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2007 
 
Víchrica, ktorá sa v januári prehnala Slovenskom, Turiec iba „pošteklila“, 

avšak kraj neobišla chrípka a na viacerých školách museli vyhlásiť mimoriadne 
prázdniny. V máji slovenský prezident Ivan Gašparovič navštívil Martin a pri tej 
príležitosti sa stretol s turčianskymi starostami a primátormi, predstaviteľmi 
podnikateľskej sféry i kultúrnych inštitúcii. V júni sa Turcom prehnal silný vietor, ktorý 
pri cestách lámal stromy a spôsobil škody na majetkoch. V magickú sobotu 7.7. 2007 
sa v troch turčianskych mestách zosobášilo 31 párov. Slovenské liečebné kúpele 
v Turčianskych Tepliciach otvorili Spa a Aquapark, ktorý sa stal počas celého roka 
vyhľadávanou zábavou. Uprostred júla padali teplotné rekordy a dvakrát v Turci 
šantila silná búrka, ktorá spôsobovala škody najmä na lesnom poraste. V septembri 
mesto Martin spustilo kandidatúru o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Počas 
celého roka prebiehali výmeny na hlavných postoch v štátnej sfére. V niektorých 
obciach ešte aj počas roku 2007 volili starostov.     

 
K 1. januáru 2007 bolo v Slovenskom Pravne 950 obyvateľov. Na konci roka, 

teda k 31. decembru 2007, klesol počet na 947 ľudí. Do evidencie obyvateľstva 
pribudlo počas roka 9 detí z toho 2 chlapci a 7 dievčat. V priebehu roka zomrelo 7 
žien vo veku 72, 78, 81, 84, 86, 87 a 93 rokov a  8 mužov vo veku 34, 52, 56, 62, 63, 
66, 75 rokov a najstarší občan Pravna Ján Lichner vo veku 89 rokov. Do obce sa 
prihlásilo k trvalému pobytu 13 ľudí a počas roka sa odhlásilo 10 ľudí. K najstarším 
obyvateľom žijúcim v Slovenskom Pravne patrili 83-ročný Cyril Rajnák a 94-ročná 
Bernardína Šuchterová. Počas roka do stavu manželského vstúpil len jeden pár 
obyvateľov Slovenského Pravna, sobáš sa konal v katolíckom kostole. V sobášnej 
matrike sa uskutočnili ešte dva zápisy, ale mladých ľudí z okolitých dedín, ktorí 
uzavreli sobáše v evanjelickom a katolíckom kostole.  

V obci Slovenské Pravno, podľa evidencie obyvateľstva k 31.12.2007 žilo viac 
žien (478) ako mužov (470). Priemerný vek mužov bol 37,2 roka a žien 41,7 roka. 
Spolu bola v Pravne prevaha štyridsiatnikov (presne 39,4 roka). V evidencii 
obyvateľstva sa vyskytovalo 211 rôznych mien a 377 rôznych priezvisk. Najviac 
mužských mien bolo: Jozef, Ján a Peter. Najviac bolo nositeliek ženského mena 
Anna a až ďaleko menej Mária a Martina. Prím v priezviskách vedú Pálešovci 
u oboch pohlaví. Najsilnejším ročníkom boli obyvatelia narodení v roku 1977.    

V roku 2007 prebehla kolaudácia 1 novostavby. Nikto sa nepustil do 
novostavby. Ľudia  žiadali len o povolenia na menšie rekonštrukcie a úpravy svojich 
domov a iných budov.  

 
Za rok 2007 mal obecný úrad stanovený rozpočet príjmov 17.708.000,- Sk, čo 

splnil na 101%, nakoľko príjmy dosiahli výšku 17.931.103,- Sk. Výdavky zo 
stanoveného rozpočtu 17.708.000,- Sk boli 16.494.943,- Sk, čo je plnenie na 93%. 

Za vývoz komunálneho odpadu sa vyberala od obyvateľov v obci čiastka 250,- 
Sk za osobu a daň za psa bola 100,- Sk. 

Obecné zastupiteľstvo zasadalo počas roka jedenásťkrát.  
 Na prevádzke obecného úradu prebehli počas roka 2007 personálne zmeny. 
K septembru 2007 odišli z prevádzky Peter Vríčan a neskôr Emil Lukač. Počas roku 
2007 sa do aktivačnej činnosti prihlásilo 13 uchádzačov, ktorí podľa pokynov starostu 
a koordinátora Ivana Kardoša vykonávali nasledovné práce: čistili  verejné 
priestranstvá, autobusové zástavky, smetné koše pozdĺž chodníka, kosili  a čistili 
verejné priestranstvá, hrádze vedľa obecných komunikácií, tanečné kolo, cintorín, 
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čistili kanalizačné šachtv popri ceste, sadili stromky v obecnej hore, upratovali 
budovy v správe obce. Z väčších činností vymaľovali vnútorné priestory materskej 
školy a kládli betónové žľaby pozdĺž miestnej komunikácie v dĺžke 150m. 

V roku 2007 obecný úrad z rozpočtu obce financoval rekonštrukciu budovy 
Sokolovne čiastkou 85.340,- Sk. V miestnostiach opravili omietky a vymaľovali steny, 
vymenené boli svetlá a prebudovali bar. Do sokolovne zakúpili staršie sedačky a dali 
urobiť dvere v hodnote 32.115,- Sk. V starej požiarnej zbrojnici prebehla 
rekonštrukcia podlahy a rozvodov elektriny, vymaľované boli steny, na strop dali 
okrasné kazety a vymenili dvere v cene 82.860,-. Asfaltovanie miestnej komunikácie 
v Novej kolónii od predajne Jednoty po otoč pri Materskej škole stálo 545.440,- Sk. 
Rekonštrukcia miestnej komunikácie položením žľabov na odtok vody od Hrúzov po 
Jednotu a od Miestneho kultúrneho strediska po Gleskov sa uskutočnila v cene 
494.400,- Sk.   
 
 Kultúrne akcie sa väčšinou diali pod patronátom obecného úradu a podieľali 
sa na nich viaceré organizácie.  
  Hokej stihli hrať nadšenci tohto športu len počas vianočných sviatkov roku 
2007, inak vôbec neboli priaznivé podmienky. Aj zápasy sa odohrávali len medzi 
miestnymi, nestihli zavolať hráčov z okolitých dedín.   
 V sobotu 17. februára 2007 chodili po obci fašiangové sprievody masiek, 
harmonikári a požiarnici s pokladničkou, kde ľudia dávali korunky a do pripraveného 
koša suroviny na večernú zábavu (bližšie v časti Dobrovoľný hasičský zbor). 
 Dňa 15. apríla 2007 sa uskutočnili oslavy 62. výročia oslobodenia obce. 
Tradičný každoročný program na námestí tentoraz spestrili najmladšie mažoretky.  
Po úvodnej hymne zaznel spev žien miestneho spevokolu, nasledovala báseň 
(Zdenka Blašková), príhovor starostu obce Ing. Ľubomíra Lichnera a položenie venca 
k pomníku padlých vojakov. Potom nasledovali tradičné strelecké preteky na 
miestnej strelnici (bližšie Základná organizácia Združenie technických športových 
činností). 
 Je veľmi dobré, že existujú ešte zvyky, ktoré sa aj naďalej udržiavajú. 
A jedným z takýchto zvykov je stavanie májov. Posledný aprílový predvečer stavali 
miestni mládenci máj pred budovou obecného úradu. Vyhrával pritom obecný 
rozhlas. 

Dňa 13. mája 2007 sa vo vynovenej Sokolovni stretli matky a staré matky zo 
Slovenského Pravna pri príležitosti sviatku Dňa matiek. Ako darček obdržali mydlo 
a podstavec pod teplé hrnce. Na úvod zaspievali členky miestneho spevokolu, báseň 
predniesla Zdenka Blašková, potom sa všetkým prítomným prihovoril starosta Ing. 
Ľubomír Lichner a oficiálnejšiu časť uzavreli opäť speváčky. S ďalším 
pestrým programom vystúpili deti materskej školy a žiaci základnej školy. Veľmi 
pekná a zábavná bola scénka miestnych speváčok. Samozrejme nesmeli chýbať 
viaceré skupinky mažoriek, ktoré aj uzatvárali toto slnečné popoludnie.   

Dňa 3. júna 2007 sa Deň detí, pre nepriazeň počasia, uskutočnil v Telocvični 
Základnej školy. Deti si pochutnali na sladkých balíčkoch, ktoré dostali pri vstupe. 
ďalšie sladké odmeny mohli vyhrať pri rôznych súťažiach. Do nálady im hral Peter 
Kurinský.   

Dňa 23. júna 2007 v krásny letný deň sa uskutočnila Jánska vatra, ktorej 
v poobedných hodinách predchádzalo vystúpenie mažoretiek všetkých skupín 
a ukážky z výcviku psa. Ešte pred zapálením vatry sa strhla silná prietrž mračien, 
ktorá však rýchlo prehrmela a zapáleniu vatry a následnej disko-zábave do ranných 
hodín už nič nebránilo.    
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Dňa 30. júna 2007 sa uskutočnila futbalová súťaž medzi dedinami, ktorej sa 
zúčastnili nielen okolité obce Pravno a Rudno, ale aj vzdialenejšie Malý Čepčín a 
Blatnica (bližšie v časti Telovýchovná jednota Sokol). 

Nedeľné popoludnie prvého prázdninového víkendu 1. júla 2007 bolo 
venované tradičnej každoročnej prehliadke mažoretiek na tanečnom kole. Akcia sa 
začala pochodom jednotlivých mažoretkovských družstiev od námestia po tanečné 
kolo. Po úvodnom slove p. Eleny Brngálovej a starostu Ing. Ľubomíra Lichnera 
vystúpili postupne tri družstvá mažoretiek zo Slovenského Pravna, skupina dievčat 
z Turčianskych Teplíc a jedno družstvo z Malého Čepčína. Pestrú pochodovú paletu 
doplnilo vystúpenie čepčianskych dievčat s írskym tancom. Záverečnou bodkou bol 
spoločný pochod všetkých troch pravnianských skupín. Najstaršie mažoretky 
pripravili pre svoju vedúcu p. Elenu Brngálovú prekvapenie, bez jej vedomia nacvičili 
vystúpenie od p. starostu si vypýtali peniaze na nové kostýmy a po poďakovaní 
predviedli pripravený program. Dojatie p. Eleny Brngálovej bolo veľké.  

Dobrovoľný hasičský zbor dal dňa 21. júla 2007 slávnostne požehnať sochu 
sv. Floriána patróna požiarnikov, ktorú osadili pred budovou Požiarnej zbrojnice. 
Oslavy pokračovali tanečnou zábavou na tanečnom kole (bližšie v časti Dobrovoľný 
hasičský zbor).    
 Dňa 28. augusta 2007 sa pred budovou Obecného úradu uskutočnilo 63. 
výročie Slovenského národného povstania. Aj tento rok program spestrili malé 
mažoretky. Po úvodnej hymne, zaznel spev žien miestneho spevokolu. Program 
pokračoval básňou (Zdenka Blašková), príhovorom starostu Ing. Ľubomíra Lichnera 
a kladením venca k pomníku padlým. Potom vystúpili mažoretky a slávnosť zakončili 
speváčky. V podvečerných hodinách oslavy pokračovali na tanečnom kole zapálením 
vatry a tanečnou zábavou (Peter Kurinský). 
 Dňa 28. októbra 2007 sa v Sokolovni uskutočnilo divadelné predstavenie 
ochotníkov z Kláštora pod Znievom. Hra so štúrovskou tematikou nepritiahla 
pozornosť ľudí a predstavenia sa zúčastnilo len veľmi málo obyvateľov Pravna. Snáď 
národovské dialógy, popretkávané historickými udalosťami obdobia uzákoňovania 
slovenčiny boli ťažko stráviteľné pre bežného diváka.   
 Ako už tradične bez snehu prišiel 8. decembra 2007 pred obecný úrad 
Mikuláš. Spolu s Čertom a Anjelom rozdávali každému zúčastnenému dieťaťu sladký 
balíček. Na námestí sa pri vysvietenom vianočnom stromčeku a nafukovacom 
veľkom snehuliakovi zišlo veľa detí, ktorých p. Eva Pálešová vyzývala k  zarecitovaní 
básničky, alebo zaspievaní pesničky. Predvianočnú náladu robili vianočné melódie, 
ktoré sa ozývali v miestnom rozhlase. 
 Vianočné predstavenie žiakov základnej školy a škôlkárov sa uskutočnilo dňa 
20. decembra 2007 v Sokolovni. Program otvorili p. riaditeľ Mgr. Juraj Kamarýt 
a úvodnú vianočnú báseň zarecitovala Zuzana Brngálová. Potom s pripravenými 
scénkami vystúpili deti MŠi. Úvod žiackeho vystúpenia patril mažoretkám, 
pokračovali žiačky s moderným tancom, ľudové pásmo hovoreného a spievaného 
slova. Vianočnú náladu pripomenuli deti vianočnými vinšovačkami a tancom na 
vianočné piesne. „Bežný“ deň školského vyučovania predviedli starší žiaci 
v úsmevnej scénke.    

 
Po zimných prázdninách nastúpili žiaci opäť do školy bez 1 dievčaťa, ktoré sa 

vrátilo do MŠ. Školáci reprezentovali školu vo viacerých športových súťažiach. 
V okresnom kole vo volejbale skončili starší žiaci na 1. mieste a v regionálnom kole 
na 2 mieste. V malom futbale obsadili mladší žiaci aj starší žiaci 3. miesta. 
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V okresnom kole vo vybíjanej skončili dievčatá 5.-6. ročníka na 2. mieste. Tretiaci 
absolvovali plavecký výcvik. 

Deti vynikali aj vo vedomostných súťažiach. V marci sa konal Matematický 
klokan, ktorého sa zúčastnilo 49 žiakov a úspešnou bola Zuzana Beňová s počtom 5 
klokanov. V apríli sa konalo školské kolo v prednese poézie a prózy, kde sa zapojilo 
19 žiakov v 3 kategóriách. Do okresného kola postúpili víťazi jednotlivých kategórii 
a získali - Adam Melioris 1. miesto v prednese poézie v I. kategórii a Matúš Čierny 3. 
miesto v prednese prózy v II. kategórii. Do olympiády v nemeckom jazyku sa zapojili 
3 žiaci a všetci postúpili do okresného kola, z ktorých Juraj Lichner postúpil do 
krajského kola, ale pre chrípku sa súťaže nemohol zúčastniť. Do školského kola 
geografickej olympiády sa zapojilo 19 žiakov, z ktorých 12 postúpilo do okresného 
kola. Dominik Brázda súťažil aj v krajskom kole, kde už neobsadil prvé miesta. 
Deviataci (v marci a apríli 2007) vypracovávali Monitor z matematiky s úspešnosťou 
49,6% a zo slovenského jazyka s úspešnosťou 65,2%. Žiačky Michaela Poništová 
a Sandra Grusmannová reprezentovali školu v regionálnom kole spevácke súťaže 
Zlatá guľka v Martine.  

Žiaci sa počas roka s triednymi učiteľmi zúčastňovali exkurzií a školských 
výletov. Deti 5.-7. ročníka si boli pozrieť Hvezdáreň v Žiari nad Hronom. Šiestaci 
videli v Slovenskom národnom múzeu v Martine výstavu Mamut na Slovensku. 
Piataci a siedmaci si v rámci výletu pozreli Lesnícky a drevársky skanzen pri Čiernom 
Balogu. Deviataci boli na exkurzií v Múzeu Slovenského národného povstania 
v Banskej Bystrici.  

V júni školské brány opustilo 39 žiakov a to 19 chlapcov a 20 dievčat. Všetci 
okrem 2 detí mali nastúpiť na vybrané stredné školy. Dve deti od septembra mali 
nastúpiť na osemročné gymnázium. Jeden žiak bol prijatý na štvorročné gymnázium. 
Na štvorročné stredné školy s maturitou odišlo 23 žiakov, na trojročné štúdium prijali 
10 žiakov a na dvojročnú strednú školu išiel 1 žiak.    

V septembri 2007 nastúpilo povinnú školskú dochádzku 179 žiakov z toho 94 
chlapcov a 85 dievčat. Prvýkrát prekročilo brány školy 14 detí a to 11 chlapcov a 3 
dievčatá. 

Na začiatku nového školského roka je menej športových a vedomostných 
súťaží. Uskutočnilo sa len okresné kolo cezpoľného behu, kde sa na 1. mieste 
umiestnil Lukáš Judák a 2. miesta obsadili Lenka Adámiková a Miroslav Pavlík. 

Samozrejme žiaci spolu s triednymi učiteľmi sa celý rok zapájali do projektov 
na aktuálne témy. Na fašiangy sa konal karneval. V mesiaci knihy pripravili výstavky 
kníh, prebiehali besedy o prečítaných knihách. Deti vyrábali pozdravy k Dňu matiek. 
Na jeseň mali žiaci karneval v maskách z prírodných materiálov. Uskutočnila sa 
šarkaniáda – púšťanie šarkanov. Do miestneho rozhlasu si žiaci pripravili reláciu 
k Mesiacu úcty k starším. V družine prebiehala tekvicová párty. Na Mikuláša nesmelo 
chýbať rozdávanie balíčkov a mikulášska diskotéka. Vyvrcholením roka je príprava 
na vianočnú akadémiu, na ktorej predvedú žiaci rodičom a divákom v Sokolovni 
každoročne zaujímavý program.  

Na dopravnom ihrisku v Turčianskych Tepliciach absolvovali deti hodiny 
dopravnej výchovy. Šiestaci mali zaujímavú besedu o rybárstve s p. Jánom 
Jesenským. Žiačky 7.-9. ročníka sa zúčastnili prednášky o dospievaní s MUDr. 
Patrikom  Gallom. Siedmaci a deviataci mali besedu o drogách.    

    
V januári 2007 pokračovalo 34 detí v navštevovaní Materskej školy, pribudlo 

k nim ešte jedno, ktoré sa vrátilo zo školy. Zápisu do 1. ročníka základnej školy sa 
zúčastnilo 14 detí, o odklad povinnej školskej dochádzky požiadali rodičia 3 detí. 
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S predškolákmi od februára 2007 p. učiteľka Krajčiová zo špeciálnej triedy Základnej 
školy trávila 45 minút s cieľom, aby deti ľahšie prekonávali prechod do školy na konci 
školského roka im dala test školskej zrelosti. O výsledkoch hovorila na zvolanom 
združení s každým rodičom individuálne. V marci 2007 na Deň učiteľov boli ocenené 
p. riaditeľka Anna Jesenská a p. učiteľka Jelena Timková. Všetci zamestnanci 
školstva sa mohli zúčastniť v Turčianskych Tepliciach divadelného predstavenia. Pri 
príležitosti Medzinárodného dňa detí dostala Materská škola od COOP Jednoty pod 
vedením predsedu dozorného výboru p. Miloslava Jeleňa 1000,- Sk, za čo kúpili 
deťom hračky a sladkosti. Posledný týždeň školského roka navštívili deti Materskej 
školy 1. triedu na Základnej škole, kde si prezreli priestory, do ktorých v septembri 
mali nastúpiť a prváci im predviedli čo sa za školský rok naučili. Materskú školu v júni 
opustilo 11 detí, ktoré od septembra nastúpili do Základnej školy. 

V septembri 2007 bolo zapísaných do Materskej školy 39 detí z toho zo 
Slovenského Pravna 24 detí a ostatné z Briešťa (1), Rudna (4), Polerieky (1), 
Ondrašovej (3), Laclavej (2), Kaľamenovej (1) a Jasenova (3). V škôlke pracovali 3 
pedagogické pracovníčky s potrebným pedagogickým vzdelaním a 2 prevádzkové 
pracovníčky. Deti sa mohli zapojiť do krúžkov a to literárno- dramatického pod 
vedením p. učiteľky Kataríny Zelienkovej, krúžku ľudových tradícii, ktorý viedla p. 
učiteľka Jelena Timková. Hudobno-tanečný a výtvarný viedli pani učiteľky z Ľudovej 
školy umenia v Mošovciach. Zdokonaľovať v angličtine sa deti mohli pod vedením p. 
Elišky Tencerovej. V októbri sa p. riaditeľka a p. učiteľka Timková zúčastnili 
Národného projektu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti 
komunikačných zručností manažmentu a marketingu školy. V novembri sa 
v Základnej škole konalo divadelné predstavenie No počkaj zajac, ktoré si boli 
pozrieť aj škôlkári.  

Obecný úrad v roku 2007 zakúpil do areálu MŠ šplhaciu vežu, do jedálne 
daroval počítač a zakúpil potrebné hrnce i riad, dal opraviť zatekajúcu strechu. 
Pracovníci prevádzky sa počas roka starajú o okolie škôlky. Deťom pomohli aj 
manželia Štefkovci z Polerieky zakúpením učebných pomôcok, podlahovej krytiny do 
šatne a kobercom do triedy .          

Samozrejme deti miestnej materskej školy pod vedením svojich učiteliek sa 
zapájajú do všetkých kultúrnych podujatí, ktoré sa počas roka v obci konajú.  

 
V roku 2007 bolo do knihy pokrstených zapísaných 12 detí a 2 dospelí z toho 

zo Slovenského Pravna boli 2 chlapci a 3 dievčatá. Sobáše sa uskutočnili 2 a pani 
farárka 2-krát požehnala manželstvo už predtým úradne zosobášených párov. Do 
knihy zosnulých pribudlo počas roka 18 zápisov, z toho zomreli 7 Pravňanov a 4 
Pravňanky. Na konfirmácii, ktorá sa uskutočnila 3. júna 2007 boli 10 chlapci, 2 
dievčatá a konfirmovaní boli aj 3 dospelí. 

Pani farárka Zlatica Karasková v roku 2007 vyučovala na miestnej základnej 
škole náboženstvo, prihlásených bolo okolo 44 detí. Po nástupe na materskú 
dovolenku ju zastupoval p. farár Milan Kubík z Blatnice. 

Aj v roku 2007 sa záujemci o operu zúčastnili v Necpaloch operného 
predstavenia od V. Kubičku s názvom Kristov dotyk. V apríli 2007 sa cirkevný 
spevácky zbor, ktorý tvoria členky miestneho spevokolu a členovia cirkevného zboru 
celkovo 20 ľudí, zúčastnili podujatia Stretnutie spevokolov Turca. V lete pri príležitosti 
osláv Dobrovoľného požiarneho zboru p. farárka posvätila sochu sv. Floriána. 
V októbri 2007 na výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, zakladateľa 
Slovenskej národnej rady sa uskutočnilo v kostole stretnutie seniorov, prednáška 
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a cirkevný zbor zaspieval piesne Kristíny Rojovej, ktorej výročie úmrtia sme si tiež 
v roku 2007 pripomínali.  

Od novembra 2007 p. farárku Karaskovú v čase jej materskej dovolenky 
zastupovali p. farári z Mošoviec, Hája, Blatnice a Ivančinej. 

Na kostole a okolí boli počas roku 2007 vykonávané len bežné úpravy zelene, 
žiadne väčšie opravy sa nerealizovali. Nakoľko všetky financie boli šetrené na 
rekonštrukciu strechy kostola, ktorá sa má vykonať v roku 2008.   

 
V roku 2007 bolo zapísané do knihy pokrstených 6 detí a to 3 chlapci a 3 

dievčatá, z toho zo Slovenského Pravna bolo 1 dievča. V sobášnej matrike sa 
uskutočnili 3 zápisy z toho bol 1 sobáš sanácia, čo znamená administratívne 
požehnanie manželského zväzku biskupom. Jeden pár sobášený v kostole boli 
Pravňania. Pán farár vo svojej farnosti odslúžil 16 pohrebov. V Slovenskom Pravne 
pochoval 5 ľudí a to 1 muža a 4 ženy. Sviatosť 1. svätého prijímania prijalo 6 detí. 

Náboženskú výchovu v roku 2007 vyučovala katechétka p. Anna Varholová 
a prihlásených bolo 53 detí. Triedy bývali spojené a tak učila týždenne 4 hodiny 
s jednotlivými ročníkmi. 

V lete sa konalo slávnostné požehnanie sochy sv. Floriána. Počas vianočných 
sviatkov sa v kostole uskutočnila jasličková slávnosť, kde deti vystúpili s pripraveným 
programom. 

Na kostole v Slovenskom Pravne bola natretá strecha a ošetrené boli jej 
drevené časti.   

 
Telovýchovná jednota Sokol počas roka 2007 pripravila viaceré športové 

podujatia. Dňa 8. júna 2007 sa na počesť nášho občana Vladimíra Simonidesa, ktorý 
pri výkone povolania zahynul, uskutočnil priateľský zápas Pravna s Dubovým na 
domácom trávniku. Možno domáce prostredie dopomohlo pravňanom k víťazstvu. 
Zavŕšením futbalovej sezóny bol futbalový turnaj medzi obcami Pravno, Rudno, Malý 
Čepčín a Blatnica. Na prvom mieste skončili hráči Malého Čepčína, za nimi Blatnica 
a na treťom mieste sa umiestnili domáci . Rudnu ostala posledná priečka.   

Futbalové kolá jarnej sezóny pokračovali muži z 8. pozície z 10. družstiev, 
postupne sa zlepšili a vystúpili na 6. pozíciu. Sezónu ukončili na 7 mieste s rovnakým 
počtom bodov ako Kláštor pod Znievom B, ale horším skóre. Trénoval ich Roman 
Hanko. Dorastenci pokračovali na jar z 9. miesta zo 16. družstiev a neskôr striedali 
10 a 11. priečku. Skončili 10. s rovnakým počtom bodov ako Krpeľany, ale horším 
skóre. Trénerom dorastencov bol Jaroslav Páleš. Žiaci z 3. priečky z 11. družstiev 
klesli na 4. a raz aj na 5. pozíciu. Sezónu ukončili ako 4. Trénerom bol Ján Fontány.    

Futbalové kolá jesennej novej sezóny začali muži prehrou so Štiavničkou 
a nedarilo sa im celú jeseň stále ostávali na 12 poslednom mieste, len pár zápasov 
vďaka  remíze vyskočili na 11. priečku, ale jesennú časť sezónu ukončili 12. 
Dorastenci nad Ďanovou vyhrali a z 9. družstiev sa umiestňovali striedavo na 2 a 3. 
priečke. Nakoniec skončili na 3. pozícii. Žiaci začali sezónu remízou s Mošovcami 
a zo 4. potom 5. priečky z 10. družstiev sa vyšplhali na 3. miesto, kde zotrvali do 
konca jesennej časti. 

Pravňanským futbalistom boli v roku 2007 zakúpené nové dresy. Okrem 
tradičnej údržby trávnika a okolia ihriska boli v roku 2007 natreté a renovované 
futbalové bránky a uskutočnila sa rekonštrukcia spŕch hráčov.    

 
Dňa 17. februára 2007 sa uskutočnili v obci Fašiangy. Po sprievode masiek 

celou dedinou sa večer z utŕžených financii a tovarov uskutočnila zábava so živou 
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hudbou. Na svoje si prišli staršie i mladšie ročníky, pretože hudobníci striedali 
tanečné kolá ľudových a moderných piesní. Ako tradične praženica bola výborná 
a na oživenie sa uskutočnila tombola, kde bolo možné vyhrať mnoho zaujímavých 
cien. 

Samozrejme dlho pripravovanou a veľkou akciou Dobrovoľného hasičského 
zboru bolo slávnostné požehnanie sochy Sv. Floriána, ktoré sa konalo 21. júla 2007. 
Oslavy sa začali pred budovou Požiarnej zbrojnice, kde za účasti hostí (členovia 
Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Turčianske Teplice, požiarnici 
z družobnej obce Lehota pod Vtáčnikom, starostovia obcí) a požiarnikov okrsku bola 
katolíckym farárom a evanjelickou farárkou požehnaná socha patróna požiarnikov 
osadená do novovybudovaného podstavca. Po úvodnom slove starostu obce Ing. 
Ľubomíra Lichnera vystúpil s príhovorom predseda Dobrovoľného hasičského zboru 
Peter Vríčan. Program pokračoval prejavom Miloslava Jeleňa staršieho, ktorý priblížil 
históriu zboru v obci a historickú postavu sv. Floriána. Ďalej boli odovzdávané 
ďakovné listy. Členky miestneho spevokolu vystúpili s novopripravenou piesňou 
venovanou všetkým požiarnikom. Po požehnaní sochy program pokračoval na 
Tanečnom kole, kde profesionálni požiarnici predviedli divákom vyprošťovanie ľudí 
z horiaceho auta. Tanečná zábava, ktorú otvorili mažoretky pokračovala až do 
skorých ranných hodín.  

Členskú základňu tvorilo v roku 2007 118 členov z toho 38 žien. Výbor, ktorý 
sa skladal z 20 členov zasadal počas roku 7-krát. 

V obci bolo prevedené okrskové cvičenie dňa 26. mája 2007 a miestne 
cvičenie dňa 17. septembra 2007, ktorého sa zúčastnilo zásahové družstvo a 10 
občanov. Mladí požiarnici sa zapojili do súťaže „Plameň“, ktorá sa konala 
v Diviakoch.  

V roku 2007 požiarnici zasahovali pri požiari, keď v Jasenovom dňa 27. 
januára 2007 horela strecha na jednom z domov. 

 
Spolok Poľovnícke združenie Holý vrch sa stretávalo na členských schôdzach 

(90% účasť). Zúčastňovalo sa zasadnutí, kde bol prizvaný predseda dozornej rady. 
Činnosť združenia riadil sedemčlenný výbor volený v roku 2006. V roku 2007 boli za  
riadnych členov prijatí Bc. Andrej Hrúz, Ľuboš Fuzák, Ing. Libor Ličko a Matej 
Lichner. V roku 2007 opustili rady poľovníkov dvaja dlhoročný členovia združenia a to 
čestný člen Slávko Lukáč a zakladajúci člen združenia Ján Lichner. 

I napriek zisteným stopám pytliactva v revíri bol realizovaný odstrel na 67,9 % 
z plánovaných 56 kusov bolo ulovených 38 kusov. Ulovili 5 srncov, 2 srny, 9 jeleňov, 
11 jeleníc a 8 jelenčiat. Z diviačej zvery ulovili 1 diviaka, 8 lanštiakov a 2 diviačatá. 
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 Bello Ličko srnca 
s bodovou hodnotou 90,6 bodu CIC, p. Ruffer jeleňa s bodovou hodnotou 166 bodov 
CIC a Dušan Gríger jeleňa s bodovou hodnotou 146,59 bodu CIC. Z diviačej zveri 
najlepšiu trofej strelil Ján. Hanus s bodovou hodnotou 116,35 bodu CIC.     

  
Spolok Demokratickej únie žien v roku 2007 opäť usporiadal milé posedenie 

pre svoje členky pri príležitosti Dňa matiek. 
Dňa 31. júla 2007 sa záujemkyne zúčastnili prednášky o zdravých matracoch, 

prikrývkach a vankúšoch.  
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V roku 2007 na jar členky únie zorganizovali brigádu a Miestne kultúrne 
stredisko sa podrobilo veľkému jarnému upratovaniu. V roku 2007 každá členka 
Demokratickej únie žien obdržala nový preukaz.  

  
Dňa 15. apríla 2007 sa uskutočnila strelecká súťaž o putovný pohár 

oslobodenia Slovenského Pravna. Súťažilo 9 trojčlenných družstiev a jednotlivci. Za 
domácich sa streľby zúčastnilo družstvo v zložení Ján Hrúz, Jozef Páleš a Miroslav 
Páleš. Putovný pohár získalo družstvo strelcov z II. skupiny ŠKP z  Martina, druhé 
miesto obsadili strelci I. skupiny z Turian a tretie miesto obsadili strelci II. skupiny 
ŠSK z Martina. V súťaži jednotlivcov prvé miesto obsadil Ivan Vandlík z Martina, 
druhé miesto získal Branislav Glejtek tiež z Martina a na treťom sa umiestnil Miloš 
Líška z Turian. Na regulárnosť strelieb dohliadal hlavný rozhodca Ján Zemko.  

Dňa 14. apríla 2007 sa na strelnici konali skúšobné streľby.  
V roku 2007 zomrel dlhoročný pokladník organizácie p. Jaroslav Roh a jeho 

funkcia zatiaľ nemá nástupcu.       
 
V roku 2007 bolo v miestnej Ľudovej knižnici zaregistrovaných 121 čitateľov, 

z toho 62 čitateľov bolo detí do 15-tich rokov. Knižnicu navštívilo 1617 záujemcov 
o literatúru, ktorí si vypožičali 6514 kníh, z toho najviac krásnej literatúry pre 
dospelých (4198 ks), potom krásnej literatúry pre deti (1972 ks). Menší záujem bol 
o odbornú literatúru pre dospelých (625 ks) a pre deti (394 ks).  

Metodička Turčianskej knižnice v Martine p. Tatiana Sivová venovala knižnici 
rôzne periodiká (vlastné časopisy), z ktorých si čitatelia počas roku 2007 požičali 225 
ks.  

Knižný fond tvorilo v roku 2007 spolu 4367 kníh, z toho pre dospelých 826 ks 
odbornej literatúry a 2024 ks krásnej literatúry. Zvyšok boli knihy pre deti a to 
odbornej 346 ks a krásnej 1171 ks. V roku 2007 z príspevku Obecného úradu  
pribudlo do knižnice 85 kníh v cene 18.256,- Sk. Za výhru v súťaži knižníc v roku 
2006 bolo v roku 2007 zakúpených 7 kníh a 6 kníh v angličtine darovala knižnici p. 
Jana Zelienková. Celkovo do knižnice v roku 2007 pribudlo 98 kníh. Pre veľké 
opotrebenie, čiastočné znehodnotenie a zastaranosť bolo vyradených 31 kníh 
z fondu knižnice.   

Okrem spomenutého knižnicu aj v roku 2007 navštívili žiaci 1. až 4. triedy 
miestnej základnej školy. Knihovníčka p. Božena Kubisová ich oboznámila s prácou 
a významom knižnice, pripravila výstavku kníh. Do evidencie čitateľov sa tak zapísali 
noví aktívni členovia a to nielen miestni, ale aj z okolitých obcí. 

 
Urbár Slovenské Pravno je spoločenstvo ľudí, ktorí vlastnia lesnú pôdu 

v katastri Slovenského Pravna. Výbor tvoria predseda Marián Gíreth, tajomník Juraj 
Lamoš, hospodár Ján Stračiak, ekonómka Ing. Milena Timková a pokladníčka Viera 
Felcanová, členom výboru je aj Vladimír Felcan. Dozornú radu tvoria Michal Páleš 
a Mária Windischová. Výbor sa schádza 1-krát za tri mesiace. Na schôdzach si 
rozdelia úlohy, riešia problémy, ktoré vznikajú a kontrolujú splnenie úloh, ktoré si na 
predchádzajúcich schôdzach stanovili. Výbor bol volený každé 4 roky, neskôr sa to 
zmenilo na každých 5 rokov. Funkčné obdobie terajšieho výboru končí v roku 2008. 
Majú svojho odborného lesného hospodára Jána Murárika z Beníc, ktorý riadi 
celkovú činnosť spoločenstva, čo sa týka hospodárenia v lesoch – ochrana, značenie 
a výrub lesného porastu. Každoročne sa koná výročná schôdza, ktorej sa zúčastňujú 
aj ostatní urbárnici, ktorí majú záujem o svoju pôdu. 
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Urbár má 150 členov a vlastní celkovo 240 ha lesnej pôdy. Existujú vlastníci 
lesov, ktorí nemajú vysporiadané vlastníctvo asi 70 ha a za nich spoločenstvo 
odvádza Pozemkovému fondu 275,- Sk za ha.  

Spoločenstvo urbáru sa začalo formovať v roku 1992, kedy sa naskytla 
možnosť zobrať si lesy do vlastného hospodárenia. Potom ich dali do nájmu štátnym 
lesom, ktoré im platili určitú čiastku. Predsedom bol Ján Lichner. V roku 1996 
urbárnici začali sami hospodáriť s lesmi. Predsedom v tom čase bol Ing. Ľubomír 
Lichner (č.d. 33). Od roku 2002 je predsedom Marián Gireth. Spoločenstvo má svoje 
stanovy, ktoré boli prijaté na výročnej schôdzi a činnosť urbáru sa riadi podľa nich.        

 
Spoločnosť Turiec Agro hospodárila v roku 2007 v katastri Slovenského 

Pravna cca na 667 ha poľnohospodárskej pôdy z toho ornej bolo 454 ha. Na 164 ha 
pestovali jačmeň s výnosom 39,5 m/ha. Kukuricu pestovali na 155 ha - na 120 ha 
bola silážna s výnosom 306 m/ha a na 35 ha bola zrnová pričom výnos z nej bol 70 
m/ha. Na 100 ha sa nachádzala lucerka na senažovanie. V maštaliach v Slovenskom 
Pravne chovali 506 kusov dojníc s priemernou dojivosťou 7697 l mlieka za rok na 
jednu dojnicu. Narodilo sa 535 kusov teliat. 

 
V Slovenskom Pravne fungujú aj viacerí súkromní podnikatelia, ktorí 

zamestnávajú miestnych občanov, alebo spravujú svoje prevádzky sami, s pomocou 
rodinných príslušníkov. Už dlhšie obdobie existuje v priestoroch bývalých majetkov 
firma Sokoltrans s r.o. a Autodoprava Jozef Páleš zaoberajúce sa vnútroštátnou 
a medzinárodnou prepravou a špedíciou.  

Po renovácii priestorov a okolia funguje v bývalej sýpke majetkov firma CNI 
Tlač servis s r.o. zaoberajúca sa miešaním tlačiarenských farieb. SlovSetra s r.o. 
opravuje a renovuje prevodovky. Firma Ekokartón s r.o. sa zaoberá papierenskou 
výrobou kartónov a Top Foils s.r.o. vyrábajúca termotransferové pásky a tlačiarne. 

V obci máme dve súkromné kaderníctva. Jedno sa nachádza v priestoroch 
kancelárií Štátnych lesov oproti Základnej škole a druhé je v strede dediny pri hlavnej 
cestnej komunikácii v miestnostiach, kde odjakživa bývalo kaderníctvo.  

Pri budove pošty sa nachádza predajňa Katmar ponúkajúca elektroniku, tovar 
pre domácnosť i stavby - vodárenský a kúrenársky materiál. Podobné domáce 
potreby, drogéria a umelé kvety s názvom Koreko, spolu so zákazkovou stolárskou 
výrobou sú v strede dediny pri hlavnej ceste v prebudovaných priestoroch bývalého 
stolárstva.   

Od minulého roku bola otvorená Darčeková predajňa, ktorá ponúka na predaj 
kvety a drobné darčekové predmety. 

Chorí ľudia veľmi oceňujú, že v Slovenskom Pravne funguje lekáreň – IZIS 
a výhodou je, že priestory sú  priamo v budove zdravotného strediska. 

V obci sa nachádzajú viaceré predajne potravín a to v Novej kolónii obchod 
COOP Jednota a pod zdravotným strediskom súkromný obchod Argolis spolu 
s rozličným tovarom. Tretie súkromné potraviny spolu s predajňou textilu sú pri 
hlavnej ceste asi 50 m od námestia smerom na Martin. 

Predajňa odevov typu second hand funguje pri rodinnom dome Zelienkovcov 
217  v Novej kolónii. 

V celej dedine sa nachádzajú 4 „pohostinstvá“: na námestí Reštaurácia, 
Cukráreň u Edwarda, v strede dediny Pohostinstvo Černá Hora a v Novej kolónii 
Pohostinstvo BUBA.  

V Slovenskom Pravne pracujú na základe živnostenského listu viacerí drobní, 
súkromní podnikatelia, vyrábajúci tovary, alebo poskytujúci služby. 
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Miestny kaštieľ sa v roku 2007 dostal do exekúcie a bol ponúkaný v dražbách 
na predaj. 

  
Prvý januárový deň sa vôbec nepodobal na zimu, nakoľko pršalo a teplota 

bola 0 oC. Na predtým nasneženej ceste sa vytvorila poriadna poľadovica. Daždivé 
a relatívne teplé počasie pokračovalo aj nasledujúce dni. V polovici januára bolo cez 
deň + 6 oC. Ochladilo sa na mínusové hodnoty až na konci januára. Miestni hokejisti 
sa pokúsili aj o prípravu ľadovej plochy, lenže už na ďalší deň začalo trvalo snežiť 
a následne sa opäť oteplilo. Až do Mateja 24. februára 2007 pokračovalo daždivé 
a na zimu až neprimerane teplé počasie. Matej sa teda nezaprel a narobil ľady, ale 
len mierne. Teplota sa pohybovala okolo 0 oC. Následne neočakávaný sneh spôsobil 
neprejazdnosť niektorých ciest na Slovensku. V Pravne zamestnanci prevádzky 
odhŕňali sneh. Naďalej sa striedal sneh s dažďom. Začiatkom marca vykuklo slnko 
a bolo celkom príjemné počasie. 

Prvý jarný deň bol veľmi chladný, zamračený a dokonca padal sneh. 
Nasledujúci deň sa to zmenilo a bolo už pekne. Všetko začalo kvitnúť a prvý aprílový 
deň bolo pred obedom 15 oC. Aj veľkonočné sviatky sa vydarili a dievčatám nebola 
taká zima, keď ich mládenci vykúpali vonku. Nasledujúci víkend už teplomer 
ukazoval 20 oC. Na konci apríla prišla čierňava, padli síce len štyri kvapky, ale objavili 
sa nad sebou krásne dve dúhy. Máj začal chladným počasím, dokonca jedno ráno 
bol mráz -2 oC. A od polovice mája prišlo výrazné oteplenie a na konci mesiaca už 
bolo 25 oC, teplo občas prerušili búrky a dážď. Prvý júnový týždeň sa ručička 
teplomera vyšplhala ráno o 9.00 hod už na 26 oC a k obedu až na 29 oC. Takto to 
pokračovalo do konca júna. 

Leto začalo v plnom prúde teplotami 29 oC, ešte večer o 19.00 hod bolo 21 oC. 
Následne sa zatiahlo, prišiel silný vietor a búrka, spôsobil výpadok elektriny. V júli 
prišlo ochladenie, druhý júlový týždeň bolo cez deň len 14 – 16 oC a daždivo. Ďalší 
víkend nastúpili horúčavy, teplomer ukazoval 30 oC a takto to pokračovalo až do 
augusta.  I keď sa v auguste párkrát oteplilo, teploty už neprekročili 30 oC. Dňa 23. 
augusta v noci prišla opäť silná búrka, ktorá spôsobila výpadok elektriny a poruchu 
odstránili až nasledujúce dopoludnie. September so sebou priniesol aj jeseň. 
Ochladilo sa a bolo daždivo. 

Aj prvý jesenný deň bolo chladno teplomer ráno ukazoval 7 oC, cez deň 13 oC. 
Nasledujúce dni ráno už bývali hmly, ale cez deň sa vyčasilo a slniečko pohnalo 
ručičku teplomera na 20 oC. Takéto počasie, len s nižšími teplotami, pokračovalo do 
polovice októbra, kedy ráno prišli prvé mrazy okolo – 5 oC. Nasledujúci deň začali 
snehovo-dažďové prehánky. Sviečky na sviatok Všetkých svätých nechceli horieť, 
pretože bolo síce slnečno, ale fúkal silný vietor. Martin (11. novembra) prišiel na 
bielom koni a snehová pokrývka sa udržala, ba pribúdala skoro celý nasledujúci 
týždeň. Vzápätí ďalší týždeň priniesol so sebou oteplenie a cez víkend, kto nestihol 
jesenné práce v záhrade mal šancu dokončiť zameškané. Katarína bola na blate. 
Potom sneh pokryl krajinu, ale prvé decembrové dni zase vďaka dažďu zmizol. 
Miesto snehu sa dažďové kvapky sypali z oblohy až do polovice decembra. 

Zima začala mrazom – 8 až – 10 oC, ale bez snehu. Vianoce boli bez snehu, 
ale aspoň mráz vyfarbil stromy bielou námrazou. Aj priaznivci hokeja mohli spraviť 
ľad a usporadúvať vzájomné zápasy. Celé vianočné sviatky ručička teplomeru 
nestúpla nad 0 oC a okolitá krajina bola zahalená do srieňu i sem-tam do mrazivej 
hmly. Málinko snehových vločiek padlo až na Silvestra.     

 
 

 Počasie 
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Zapísala obecná kronikárka Mgr. Zdenka Blašková. 
 
 
 

Zápis do kroniky za rok 2007 bol schválený na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v Slovenskom Pravne dňa 28. októbra 2008. 

 
 
 
 
       Ing. Ľubomír Lichner 
                    starosta obce         
     

     

 

 
 
 
     

 


