,- Sk a bol vyasfaltovaný najhorší 
úsek cesty od hlavnej cesty do Novej kolónie, po obchod Jednota v sume 665.091,- 
Sk. V obci bolo vymenené na viacerých úsekoch verejné osvetlenie. 
 
 Na všetkých kultúrnych akciách uskutočnených v obci sa podieľalo viacero 
organizácii, takmer vždy bol hlavným sponzorom Obecný úrad, kultúrny program 
poväčšine zabezpečovala miestna základná a materská škola. 
  Priaznivci hokeja si počas tuhej zimy 2006 prišli na svoje. Nadšenci tohto 
zimného športu sa dohodli a viackrát sa odohrali hokejové zápasy na pripravenej 
ľadovej ploche na strelnici. Úpravu povrchu vykonávali samotní aktéri zápasov, často 
aj celú noc. Pred zápasmi sa hráči rozdeľovali do tímov a to väčšinou slobodní proti 
ženatým, párkrát prišli aj hokejisti zo susedného Rudna. Výsledok zápasov nebol 
vôbec dôležitý, podstatná bola chuť športom si spríjemniť voľné chvíle 
a v neposlednej miere aj postarať sa o zábavu pre okolo stojacich divákov.  
 V sobotu 25. februára 2006 sa v dopoludňajších hodinách obcou niesol zvuk 
harmoniky a krik maškár, ktorí behali z domu do domu a na večernú zábavu zbierali 
korunky a suroviny na tradične dobrú polnočnú praženicu (bližšie v časti Dobrovoľný 
hasičský zbor). 
 Dňa 9. apríla 2006 sa uskutočnili oslavy 61. výročia oslobodenia obce. Na 
námestí pred Obecným úradom po úvodnej hymne zaznel aj spev žien miestneho 
spevokolu, nasledovala báseň (Zdenka Blašková), príhovor starostu obce a príhovor 
pána Cesnaka ako člena Zväzu protifašistických bojovníkov. Po položení venca 
k pomníku padlých vojakov slávnosť ukončili piesňou členky spevokolu. Na námestí 
sa zišlo asi 30 ľudí. Tradičné strelecké preteky sa uskutočnili až 23. apríla (bližšie 
Základná organizácia Združenie technických športových činností). 
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Dňa 14. mája 2006 sa v Sokolovni zišli obyvateľky Slovenského Pravna, aby 
oslávili spoločne pri zaujímavom programe Deň matiek. Darček v hodnote 50,- Sk 
obdržala každá matka. Pestrú kyticu školského predstavenia otvoril príhovorom 
starosta Ing. Ľubomír Lichner. Milé básničky a pesničky venované mamám a starým 
matkám v podaní škôlkárov boli poprepletané vystúpeniami mažoretiek a hudobnými 
i tanečnými scénkami žiakov základnej a umeleckej školy. 

Dňa 4. júna 2006 sa i napriek nepriaznivému počasiu v areáli Materskej školy 
uskutočnil Deň detí. Každé dieťa do 15 rokov obdržalo sladký balíček v hodnote 30,- 
Sk. Ani chladné počasie a občasný dážď nebránili deťom v súťažení v rôznych 
disciplínach a tancovačke na vyasfaltovanej časti pred budovou Materskej škôlky.             

Pár dní po začiatku astronomického leta v magickú Jánsku noc 24. júna 2006 
sa uskutočnila Jánska vatra. Jej realizáciu si zobrala pod patronát Telovýchovná 
jednota Sokol (bližšie pri časti Telovýchovná jednota Sokol).   

Prvý deň školských prázdnin 2. júla 2006 sa uskutočnila na tanečnom kole 
prehliadka mažoretiek. Veľmi dobre zorganizovaná akcia sa začala pochodom 
jednotlivých mažoretkovských družstiev od námestia po tanečné kolo. Tu po 
úvodnom slove p. Eleny Brngálovej a starostu Ing. Ľubomíra Lichnera vystúpili 
postupne tri družstvá mažoretiek zo Slovenského Pravna, dve skupiny dievčat 
z Turčianskych Teplíc a jedno družstvo z Malého Čepčína. Pestrú pochodovú paletu 
doplnilo vystúpenie skupinky pravnianskych dievčat s moderným tancom 
a čepčianskych dievčat s írskym tancom. Po skončení prehliadky nekončila 
zábava, vlastné tanečné umenie predvádzali najprv mladšie vekové skupiny, 
postupne sa veková štruktúra prítomných menila a do raňajších hodín sa zabávali aj 
starší.         

Po ročnej prestávke pre obnovu ihriskovej plochy sa 12. augusta 2006 
uskutočnilo jeho slávnostné znovuotvorenie a to priateľskými futbalovými stretnutiami 
medzi hráčmi okolitých obcí (bližšie v časti Telovýchovná jednota Sokol). 
 Dňa 28. augusta 2006 sa pred budovou Obecného úradu uskutočnilo 62. 
výročie Slovenského národného povstania. Tentokrát sa programu zúčastnilo 
omnoho viac ľudí, snáď pozornosť pritiahlo vystúpenie malých mažoretiek, alebo 
pekné počasie, prípadne vidina dobrého guľášu. Po úvodnej básni v podaní Mariky 
Pavlíkovej a príhovore starostu Ing. Ľubomíra Lichnera program pokračoval kladením 
venca k pomníku padlým a vystúpením žien miestneho spevokolu. V podvečerných 
hodinách oslavy pokračovali na tanečnom kole zapálením vatry, tanečnou zábavou 
(Peter Kurinský) a rozdávaním guľáša prítomným. O občerstvenie sa postarali 
členovia spolku Slovenského červeného kríža. Tanec prekazili v nočných hodinách 
dažďové prehánky a akcia bola predčasne ukončená. 
 Dňa 16. septembra 2006 sa za priaznivého slnečného počasia konala pri 
tanečnom kole požiarna súťaž. (bližšie v časti Dobrovoľný hasičský zbor). 
 I keď neprišiel Martin na bielom koni aspoň 9. decembra 2006 prišiel pešo 
pred Obecný úrad Mikuláš. Spolu s Čertom a Anjelom rozdávali každému 
zúčastnenému dieťaťu sladký balíček. Na výzvu p. Evy Pálešovej každý, malý občan 
obce zarecitoval básničku alebo zaspieval pesničku. I napriek tomu, že na okolí 
nebola snehová pokrývka predvianočnú náladu robili vianočné melódie, ktoré sa 
ozývali v miestnom rozhlase. 
 Pred odchodom žiakov na zimné prázdniny sa 21. decembra 2006 uskutočnila 
v Sokolovni tradičná vianočná besiedka. S pestrým programom vystúpili nielen žiaci 
základnej školy ale aj škôlkari a žiaci umeleckej školy. Samozrejme v programe 
nesmelo chýbať vystúpenie viacerých skupín mažoretiek. Každý divák pri vstupe 
dostal sladké pečivo a na kabát papierového snehuliaka.    
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Po zimných prázdninách nastúpili žiaci opäť do školy. Počas druhého polroka 

sa školáci zúčastňovali viacerých športových akcií. Dňa 22. februára boli starší žiaci 
a staršie žiačky v okresnom kole vo volejbale úspešní. Dievčatá sa umiestnili na 2. 
mieste, chlapci získali 1. miesto, ale v regionálnom kole (24.5.2006) už nepostúpili 
ďalej. Od 27. februára absolvovalo 32 žiakov 7. ročníka lyžiarsky výcvik na vleku 
Šiance v Slovenskom Pravne. Dňa 13. marca sa zúčastnili starší žiaci turnaja 
v basketbale, nezískali umiestnenie na prvých priečkach. V apríli sa uskutočnilo 
okresné kolo malého futbalu, kde sa starší žiaci umiestnili na 4. mieste, mladší žiaci 
získali 1. miesto, ale následne (1.6.2006) v regionálnom kole už nepostúpili ďalej. 
V kategórii 1.-4. sa súťažiaci umiestnili na 1. mieste, opäť však v regionálnom kole 
(18.5.2006) neuspeli. V máji sa konala okresná súťaž vo vybíjanej aj mladšie žiačky 
aj družstvo v kategórii 3.-4. obsadili 1. miesta. V nohejbale neboli mladší žiaci 
v okresnom kole úspešní. V júni sa žiaci 2. stupňa základnej školy a pedagogickí 
zamestnanci zúčastnili teoretickej a praktickej časti branného cvičenia.  

Nielen v športových aktivitách boli v roku 2006 žiaci základnej školy úspešní, 
aj vo vedomostných súťažiach obsadzovali pekné miesta. V januári 2006 sa konalo 
okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, kde žiak 7. ročníka Juraj Lichner 
obsadil 1. miesto a postúpil do krajského kola kde sa umiestnil na 8. mieste. Dňa 7. 
februára vypracovávalo 29 žiakov 9. ročníka Monitor 9, z matematiky bola úspešnosť 
40,6% a zo slovenského jazyka bola úspešnosť 72,5%. V marci síce v okresnom kole 
pytagoriády v kategóriách 3.,4., a 5. ročníka 13 žiakov nezískalo žiadne popredné 
miesta, ale v kategóriach 6.,7. a 8. ročníka boli úspešní Ján Virteľ a Jaroslav Ličko, 
ostatní 11 žiaci skončili bez umiestnenia. Po školskom kole matematickej olympiády, 
ktorej sa zúčastnilo 28 žiakov postúpila do okresného kola Denisa Očkajová, kde už 
ale skončila bez umiestnenia. Zo školského kola Hviezdoslavovho Kubína postúpili 4 
žiaci. Následne v okresnom kole 2. miesta v rôznych kategóriach obsadili Matúš 
Čierny a Zuzana Brngálová, 3. miesto získala Eva Ondrašovičová. Dominika 
Zelienková skončila bez umiestnenia.  

Pre žiakov základnej školy pripravujú pedagogickí zamestnanci zaujímavé 
besedy a exkurzie. V apríli sa žiaci všetkých tried zúčastnili Besedy o kriminalite 
mládeže. S pani učiteľkou Mgr. Vlasovou boli žiaci 8. a 9. ročníka na exkurzii 
z dejepisu a z výtvarnej výchovy. Na Gymnáziu v Turčianskych Tepliciach si pozreli 
výstavu „Denník Anny Frankovej“ a navštívili Dom Mikuláša Galandu. Členovia 
zdravotníckeho krúžku si spolu s pani učiteľkou Mgr. Zacharovou boli pozrieť 
expozíciu v Múzeu A. Kmeťa. Pred prázdninami si jednotlivé triedy na jeden deň 
oddýchli od učenia a zúčastnili sa školských výletov. Žiačikovia 1.-4. ročníka boli na 
hrade Strečno, vo hvezdárni a v bábkovom divadle v Žiline. Šiestaci navštívili Starý 
hrad v Žiline. Siedmaci spoznávali Banskú Bystricu a vozili sa Horehronskou 
železničkou. Deviataci si urobili exkurziu na Pamätník SNP v Banskej Bystrici. 

V júni 2006 ukončilo školskú dochádzku 32 žiakov a to 12 chlapcov a 20 
dievčat. Všetci okrem 1 dievčaťa pokračovali na vybraných stredných školách. 15 
žiakov prijali na 4-ročné stredné školy s maturitou. Taký istý počet malo nastúpiť od 
septembra na 3-ročné stredné školy a učilištia a 1 chlapec sa hlásil na 2-ročné 
učilište. 

Cez letné prázdniny, keď si žiaci užívali chvíle oddychu pracovníci prevádzky 
a ľudia zamestnaní na verejno-prospešné práce maľovali miestnosti školy 
a upravovali povrch parkiet. 

V septembri 2006 nastúpilo do školy 187 žiakov a to 95 chlapcov a 92 dievčat. 
Prvýkrát školské brány prekročilo 16 detí z toho 8 chlapcov a rovnaký počet dievčat. 

Základná 
škola 
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Všetkých privítal riaditeľ školy Mgr. Kamarýt a slávnostný príhovor mal aj starosta 
Ing. Ľubomír Lichner. Žiaci sa mohli prihlásiť do počítačového, prírodovedného, 
športového a zdravotníckeho krúžku.  

Hneď v septembri sa začali aj súťaže. V okresnom kole cezpoľného behu 
obsadila Magdaléna Ličková 3. miesto. Vo futbalovej súťaži obsadilo družstvo 
chlapcov 4. miesto. Do vyššieho kola v súťaži penaltový kop nikto nepostúpil.  

S prichádzajúcim chladným počasím ubúdalo aj športových aktivít a deti sa 
viac venovali exkurziám a umeleckým aktivitám. Triedni učitelia s tretiakmi a 
štvrtákmi absolvovali návštevu obecnej knižnice. Na chodbách školy žiaci 1.-4. 
ročníka urobili výstavu „Plody jesene“. V októbri sa konala exkurzia do Uhrovca pre 
ôsmakov a deviatakov. Žiaci navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra 
Dubčeka. V októbri sa deti zapojili do zberu papiera. Najväčšie množstvo sa podarilo  
nazbierať Jaroslavovi Ličkovi z 9. triedy a prispel tak aj k celkovému víťazstvu 
deviatakov. Pre 1.stupeň bola zorganizovaná dopravná výchova na ihrisku 
v Turčianskych Tepliciach. Do Okresnej knižnice v Turčianskych Tepliciach sa išli 
pozrieť žiaci 1. až 4. ročníka. Štvrtáci navštívili v októbri hvezdáreň pri Gymnáziu v 
Martine. Už v novembri začali triedni učitelia so svojimi žiakmi pripravovať program 
na Vianočnú besiedku. Dňa 29. a 30. novembra 2006 sa konalo školské kolo 
pytagoriády. V jednotlivých kategóriách postúpili 14 žiaci do okresného kola. Popri 
príprave vianočného programu a výzdoby školy sa v decembri uskutočnila školská 
olympiáda v nemeckom jazyku. Do okresného kola postúpili 2 žiaci. S nacvičeným 
programom pred Vianocami vystúpili v Dome dôchodcov v Turčianskych Tepliciach 
mažoretky a siedmaci. Dňa 21. decembra 2006 sa po pestrom programe, 
predvedenom pre verejnosť v Sokolovni, žiaci školy rozišli na vianočné prázdniny.       

 
V januári 2006 pokračovalo 31 detí v navštevovaní Materskej školy. Deti sa aj 

naďalej venovali zdokonaľovaniu anglického jazyka a umeleckých zručností 
v hudobno-tanečnom krúžku. V rámci kultúrnych akcií pani učiteľky s deťmi pripravili 
vždy zaujímavý program. Na Deň detí pani učiteľky pripravili pre svojich zverencov 
zaujímavé súťaže a deti dostávali za výhry sladkosti. Na zápise do 1. ročníka 
základnej školy sa zúčastnilo 12 detí, z toho 2 deti mali odklad povinnej školskej 
dochádzky a 1 dieťa malo pokračovať v školskej dochádzke na Základnej škole 
v Diviakoch. Z materskej škôlky teda do miestnej základnej školy odišlo 9 detí.  

V septembri 2006 bolo do materskej školy zapísaných 34 detí z toho 16 
chlapcov a 18 dievčat. Predškolákov bolo 11. Deti, ktoré začali navštevovať škôlku 
dochádzali nielen z Pravna, ale aj okolitých obcí a to Jasenovo, Kaľamenová, 
Polerieka, Ondrašová a Rudno. Od októbra sa rady zamestnancov škôlky rozšírili 
o Katarínu Zelienkovú, ktorá bola prijatá na dva roky cez Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny.  

V dňoch 28. a 29. novembra sa uskutočnila v škôlke komplexná inšpekcia 
pracovníkov z Krajského školského úradu. Výsledkom bolo, že v materskej škole 
neboli zistené nedostatky v riadiacej sfére ani vo výchovno-vyučovacom procese.  

Materská škola sa zapojila do Vianočnej súťaže v regionálnom denníku a za 
kresby všetky deti získali sladkú odmenu – čokoládky. Dňa 8. decembra prišiel do 
škôlky Mikuláš a spolu s čertom rozdával balíčky. Na nádielku pre deti prispeli 
manželia Štefkovci z Polerieky. Pri odchode na vianočné prázdniny si každý škôlkar 
našiel pod stromčekom hračku. Tieto darčeky zaobstarali manželia Zelienkovci zo 
Slovenského Pravna. Samozrejme škôlkari predviedli svoje básničky a pesničky aj 
na Vianočnej besiedke v Sokolovni.  

Materská 
škola 
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Z obecného rozpočtu boli vykonávané na budove a okolí škôlky nevyhnutné 
práce. Pracovníci prevádzky, spolu s ľuďmi zamestnanými na verejno-prospešné 
práce opravili oplotenie na školskom dvore a podľa potreby vykášali okolie škôlky.  

 
V roku 2006 bolo do knihy pokrstených zapísaných 6 detí z toho zo 

Slovenského Pravna boli 1 chlapec a 2 dievčatká – dvojičky. Sobáše sa uskutočnili 2 
a z toho 1 pár mladých ľudí bol z našej obce. Pani farárka zapísala do knihy 
zosnulých 14 úmrtí,  z toho boli 3 Pravňani a 3 Pravňanky. Na konfirmácii bol len 1 
chlapec. 

Pri príležitosti 222. výročia od vysvätenia chrámu (v roku 1784) sa konali 
v chráme slávnostné služby božie, pri tejto príležitosti vystúpil Martinský spevokol 
a na bohoslužbách bol hosťujúci kazateľ Ing. Mgr. Slávik. 

Niektorí členovia evanjelického cirkevného zboru sa v roku 2006 zúčastnili 
Evanjelického celocirkevného festivalu v Ružomberku. V Necpaloch si boli pozrieť 
operu V.Kubičku – Dr. Martin Luther.   

Pani farárka Zlatica Karasková aj v roku 2006 vyučovala na miestnej základnej 
škole náboženstvo, prihlásených bolo okolo 50 detí.  

V roku 2006 sa podarilo zveľaďovať okolie kostola a farského úradu – bola 
položená dlažba ku kostolu, vymenené dvere pod zvonicou a vybudovaná bočná 
bránička, ktorá vedie priamo na farský úrad, nemusí sa vchádzať popod zvonicu. 
Okolie kostola sa v letných mesiacoch podarilo udržiavať aj vďaka 5 pracovníkom (z 
toho 3 ženy) zamestnaným cez Úrad práce. 

 
V roku 2006 bolo zapísané do knihy pokrstených 5 detí a to 3 chlapci a 2 

dievčatá. V sobášnej matrike sa uskutočnili 3 zápisy z toho boli 2 sobáše len 
požehnanie manželského zväzku. Pán farár vo svojej farnosti odslúžil 17 pohrebov. 
V Slovenskom Pravne pochoval 5 ľudí a to 1 muža a 4 ženy. Sviatosť 1. svätého 
prijímania prijalo 7 detí. 

Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea pána farára Mariana Gregora 
vystúpil na slávnostnej omši Chrámový spevokol z Krupiny, z predchádzajúceho 
pôsobiska pána farára. 

Počas Vianočných sviatkov sa konala Jasličková slávnosť, kde okrem 
pripraveného programu mohli vystúpiť s básničkou alebo piesňou všetky prítomné 
deti. 

V rámci farnosti Slovenské Pravno sa uskutočnila v roku 2006 po dlhej dobe 
kolaudácia kostola na Dubovom. 

 
Dňa 24. júna 2006 sa na tanečnom kole uskutočnila prvá predletná akcia pod 

holým nebom a to Jánska vatra, ktorú usporiadala Telovýchovná jednota. 
Vynaložené úsilie sa nevyrovnalo finančnému zisku.  

Telovýchova usporiadala ešte jednu akciu a to futbalový turnaj medzi obcami, 
ktorý bol zároveň slávnostným znovuotvorením renovovaného futbalového ihriska. 
Dňa 12. augusta 2006 prvýkrát po dlhej dobe vybehli na trávnik hráči z Brieštia, 
Jasenova (doplnení kanianskými futbalistami), Rudna a domáci. Počas prestávky sa 
uskutočnil zápas pravnianskych žiakov s hráčmi z Dubového. Domáci vyhrali. 
Finálový zápas zohrali Pravno a Jasenovo pričom Jasenovci so silnou podporou 
Kanianky nakoniec obsadili prvé miesto. Na druhom skončilo teda Pravno, tretie 
miesto získalo Rudno. Počasie síce nevyšlo podľa predstáv organizátorov, zo 
zaoblačenej oblohy často padali kvapky dažďa, zato ale guľáš bol veľmi chutný. 

Evanjelický 
cirkevný zbor 

Rímsko-
katolícky 
farský úrad 

Telovýchovná 
jednota  
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Na výročie nešťastného úmrtia nášho občana a výborného futbalistu Vladimíra 
Simonidesa sa uskutočnil priateľský zápas Pravna s Dubovým na dubovskom 
trávniku.  

Futbalové kolá jarnej sezóny dohrali futbalisti Pravna ešte na trávniku na 
Veľkom Čepčíne. Jar začínali muži z 12. miesta a dlho sa tam aj držali. Dorast  
pokračoval z 11. miesta. Najväčšiu radosť robili žiaci, ktorí sa dlho držali na čele 
tabuľky. Muži sa na tréningy schádzali jedenkrát do týždňa a trénoval ich Roman 
Hanko. Dorast trénoval dvakrát do týždňa a viedol ich Ján Fontány. Aj žiaci 
prichádzali na tréningy dvakrát týždenne a trénoval ich Jaroslav Páleš. V konečnej 
tabuľke skončili muži na 11. mieste, dorast na 12. pozícii a žiaci sa ocitli na 2. mieste 
za Blatnicou, pretože s ňou mali horšie vzájomné zápasy. Žiaci sa zúčastnili aj 
súťaže o majstra Turca, kde hrali proti sebe prvé dva tímy A skupiny s prvými dvoma 
družstvami B skupiny. Vo finálovom zápase na ihrisku na Bystričke hrali naši o 3. 
miesto s Bystričkou, nad ktorou vyhrali 3:2. Umiestnili sa teda ako 3. najlepšie 
družstvo v Turci.  

Futbalové kolá jesennej novej sezóny sa začali v polovici augusta už na 
domácom trávniku. Mužov trénoval Roman Hanko. Dorast viedol Jaroslav Páleš. 
A žiaci sa schádzali na tréningy pod vedením Jána Fontányho. Muži mali zlý štart do 
sezóny, hneď po prvých kolách sa umiestnili na 10. mieste, čo bol ale chvost tabuľky, 
nakoľko sa prihlásilo len desať družstiev. Po čase sa im podarilo odraziť 
z posledného miesta a vymenili si pozíciu s Turčekom. Jesennú časť súťaže skončili 
muži na 7. pozícii. Dorast počas jesennej časti nového ročníka neustále putoval 
medzi 10. a 6. pozíciou 16 miestnej tabuľky, nakoniec skončil na 8. mieste. Žiaci síce 
prvé kolo súťaže vyhrali, ale čelo tabuľky obsadil Kláštor s lepším skóre. Až v 6. kole 
sa žiakom podarilo dostať na 1. miesto. No jesennú časť skončili na 3. pozícii, 
predbehli ich Kláštor a Horná Štubňa.   

Areál futbalového ihriska počas sezóny udržiavali aj samotní futbalisti a to 
hlavne dorastenci. Pred otvorením ihriska prebiehali veľké brigády, kedy spolu 
s pracovníkmi prevádzky bolo natreté zábradlie okolo hracej plochy, opravené lavičky 
na tribúne a viackrát vykášaný areál.     

 
Pred začiatkom štyridsaťdňového pôstu už tradične hasiči usporiadali zábavu. 

V dopoludňajších hodinách 25. februára chodili po obci maškary, harmonikári 
a dokonca trubkár a z domu do domu na večernú zábavu zbierali korunky a suroviny 
na polnočnú praženicu. Večer sa zabavili mladšie i staršie ročníky pri reprodukovanej 
hudbe Petra Kurinského. 

Požiarnici miestneho zboru sa zúčastnili okresnej súťaže previerky 
pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov v Mošovciach, kde sa zo štyroch 
kategórii zapojilo len družstvo mužov. Skončilo na 13. mieste z 23 zúčastnených 
družstiev. 

Dňa 16. septembra sa uskutočnila požiarna súťaž Dráčik,  ktorú usporiadal 
miestny Dobrovoľný hasičský zbor. I keď už bola jeseň počasie vyšlo. Horšie to už 
bolo s umiestneniami domáceho družstva. V súťaži kolektívov, v požiarnom útoku 
skončilo Slovenské Pravno na poslednom 13. mieste. V disciplíne branný pretek 
skončili dievčatá na 5. mieste (z 9. družstiev), chlapci II. družstva na 7. mieste 
a chlapci I. družstva na poslednom 13. mieste.  

V okresnej súťaži o najlepší Dobrovoľný hasičský zbor a okrsok skončilo 
Slovenské Pravno na 14. mieste.  

Dobrovoľný 
hasičský 
zbor 
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Na posledných zasadaniach v roku 2006 členovia zboru začali robiť plány na 
nadchádzajúcu slávnosť vysvätenia sochy sv. Floriána, ktorú predpokladali 
uskutočniť v lete roku 2007.   

 
Spolok Poľovnícke združenie Holý vrch sa stretávalo v roku 2006 na 

členských schôdzach, kde bola priemerná účasť 92%, členovia sa zúčastňovali na 
zasadnutiach (99 % účasť). Ako každý poľovnícky spolok sa snažili napĺňať význam 
poľovníctva a to starostlivosť o uchovanie a zveľaďovanie všetkých druhov zveri 
a súčasne vytváranie podmienok pre cieľavedomé využívanie voľného času.  

Činnosť združenia riadil sedemčlenný výbor, ktorému na konci roku 2006 
skončil päť ročný mandát. V novom výbore nastala len jedna zmena a to Ondreja 
Timku vystriedal vo výbore Stanislav Sedliačik mladší.  

Členstvo zaniklo u 1 poľovníka a za čakateľov boli prijatí Libor Ličko najml., 
Bc. Andrej Hrúz, Ľuboš Fuzák a Matej Lichner. 

I napriek zisteným stopám pytliactva v revíri bol realizovaný odstrel na 66,2 % 
z plánovaných 71 kusov bolo ulovených 47 kusov. Ulovili 5 srncov, 3 srny, 7 jeleňov, 
10 jeleníc a 8 jelenčiat. Diviaka sa im nepodarilo uloviť, ale zato ulovili 7 lanštiakov 
a 7 diviačat. Niektoré ulovené kusy boli rozdelené medzi strelcov. Časť diviny bola 
predaná a získané financie boli použité na vykrytie pohľadávok na obstarávanie 
jadrového krmiva a vyrovnanie iných nákladov. Z trofejových kusov strelil Stanislav 
Sedliačik mladší srnca s bodovou hodnotou 73 bodov CIC a jeleňa s bodovou 
hodnotou 195 bodov CIC.     

Členovia združenia okrem realizácie odstrelu, prikrmujú zver, zabezpečujú 
dopĺňanie solísk, doprevádzajú hostí z družobného Poľovníckeho združenia Horné 
Saliby na poľovačky a organizujú brigády na obnovu a opravu chaty Rovne.  

 
Spolok Demokratickej únie žien v roku 2006 usporiadal milé posedenie pre 

svoje členky. Po sviatku Dňa matiek sa v miestnom kultúrnom stredisku stretlo 27 
žien, aby si posedeli v príjemnej atmosfére pri malom občerstvení, na ktoré sa 
spoločne vyzbierali. O malý kultúrny program sa postarala Dominika Zelienková, 
ktorá pre prítomné maminy predniesla báseň.  

 
Základná organizácia – Združenie technických športových činností 

zapožičiavala strelnicu počas zimy priaznivcom korčuľovania, nakoľko plocha bola 
upravená pracovníkmi prevádzky pri Obecnom úrade na klzisko. 

Dňa 23. apríla 2006 sa uskutočnila strelecká súťaž o putovný pohár 
oslobodenia Slovenského Pravna. Pod starostlivým dohľadom hlavného rozhodcu 
Jána Zemku súťažilo 11 trojčlenných družstiev a jednotlivci. Za domácich sa streľby 
zúčastnili  dve družstvá Ján Hrúz, Andrej Hrúz, Ľubomír Hrúz a tím B - Ján Žila, 
Vladimír Rumpeľ, Miroslav Páleš. Putovný pohár získalo družstvo strelcov z Turian, 
druhé miesto obsadili strelci skupiny A z Martina a tretie miesto obsadili strelci 
skupiny B z Martina. V súťaži jednotlivcov prvé miesto obsadil Miroslav Vyletel 
z Vrútok. Druhé a tretie miesto získali strelci z Turian a to Miloš Líška a Miroslav 
Kochol. 

Na tréning streľby si 10. júna 2006 požičali strelnicu strelci z Hornej Štubne.       
 
Miestny spolok Červeného kríža na výročnej schôdzi v apríli 2006 dočasne 

ukončil svoju činnosť. Obnovenie činnosti je kedykoľvek možné po opätovnom 
zaplatení registračného poplatku. 
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V roku 2006 bolo v miestnej Ľudovej knižnici zaregistrovaných 118 čitateľov, 
z toho 50 čitateľov bolo detí do 15-tich rokov. Knižnicu navštívilo 1073 záujemcov 
o literatúru, ktorí si vypožičali 6273 kníh z toho najviac krásnej literatúry pre 
dospelých (4616 ks), potom krásnej literatúry pre deti (928 ks). Menší záujem bol 
o odbornú literatúru pre dospelých (487 ks) a pre deti (242 ks). Čitatelia mohli 
navštevovať tento kultúrny stánok každý pondelok od 14:30 hod do 17:00 hod. 

Knižný fond sa rozšíril o ďalšie príspevky a v roku 2006  ho tvorilo 4300 kníh, 
z toho pre dospelých 812 ks odbornej literatúry a 1981 ks krásnej literatúry. Zvyšok 
boli knihy pre deti a to odbornej 345 ks a krásnej 1162 ks. V roku 2006 pribudlo do 
knižnice 80 kníh v cene 14.998,50 Sk. Príspevok Obecného úradu na nákup kníh bol 
schválený  v sume 15.000,- Sk, čo sa podarilo takmer do koruny vyčerpať.  

V roku 2006 získala Miestna ľudová knižnica v okresnej súťaži I. miesto a teda 
finančnú odmenu 2000,- Sk určenú na nákup literatúry v predajni Vydavateľstva 
Matice Slovenskej.  

Okrem spomenutého knižnicu v roku 2006 navštívili žiaci základnej školy 2., 3. 
a 4. triedy v rámci vyučovania. Knihovníčka p. Božena Kubisová ich oboznámila 
s prácou a významom knižnice, pripravila výstavku kníh. Žiaci si požičali knihy 
a mnohí z nich sa stali zaregistrovanými a stálymi čitateľmi knižnice.       

 
Spoločnosť Turiec Agro hospodárila v roku 2006 v katastri Slovenského 

Pravna cca na 800 ha poľnohospodárskej pôdy z toho ornej bolo 560 ha. Na 90 ha 
pestovali jačmeň s výnosom 4,1 ton z ha. Na 74 ha zasiali pšenicu a výnos bol 4,3 
tony. Kukuricu silážnu pestovali na 110 ha a výnos mali 30 ton, zrnovú kukuricu 
dopestovali na 70 ha a výnos bol 8 ton. Na 120 ha sa nachádzala lucerka na 
senažovanie, skosili ju 4-krát a výnos bol 24 ton. V maštaliach v Slovenskom Pravne 
chovali 510 kusov dojníc s priemernou dojivosťou 7000 l mlieka za rok na jednu 
dojnicu. Narodilo sa 545 kusov teliat. 

 
Prvý deň nového roka nás prekvapilo sneženie a denné teploty -6 oC. Aj ďalšie 

dni pretrvávalo sneženie a nedostatok miesta na cestách riešili pracovníci prevádzky 
odvážaním snehu za obec, do priekopy, oproti cintorínu. Január bol ako stvorený na 
korčuľovanie, pretože teploty sa pohybovali od -15 oC až do -20 oC. Celé dni 
pretrvávala inverzia a stromy vyzerali ako by ich začaroval Dedo Mráz. V noci pred 
23. januárom začal vietor robiť záveje a ráno už bola cesta do Turčianskych Teplíc 
nepriechodná. Cez deň sa vyjasnilo a slniečko sa počas nasledujúcich dní ukazovalo 
až do prvého februárového týždňa. Potom nás husté sneženie a nová nádielka 
snehu prekvapili len 17. februára, avšak ďalší deň bol krásny slnečný a toto 
pokračovalo aj predposledný februárový týždeň. 24. februára bolo Mateja – ten vraj 
ľady láme a ak ich nenájde tak ich narobí. Asi nenašiel pretože riadne prituhlo. 
Posledný februárový deň -15 oC. Aj v marci pokračovali mrazivé dni, doplnené 
o sneženie a občasný silný vietor. Niektoré dni si slnko prebojovalo cestu cez oblaky 
a tretí marcový týždeň boli jeho lúče intenzívnejšie.  

Prvý jarný deň bola teplota ráno -4 oC, no cez obed +8 oC. I keď snehu bolo 
ešte neúrekom miestami sa snažili prebojovať na svet prvé jarné kvety, zo snehu 
trčali snežienky. Ešte 26. marca boli na Šiancoch lyžiari využiť poslednýkrát svah. 
Následne začalo pršať, čo pokračovalo aj nasledujúce dni a spôsobilo vyliatie Turca 
i stratenie snehu z okolitých lúk a polí. Prvý apríl sa nezaprel a počasie bolo každú 
chvíľu iné. Takto to pokračovalo prvé dva aprílové týždne cez pracovné dní oblačno, 
víkend krásne jarné slnečné dni. Veľkonočný pondelok (18. apríla) ráno dážď, ale už 
cez obed sa vyjasnilo a poobedie bolo vhodné na prechádzky. Sobota 22. apríla bola 
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nádherná teplota cez deň dosahovala 20 oC aj v nedeľu už ráno 8:30 hod. teplomer 
ukazoval 15 oC. Ďalšie dni sa striedal dážď so slnkom a všetko sa začínalo zelenieť 
a pučať. 1. máj nejako nevynikal, bolo daždivo a len sem tam vykuklo slnko. Druhý 
májový týždeň už teploty dosahovali do 25 oC. Slnko vychádzalo už o 5:30 hod. Traja 
zamrznutí muži (Pankrác, Servác, Bonifác) nič nezmohli proti slnku a teplotám 20 až 
24 oC. Od 28. mája ochladenie a dážď. Teploty sa pohybovali od 11 do 15 oC. 
Dokonca 1. júna napadol na horách sneh (aj na Martinských holiach). I napriek 
predpovediam o oteplení pretrvávalo daždivo a neprimerane chladno na dané ročné 
obdobie (teploty od 16 do 18 oC).  

Podľa teplôt leto prišlo už 11. júna (22 oC). Aj následne stúpali teploty dokonca 
na 32 oC. Obloha bez mráčika. Celý júl bolo nádherné letné počasie, búrka z tepla 
prišla asi len dvakrát. Najvyššie teploty 21. júla okolo 35 oC. August. bol oproti 
predchádzajúcemu mesiacu horší. Prvý týždeň ešte teplo 20 až 24 oC, následne už 
daždivo. Ku koncu augusta ešte návrat tepla do 28 oC. Prvý a druhý septembrový 
týždeň sa slnečné dni striedali s oblačnosťou.  

Jeseň prišla spolu s babím letom. Ráno síce hmly ale cez deň krásne slnečno. 
Takto pekne začal aj október. Dokonca 3. októbra večer o 19.00 hod teplomer 
ukazoval 20 oC. Priaznivé počasie sa pokazilo na konci októbra ochladením 
a dažďovými prehánkami. Na sviatok Všetkých svätých 1. novembra sme sviečky 
chodili páliť pomedzi dažďové a snehové prehánky. Ďalší deň nás ráno prekvapila 
snehová prikrývka, ktorá sa ale cez deň roztopila. Následne pretrvávalo sneženie 
a zima, všetci vodiči sa ponáhľali prezúvať zimné pneumatiky na autách. Sneh sa 
však roztopil a pokračovali daždivé dni. Martin na bielom koni neprišiel, teploty na 
obed dosahovali 2 oC. November pokračoval bez snehu s teplotami cez deň 10 oC. 
Rána i keď boli chladné ručička teplomeru pod bod mrazu nepadla. Aj na prelome 
novembra a decembra bolo relatívne teplo cez deň 8 až 10 oC.  

Prvý riadny sneh napadol 12. decembra, no udržal sa len krátko. Ďalšie dni 
bez snehu s teplotami len občas pod 0 oC. Sneženie začalo 20. decembra no 
vydržalo len do nasledujúceho dňa. Vianoce aj vianočné sviatky sme mali bez kúska 
snehovej pokrývky s teplotami okolo -3 oC. 27. decembra sa začalo s prípravou 
ľadovej plochy, no nasledujúci deň im na to nasnežilo. Slabá snehová pokrývka sa 
udržala aj 29. decembra. Silvester bol cez deň slnečný s teplotami -2 oC. 
 
 
 
 
Zapísala obecná kronikárka Zdenka Blašková 

 
 
 

Zápis do kroniky za rok 2006 bol schválený na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v Slovenskom Pravne dňa 30. októbra 2007 

 
 
 
 
       Ing. Ľubomír Lichner 
                    starosta obce         
     

     

 


