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2009 
 
Od prvého dňa nového roku 2009, ako nová mena na Slovensku, začalo platiť 

euro. Slovenskou korunou mohli platiť ľudia len prvých šestnásť dní, ale v obchodoch 
už vydávali eurá. Hneď v prvých dňoch na Troch kráľov obmedzilo Rusko dodávky 
plynu pre Ukrajinu, čo sa odrazilo v obmedzení dodávok pre Slovensko. Ľudia 
v domácnostiach, kde plyn bol jediný zdroj tepla sa začali obávať. Našťastie bežných 
ľudí sa táto plynová kríza nedotkla, výrobu zastavovali len veľké podniky. Po viac ako 
týždni sa situácia vyriešila. V marci a apríli sme si volili v dvoch kolách prezidenta. 
Opätovne bol zvolený Ivan Gašparovič. V júni sme opäť pristúpili k volebným urnám 
voliť členov Európskeho parlamentu. Festival v Trenčíne „Bažant Pohoda“ sa razom 
zmenil na nešťastnú udalosť. Poobede 18. júna 2009 sa prihnala silná búrka. 
Zabávajúci mladí ľudia sa pred dažďom utekali skryť do hudobného stanu, ktorý 
nevydržal nápor silného vetra a zrútil sa. Okrem zranených si táto udalosť vyžiadala 
aj dva ľudské životy. Prvý sneh sa objavil už v októbri, ale ako rýchlo napadol tak 
rýchlo sa stratil a ešte dlho bola potom mierna jeseň. V novembri po štvrtý krát 
pristúpili ľudia k voľbám a svoje hlasy dávali kandidátom na voľbu predsedu 
Žilinského samosprávneho kraja. Opätovne bol zvolený Ing. Juraj Blanár. V decembri 
evidovali ľudí chorých na prasaciu chrípku dokonca aj v Turci.     

 
K 1. januáru 2009 bolo v Slovenskom Pravne 952 obyvateľov. Na konci roka, 

teda k 31. decembru 2009, klesol počet na 950 ľudí. Počas roka sa do evidencie 
obyvateľstva zapísalo 7 novonarodených detí a to 4 chlapci a 3 dievčatá. V priebehu 
roka zomrelo 6 žien vo veku 80, 81, 82 a najstaršie občianky Pravna 92-ročná 
Želmíra Pálešová, 93-ročná Zuzana Kubisová a 96-ročná Bernardína Šuchterová. 
Mužov zomrelo 6 vo veku 41, 46, 48, 54, 66 a 79 rokov. Do obce sa prihlásilo 
k trvalému pobytu 19 ľudí a počas roka sa odhlásilo 16 ľudí. K najstarším obyvateľom 
žijúcim v Slovenskom Pravne patrili 85-ročný Cyril Rajnák a 88-ročná Emília Rohová. 
Počas roka do stavu manželského vstúpili 2 páry. V evanjelickom kostole sa konal 
jeden sobáš, kde nevesta bola obyvateľka Pravna. Na obecnom úrade si povedali 
áno mladí ľudia zo Slovenského Pravna, sobáš sa konal v deň volieb do Európskeho 
parlamentu a tak po obrade si novomanželia odskočili aj odvoliť. 

V roku 2009 boli vydané stavebné povolenia na 3 rodinné domy, prebehla 
kolaudácia 1 rodinného domu a čerpacej stanice pohonných hmôt - Balmar.   

 
Za rok 2009 mal obecný úrad stanovený rozpočet príjmov 613.215,- €, čo 

splnil na 102%, nakoľko príjmy dosiahli výšku 626.365,30 €. Výdavky zo 
stanoveného rozpočtu 613.215,- € boli 598.130,17 €, čo je plnenie na 98%. 

Za vývoz komunálneho odpadu sa vyberala od obyvateľov v obci suma 12,- € 
za osobu a daň za psa bola 4,- €. 

Obecné zastupiteľstvo zasadalo počas roka jedenásťkrát. V marci zomrel Ján 
Fontány poslanec obecného zastupiteľstva a počet poslancov doplnila Margita 
Svinčáková, ktorá sa v komunálnych voľbách (v roku 2006) do obecného 
zastupiteľstva nedostala.    
 V roku 2009 pracovníci prevádzky spolu s pracovníkmi prihlásenými do 
aktivačnej činnosti vykonávali bežné upratovacie a skrášľovacie práce, aby dedina 
pre okoloidúcich pôsobila udržiavane. V zimnom období čistili a odpratávali sneh 
z miestnych komunikácií. V letnom období čistili verejné priestranstvá, autobusové 
zastávky, smetné koše pozdĺž chodníka, kosili hrádze vedľa obecných komunikácií, 
tanečné kolo, cintorín, čistili kanalizačné šachty popri ceste, upratovali budovy 
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Oslavy 
oslobodenia 
obce 
 

v správe obce. V júni 2009 po obci dávali do poriadku cestné komunikácie. Cestárom 
pomáhali pracovníci z prevádzky.  
 
 Dňa 21. marca 2009 sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky. Zo 
7 kandidátov ani jeden nezískal požadovaný počet hlasov. V Slovenskom Pravne 
bolo do zoznamu voličov zapísaných 792 ľudí. Odovzdaných platných hlasov bolo 
443. Najviac hlasov získal Ivan Gašparovič (278 hlasov), druhou bola Iveta Radičová 
(98 hlasov). Podľa počtu získaných hlasov sa ďalej umiestnili Zuzana Martináková 
(30), Dagmara Bollová (14), František Mikloško (11), Milan Melník (9) a Milan Sidor 
(3).  
 Dňa 4. apríla 2009 prebehlo druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. 
Zo 789 oprávnených voličov bolo odovzdaných 469 platných hlasov. V obci najviac 
hlasov (360) získal Ivan Gašparovič. Druhá kandidátka Iveta Radičová získala 109 
hlasov. Na ďalšie štvorročné funkčné obdobie bol za prezidenta Slovenskej republiky 
zvolený Ivan Gašparovič. 
 Dňa 6. júna 2009 opäť pristúpili ľudia k volebným urnám. Tento krát volili 
zástupcov Slovenskej republiky do Európskeho parlamentu. V zozname voličov bolo 
k dátumu volieb zapísaných 784 osôb. Platných hlasov odovzdalo 133 ľudí. Pre 
jednotlivé politické strany bolo odovzdaných nasledovný počet platných hlasov: Smer 
– sociálna demokracia 60 hlasov, Slovenská národná strana 18 hlasov, Slovenská 
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 16 hlasov, Ľudová strana – 
Hnutie za demokratické Slovensko 11 hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie 8 
hlasov, Komunistická strana Slovenska 5 hlasov, Sloboda a Solidarita 5 hlasov, 
Slobodné Fórum 3 hlasy, Strana zelených 3 hlasy, MISIA 21 – Hnutie kresťanskej 
solidarity 2 hlasy, Demokratická strana 1 hlas a Strana maďarskej koalície 1 hlas. 
Ostatných 5 strán nezískalo žiadny hlas (Agrárna strana vidieka, Konzervatívni 
demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana, LIGA,občiansko-liberálna 
strana, Rómska iniciatíva Slovenska, Strana demokratickej ľavice).   
 Volebné miestnosti sa otvorili v roku 2009 štvrtýkrát dňa 14.novembra 2009, 
kedy Pravňania zaškrtávali v zoznamoch kandidátov pre voľby predsedu Žilinského 
samosprávneho kraja. Zoznam obsahoval mená: Ing. Juraj Blanár (dovtedajší 
predseda), Ing. Štefan Brestovský, Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. a PaedDr. Jozef 
Tarčák. Zo 780 oprávnených voličov bolo odovzdaných 103 platných hlasovacích 
lístkov. Najviac hlasov získal Ing. Juraj Blanár.  

    
 Prvý deň nového roku 2009 sa občanom Slovenského Pravna prihovoril 
v miestnom rozhlase starosta Ing. Ľubomír Lichner.  
 Dňa 7. februára 2009 sa v obci konali fašiangy. Po Pravne zbierali podarúnky 
2 tímy fašiangových maškár s harmonikármi a požiarnickym pokladníkom. Večer sa 
Pravňania išli zabaviť na fašiangovú zábavu (bližšie v časti Dobrovoľný hasičský 
zbor). 
 Dňa 8. marca 2009 pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien zaznel 
v miestnom rozhlase príhovor v podaní Eleny Brngálovej a báseň, ktorú predniesla 
Zuzana Brngálová. Hovorené slovo doplnilo pár piesní venovaných ženám.   
 Dňa 5. apríla 2009 sa uskutočnili oslavy 64. výročia oslobodenia obce. 
Program začal hymnou, po ktorej 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. Na námestí sa zoradili strelecké tímy a okrem poslancov 
sa prišlo pozrieť aj viacero občanov. Po tomto programe sa strelci presunuli na 
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miestnu strelnicu, kde pokračovali v tradičných streleckých pretekoch (bližšie 
Základná organizácia Združenie technických športových činností). 
 Posledný aprílový podvečer prebiehalo na námestí obce stavanie mája. O tom 
ako sa všetko modernizuje svedčí aj stavanie májov. Kedysi ťažký pripravený máj 
niesli mládenci celou dedinou, v dnešných časoch ho privezú na traktore, ale pri 
samotnom dvíhaní sa stále využíva chlapská sila.   

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek sa 10. mája 2009 zišli v Sokolovni všetky 
ženy – matky. Na úvod odznela báseň (Zdenka Blašková), potom sa všetkým 
prítomným prihovoril starosta Ing. Ľubomír Lichner. Program pokračoval 
vystúpeniami škôlkarov, školákov a samozrejme pochodom mažoretiek. Matky ako 
pozornosť dostali čokoládu s doboškou a pri odchode mažoretky rozdávali 
minikarafiáty.   

Dňa 28. júna 2009 sa na tanečnom kole mala konať veľká akcia pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí a prehliadka mažoretkovských skupín, vystupovať mala aj 
známa speváčka Jadranka Handlovská. Pre nepriazeň počasia sa toto veľké 
podujatie presunulo do miestnej Sokolovne. Samozrejme od začiatku akcie sa tak 
vyčasilo, že v sále sa tlačilo a potilo 200 ľudí, ktorí prispeli na činnosť mažoretiek. 
V areáli Sokolovne boli rozostavané stánky s občerstvením. Hneď pri príchode 
miestne deti do 15 rokov dostávali balíčky. Akciu otvorila  Elena Brngálová 
a s krátkym príhovorom starosta obce Ing. Ľubomír Lichner. Potom svoje umenie 
s paličkami predvádzali jednotlivé tímy najprv malých a potom veľkých mažoretiek zo 
Slovenského Pravna, Malého Čepčína a Turčianskych Teplíc. Z Malého Čepčína sa 
na pódiu tlačilo 15 mažoretiek a to niektoré vraj ešte chýbali. Medzitým ako sa 
dievčatá prezliekli a prichystali na vystúpenie so strapačkami, tak miestne mladé 
nádejné tanečníčky predviedli moderný tanec, ktorého zostavu si samé vymysleli 
a nacvičili. Po mažoretkách a krátkej prestávke privítala  Elena Brngálová na pódiu 
Jadranku, ktorá hodinu prítomných divákov zabávala populárnymi i menej známymi 
pesničkami. Postupne sa k nej s tancom pridávali okolo sediace deti a nakoniec bolo 
pódium plné, ale len malých divákov. Zábava pokračovala diskotékou. Do nálady hral 
Peter Kurinský. No postupne ľudia poodchádzali, nakoľko nasledujúci deň bol 
pracovný a aj žiaci ešte išli do škôl.    

Kynologický klub (KK) Portos dňa 4. júla 2009 usporiadal na tanečnom kole 
akciu pre verejnosť, ktorá pokračovala diskozábavou. Aj dňa 18. júla 2009 bola na 
tanečnom kole podobná akcia. (bližšie v časti Kynologický klub Portos).  

Dňa 25. júla 2009 sa na tanečnom kole konala veľká oslava pri príležitosti  
130. výročia založenia miestneho Dobrovoľného hasičského zboru. (bližšie v časti 
Dobrovoľný hasičský zbor).    
 Dňa 29. augusta 2009 sa pred budovou Obecného úradu uskutočnilo 65. 
výročie Slovenského národného povstania. Po úvodnej hymne  zaspievali pieseň 
ženy miestneho spevokolu. Program pokračoval básňou (Zdenka Blašková), 
príhovorom poslankyne Evy Pálešovej a kladením venca k pomníku padlých. Na 
spestrenie vystúpili mažoretky a slávnosť zakončili opäť speváčky. V podvečerných 
hodinách oslavy pokračovali na tanečnom kole zapálením vatry a tanečnou zábavou 
(Peter Kurinský). O občerstvenie sa postarali futbalisti. I keď bolo dosť chladno a 
zábavu prerušila dažďová prehánka pokračovalo sa až do rána.  
 Ako po iné roky aj v roku 2009 prišiel 6. decembra pred Obecný úrad Mikuláš 
spolu s Čertom a Anjelom. Pri vysvietených stromčekoch a aspoň nafukovacom 
snehuliakovi sa zišlo veľa detí, ktoré po zarecitovaní básničky alebo zaspievaní 
pesničky dostali od Mikuláša balíček plný sladkých dobrôt. Celý program, ktorým 
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sprevádzala Eva Pálešová spolu s vianočnými melódiami bol vysielaný do miestneho 
rozhlasu. 
 Dňa 18. decembra 2009 sa v Sokolovni uskutočnilo vianočné predstavenie 
žiakov základnej školy. Na besiedke chýbali škôlkári, ktorí si nemohli pripravovať 
program, lebo materská škola bola pre chrípkovú epidémiu zavretá.   
  

Po zimných prázdninách sa žiaci vrátili opäť do školy a okrem neustáleho 
učenia sa zúčastňovali viacerých športových aj vedomostných súťaží. V apríli 2009 
sa družstvo žiačok 9. ročníka zúčastnilo okresného kola vo volejbale a obsadili 3. 
miesto. Dňa 20. apríla 2009 mladšie žiačky 5. a 6. ročníka reprezentovali školu v 
okresnom kole vo vybíjanej. V konkurencii piatich družstiev skončili žiačky Pravna na 
1. mieste. Aj žiaci 3. a 4. ročníka sa 12. mája 2009 zúčastnili okresného kola vo 
vybíjanej a taktiež skončili na 1. mieste zo štyroch družstiev.    

Žiaci pod vedením Mgr. Dagmar Ďuricovej sa pravidelne zúčastňovali turnajov 
Hornoturčianskej florbalovej ligy v Mošovciach. Zápasy prebiehali v telocvični na 
regulárnom ihrisku s oficiálnymi mantinelmi a bránami. Podľa pravidiel zápas trvá 3-
krát 12 minút hrubého času, v poli sa nachádzajú štyria hráči plus jeden brankár. Tím 
základnej školy (ZŠ) má 9 hráčov. Ligy sa v roku 2009 zúčastňovali družstvá: ZŠ 
Benice, ZŠ Kláštor pod Znievom, ZŠ Turčianske Teplice, ZŠ Mošovce, ZŠ Horná 
Štubňa a ZŠ Slovenské Pravno. V konkurencii týchto družstiev žiaci ZŠ Slovenské 
Pravno dosahovali vynikajúce výsledky. Po 4. kole sa prebojovali na 1. miesto, kde 
zotrvali do konca sezóny 2008/2009. 

Dňa 27. mája 2009 sa dve žiačky 7. ročníka zúčastnili XIII. ročníka súťaže 
Mošovský sedmohlások v speve ľudových piesní. Podmienkou súťaže bolo zaspievať 
dve ľudové piesne bez hudobného sprievodu, pričom jedna mala byť z regiónu 
Turca. Obidve žiačky súťažili v IV. kategórii, do ktorej boli zaradení žiaci 7. - 9. 
ročníka. Obe sa umiestnili na popredných miestach - Veronika Hanková získala 1. 
miesto a Denisa Pastierovičová 3. miesto. Zo školského kola Pytagoriády postúpili do 
okresného kola 9 riešitelia z ročníkov 3. až 7., tam najlepšie priečky získali piatačka 
Zuzana Ličková 3. miesto a štvrták Lukáš Cengel 4. miesto. V okresnom 
kole recitačnej súťaže obsadili 2. mesto v prednese poézie v II. kategórii Denisa 
Pastierovičová a 3. miesto v prednese prózy v III. kategórii Nikola Teplická.  

V máji sa žiaci 5.-9. ročníka zúčastnili geograficko-historickej exkurzie do 
Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Taktiež v máji žiaci 5. ročníka 
doplnení o ôsmakov boli na dvojdňovom výlete vo Vysokých Tatrách. V júni si 
šiestaci s triednym učiteľom urobili krátky výlet na Strečno. Tretiaci a šiestaci 
absolvovali v júni plavecký výcvik.   

V júni skončilo so školskou dochádzkou 22 žiakov a to 9 chlapcov a 13 
dievčat. Deviatakov končilo 17 a to 7 chlapcov a 10 dievčat. V 8. ročníku končil 1 
chlapec a 1 dievča, z 5. ročníka vychádzal 1 chlapec. V špeciálnej triede končili v 7. 
ročníku 1 žiačka a 1 žiačka v 8. ročníku. Všetci okrem 1 žiaka mali nastúpiť na 
vybrané stredné školy. Na štvorročné gymnázium prijali 2 žiakov a na obchodnú 
akadémiu odchádzal 1 žiak. Päťročnú hotelovú akadémiu si vybral 1 žiak 
a štvorročnú tiež 1 žiak. Na štvorročné stredné školy odišlo 7 žiakov, na trojročné 
štúdium prijali 7 žiakov a na dvojročnú strednú školu išli 2 žiaci. 

V septembri 2009 nastúpilo povinnú školskú dochádzku 139 žiakov. Prvýkrát 
prekročilo brány školy 11 detí a to 9 chlapcov a 2 dievčatá. 

Aj v novom školskom roku sa žiaci zapájali do rôznych akcií školy. V októbri si 
žiaci prvého stupňa urobili výstavku rôznorodých výtvorov zo zemiakov. Piataci 
a šiestaci sa zúčastnili dejepisnej exkurzie na Trenčianskom hrade, kde ich náhodou 
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pri nakrúcaní šotu do Slovenskej televízie zaznamenala kamera. S niektorými žiakmi 
robila redaktorka krátku anketu. V novembri si ôsmaci a deviataci boli pozrieť výstavu 
„Povstalecké nebo“ v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave a Slavín.  

    
V januári 2009 materská škola po zimných prázdninách opäť pre škôlkárov 

otvorila svoje brány. Zápisu do 1. ročníka základnej školy sa zúčastnilo 12 detí a to 
10 chlapcov a 2 dievčatá. O odklad povinnej školskej dochádzky požiadali rodičia 3 
detí. V máji do materskej školy prišli zabaviť škôlkárov s pripraveným programom deti 
z ľudovej školy. Taktiež v máji sa všetky deti na pamiatku dali odfotiť a predškolákom 
spravili pani učiteľky tablo, aby si ho mohli pozrieť aj občania v obci. V priebehu roka 
2009 sa pani učiteľky pravidelne zúčastňovali vzdelávania, ktoré bolo zamerané na 
nový vzdelávací program, ktorý sa mal spustiť od septembra 2009.  

Materskú školu v júni opustilo 9 detí. 
V septembri 2009 bolo zapísaných do materskej školy 33 detí vo veku 3 až 6 

rokov, z toho zo Slovenského Pravna 23 detí a ostatné z Rudna (3), Ondrašovej (2), 
Kaľamenovej (3) a Jasenova (2). Deti pracovali v krúžkoch školy a to hudobno-
tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom, v krúžku ľudových tradícii a mohli sa 
učiť po anglicky.  

Aj v roku 2009 sa deti miestnej materskej školy pod vedením svojich učiteliek 
zapájali do všetkých kultúrnych podujatí, ktoré sa počas roka v obci konali.  

 
V roku 2009 bolo do knihy pokrstených detí zapísaných 20 zápisov, z toho zo 

Slovenského Pravna doniesli rodičia na krst 2 chlapcov a 3 dievčatá. Sobáš sa 
v evanjelickom kostole uskutočnil 1, išlo o zmiešané manželstvo a nevesta bola 
Pravňanka. Pani farárka odslúžila 13 pohrebov vo svojej farnosti z toho pochovala 3 
Pravňanov a 3 Pravňanky. Konfirmandi boli 4 a to 2 chlapci a 2 dievčatá, ale ani 
jeden nebol z Pravna. 

V roku 2009 bolo na náboženstvo prihlásených 33 detí.  
Pri príležitosti 225. výročia pamiatky posvätenia chrámu zavítal do cirkevného 

zboru biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Na slávnostnej bohoslužbe 
vystúpili členovia pravňanského aj hájskeho spevokolu a s príhovormi ďalší pozvaní 
kňazi. Aj v roku 2009 sa uskutočnila ekumenická pobožnosť v Jasenove pri 
príležitosti sviatku Cyrila a Metoda a tradičného výstupu na Vyšehrad. Na Štedrý 
večer pri bohoslužbách vystúpili deti s pripraveným programom. 

V roku 2009 sa podarilo zrekonštruovať oplotenie a osadenie spoločnej bránky 
so susedným domom. Svojpomocne si pripravili a zakonzervovali laty na debnenie 
na zvonicu. Taktiež pokračovali terénne úpravy v areáli kostola a fary. 
Zrekonštruované a nanovo vyhotovené boli odpady na odtok vody z rín. Finančne 
náročnejšou bola výmena strešnej krytiny na zvonici. V roku 2010 je v pláne výmena 
okien na kostole.  

   

V roku 2009 na krst doniesli rodičia 6 detí, z toho zo Slovenského Pravna to 
boli len 2 chlapci. Do sobášnej matriky nemal pán farár čo zapísať, lebo sa žiadny 
sobáš v katolíckom kostole nekonal. Pohrebov bolo vo farnosti odslúžených 11 
z toho v Slovenskom Pravne pochoval 5 ľudí a to 2 mužov a 3 ženy. Sviatosť 1. 
svätého prijímania prijalo 5 detí, z toho 3 boli Pravňania. 

Náboženskú výchovu v roku 2009 vyučovala katechétka Anna Varholová. 
Okrem toho katechétka súkromne učila hru na klavír žiačku základnej školy Nikolu 
Svinčákovú, ktorá potom vystúpila v programe školákov v sokolovni pri príležitosti 
sviatku Dňa matiek. 
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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 kostole sa 
uskutočnila každoročná jarná a jesenná zbierka na charitu a taktiež na seminár.  

 
Obecný futbalový klub aj počas roku 2009 pracoval v nezmenenej zostave a 

podľa potreby riešili jeho funkcionári aktuálne vzniknuté problémy.    
V roku 2009 s uskutočnil priateľský zápas na počesť nášho občana Vladimíra 

Simonidesa s futbalistami Dubového na domácej pôde s výsledkom 5:3 pre našich 
pravňanských futbalistov.  

Futbalové kolá jarnej sezóny pokračovali muži z 10. priečky z 12 družstiev. 
Celú sezónu putovali medzi 11. a 10. priečkou a nakoniec skončili na 11. mieste pred 
Turčekom. Dorastenci pokračovali na jar z 2. miesta z 8 družstiev. Po 1 zápase 
sa presunuli na 3. miesto, ale následne sa vrátili na stálu pozíciu. Od začiatku mája 
bola tabuľka rozdelená a prvé štyri družstvá hrali medzi sebou zápasy o 1. – 4. 
miesto. Na začiatku bolo Pravno 2. s 34-bodmi za Mošovcami, ktoré mali 38-bodov 
a stále sa na druhej pozícii držali až do konca. V konečnej tabuľke boli 2. so 44-
bodmi za Mošovcami s 51-bodmi. Žiaci začali na 2. priečke z 10 družstiev a pár 
zápasov sa tam aj držali, i napriek vyhrávaným zápasom. Na konte mali len jednu 
prehru. Po piatich zápasoch predbehli bodovo Kláštor a dostali sa na 1. priečku. 
Avšak pri finiši prehrali s Kláštorom a vo svojej tabuľke skončili 2. Na konte mali 16. 
výhier a len 2 prehry. Rovnako mal aj 1. Kláštor ale v skóre mali kláštorčania viac 
bodov.  O majstra Turca bojovali o 3.-4. miesto s Bystričkou, s ktorou prehrali 
a obsadili v majstrovstvách 4. miesto.  

Futbalové kolá jesennej novej sezóny muži začali výhrou a v tabuľke sa ocitli 
na 4. mieste z 10 družstiev. Úvodný rozbeh im nevydržal a nasledujúci zápas prehrali 
a dostali sa na 7. miesto. Ďalší zápas vyhrali s Hájom a obsadili 5. priečku. Potom už 
to išlo načas z kopca a prehrami postupovali na 6. a následne na 8. priečku tabuľky. 
Pred koncom jesennej časti po sebe zápasy vyhrali a skončili 7., na konte so štyrmi 
výhrami a piatimi prehrami. Mužov začal trénovať Jaroslav Páleš. Dorastenci robili 
Obecnému futbalovému klubu najlepšie meno. Začali sezónu výhrou a tak 
pokračovali až do konca. V tabuľke boli po celý čas na 1. mieste z 10 družstiev. Na 
svojom konte nemali ani jednu prehru len 9 víťazstiev. Trénerom dorastencov sa stal 
Ján Hrúz. Žiaci začali sezónu zle. Prvé kolá prehrávali a obsadzovali 8. priečku z 9 
družstiev. Až neskôr sa skoncentrovali a začali vyhrávať posunuli sa na 4. priečku, 
kde aj jesennú časť ukončili. Na konte mali päť výhier a tri prehry. Trénerom bol 
Marek Ďanovský. 

Aj v roku 2009 pokračovali rekonštrukčné práce v areáli ihriska. Svojpomocne 
a v spolupráci s pracovníkmi prevádzky boli dokončené šatne hráčov.    

 
Dňa 7. februára 2009 sa uskutočnili v obci Fašiangy. Po dedine chodili dva 

sprievody masiek, v každej skupinke boli 3 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 a bohatá tombola. 

Dňa 25. júla 2009 oslavoval Dobrovoľný hasičský zbor v Slovenskom Pravne 
130. výročie založenia. Na tanečnom kole sa uskutočnila slávnosť, ktorú otvorili 
svojím vystúpením mažoretky. Potom nasledovala báseň Modlitba požiarnika, ktorú 
predniesla Elena Brngálová. Do osláv prispeli novou piesňou, ušitou priamo pre 
požiarnikov, členky miestneho spevokolu. Nasledoval slávnostný príhovor a krátke 
zhrnutie histórie a práce hasičského zboru v podaní Ing. Zdenka Blašku. 
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Odovzdávané boli vyznamenania a ďakovné listy. Po ďalšej piesni a poďakovaní za 
účasť slávnosť ukončili mažoretky, ktoré bohužiaľ svoj tanec dokončovali v dažďovej 
prehánke. Krátko potom sa vyjasnilo a tanečná zábava so skupinou Progres 
pokračovala až do skorých ranných hodín. 

 
 V roku 2009 tvorilo členskú základňu Poľovníckeho združenia Holý vrch 26 

členov. V revíri ulovili celkovo 36 ks jelenej zvery z toho 11 jeleňov. Najlepšiu trofej 
strelil Libor Ličko s bodovou hodnotou 176,63 bodov CIC. Celkovo srnčej zvery ulovili 
poľovníci 7 ks, z toho 6 srncov. Najlepšiu trofej strelil Jozef Felcan s bodovou 
hodnotou 58,95 bodov CIC. Z diviačej zvery ulovili poľovníci 23 kusov. V roku 2009 
bol v revíri ulovený aj 1 jazvec, strelil ho Andrej Hrúz s bodovou hodnotou 28,70 
bodov CIC. Ďalej poľovníci v revíri poľovníckeho združenia strelili 5 líšok, 5 túlavých 
psov a rovnaký počet túlavých mačiek.     

 
Spolok Demokratickej únie žien ako každoročne aj v roku 2009 usporiadal 

posedenie pre svoje členky pri príležitosti Dňa matiek.  
Tri členky Demokratickej únie (Anna Girethová, Božena Štrbáková a Marta 

Švertšíková) sa v roku 2009 zúčastnili školenia v Žiline, kde im krajská koordinátorka 
a v zastúpení z Ministerstva práce a rodiny prednášali ohľadne opatrovania starých 
ľudí. V júli 2009 sa konala v Turčianskych Tepliciach prednáška zameraná na 
onkologické ochorenia, ktorú si boli vypočuť tiež Marta Švertšíková a Božena 
Štrbáková.  

 
Dňa 5. apríla 2009 sa uskutočnila strelecká súťaž o putovný pohár 

oslobodenia Slovenského Pravna. Súťažilo 10 trojčlenných družstiev. Z 30 strelcov 
sa súťaže zúčastnilo aj 9 žien. Za Slovenské Pravno súťažili dve družstvá v zložení 
Miroslav Páleš, Jozef Páleš a Ján Hrúz. V druhom družstve boli Gustáv Blažek, 
Vladimír Repáň a Ľubomír 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 Branislav 
Glejtek z I. skupiny ŠKP Martin, druhý bol Miroslav Kochol z Turian a na treťom sa 
umiestnila Lenka Líšková tiež z Turian. 

V decembri bol v regionálnom týždenníku MY Život Turca uverejnený článok, 
v ktorom si jeden z hlavných organizátorov Ivan Kardoš zaspomínal na 
celoslovenské motokrosové preteky v Slovenskom Pravne, ktoré sa po sebe konali 
deväť rokov až do roku 1988.    

 
Kynologický klub Portos (KK) dňa 4. júla 2009 usporiadal na tanečnom kole 

akciu pre verejnosť, kde členovia klubu prezentovali ukážky z výcviku psov. Mali 
pozvaného aj hosťa Petra Martikána z Hornej Štubne, ktorý sa výcviku psov venuje 
dlhé roky. Akciu spestrili svojím vystúpením mažoretky. Večer sa v zábave 
pokračovalo diskotékou (Miloš Cesnak).  Dňa 18. júla 2009 bola na tanečnom kole 
podobná akcia. Návštevníci mohli vidieť opäť ukážky práce so psom. Pripravené boli 
aj iné atrakcie ako maľovanie na tvár, farbenie vlasov. Akcia pokračovala 
diskozábavou (Miloš Cesnak). V podvečerných hodinách mala byť snehová párty 
a podávať sa mala kapustnica. Diskotéku prerušil dážď a tak sa zabávajúci presunuli 
do Sokolovne. V roku 2009 sa členovia KK zúčastnili tábora na Čremošnom, kde 
vyše 30 psovodov prezentovalo poslušnosť svojich štvornohých priateľov. Od roku 
2009 sa k členom klubu pridala Zuzana Fontányová, ktorú si zvolili za pokladníčku.  
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Aj v roku 2009 knižnica fungovala v zabehnutom systéme na vysokej úrovni. 
O tom svedčí hodnotenie a porovnanie s inými takýmito inštitúciami metodičkou 
Turčianskej knižnice Taťanou Sivovou. Len pre ilustráciu v obci v roku 2009 žilo 951 
obyvateľov, knižný fond tvorilo 4700 kníh, čo činí 4,94 kníh na jedného obyvateľa, 
pričom krajský priemer je 3,6. Počet čitateľov v Slovenskom Pravne bol 99 čo bolo 
10,41% čitateľov z obyvateľov Pravna, pričom krajský priemer bol 7,1 %. Príspevok 
na nákup literatúry bol 660,- € čo na jedného obyvateľa činilo 0,70 €, pričom krajský 
priemer bol 0,20 €. Knižnicu aj v roku 2009 spravovala Božena Kubisová a aj 
výpožičné hodiny sa nemenili a to každý pondelok od 14:30 do 17:00 hod. Mimo 
týchto hodín knižnicu už tradične navštívili postupne žiaci 1. až 4. ročníka základnej 
školy. Na exkurzií im knihovníčka porozprávala o význame knižnice, výpožičnom 
poriadku a iné zaujímavosti napr. ako vzniká kniha a podobne.  

V roku 2009 evidovala miestna ľudová knižnica 103 zaregistrovaných 
čitateľov, z toho 53 čitateľov boli deti do 15 rokov. Počas roka knižnicu navštívilo 
1109 návštevníkov, ktorý si vypožičali spolu 3505 kníh.  

Knižný fond tvorilo v roku 2009 spolu 4662 kníh.  Počas roka bol fond 
doplnený celkom 177 knihami, z toho 65 darovanými a 112 zakúpenými 
z prostriedkov rozpočtu obce v celkovej sume 536,- €. Z knižného fondu bolo 
vyradených 56 kníh, ktoré boli poškodené alebo zastaralé. 

Knižničný počítač využívali sporadicky aj čitatelia. Do počítača bol inštalovaný 
v programe excel register evidovaných kníh, ktorý umožňuje vyhľadávanie v knižnom 
fonde knihy podľa autora. O vytvorenie a sprevádzkovanie sa postaral Dušan Lichner 
ml., ktorý vytvoril aj webovú stránku knižnice. O práci v knižnici bol dokonca 
uverejnený článok v regionálnom týždenníku Turčianskych novín v októbri 2009.     

   
Spoločnosť Turiec Agro hospodárila v roku 2009 v katastri Slovenského 

Pravna cca na 667 ha poľnohospodárskej pôdy z toho ornej bolo 454 ha. Na 150 ha 
dopestovali jačmeň s výnosom 5,35 t/ha. Silážnu kukuricu pestovali na 141 ha 
s výnosom 38,9 t/ha. Na 35 ha vysiali horčicu a výnos bol 1,26 t/ha. Na 30 ha zasiali 
trávne osivo Mätonoh 1-ročné s výnosom 1,26 t/ha. Na 71 ha sa nachádzala lucerka, 
ktorú skosili 4-krát a výnos bol 26,2 t/ha. Na 27 ha získali z 2 kosieb siláž z trávy 
Hikor s výnosom 22,4 t/ha. Na zvyšných 123 ha sa nachádzala trávna plocha, ktorú 
skosili 2-krát. Pričom z 1 kosby na senáž bol výnos 1,5 t/ha a z 2 kosby bola siláž 
s výnosom 3,42 t/ha. V maštaliach v Slovenskom Pravne chovali 570 kusov dojníc 
s priemernou dojivosťou 8100 l mlieka za rok na jednu dojnicu. Narodilo sa 550 
kusov teliat. 

 
V Slovenskom Pravne naďalej aj v roku 2009 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  

Turiec Agro 
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ľudová 
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Súkromní 
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Argolis  
potraviny M. Grusmanovej spolu s predajňou textilu  
second hand J. Zelienkovej v Novej kolónii 
second hand M. Fuzákovej v rodinnom dome č. 285   
4 „pohostinstvá“: Reštaurácia, Cukráreň u Edwarda, Pohostinstvo 
Černá Hora a Pohostinstvo BUBA 

 V roku 2009 sa po veľmi dlhej dobe (pár desaťročí) pravňania dočkali čerpacej 
stanice na pohonné hmoty - Balmar. Prevádzku, ktorá sa nachádza za obcou 
smerom na Prievidzu, otvoril Martin Balog. Dovtedy najbližšie čerpacie stanice boli 
v Turčianskych Tepliciach, Príbovciach alebo až v Prievidzi. Navyše ceny pohonných 
hmôt boli najnižšie z okolitých okresov. 

Miestny kaštieľ ani v roku 2009 dražbami nezískal nového majiteľa. 
  
Prvý januárový deň bolo striedavo slnečné a snehovo-prehánkové počasie. 

Cez deň teplomer neprekročil – 4 oC. Nasledujúce dni pokračovalo sneženie 
a mrazivo, čo umožnilo korčuliarom vyskúšať ľadovú plochu. Aj ďalšie dni ručička 
teplomera postupne klesala na - 10 oC, - 13 oC a - 16 oC. I keď sa miestami ukázalo 
slniečko teplota nad spomenuté hodnoty nestúpla. Posledný januárový týždeň sa 
náhle oteplilo, začalo pršať, sneh zmizol a aj teplomer cez deň ukazoval - 1 oC. 
Nástupom nového mesiaca nastal aj obrat v počasí, opäť sa ochladilo na mrazivé 
hodnoty a pribudla slabšia snehová nádielka. Do polovice februára toľko nasnežilo, 
že pracovníci prevádzky museli naštartovať odhŕňač a dokonca cez víkend prišli aj 
lyžiari vyskúšať svah. Až do prvých marcových dní chodili lyžiari, teda snehu bolo 
dostatok. Čo sa v zapätí zmenilo (4.3.), spustil sa dážď a po pár dňoch nebolo po 
snehu ani stopy, dokonca sa začal vylievať Turiec. Ďalšie marcové dni boli ako 
bláznivý apríl, chvíľu dážď o pár hodín sneh a ráno sme sa zobudili do zasneženej 
krajiny, cez deň vykuklo slniečko všetko naokolo sa roztopilo, ale znenazdajky sa 
zatiahlo a kolotoč dažďa snehu a slnka sa opakoval.  

Jar nastúpila krásnym zubato-slnečným dňom. Všetci sa išli popozerať do 
záhradiek, či vykúkajú prvé jarné kvietky. Niektorí dokonca vytiahli nožnice a pustili 
sa do strihania stromčekov. Už nasledujúci deň akoby nastúpil bláznivý apríl a do 
konca marca bolo na striedačku daždivo a slnečno. Keď potom prišiel apríl, prvé dni 
ľudí prekvapil rapídnym oteplením až okolo 20 oC a hneď prvú sobotu (4.4.) všetci 
vyšli do záhrad, ráno o 9:30 bolo na teplomere 15 oC. Aj cez Veľkonočné sviatky 
(12.4. nedeľa) pokračovali teplé, slnečné jarné dni. Takto slnečno sme sa presunuli 
až do mája. Teploty ráno boli síce len okolo 0 oC, ale cez deň teplomer niekedy 
ukazoval aj 25 oC. Na konci apríla asi jeden deň fúkal dosť chladný vietor, ktorý 
ochladzoval vzduch a jeden deň postrašil dážď, ale inak bolo veľmi pekne. Týždeň 
pred zamrznutými prišlo väčšie ochladenie, no už cez víkend (9.5.) opäť hrialo ostré 
slnko. Na Pankráca (12.5.) akurát trošku viac fúkal vietor, ale ostatní zamrznutí páni 
sa inak výraznejšie neprejavili. Naopak teplomer ukazoval poobede 19  oC. Ďalšie dni 
pokračovalo skoro letné počasie, asi jedenkrát prišla dopoludnia silná dažďová 
prietrž, ale po obede už nebolo po vode nikde ani stopy. Ku koncu mája (27.5.) sa 
výrazne ochladilo, cez deň 12 oC a aj dážď už bol častejší. Prvý júnový týždeň 
pokračoval v chladnom počasí a častejších dažďových prehánkach. Len víkend 
v polovici júna (14.6.) bol svetlou, teda teplou výnimkou, potom opäť nasledovali 
daždivé, chladné dni. 

Prvý letný deň bol daždivý, teplomer ukazoval cez deň 15 oC. Do konca júna 
sa opakoval rovnaký scenár, síce sa oteplilo dokonca teploty dosahovali 26 až 28 oC, 
ale v priebehu 24 hodín sa vystriedali všetky typy počasia. To znamená ráno sme sa 

Počasie 
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zobudili do hmly, ktorú rýchlo vytlačilo slnko. Vzduch sa vďaka slnečným lúčom ohrial 
až na spomenuté teploty, ale poobede sa prihnali mraky a večer prípadne v noci 
prišla búrka. Na niektorých územiach Slovenska voda začala robiť šarapatu na 
poliach a pri domoch. Cyrilo-Metodské oslavy výstupu na Vyšehrad sprevádzalo 
teplé letné počasie. Nasledujúci týždeň prišlo počasím konečne leto. Víkend (12.7.) 
teplomer ukazoval 30 oC. Postupne sa zapĺňali aj kúpaliská, teplota stúpala nad 30 
oC. Akurát v polovici júla (18.7.) sa v sobotu večer prihnala obrovská búrka 
s víchricou, ktorá pôsobila strašidelne, ale u nás nespôsobila nijaké vážnejšie škody. 
Krátkodobé ochladenie na 22 oC a dážď po týždni vystriedalo opäť letné tridsiatkové 
počasie. Tropické teploty pokračovali aj prvé augustové dni. No prvý augustový 
víkend (9.8.) už nebol moc vhodný na kúpanie, bolo len 23 oC a zamračené. Aj ďalšie 
dni pokračovalo zamračené a niekedy aj upršané počasie. V polovici augusta (16.8.) 
a celý nasledujúci týždeň sa ešte teplota pokúšala vyšplhať do 30 oC, no už sa jej to 
u nás nepodarilo. Bolo však slnečno, teplo a ešte sa dalo kúpať. Posledný augustový 
týždeň  už začali ráno hmly, za rána bolo len 12 oC, no cez deň sa oteplilo na 25 oC. 
Posledné augustové dni (30.8.) prišli dažde a ochladenie na 18 oC cez deň. Prvý 
septembrový deň sa vyčasilo a všetci utekali do záhrad kopať zemiaky. Pomaly 
prichádzala jeseň, síce bolo slnečno, občas dážď, no teplomer ukazoval už len 16 až 
18 oC, niekedy 22 oC. 

Jeseň začala babím letom a síce ráno nízkymi teplotami 6 až 10 oC, ale cez 
deň 22 až 25 oC. Skoro až do polovice októbra (do 12.10.) pokračovala mierna, 
relatívne teplá jeseň s občasnými jednodennými dažďovými prehánkami. Ale 13.10. 
po predchádzajúcom výraznom ochladení začal trvalý dážď spojený so snehom. 
Poobede teplomer ukazoval 0 oC. Silný vietor vyvracal stromy a dokonca aj nákladné 
autá. Nasledujúce ráno sme sa zobudili do zasneženej krajiny. Na cestách 
Slovenska boli povyvracané stromy, ktoré podľahli náporu ťažkého mokrého snehu. 
Na Orave museli nastúpiť odhŕňače na polmetrovú snehovú nádielku. Aj ďalší deň 
pokračovalo sneženie a polia miestami s nepozbieranou úrodou zasýpal sneh. 
Následne sneh vystriedal trvalý dážď, naďalej sa teplota pohybovala len okolo 0 oC. 
Tento kritický týždeň vystriedal nový (od 19.10.) síce chladný, ale slnečný a bez 
dažďa. Na sviatok Všetkých svätých nebolo zima (+ 6 oC), ale sviečky sfukoval 
vietor. Martin (11.11.) neprišiel na bielom koni, len pokračoval v sychravom a 
chladnom počasí. Katarína (25.11.) sa tiež nijako neprejavila, ani nepršalo, ale ani 
nemrzlo. December začal síce s dennými 0 oC teplotami, ale po snehu nebolo ani 
stopy. V polovici decembra (16.12.) sa poobede spustil sneh a do večera bola na 
okolí trvalá snehová pokrývka. Ďalšie dni snehu pribúdalo, teplomer ukazoval - 14 oC. 
A keď jeden víkend ráno teplota klesla na – 20 oC začali hokejisti s prípravou ľadovej 
plochy. 

Zima síce začala novou snehovou nádielkou a bielou krajinou, ale do Vianoc  
sa oteplilo, začalo pršať a za pár dní sa sneh roztopil. Vianoce a nasledujúce sviatky 
prebehli bez snehu s dažďom. I keď sa tých pár pracovných dní medzi sviatkami 
ochladilo na – 2 oC, dážď sa na sneh nezmenil. Polnočný silvestrovský ohňostroj 
nebolo pre silnú hmlu ani vidieť.  

 
V roku 2009 prileteli bociany na svoje tradičné hniezdo až koncom apríla. 

Z hniezda v lete vyleteli 3 bociančatá.                    
 
Na jar v roku 2009 bola spustená nová internetová stránka obce Slovenské 

Pravno. O jej grafickú úpravu a množstvo údajov sa postaral Dušan Lichner ml. 
K údajom sa dá dostať na adrese: http://sites.google.com/site/obecslovenskepravno/. 

Iné 
 

Príroda 
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Okrem organizácii a inštitúcii, ktoré v obci fungujú je na stránke veľmi bohatá 
fotogaléria snímok z kultúrnych akcií, z prírody a veľa historických fotografií.  

Dňa 24. augusta 2009 sa rozhodnutím Pamiatkového úradu SR zmenilo 
vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky v Slovenskom Pravne. V Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu bol k rímskokatolíckemu kostolu pridaný aj areál a to 
murovaná zvonica, brána a kamenný, murovaný ohradný múr.  

 
 

 

 

Zapísala obecná kronikárka Mgr. Zdenka Blašková. 
 
 
 

Zápis do kroniky za rok 2009 bol schválený na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v Slovenskom Pravne dňa 26. októbra 2010. 

 
 
 
 
       Ing. Ľubomír Lichner 
                    starosta obce         

 


