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2008 
 
Celý rok sa niesol v znamení príprav prechodu na euro. V júni 2008 lídri 

Európskej únie na summite v Bruseli schválili zavedenie eura na Slovensku. 
Schvaľovanie nového cestného zákona prešlo opakovanými prerokovaniami, keď ho 
prezident vrátil do Národnej rady Slovenskej republiky. Nakoniec bol schválený 
v decembri 2008. Jednou z hlavných noviniek bolo, že v obciach sa od nového roku 
malo jazdiť maximálne 50 km/hod. Rok 2008 priniesol vo svete finančnú krízu, ktorá 
zasiahla medzi prvými automobilový sektor a tak neobišla ani Slovensko. V zahraničí 
klesol záujem o kúpu áut a tak závody na Slovensku postupne znižovali výrobu 
a začali aj s prepúšťaním. Postupne aj v iných odvetviach ubúdali zákazky a tiež 
začali so znižovaním výroby a s prepúšťaním zamestnancov.   

 
K 1. januáru 2008 bolo v Slovenskom Pravne 947 obyvateľov. Na konci roka, 

teda k 31. decembru 2008, stúpol počet na 952 ľudí. Počas roka do evidencie 
obyvateľstva ako novonarodené deti boli zapísané len 3 dievčatá. V priebehu roka 
zomrelo 6 žien vo veku 66, 75, 80, 82, 87 a 94 rokov a  5 mužov vo veku 58, 59, 59, 
60 a 71 rokov. Do obce sa prihlásilo k trvalému pobytu 20 ľudí a počas roka sa 
odhlásilo 7 ľudí. K najstarším obyvateľom žijúcim v Slovenskom Pravne patrili 84-
ročný Cyril Rajnák a 95-ročná Bernardína Šuchterová. Počas roka do stavu 
manželského vstúpili 3 páry. Jeden pár obyvateľov Slovenského Pravna, sobáš sa 
konal v evanjelickom kostole. V sobášnej matrike sa uskutočnili ešte dva zápisy, ale 
mladých ľudí z okolitých dedín, ktorí uzavreli sobáše na obecnom úrade a 
v katolíckom kostole.  

V roku 2008 boli vydané stavebné povolenia na 2 rodinné domy a stavebné 
povolenie na čerpaciu stanicu pohonných hmôt. Ľudia žiadali povolenia na menšie 
rekonštrukcie a úpravy svojich domov i iných budov. Vyskytli sa aj žiadosti na 
budovanie malých domových čističiek odpadových vôd.  

 
Za rok 2008 mal obecný úrad stanovený rozpočet príjmov 18.540.000,- Sk, čo 

splnil na 102%, nakoľko príjmy dosiahli výšku 18.820.715,- Sk. Výdavky zo 
stanoveného rozpočtu 18.540.000,- Sk boli 17.374.763,- Sk, čo je plnenie na 94%. 

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 desaťkrát.  
 Na prevádzku obecného úradu v januári 2008 nastúpil nový pracovník Ivan 
Hromada.  Počas roku 2008 od januára do marca sa do aktivačnej činnosti prihlásilo 
13 uchádzačov a v období od júna do novembra 8 uchádzačov. V zimnom období 
čistili a odpratávali sneh z miestnych komunikácii. V letnom období čistili verejné 
priestranstvá, autobusové zástavky, smetné koše pozdĺž chodníka, kosili hrádze 
vedľa obecných komunikácií, tanečné kolo, cintorín, čistili kanalizačné šachty popri 
ceste, sadili stromčeky v obecnej hore, upratovali budovy v správe obce. Z väčších 
činností betónovali podlahy a opravovali omietky v budove šatní futbalistov. 

V roku 2008 obecný úrad z rozpočtu obce spolufinancoval rekonštrukciu 
športových zariadení – tribúny, zakrytie kanála povrchových vôd cez Snovákeje 
záhradu (č.d. 297) a vybudovanie parkoviska pod katolíckym kostolom. 

 
Po dlhom čase sa v lete na žiadosť rodičov uskutočnili dve uvítania detí do 

života v obradnej miestnosti.  Rodičia Michaela a Ján Gírethovci doniesli na uvítanie 
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Oslavy 
oslobodenia 
obce 
 

svoju dcérku Ninu a tak isto Renáta a Radovan Brngalovci prišli spolu s rodinou 
a dcérkou Alexandrou.    

 
 Kultúrne akcie sa väčšinou diali pod patronátom obecného úradu .  
 Prvého januára 2008 sa občanom Slovenského Pravna prihovoril v miestnom 
rozhlase starosta Ing. Ľubomír Lichner.  
 Poslednú fašiangovú sobotu 2. februára 2008 po uliciach Pravna chodili 2 tímy 
fašiangových maškár s harmonikármi a požiarnickým pokladníkom. Samozrejme 
večer sa konala fašiangová zábava (bližšie v časti Dobrovoľný hasičský zbor).  
 Dňa 20. apríla 2008 sa uskutočnili oslavy 63. výročia oslobodenia obce. Na 
námestí sa zišli len strelecké družstvá, poslanci a málinko obyvateľov. 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. Spomienkovú akciu ukončili spevom ženy zo spevokolu. 
Potom nasledovali tradičné strelecké preteky na miestnej strelnici (bližšie Základná 
organizácia Združenie technických športových činností). 

Dňa 4. mája 2008, o týždeň skôr ako bol oficiálne v kalendári zaznačený deň 
matiek, sa uskutočnil program pri príležitosti tohto sviatku v miestnej Sokolovni. Na 
úvod odznela báseň (Zdenka Blašková), potom sa všetkým prítomným prihovoril 
zástupca starostu Radovan Brngal. Tento rok prijala pozvanie pani Maja Velšicová, 
ktorá hodinku zabávala prítomných známymi i menej populárnymi pesničkami a 
vtipnými scénkami.  

Dňa 1. júna 2008 sa konal Deň detí v areáli Materskej školy. Balíčky od 
Obecného úradu tento krát dostali deti až keď doniesli ukázať pár cukríkov, ktoré 
vyhrali v súťažiach. Okrem školských pedagógov, ktorí odmeňovali deti cukríkmi za 
splnené úlohy, boli veľkou atrakciou požiarnici. Na ich stanovišti mali deti s malými 
striekačkami triafať prúdom vody do nastavaných plechovíc. Do nálady im hral Peter 
Kurinský.   

Dňa 28. júna 2008 sa uskutočnila futbalová súťaž medzi dedinami, ktorej sa 
zúčastnili hráči Slovenského Pravna, Malého Čepčína, Kláštora pod Znievom a 
Blatnice (bližšie v časti Obecný futbalový klub). V prestávkach medzi jednotlivými 
zápasmi vystupovali viaceré skupiny mažoretiek zo Slovenského Pravna, Malého 
Čepčína a Turčianskych Teplíc.   

Dobrovoľný hasičský zbor dňa 19. júla 2008 usporiadal na tanečnom kole 
disko-zábavu v prírode (bližšie v časti Dobrovoľný hasičský zbor).    
 Dňa 29. augusta 2008 sa pred budovou Obecného úradu uskutočnilo 64. 
výročie Slovenského národného povstania. Po úvodnej hymne zaznela báseň 
(Zdenka Blašková), spev žien miestneho spevokolu. Program pokračoval príhovorom 
starostu Ing. Ľubomíra Lichnera a kladením venca k pomníku padlých. Slávnosť 
zakončili speváčky. V podvečerných hodinách oslavy pokračovali na tanečnom kole 
zapálením vatry a tanečnou zábavou (Peter Kurinský). O občerstvenie aj výborné 
grilované klobásky sa postarali požiarnici. Zábavu pokazila dažďová prehánka, po 
ktorej veľa ľudí odišlo. Takto ešte viackrát prerušil tancovanie dážď, ale tí čo vydržali 
sa dobre zabávali do rána.  
 Ako už tradične bez snehu prišiel 6. decembra 2008 pred obecný úrad Mikuláš 
spolu s Čertom a Anjelom. Pani Eva Pálešová vyzývala prítomné deti k zarecitovaniu 
básničky, alebo zaspievaniu pesničky, za čo im Mikuláš dal balíček plný sladkých 
dobrôt. Na námestí sa pri vysvietenom vianočnom stromčeku a nafukovacom veľkom 
snehuliakovi zišlo veľa detí. Predvianočnú náladu dopĺňali vianočné melódie, ktoré sa 
ozývali v miestnom rozhlase. 
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 Vianočné predstavenie žiakov základnej školy a škôlkarov sa uskutočnilo dňa 
18. decembra 2008 v Sokolovni. 
  

Po zimných prázdninách nastúpili žiaci opäť do školy. Žiaci 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 
aj starší žiaci 3. miesta. V okresnom kole vo vybíjanej skončili dievčatá 5.-6. ročníka 
na 2. mieste. Prvý krát sa žiaci základnej školy v Slovenskom Pravne zúčastnili 
Turčianskych hier mládeže, kde vo volejbale deviataci obsadili 3. miesto. Tretiaci 
a šiestaci absolvovali v júni 2008 plavecký výcvik. 

Vo vedomostných súťažiach sa žiaci tiež umiestňovali na popredných 
miestach. Z 8 zúčastnených žiakov školského kola olympiády v nemeckom jazyku, 
postúpili do okresného kola Nikola Teplická a Juraj Lichner, ktorý v krajskom kole 
obsadil 6. miesto z 11 účastníkov. Školského kola recitačnej súťaže sa zúčastnilo 16 
žiakov v troch kategóriách. V okresnom kole 2. miesto v prednese prózy v III. 
kategórii získal Matúš Čierny. 3. miesta obsadili v prednese prózy v II. kategórii 
Adam Melioris a v prednese poézie Denisa Pastierovičová. Do súťaže matematický 
klokan sa prihlásilo 29 žiakov a s počtom 5 klokanov bola úspešná žiačka 4. ročníka.  

Žiaci sa počas roka s triednymi učiteľmi zúčastňovali exkurzií a školských 
výletov. Piataci až deviataci navštívili dielňu sklárskeho majstra vo Valašskej Belej. 
Žiaci druhého stupňa boli na výletoch v Trenčíne, Beckove a videli Štefánikovu 
mohylu na Bradle.   

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 2008 nastúpilo povinnú školskú dochádzku 154 žiakov z toho 81 
chlapcov a 73 dievčat. Prvýkrát prekročilo brány školy 15 detí a to 7 chlapcov a 8 
dievčat. 

Na jeseň 2008 sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu, kde prvé miesta 
získali Ondrej Fobel, Nikola Teplická a na treťom mieste sa umiestnila Lenka 
Adamíková.  

Po celý rok sa žiaci zapájali do rôznych akcii a vypracovávali projekty na 
aktuálne témy. V zimnom období 2008 sa uskutočnili sánkarske preteky, v školskej 
družine „Hľadali Superstar“, nechýbala ani súťaž Bailando a módna prehliadka. Na 
fašiangy sa konal karneval. Deti vyrábali pozdravy ku Dňu matiek. V októbri v rámci 
Mesiaca úcty k starším boli na výstavný panel umiestnené výtvarné a slohové práce 
žiakov. Samozrejme školáci pripravovali program na Vianočnú akadémiu. Žiaci mali 
zaujímavú besedu s p. Vrábom členom Poľovníckeho združenia. O hudbe im 
rozprávala p. Anna Varholová. 

Začiatkom roka 2008 boli vymenené svietidlá vo všetkých triedach a v 4. triede 
vymenili aj lavice a stoličky.    

    
V januári 2008 pokračovali deti v navštevovaní Materskej školy. Zápisu do 1. 

ročníka základnej školy sa zúčastnilo 16 detí a to 8 chlapcov a 8 dievčat. O odklad 
povinnej školskej dochádzky požiadali rodičia 2 detí a 1 dieťa malo do prvého ročníka 
nastúpiť na Základnú školu v Martine. V máji sa detičky boli pozrieť na predstavení 
cirkusu, ktoré sa konalo v telocvični základnej školy. V apríli sa na pamiatku na 
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materskú školu deti fotografovali. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí dostala 
Materská škola od COOP Jednoty 1000,- Sk, za čo kúpili deťom hračky a sladkosti. 

Posledný júnový deň sa zamestnanci materskej školy spolu s rodinami 
zúčastnili akcie na kúpalisku v Turčianskych Tepliciach. Jediným nepriaznivým bolo 
menej vyhovujúce počasie na kúpanie. Pred konaním Medzinárodného dňa detí 
zamestnanci materskej školy v spolupráci s Obecným úradom ponatierali preliezačky 
na školskom dvore.  

Materskú školu v júni opustilo 14 detí, ktoré od septembra nastúpili do 
Základnej školy. 

V septembri 2008 bolo zapísaných do Materskej školy 34 detí z toho zo 
Slovenského Pravna 26 detí a ostatné z Rudna (1), Ondrašovej (2), Kaľamenovej (3) 
a Jasenova (2). 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.  

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

 
V roku 2008 bolo pokrstených 12 detí, pričom zo Slovenského Pravna to boli 3 

dievčatá a 1 chlapec. Sobáše sa uskutočnili 2, v jednom prípade bola nevesta 
Pravňanka. Do knihy zosnulých bolo zapísaných 18 pohrebov, z toho zomreli 1 
Pravňan a 3 Pravňanky. Konfirmovaní boli 3 chlapci, 2 dievčatá a aj 1 dospelý, ani 
jeden neboli obyvateľmi Pravna. 

V roku 2008 do letných prázdnin vyučoval náboženstvo p. farár Milan Kubík 
z Blatnice, od septembra pani farárka. Prihlásených bolo okolo 35 detí.  

Pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu zavítal do cirkevného zboru 
niekdajší pán farár Miroslav Hargaš. V júli 2008 sa uskutočnila ekumenická 
pobožnosť v Jasenove pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda a tradičného výstupu na 
Vyšehrad. V auguste sa uskutočnilo bratsko-sesterské stretnutie presbyterstiev 
hájskeho a pravňanského cirkevného zboru. Na Štedrý večer pri bohoslužbách 
vystúpili s pripraveným programom deti. 

Pri evanjelickom cirkevnom zbore funguje aj 22 členný spevokol, ktorý má 6 
mužov. Stretávajú sa a vystupujú pod vedením Moniky Kalnickej. 

Od januára do júla p. farárku Zlaticu Karáskovú v čase jej materskej dovolenky 
zastupoval p. farár z Blatnice. 

Na kostole bola v roku 2008 realizovaná výmena strešnej krytiny a debnenia, 
zároveň bola natretá fasáda kostola. V súvislosti s opravami sa podarilo zrealizovať 
aj znovunatretie vchodových dverí do kostola. V roku 2009 je na pláne rekonštrukcia 
zvonice. 

   

V roku 2008 bolo zapísané do knihy pokrstených 8 detí, zo Slovenského 
Pravna to boli 1 chlapec a  2 dievčatá. V sobášnej matrike sa uskutočnil len 1 zápis 
aj to nie obyvateľov Pravna. Pán farár vo svojej farnosti odslúžil 15 pohrebov. 
V Slovenskom Pravne pochoval 8 ľudí a to 3 mužov a 5 žien. Sviatosť 1. svätého 
prijímania prijalo 8 detí. 

Náboženskú výchovu v roku 2008 vyučovala katechétka p. Anna Varholová. 
V lete pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda sa konala v Jasenove 

ekumenická pobožnosť. Už tradične počas vianočných sviatkov v kostole na 
Jasličkovej slávnosti vystúpili deti s pripraveným programom. V Kláštore pod 
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Znievom sa farníci mohli zúčastniť predstavenia na pozvanie dekana. Na fare 
ponúkol pán farár možnosť pozrieť si DVD záznam o Svätej zemi. V kostole sa 
uskutočnila každoročná jarná a jesenná zbierka na charitu a taktiež na seminár. 
Okrem toho rehoľné sestry ponúkali na predaj srdiečka, z čoho výťažok išiel na 
podporu chudobných na Haiti.  

Počas roku 2008 boli na kostole v Slovenskom Pravne vymenené okná. 
Uskutočnili sa terénne úpravy dvora na fare a pod kostolom bolo  Obecným úradom 
vybudované parkovisko.   

 
Telovýchovná jednota Sokol sa v roku 2008 po dlhom snažení jej funkcionárov 

stala poberateľom 2% zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Po 
registrácii na príslušných úradoch oficiálne začali používať názov Obecný futbalový 
klub – s predsedom Jaroslavom Pálešom, tajomníkom Pavlom Grusmanom, členmi 
výboru a hospodárkou sa stala Ivana Ďanovská. Členovia výboru sa stretávajú podľa 
potreby a riešia aktuálne problémy. Získané prostriedky podľa stanov klubu budú 
použité na rozvoj mládežníckeho športu.   

Počas roku 2008 futbalisti zorganizovali priateľský zápas na počesť nášho 
občana Vladimíra Simonidesa, Na Dubovom vyhrali futbalisti Pravna. Dňa 28. júna 
2008 sa uskutočnil futbalový turnaj medzi obcami Pravno, Malý Čepčín, Kláštor pod 
Znievom a Blatnica. Na prvom mieste sa umiestnili hráči Malého Čepčína, za nimi 
Kláštor pod Znievom, tretia bola Blatnica a poslední skončili domáci. V prestávkach 
medzi jednotlivými zápasmi vystúpili viaceré družstvá mažoretiek Pravna a okolitých 
obcí. Na záver sezóny a pri otvorení novej si členovia klubu pripravia posedenie pri 
guľáši buď v Miestnom kultúrnom stredisku, alebo v areáli ihriska.      

Futbalové kolá jarnej sezóny pokračovali muži z poslednej pozície z 12. 
družstiev, kde sa aj celý zvyšok sezóny držali. Trénoval ich Roman Hanko. 
Dorastenci pokračovali na jar z 2. miesta z 9 družstiev a presunuli sa na 3. miesto. 
Nakoniec skončili 2. po víťazstve nad Blatnicou. Trénerom dorastencov bol Jaroslav 
Páleš. Žiaci z 3. priečky z 10 družstiev stúpli na 2. a pár kôl aj na 1. pozíciu. Sezónu 
však ukončili ako 3. Trénerom bol Marek Ďanovský.    

Futbalové kolá jesennej novej sezóny muži začali zo 7. miesta z 12 družstiev. 
Ale po riadne odohratých zápasoch iných mužstiev sa presunuli na predposledné 
miesto pred Turček. Pár kôl boli 10. a pár kôl 11. Nakoniec skončili 10. pred Skleným 
a Turčekom. Počas sezóny bol na hosťovaní Ján Kováč z Dražkoviec. Mužov 
trénoval Igor Mitter. Dorastenci začali sezónu zo 4. miesta z 8 družstiev, ale prvé kolo 
nehrali. Po odohratom kole boli na 3. pozícii. Postupne sa vyšplhali na 1. miesto kde 
aj jesennú časť sezóny ukončili. V družstve dorastencov bol na hosťovaní Matej 
Devečka z Hornej Štubne. Žiaci začali sezónu výhrou nad Diviakmi 1:13. V tabuľke 
boli ďalej 2. z 10 družstiev. V nasledujúcich kolách sa vyšplhali na 1. priečku, kde sa 
dlho držali. Nakoniec jesennú časť skončili na 2. mieste. 

Pravňanskí futbalisti boli všetci v roku 2008 postupne preregistrovaní. Okrem 
tradičnej úpravy ihriska a okolia sa pokračovalo v rekonštrukčných prácach šatní 
hráčov, jednak v spolupráci s pracovníkmi zamestnanými na verejno-prospešných 
prácach ako aj so samotnými členmi Obecného futbalového klubu. V roku 2008 bola 
zakúpená aparatúra a ozvučené ihrisko.    

 
Dňa 2. februára 2008 sa uskutočnili v obci Fašiangy. Po dedine chodili dva 

sprievody masiek, v každej skupinke boli 4 maškary, 2 harmonikári a pokladník. 
Večer sa ľudia prišli zabaviť do Sokolovne, kde im do tanca hrala kapela. O polnoci 
bola pre prítomných pripravená praženica.  

Obecný 
futbalový klub 

Dobrovoľný 
hasičský 
zbor 
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V apríli 2008 boli členovia hasičského zboru na družobnej návšteve v Lehote 
pod Vtáčnikom. 

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru sa spolupodieľali na príprave súťaží 
na Medzinárodnom dni detí, ktorý organizoval Obecný úrad pre všetky deti v obci. 
Stanovište požiarnikov bolo veľkým lákadlom a všetky prítomné deti si chceli 
vyskúšať zrážanie plechovíc prúdom vody z hasičskej striekačky. 

Dňa 19. júla 2008 zorganizovali požiarnici tanečnú diskozábavu v areáli 
tanečného kola. Do tanca hral Peter Kurinský. Požiarnici sa postarali nielen 
o občerstvenie, ale aj o jedlo. Kto chcel mohol si zakúpiť grilované klobásky. O tom, 
že boli dobré svedčil ich rýchly predaj. Akcia vyšla aj s počasím. 

V júli si požiarnici pre svojích členov pripravili v areáli Miestneho kultúrneho 
strediska posedenie pri guľáši. 

Členskú základňu tvorilo v roku 2008 119 členov z toho 36 žien. Výbor 
zasadal počas roku 7-krát a uskutočnila sa 1 členská schôdza. Od roku 2008 sa 
novým predsedom Dobrovoľného hasičského zboru stal Róbert Papp. 

Družstvo malých požiarnikov sa v máji 2008 zúčastnilo hry „Plameň“. 
Okrskové cvičenie bolo prevedené v obci Abramová a uskutočnilo sa aj miestne 
cvičenie, ktorého sa zúčastnilo zásahové družstvo a 8 občanov. Družstvo mužov 
Dobrovoľného hasičského zboru sa zúčastnilo aj na súťaži v Mošovciach a na 
Čremošnom.   

V roku 2008 požiarnici zasahovali pri požiari v Rudne. 
 
 V revíri bol realizovaný odstrel na 97 % z plánovaných 75 kusov bolo 

ulovených 73 kusov. Ulovili 6 srncov, 6 sŕn, 2 srnčatá, 12 jeleňov, 12 jeleníc a 10 
jelenčiat. Z diviačej zvery ulovili 2 diviakov, 8 lanštiakov a 15 prasiec. 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 srnca 
s bodovou hodnotou 132,25 bodu CIC, Jozef Lichner jeleňa s bodovou hodnotou 
164,81 bodov CIC. Z diviačej zveri najlepšiu trofej strelil Ondrej Timko s bodovou 
hodnotou 109,70 bodu CIC.     

  
Spolok Demokratickej únie žien aj v roku 2008 usporiadal posedenie pre svoje 

členky pri príležitosti Dňa matiek. Druhú slávnostnú členskú schôdzu mali ženy na 
konci roku. V roku 2008 boli členky únie Marta Švertčíková a Jelena Timková 
poďakovať za dlhoročné členstvo v únii pani Libuši Boďovej. Niektoré členky únie sa 
zúčastnili recitačného večierka v Dome Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, 
kde boli slávnostne odovzdávané ceny školákom za popredné miesta v súťaži 
v prednese poézie a prózy. 

Z finančných prostriedkov za prenájom riadov boli dokúpené obrusy 
a prípitkové poháre. 

  
Dňa 20. apríla 2008 sa uskutočnila strelecká súťaž o putovný pohár 

oslobodenia Slovenského Pravna. Súťaže sa zúčastnilo 13 trojčlenných družstiev 
a jednotlivci. Zo 45 strelcov súťažilo aj 7 žien. Za domácich sa streľby zúčastnili dve 
družstvá v zložení Ján Hrúz, Jozef Páleš a Ľubomír Hrúz. V druhom družstve boli 
Michal Sedliačik, Michal Vráb a Stanislav Ondrejka. Pravno reprezentoval aj Miroslav 
Hrúz. Putovný pohár získalo družstvo strelcov z ŠSK Turany, druhé miesto obsadili 
strelci z  I. skupiny ŠKP Martin a tretie miesto obsadili strelci II. skupiny ŠKP Martin. 
V súťaži jednotlivcov prvé miesto obsadil Miloš Líška z Turian, druhý bol Miroslav 

Demokra- 
tická únia 
žien 

Základná 
organizácia 
– Združenie 
technických 
športových 
činností 

Poľovnícke 
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Kochol z Turian a na treťom sa umiestnila Lenka Líšková tiež z Turian. Na 
regulárnosť strelieb dohliadal hlavný rozhodca Ján Zemko. 

 
Kynologický klub Portos (KK) sa zaoberá výcvikom psov. Administratívne 

vznikol v roku 2007, kedy boli spísané stanovy klubu, štatutárom a predsedom klubu 
sa stal Michal Vráb, podpredsedom Vladimír Huba. V stanovách klubu je 
usporadúvanie kynologických akcií, prehliadok a práca s mládežou. V roku 2008 
zahájil svoju činnosť. Zakúpené boli prekážky, vybavili si priestor na tréningy – na 
futbalovom ihrisku. Ku zakladajúcim členom sa pridali Ján Páleš, Jozef Páleš a Alena 
Verešová. Jedenkrát za týždeň chodia trénovať svojich psov. Michal Vráb 9 rokov 
profesionálne pôsobí ako psovod armády Slovenskej republiky. Každé 3 roky sa 
musí zúčastňovať na preskúšavajúcom kurze a skúškach. So svojím psom sa 
zúčastnil aj viacerých pretekov je dvojnásobný majster ozbrojených síl ako psovod. 
V roku 2008 sa členovia KK Portos zúčastnili trojdňového tábora na Hornej Štubni, 
kde si vyše 30 účastníkov aj zo zahraničia vymieňalo skúsenosti s výcvikom psov. 
Akcia bola pre verejnosť prístupná a zúčastnení mohli vidieť, ako psy poslúchajú 
svojich pánov.   

 
V roku 2008 evidovala Miestna ľudová knižnica 120 zaregistrovaných 

čitateľov, z toho 61 čitateľov boli deti do 15 rokov. 1412 návštevníkov si vypožičalo 
počas roku 2008 dokopy 5094 kníh. Čitatelia mali možnosť zapožičania aj časopisov, 
ktoré pre miestnu knižnicu dodávala metodička Turčianskej knižnice v Martine p. 
Tatiana Sivová.  

Knižný fond tvorilo v roku 2008 spolu 4541 kníh, z toho pre dospelých 827 ks 
odbornej literatúry a 2130 ks krásnej literatúry. Zvyšok boli knihy pre deti a to 
odbornej 352 ks a krásnej 1232 ks. V roku 2008 pribudlo do knižnice 169 kníh a to 
hlavne nákupom z prideleného obecného rozpočtu v sume 20.000,- Sk. Malá časť 
bola darovaná občanmi Pravna. Vyradených bolo 26 kníh z fondu knižnice pre ich 
opotrebovanie alebo zastaralosť. Knižnica získala už druhýkrát titul „Knižnica roka“ 
v II. ročníku súťaže, ktorú vyhlásila Turčianska knižnica a Žilinský samosprávny kraj. 
Porota hodnotí počet čitateľov, výpožičiek a počet návštevníkov. Ďalej sleduje 
prírastok kníh, príspevok obce na nákup literatúry, správnosť evidencie kníh 
a denníka činnosti, ale aj výpožičný čas. V neposlednom rade sa zaujíma aj o inú 
činnosť ako sú výstavky, priestorové podmienky, umiestnenie počítača a jeho 
využitie, odoberanie časopisov. Za prvé miesto získala miestna knižnica 20 nových 
titulov.     

Okrem spomenutého v roku 2008 knižnicu už tradične navštívili žiaci základnej 
školy. Knihovníčka p. Božena Kubisová ich oboznámila s prácou v knižnici, pripravila 
im výstavku rozprávkových, náučných kníh a encyklopédii. Vysvetlila im význam 
knižnice. Medzi nových členov sa prihlásili najmä prváčikovia. 

 
Spoločenstvo Urbáru v Slovenskom Pravne malo v roku 2008 voľby do 

výboru. Aj na ďalšie funkčné 4-ročné obdobie zostáva to isté zloženie výboru - 
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 aj v roku 
2008 schádzal 1-krát za tri mesiace. Na schôdzach si rozdelili úlohy, riešili aktuálne 
vzniknuté problémy a následne kontrolovali splnenie úloh, ktoré si na predošlých 
schôdzach stanovili.   
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Spoločnosť Turiec Agro hospodárila v roku 2008 v katastri Slovenského 
Pravna cca na 667 ha poľnohospodárskej pôdy z toho ornej bolo 454 ha. Na 42 ha 
pestovali pšenicu s výnosom 60,8 m/ha. Na 77 ha dopestovali jačmeň s výnosom 
51,8 m/ha. Silážnu kukuricu pestovali na 125 ha s výnosom 330 m/ha. Na 97 ha sa 
nachádzala lucerka, ktorú skosili 4-krát a výnos bol 285,4 m/ha. Trávna senáž sa 
nachádzala na 120 ha, skosili ju 2-krát a výnos bol 115 m/ha. Na 220 ha získali 
kosením seno s výnosom 27 m/ha. V maštaliach v Slovenskom Pravne chovali 520 
kusov dojníc s priemernou dojivosťou 6865 l mlieka za rok na jednu dojnicu. Narodilo 
sa 560 kusov teliat. 

 
V Slovenskom Pravne aj v roku 2008 pokračovali vo svojej podnikateľskej 

činnosti:   Sokoltrans s r.o.   
Autodoprava Jozef Páleš  
CNI Tlač servis s r.o.  
SlovSetra s r.o.  
Ekokartón s r.o.  
Katmar  
Koreko  
dve súkromné kaderníctva  
Darčeková predajňa 
lekáreň – M.S.IZIS  
COOP Jednota  
Argolis  
potraviny M. Grusmanovej spolu s predajňou textilu  
second hand J. Zelienkovej v Novej kolónii 
4 „pohostinstvá“: Reštaurácia, Cukráreň u Edwarda, Pohostinstvo 
Černá Hora a Pohostinstvo BUBA 

 V roku 2008 bol otvorený druhý obchod typu second hand M. Fuzákovej 
v rodinnom dome č. 285.   

V Slovenskom Pravne aj v roku 2008 naďalej podnikajú viacerí živnostníci. 
Miestny kaštieľ sa ani v roku 2008 nepodarilo v dražbách predať. 
  
Prvý januárový deň bolo chladné mrazivé počasie, na obed teplomer ukazoval 

– 4 oC, občas slabo snežilo. Ďalšie dni pokračovalo mrazivé počasie, bez snehovej 
pokrývky. Na Troch kráľov začalo od rána snežiť, čo pokračovalo aj nasledujúci deň. 
Avšak za týždeň prišlo oteplenie a sneh zmizol. V druhej polovici januára boli cez 
deň plusové teploty. Namiesto snehu niekedy pršalo. Ku koncu mesiaca (27.1.) husto 
snežilo a na konci dňa už chodil aj odhŕňač. Samozrejme sneh sa neudržal 
a postupne zmizol. Až do marca sa striedali slnečné dni s dažďovými, bez väčších 
teplotných výkyvov. Začiatok marca priniesol dážď a vietor. Silné dažde spôsobili 
záplavy v blízkosti rieky Turiec. Do Ivančinej sa po štátnej komunikácii nedalo prejsť. 
Prvý marcový deň okrem dažďa prišla búrka, teda pár zahrmení a bleskov. 
Veľkonočné sviatky (21.3) prišli aj s nádielkou snehu, ráno sme sa zobudili do trvalej 
snehovej pokrývky, ktorá cez deň občasnými prehánkami pribúdala. Snehové 
prehánky pokračovali do nedele. Veľkonočný pondelok bol chladný, ani obedné 
slniečko nespravilo nič s teplotou 0 oC.     

Jar sa teda začala chladným dažďovo – snehovým počasím. Až posledné 
marcové dni priniesli krásne jarné slnečné počasie s teplotami cez deň 12 oC. Až do 
mája bolo pekne slnečno s občasným jedno dňovým ochladením a nič nebránilo 
prebúdzaniu prírody zo zimného spánku. Na konci apríla (27.4) bolo na obed 17 oC. 

Turiec Agro 

Súkromní 
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Až v polovici mája (19.5.) prišlo asi týždňové ochladenie a daždivé počasie. Posledný 
májový týždeň bolo krásne teplé slnečné počasie, skoro ako v lete, aj teploty sa 
šplhali na 28 oC. Až do Medarda (8.6.) bolo ako v lete, na Medarda bolo zaoblačené 
s dažďom a dokonca búrkou. Nasledujúce dni vôbec nebola 40dňová Medardova 
kvapka, ale pokračovalo pekné slnečné počasie. Akurát v polovici júna sa asi na 
týždeň mierne ochladilo a občas aj spŕchlo. No pred prvým letným dňom sa veľmi 
oteplilo na 28 oC a ešte k večeru o 17:30 hod bolo 24 oC.    

Leto začalo v plnom prúde teplotami, ktoré miestami dosahovali 30 oC. Dážď 
vôbec dni nepokazil, pretože popršalo v noci a cez deň už nebolo po prehánke ani 
znaku. Prvý deň prázdnin pokazil silný dážď. Nasledujúce dva týždne sa striedali 
extrémne teplé dni s náhlymi dažďovými prehánkami a miernym ochladením. 
V druhej polovici júla (21.7) prišiel daždivý týždeň a chladné počasie. Ale ďalej už 
pokračovalo opäť veľmi teplé letné počasie, len s občasnou prietržou mračien, ktorá 
ako rýchlo prišla, tak rýchlo aj odišla. Druhá polovica augusta už nebola taká letná, 
ráno už bolo chladnejšie niekedy len 7 oC. Cez deň síce bolo teplo a slnečno, ale 
k večeru sa opäť ochladilo. Aj september pokračoval v rovnakom počasí, cez deň sa 
raz (7.9.) teplota vyšplhala až na 28 oC. V polovici septembra prišlo výrazné 
ochladenie, i keď bolo cez deň slnečno teplomer ukazoval len 12 oC. Ďalej sa 
k chladu pridal aj dážď a vietor.   

Prvý jesenný deň (23.9.) sa počasie obrátilo a nastúpilo babie leto. Ráno síce 
boli hmly, ale cez deň sa vyjasnilo. Aj celý október sa striedali viac slnečné dni 
s občasnými, jednodňovými dažďovými. Na sviatok Všetkých svätých nebolo zima, 
ale návštevu hrobov kazili dažďové prehánky. Prvý novembrový týždeň (do 9.11.) 
opäť nastúpilo teplé babie leto. Martin (11.11.) sneh nepriniesol, teplota cez deň bola 
len 3 oC. Nasledujúce dni miesto snehu z oblohy padal dážď. Následne (21.11.) sa 
dážď zmenil na sneh, ktorého ďalšie dni pribúdalo, aj teploty klesli pod bod mrazu na 
– 4 oC. Nádielku využili deti na sánkovanie. Katarína prišla s oteplením, bez snehu 
a mrazu. Ďalšie dni už nepadal sneh, ale prišiel dážď a snehová pokrývka sa 
postupne strácala. Mikuláš bol už tradične bez snehu. Teploty sa pohybovali nad 0 
oC a namiesto snehu padali dažďové kvapky.   

Zima sa začala na Vianoce, pravými bielymi sviatkami. Okolo 15:00 hod 
začalo na štedrý deň snežiť a večer, keď išli ľudia do kostola bolo už všetko biele. Aj 
ďalšie dni sa snehová pokrývka udržala, teplomer ukazoval ráno – 10 oC a cez deň – 
5 oC. Až do Silvestra mrzlo a i keď cez deň svietilo slniečko, ortuť teplomera vystúpila 
len na – 5 oC.   

12. apríla 2008 prileteli bociany. Z hniezda vyleteli 4 bociančatá z nich 1 
uhynulo na elektrických drôtoch. 

 
Dňa 8. apríla 2008 sa zlodejom podarilo dostať do budovy Obecného úradu 

cez okienko pri WC zozadu budovy. Odpojili poplašný systém aj telefónne káble. 
Podarilo sa im otvoriť trezor vyštikaním otvorov popri bezpečnostných zámkach. 
Z trezora odcudzili 59.504,- Sk v hotovosti a stravné lístky v hodnote 4.800,- Sk. 
Vykradnutý obecný úrad zistili až ráno pracovníci úradu, ktorí prišli do práce. Polícii 
sa zlodejov nepodarilo vypátrať. 

V 2008 sa akosi rozmohli krádeže, pretože zlodeji nenechali na pokoji ani 
miestne potraviny COOP Jednoty v Novej kolónii. Prvýkrát asi mesiac pred krádežou 
na Obecnom úrade vykradli obchod a druhýkrát sa do tej istej budovy dostali 
v decembri pred sviatkami. Krádeže boli vždy spojené s výpadkom prúdu verejného 
osvetlenia a samozrejme nikto v okolí si nič podozrivé nevšimol. O krádeži sa 

Iné 

Príroda 



 10

dozvedeli až ľudia na druhý deň ráno, keď boli potraviny zavreté pre mimoriadnu 
inventúru. 

Pred začiatkom letnej turistickej sezóny boli z oboch strán pred obcou 
osadené erbové tabule. 

 
 
 

Zapísala obecná kronikárka Mgr. Zdenka Blašková. 
 
 
 

Zápis do kroniky za rok 2008 bol schválený na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v Slovenskom Pravne dňa 27. októbra 2009. 

 
 
 
 
       Ing. Ľubomír Lichner 
                    starosta obce         
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprava zápisu z roku 2007 v zápise o Základnej škole: 
 

V roku 2007 ukončilo školskú dochádzku 19 žiakov a to 10 chlapcov a 9 
dievčat. Na osemročné gymnázium prijali 2 deti. Na štvorročnú strednú školu 14 
žiakov. Na trojročnú strednú školu odišli 2 žiaci a na dvojročné učilište prijali 1 žiaka.        

 
 
 

   

 


