
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁZNAM DO KRONIKY OBCE 
 

SLOVENSKÉ PRAVNO 
 

za rok 2010 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísala kronikárka: Mgr. Zdenka Blašková 

 
 
 

Počet strán: 12 

 
 



 1

2010 
 
Rok 2010 sa niesol v znamení volieb a povodní. V roku 2010 ľudia na 

Slovensku až trikrát prikročili k volebným urnám. Najprv volili zástupcov a strany, 
ktoré nás mali reprezentovať v Národnej rade Slovenskej republiky. Na jeseň sa 
konalo referendum o viacerých otázkach. Tretí krát išli občania miest a obcí 
Slovenska voliť svojich zástupcov v komunálnych voľbách.   

V letných mesiacoch 2010 postihli Slovensko silné prívalové dažde. 
Z viacerých území Slovenska vo všetkých správach hlásili povodňovú aktivitu. 
V Turci tiež voda narobila veľkú neplechu. V susednom Rudne sa nenápadný potok 
prelieval cez cestu. Samozrejme do Ivančinej sa nedalo smerom zo Slovenského 
Pravna dostať, tam Turiec na okolitom poli a ceste vytvoril rozsiahle jazero.  

 
K 1. januáru 2010 malo Slovenské Pravno 950 obyvateľov. Na konci roka, 

teda k 31. decembru 2010, klesol počet na 945 ľudí. Počas roka sa do evidencie 
obyvateľstva zapísalo 8 novonarodených detí a to 3 chlapci a 5 dievčat. V priebehu 
roka zomrel 1 muž vo veku 69 rokov a 4 ženy vo veku 48, 77, 80 a 89 rokov. Do 
obce sa počas roka prihlásilo k trvalému pobytu 7 ľudí, ale odhlásilo sa 15 ľudí. K 
najstarším občanom Pravna, ktorí počas roka 2010 oslávili 80 a viac rokov, patrilo 24 
ľudí zapísaných v evidencii obyvateľstva. Medzi nimi boli len 3 muži. Okrúhlu 
osemdesiatku oslávili počas roka 1 muž a 1 žena. Osemdesiatjeden rokov sa dožilo 
5 žien a 1 muž. Osemdesiatdva ročné žili v Slovenskom Pravne 2 ženy, 
osemdesiattri rokov mali 3 ženy a o rok staršia bola 1 žena. Okrúhlu 
osemdesiatpäťku oslavovali 2 ženy. O rok viac sa dožili 2 ženy a 1 muž – najstarší 
Cyril Rajnák. Osemdesiatsedemročné žili v Slovenskom Pravne 3 ženy, o rok staršia 
bola 1 žena a najstaršia Emília Štrbáková mala v roku 2010 osemdesiatdeväť rokov. 
Počas roka do stavu manželského vstúpili 2 páry občianskym obradom na obecnom 
úrade, ani jeden z novomanželov neboli obyvateľmi Slovenského Pravna.  

V roku 2010 bolo vydané 1 stavebné povolenie na rodinný dom.   
 
Na rok 2010 bol schválený rozpočet  vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej časti 

vo výške 581.987,- €. Vzhľadom na skutočný vývoj príjmov a výdavkov bol rozpočet 
dvakrát upravovaný. Príjmy v danom roku dosiahli výšku 591.329,-€, čo bolo plnenie 
na 102%. Výdavky boli 594.519,- €, čo je plnenie na 102%. 

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 desaťkrát.  
 V roku 2010 pracovníci prevádzky podľa potreby vykonávali bežné 
upratovacie a skrášľovacie práce v obci. Od októbra 2010 im v tejto činnosti 
pomáhali aj ľudia zamestnaní na aktivačnú činnosť. V máji 2010 sa z finančných 
prostriedkov z rezervy Vlády Slovenskej republiky, z rezervy predsedu Vlády SR 
a z vlastných prostriedkov obce začali budovať nové ihriská - v materskej škole 
s umelým trávnikom a rôznymi preliezačkami, v základnej škole na mieste 
pôvodného nové multifunkčné ihrisko. V októbri 2010 boli na cintoríne osadené 
svetlá.  
 

V januári 2010 sa na žiadosť rodičov uskutočnilo uvítanie dieťaťa do života. 
Do obradnej miestnosti rodičia Michaela a Ján Gírethovci doniesli na uvítanie svoju 
dcérku Líviu. V máji 2010 prišli Renáta a Radovan Brngalovci spolu s rodinou uvítať 
do života svojho syna Richarda.    
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 Dňa 12. mája 2010 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky. V zozname voličov bolo zapísaných v Slovenskom Pravne 795 občanov 
a voliť prišlo 463 ľudí. Platných odovzdaných lístkov bolo 454. Najviac hlasov získala 
SMER - sociálna demokracia 209, ďalšie umiestnenie politických strán v obci bolo 
nasledovné: Sloboda a Solidarita (60 hlasov), Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana (52 hlasov), Slovenská národná strana (44 hlasov), 
Strana demokratickej ľavice (27 hlasov), Kresťanskodemokratické hnutie (22 hlasov), 
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko (12 hlasov), Komunistická strana 
Slovenska (9 hlasov), Únia – Strana pre Slovensko (7 hlasov), Most – HÍD (6 hlasov), 
Nová demokracia (2 hlasy), Združenie robotníkov Slovenska (2 hlasy), Ľudová strana 
Naše Slovensko (1 hlas), AZEN – Aliancia za Európu národov (1 hlas). Ani 1 hlas 
nezískali: Európska demokratická strana, Strana rómskej koalície – SRK, Paliho 
Kapurková, veselá politická strana a Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció 
Pártja.   
 Dňa 18. septembra 2010 sa uskutočnilo referendum s nasledovnými otázkami: 
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila 
povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti 
poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom? 
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila 
možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako 
priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch? 
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom 
znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od 
nasledujúceho volebného obdobia? 
4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že 
orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou 
cenou maximálne 40 tisíc eur? 
5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť 
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu 
prostredníctvom internetu? 
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby 
poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa 
tlačového zákona?.  
V Slovenskom Pravne bolo v zozname voličov 769 ľudí, voliť prišlo 219 občanov 
a platných odovzdaných lístkov bolo 218. Väčšinou odpovedali na spomenuté otázky 
áno. Na prvú otázku odpovedalo áno 201 ľudí, nie 13; na druhú otázku odpovedalo 
áno 208 ľudí, nie 3; na tretiu odpovedalo áno 210 a nie 4 ľudia; na štvrtú odpovedalo 
áno 199 a nie 11 ľudia; na piatu otázku áno zaznačilo 170 a nie 32 ľudí; na poslednú 
odpovedalo áno 184 a nie 14 občanov. 
 Dňa 27. novembra 2010 sa v obciach a mestách Slovenska konali komunálne 
voľby. V Slovenskom Pravne bol počet zapísaných voličov 778 a k volebnej urne 
pristúpilo 549 občanov. Na post starostu sa prihlásili 4 uchádzači: Ing. Marta 
Hrúzová, Ing. Ľubomír Lichner, Ing. Jozef Mikeš a Miroslav Pastierovič. Najviac 208 
hlasov získala Ing. Marta Hrúzová, druhý skončil dovtedajší starosta Ing. Ľubomír 
Lichner s počtom hlasov 172, ďalším bol Ing. Jozef Mikeš so 141 hlasmi a 27 hlasov 
občania dali Miroslavovi Pastierovičovi. Za poslancov obecného zastupiteľstva sa do 
volieb prihlásilo 18 ľudí. Občania si svojimi hlasmi zvolili nasledovných 7 kandidátov: 
Ing. Zdenko Blaško (371 hlasov), Eva Pálešová (329 hlasov), Radovan Brngal (273 
hlasov), Miroslav Lilge (225 hlasov), Ing. Mária Vlhová (224 hlasov), Ivan Kalnický 
(200 hlasov) a Mária Windischová (188 hlasov). Ďalšie poradie hlasovania bolo: Ján 

Voľby 
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Hrúz (184 hlasov), Ing. Dušan Lichner (180 hlasov), Mgr. Zdenka Blašková (167 
hlasov), Jaroslav Páleš (163 hlasov), Martin Fuzák (125 hlasov), Jozef Tichý (109 
hlasov), Bc. Libor Kyška (108 hlasov), Danka Fontányová (106 hlasov), Karol Gážik 
st. (104 hlasov), Miloslav Jeleň st. (87 hlasov) a Zuzana Fontányová (61 hlasov).  

    
 Prvý deň nového roku 2010 sa občanom Slovenského Pravna prihovoril 
v miestnom rozhlase starosta Ing. Ľubomír Lichner.  
 Dňa 13. februára 2010 chodili po obci fašiangové sprievody. Dve skupinky 
fašiangových maškár s harmonikármi, trubkárom a požiarnickým pokladníkom 
zbierali podarúnky na večernú fašiangovú zábavu (bližšie v časti Dobrovoľný 
hasičský zbor). 
 Poslednú februárovú sobotu 2010 Občianske združenie Cesta zorganizovalo 
pre záujemcov Ples absolventov v jedálni základnej školy (bližšie v časti Občianske 
združenie Cesta). 
 Dňa 11. apríla 2010 sa uskutočnili oslavy 65. výročia oslobodenia obce. Po 
úvodnej hymne zaznel spev žien miestneho spevokolu, nasledovala báseň (Zdenka 
Blašková), príhovor zástupcu starostu obce Radovana Brngála a položenie venca 
k pomníku padlých vojakov. Na záver 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 miestnu strelnicu, kde 
pokračovali v tradičných streleckých pretekoch (bližšie Základná organizácia 
Združenie technických športových činností). 
 Večer pred 1. májom 2010 sa na námestí zišlo viacero divákov, ktorí boli 
zvedaví, alebo prišli pomôcť pri stavaní mája. O tom, že na námestí sa niečo deje 
informovali v miestnom rozhlase a počas osadenia mája hral rozhlas.    

Dňa 9. mája 2010 sa zišli v Sokolovni ženy – matky, ktoré si prišli pozrieť 
program žiakov materskej a základnej školy pripravený pri príležitosti Dňa matiek. Na 
úvod odznela báseň (Zdenka Blašková), potom sa všetkým prítomným prihovoril 
starosta Ing. Ľubomír Lichner. Program pokračoval vystúpeniami mažoretiek, 
škôlkárov s milými básničkami a pesničkami venovanými matkám. Školáci si pripravili 
tanečné scénky, básne a piesne. Matky ako pozornosť dostávali veľkú čokoládu.   

Dňa 6. júna 2010 si pri príležitosti Medzinárodného dňa detí prišli na futbalové 
ihrisko zasúťažiť a získať sladkú odmenu deti všetkých vekových kategórií. Do 
nálady hral Peter Kurinský. 

Prvý prázdninový víkend dňa 4. júla 2010 sa na tanečnom kole uskutočnila 
tradičná prehliadka mažoretiek. Svoje umenie s paličkami a strapačkami ukázali 3 
tímy mažoretiek zo Slovenského Pravna, 3 skupiny dievčat z Turčianskych Teplíc a 2 
tímy mažoretiek z Hornej Štubne. Medzitým ako sa dievčatá prezliekli a chystali 
ďalšie vystúpenia, tak vystúpili miestne mladé nádejné tanečníčky s hip-hopom 
a žiačky základnej umeleckej školy v Slovenskom Pravne predviedli moderný tanec. 
Po mažoretkách popoludnie spríjemnila známymi piesňami z televíznej relácie 
Repete speváčka Marta Križanová. O ozvučenie sa postaral Peter Kurinský.  

Dňa 17. júla 2010 Obecný futbalový klub spolu s Občianskym združením 
Cesta usporiadali na futbalovom ihrisku veľkú letnú akciu s názvom Sokol fest. 
Obecný futbalový klub sa postaral o futbalový turnaj domáceho Slovenského Pravna 
a obcí Blatnica, Bystrička a Košťany nad Turcom. O bohatý sprievodný program sa 
starali členovia Občianskeho združenia Cesta (bližšie v časti Obecný futbalový klub 
a Občianske združenie Cesta).  

Dňa 28. augusta 2010 sa za nestáleho daždivého počasia pred budovou 
Obecného úradu uskutočnili oslavy 66. výročia Slovenského národného povstania. 
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Tesne pred spomienkovou slávnosťou prestalo pršať a tak sa mohol uskutočniť 
tradičný program. Po úvodnej hymne  zaspievali pieseň ženy miestneho spevokolu, 
potom zaznela báseň (Zdenka Blašková), príhovor starostu obce Ing. Ľubomíra 
Lichnera. Veniec k pomníku padlých tento krát išli položiť mažoretky. Po piesni žien, 
program ukončili svojím vystúpením mažoretky. Tento rok sa spomienkovej oslavy, 
popri celkom veľkom počte občanov, zúčastnili aj muži v uniformách partizánov 
a fašistov prechádzajúci obcou pravdepodobne z inej podobnej akcie. 
V podvečerných hodinách oslavy pokračovali na tanečnom kole, kde si návštevníci 
mohli pozrieť ukážky z výcviku psov Kynologického klubu Portos a vystúpenie 
folklórneho súboru z Turčianskych Teplíc. O tento program sa postarali členovia 
Občianskeho združenia Cesta, o hudobný sprievod a diskotéku sa staral DJ Miloš 
Cesnak. Po zotmení bola s menšími obtiažami zapálená vatra, nakoľko drevo bolo 
predchádzajúcim dažďom navlhnuté. Keďže začalo opäť pršať a aj teploty boli dosť 
nízke disco-zábava sa presťahovala do Sokolovne. 

Dňa 23. októbra 2010 sa v Sokolovni uskutočnila Halloweenská párty, ktorú 
zorganizovalo Občianske združenie Cesta (bližšie v časti Občianske združenie 
Cesta). 

Dňa 20. novembra 2010 bola na multifunkčnom ihrisku pri základnej škole 
slávnostne prestrihnutá páska. Otvorenia sa zúčastnil aj Ing. Juraj Blanár – predseda 
Žilinského samosprávneho kraja, predstavitelia strany Smer z Turčianskych Teplíc 
a starostovia okolitých obcí. Program otvorenia začali svojím vystúpením mažoretky, 
prítomným sa postupne prihovorili starosta obce Ing. Ľubomír Lichner, Ing. Juraj 
Blanár a ďalší pozvaní hostia. Futbalový zápas odohrali dorastenci Obecného 
futbalového klubu. Prítomní mohli ochutnať výborný guľáš.   
 Dňa 4. decembra 2010 prišiel pred obecný úrad Mikuláš spolu s Čertom 
a Anjelom. Po viacerých rokoch neboli jedinými zimnými výzdobami vysvietené 
stromčeky a nafukovací snehuliak, ale aj snehová pokrývka a silnejšie mrazivé 
teploty. Veľa detí, ktoré po zarecitovaní básničky, alebo zaspievaní pesničky dostali 
od Mikuláša balíčky plné sladkých dobrôt utekali domov do vykúrených domácností. 
Celý program, ktorým sprevádzala Eva Pálešová spolu s vianočnými melódiami bol 
vysielaný do miestneho rozhlasu. 
 Dňa 21. decembra 2010 vystúpili v Sokolovni s programom Vianočnej 
akadémie deti materskej školy a žiaci základnej školy. Vianočné veršíky a pesničky 
predniesli rodičom skoro všetci škôlkári, od tých najmenších po najväčších. V 
školskom programe nesmeli chýbať mladšie a staršie mažoretky, ďalej vystúpili žiaci 
s modernými tancami, básničkami, vianočnými vinšovačkami a scénkami.   
  

V novom roku po zimných prázdninách sa žiaci opäť vrátili do školských lavíc. 
Vo februári 2010 v deň zápisu budúcich prváčikov sa základná škola zmenila na 
rozprávkovú krajinu, kde deti plnili rôzne úlohy. V marci sa žiačky 8. ročníka V. 
Hanková, Z. Beňová, Z. Jurgová, A. Simonidesová, D. Pastierovičová a náhradníčka 
D. Ďanovská zúčastnili súťaže s názvom „Žijeme v Európskej únii“ v Beniciach. Pri 
príležitosti sviatku Dňa detí sa uskutočnil v telocvični juniáles, kde starší žiaci 
pripravili súťaže pre svojich mladších spolužiakov. Na konci školského roka sa piataci 
a šiestaci vybrali na výlet do Tatier, žiaci prvého stupňa spoznávali krásy Turca. Pre 
záujemcov bolo o prázdninovú zábavu postarané prvý júlový týždeň v dennom 
tábore.      

V septembri 2010 nastúpilo do Základnej školy v Slovenskom Pravne 128 
žiakov, z toho 70 chlapcov a 58 dievčat. Prvýkrát privítala pani učiteľka v škole 15 
prváčikov a to 7 chlapcov a 8 dievčat. 
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Noví žiaci boli slávnostne pasovaní v školskom klube detí. Ešte v októbri 2010 
sa pre deti uskutočnilo športovo-súťažné popoludnie na ihrisku školy. Štvrtáci sa 
vybrali na exkurziu do Astronomickej pozorovateľne v Martine. Siedmaci, ôsmaci 
a deviataci sa v jesenný čas vybrali na dejepisno-literárnu exkurziu do Uhrovca,  
rodiska Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. V decembri 2010 sa žiačky deviateho 
ročníka – Z. Beňová, Z. Jurgová, D. Pastierovičová, V. Hanková a A. Simonidesová 
zúčastnili prvého kola ďalšieho ročníka súťaže o Európskej únii, kde sa tento krát 
umiestnili úspešne na 3. mieste a postúpili do nasledujúceho kola. Koniec 
kalendárneho roka 2010 pred vianočnými prázdninami žiaci školy zavŕšili vystúpením 
na vianočnej akadémii.  

 
Občianske združenie Cesta – združenie na rozvoj školy bolo zaregistrované 

v roku 2009, kedy boli prijaté stanovy. Na vznik združenia prispeli finančne rodičia 
žiakov základnej školy. Ustanovujúca členská schôdza sa konala v marci 2010. 
Činnosť občianskeho združenia je zameraná na pomoc škole. Hlavnými cieľmi 
uvedenými v stanovách združenia je podporovať aktivity detí v rámci školy, zlepšovať 
materiálno-technické vybavenie školy, vyvíjať kultúrne činnosti, organizovať 
vzdelávacie, osvetové a spoločenské podujatia pre žiakov a verejnosť, vydavateľská 
a publikačná činnosť, rozvíjať cestovný ruch a turizmus. Výbor občianskeho 
združenia tvoria predseda Miroslav Pastierovič, podpredseda Bc. Libor Kyška, 
hospodár Mgr. Juraj Kamarýt. Členmi združenia je ďalších 25 ľudí. 

Počas roku 2010 členovia občianskeho združenia zorganizovali viacero akcií, 
ktoré finančným výťažkom pomohli škole a svojou atraktivitou zabavili návštevníkov. 

Dňa 28. februára 2010 sa uskutočnil Ples absolventov. Vstupenku si mohol 
zakúpiť každý, kto mal záujem „zaplesať si“. Vo vyzdobenej školskej jedálni sa zišlo 
56 ľudí, pre ktorých bol nachystaný zaujímavý program a bohaté občerstvenie. 
Kultúrny zážitok zabezpečili cimbalová hudba a vystúpenie tanečníkov 
spoločenských tancov. O dostatok jedla sa postarali v kuchyni jedálne dvoma 
večerami, kávou a zákuskom, čo bolo v cene vstupenky. Do tanca hral DJ Peter 
Kurinský. Prítomných o polnoci čakala bohatá tombola, do ktorej prispeli cenami aj 
okolité obce, organizácie, podnikatelia a jednotlivci. 

Prvú prázdninovú sobotu 2010 sa konala na školskom ihrisku rozlúčka so 
školským rokom. Zábavného popoludnia sa zúčastnilo okolo 30 detí a pár rodičov. 
O ozvučenie sa postaral Miloš Cesnak. 

Združenie pripravilo pre záujemcov týždňový denný tábor, ktorý navštevovalo 
12 detí. Na programe tábora bola návšteva koní v Kaľamenovej, kúpanie na 
kúpalisku v Turčianskych Tepliciach, výstup na Vyšehrad, športovo-zábavné 
dopoludnia na školskom ihrisku a v telocvični. Asi najatraktívnejší bol výlet do Tatier, 
kde sa zúčastnila skupina vyše 30 ľudí, ktorá pozostávala nielen z prihlásených detí 
a ich rodičov, ale aj iných záujemcov o turistiku.      

Dňa 17. júla 2010 Obecný futbalový klub spolu s Občianskym združením 
Cesta usporiadali na futbalovom ihrisku veľkú letnú akciu s názvom Sokol fest. 
O futbalový turnaj medzi obcami sa postarali členovia Obecného futbalového klubu 
(bližšie v časti Obecný futbalový klub). Bohatý sprievodný program zabezpečili 
členovia Občianskeho združenia Cesta s predsedom Miroslavom Pastierovičom. 
Sobotňajší horúci letný deň bol vyplnený súťažami pre deti a pre dospelých. Deti sa 
mohli vyšantiť v skákacom hrade a povoziť na štvorkolkách. Dospelí záujemci sa 
mohli povoziť na škode Yeti. Návštevníkov lákala aj bohatá tombola, kde prvou 
cenou bola škoda Yeti na víkend s plnou nádržou. Toto skvelé vozenie získala 
Katarína Šovčíková. Po turnaji a tombole pokračoval ďalší program vystúpením 
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hudobných kapiel. Začala pravňanská roková skupina Slovak Private, v rokovom 
tempe pokračovala kapela Roxor pôvodom z Kláštora pod Znievom a známe piesne 
interpretovali členovia skupiny Štvrtá tretina z Dubového. O ozvučenie futbalového 
turnaja sa postaral Peter Kurinský a o večernú diskozábavu sa postaral  DJ Miroslav 
Lilge. O plné žalúdky návštevníkov sa starali tri stánky s občerstvením, kde ponúkali 
guľáš, pečené klobásky, hranolky a zmrzlinu. Dobrú zábavu pokazila v nočných 
hodinách búrka. 

Víkend pred sviatkom Všetkých svätých v roku 2010 zorganizovali členovia 
združenia strašidelnú Hallowenskú párty. Návštevníkov pri vstupe vítala „Smrtka“ a aj 
o obsluhu pri občerstvení sa starali pestré masky. Kto prišiel v kostýme dostal pri 
vstupe tombolový lístok. Programom podujatia bola súťaž masiek, súťaž v tanci a iné 
súperenia za víťazstvo, v ktorých sa získavala sladká odmena. O hudobnú zábavu sa 
staral DJ Miloš Cesnak.   

     
V januári 2010 sa škôlkári vrátili po zimných prázdninách opäť do Materskej 

školy. Vo februári 2010  mali žiačikovia materskej školy karneval. Zápisu do 1. 
ročníka základnej školy sa zúčastnilo 14 detí. V apríli navštívilo materskú školu 
divadielko z ľudovej školy z Mošoviec s pripravenou rozprávkou o Snehulienke. 
V máji 2010 sa deti na pamiatku na materskú školu fotografovali. Na oslavu Dňa deti 
v materskej škole prispela Coop Jednota. 

V júli 2010 odišli do dôchodku riaditeľka Anna Jesenská a učiteľka Jelena 
Timková. V septembri tak nastúpili nielen nové deti do škôlky, ale aj nové pani 
učiteľky Michaela Kubíková a Lýdia Salonová. Riaditeľkou Materskej školy sa stala 
Katarína Zelienková. 

V roku 2010 navštevovalo Materskú školu 36 detí, z toho zo Slovenského 
Pravna 23 detí a ostatné z Jasenova (4), z Rudna (3), Abramovej (2), Kaľamenovej 
(2), Laclavej (1) a Ivančinej (1). Deti vystúpili v mesiaci úcty starším s programom 
„Pozdrav pre starkých“ v klube dôchodcov. V tvorivých dielňach pracovali 
s prírodninami „Gaštanko“, zdobili vianočný stromček, na besiedku zdobili perníky 
a pomáhali pri výrobe kŕmidla pre vtáčiky. S pani učiteľkami pripravili zaujímavý 
program na Vianočnú akadémiu.  

V roku 2010 bola materská škola dovybavená počítačom, televízorom, 
fotoaparátom, tlačiarňou, notebookom a pod. z prostriedkov projektu Vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov materských škôl. Od mája 2010 sa začalo 
s budovaním nového ihriska s umelým trávnikom a rôznymi preliezačkami na 
školskom dvore, ktoré bolo v tom istom roku aj odovzdané do používania. 

 
V roku 2010 pribudlo do knihy pokrstených 7 zápisov, z toho zo Slovenského 

Pravna boli pokrstené 4 dievčatá. Sobáš sa v evanjelickom kostole neuskutočnil 
žiadny. Pani farárka vo svojej farnosti v roku 2010 odslúžila 13 pohrebov, z toho 
pochovala 2 Pravňanov a 4 Pravňanky. Konfirmovaných bolo 5 detí a 2 dospelí, 
z toho zo Slovenského Pravna 4 chlapci a 1 dievča. 

V roku 2010 navštevovalo náboženskú výchovu 29 žiakov. V roku 2010 začala 
pani farárka, po oslovení pani riaditeľkou Katarínou Zelienkovou, aj s náboženstvom 
v materskej škole a prihlásených bolo 6 detí.  

Rok 2010 bol významný 400. ročným jubileom Žilinskej synody, čo si evanjelici 
pripomenuli podujatiami v Žiline a ďalších cirkevných zboroch Turčianskeho 
seniorátu. Pravňanský cirkevný zbor, pri tejto príležitosti, na službách Božích navštívil 
biskup Branko Berič z Chorvátska a ďalší hostia, ktorí ho sprevádzali. (Žilinská 
synoda – reformácia evanjelickej cirkvi na Slovensku v roku 1610).  
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Pravňanskú farnosť v roku 2010 navštívili členovia spevokolu a ďalší evanjelici 
z Nitrianskeho cirkevného zboru spolu s pánom farárom Eľkom, ktorý sa prítomným 
na bohoslužbách prihovoril. V júni 2010 boli členovia cirkevného zboru zo 
Slovenského Pravna na návšteve v Komárne, v terajšom pôsobisku pána farára 
Miroslava Hargaša, ktorý bol v minulosti pravňanským farárom.  

V roku 2010 sa uskutočnila výmena okien na kostole. Pokračovali terénne 
úpravy farskej záhrady. Na vežičkách kostola boli vymenené drevené výplne. 
Vynovené bolo v roku 2010 kľakadlo v kostole. Na fare bolo potrebné vymeniť pec. 

   

V roku 2010 bolo v rímsko-katolíckom kostole pokrstených 10 detí, z toho zo 
Slovenského Pravna to boli 2 chlapci a 1 dievča. Do sobášnej matriky ani v roku 
2010 nemal pán farár čo zapísať, darmo neustále všade opakuje, že „základom 
spoločnosti je manželstvo a rodina“. Pohrebov bolo vo farnosti odslúžených 9 z toho 
v Slovenskom Pravne pochoval 1 ženu. Sviatosť 1. svätého prijímania prijali 3 
Pravňani. Dňa 25. apríla 2010 sa uskutočnila birmovná slávnosť s 8 deťmi, z toho 
boli 1 chlapec a 1 dievča zo Slovenského Pravna.  

Náboženskú výchovu v roku 2010 vyučovala katechétka Anna Varholová 
a náboženstvo navštevovalo 21 žiakov. Ako každý rok sa aj v roku 2010 sa počas 
vianočných sviatkov uskutočnila v kostole tradičná Jasličková slávnosť, kde vystúpili 
deti s pripraveným programom.  

V kostole prebehla každoročná jarná a jesenná zbierka na charitu a tiež na 
seminár. Počas veľkonočných sviatkov sa uskutočnila pri Božom hrobe zbierka na 
Jeruzalem. 

Na budove fary sa uskutočnila počas roka 2010 rekonštrukcia strechy, ktorá 
už bola nevyhnutá, nakoľko dovnútra zamokalo. Od začiatku júla sa začalo 
s búracími prácami a novú strechu, po štyroch premoknutiach postavili do konca 
prázdnin.      

 
V roku 2010 sa uskutočnil priateľský zápas na počesť nášho občana Vladimíra 

Simonidesa s futbalistami Dubového na domácej pôde súpera a aj výsledok bol pre 
nás nelichotivý, naši futbalisti prehrali 5:7. 

Dňa 17. júla 2010 Obecný futbalový klub spolu s Občianskym združením 
Cesta usporiadali na futbalovom ihrisku veľkú letnú akciu s názvom Sokol fest. 
Členovia Obecného futbalového klubu sa postarali o futbalový turnaj medzi obcami 
Blatnica, Bystrička, Košťany nad Turcom a domácim Slovenským Pravnom. O bohatý 
sprievodný program sa starali členovia Občianskeho združenia Cesta (bližšie v časti 
Občianske združenie Cesta). Futbalový turnaj dopadol víťazne pre Košťany nad 
Turcom, druhé miesto obsadila Blatnica, Pravňanci získali tretie miesto a posledná 
bola Bystrička. Futbalový turnaj bol venovaný pamiatke Jána Fontányho, 
dlhoročného člena organizácie a trénera futbalistov.   

Futbalové kolá jarnej sezóny pokračovali muži zo 7. miesta z 9 družstiev, 
nakoľko desiaty Turček do jarnej časti sezóny nenastúpil a všetky jeho výsledky boli 
anulované. Následnou remízou a prehrou si muži udržali 7. pozíciu, potom výhrou 
stúpli na 6. miesto, odkiaľ sa ďalšími všetkými možnými výsledkami do konca sezóny 
nepohli. Dorastenci pokračovali na jar z 10 družstiev na 1. mieste, získanom 
suverénne samými výhrami v jesennej časti. Takto aj pokračovali na jar 
nasledujúcich päť zápasov, potom ich zastihol vyrovnaný súper, s ktorým uhrali 
zápas na bezgólovú remízu. Pred finále mali na konte 17 výhier a 1 remízu. V 
zápase o prvé miesto s Belou dvakrát prehrali a nestali sa majstrom Turca. Žiaci, tak 
ako začali na 4. priečke z 9 družstiev, sa na tejto pozícii udržali celú jarnú časť 
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sezóny. Na záver sezóny zápas o 3. miesto s Lipovcom po remíze 2:2 vyhrali na 
pokutové kopy.  

Futbalové kolá jesennej novej sezóny začali muži výhrou. V tabuľke sa ocitli 
na 1. mieste, z klesajúceho počtu 8 družstiev, pretože prvé dve postúpili do vyššej 
kategórie a len jedno kleslo do ich triedy. Úvodný rozbeh im nevydržal, nasledujúci 
zápas prehrali a dostali sa na 3. miesto. Ďalšie kolá, ktoré skončili remízou 
a prehrou, spôsobili klesanie v tabuľke na 4. potom na 5. miesto. V nasledujúcich 
zápasoch striedavo vyhrávali alebo prehrávali a pohybovali sa medzi 4. a 6. 
priečkou. Jesennú časť sezóny ukončili na 4. mieste, na konte so 4 výhrami, 1 
remízou a 6 prehrami. Trénerom bol Jaroslav Páleš. Dorastenci začali novú sezónu 
voľnom a tak ešte v nekompletnej tabuľke boli na 5. mieste z 11 družstiev. Dvoma 
výhrami po sebe sa dostali na 3. priečku. Aj následnou remízou postúpili na 1. 
miesto, lebo mali najviac bodov. Jedenkrát prehrali, čo ich dostalo na 3. pozíciu v 
tabuľke a následná remíza ich posunula ešte nižšie na 5. priečku. Ďalšími výhrami 
a remízou sa dostali na 2. miesto, kde aj sezónu ukončili. Na konte mali 6 výhier, 3 
remízy a 1 prehru. Trénoval ich Ján Hrúz. Žiaci prvou vysokou výhrou 18:0 sa ujali 
čela tabuľky z 10 družstiev. Následná prehra ich posunula na 3. miesto. Ďalšie 
zápasy prehrávali a tak klesali na 5., 7. a 8. priečku. Potom sa karta obrátila 
a nasledujúce zápasy vyhrali. Vrátili sa na 4. miesto, kde jesennú časť ukončili s 5 
výhrami, 1 remízou a 3 prehrami. Trénerom bol Pavol Grusman. 

 
 Dňa 13. februára 2010 sa v obci konal tradičný fašiangový sprievod. Dve 

skupinky fašiangových maškár s harmonikármi, trubkárom a požiarnickým 
pokladníkom zbierali suroviny a financie na večernú fašiangovú zábavu. Najviac 
pozornosti asi pútala maškara – nevesta v bielych šatách, ktorá si možno do konca 
sprievodu našla aj svojho ženícha. Zábavychtiví ľudia sa večer mohli prísť do 
Sokolovne zabaviť s hudobnou skupinou Hubert a pochutnať si na fašiangovej 
praženici. 

Členskú základňu v roku 2010 tvorilo 105 členov, z toho 29 žien.  
V roku 2010 členovia hasičského zboru viackrát zasahovali pri požiaroch. Dňa 

25. marca 2010 bol hlásený požiar v Slovenskom Pravne na súkromnom pozemku 
za futbalovým ihriskom, o deň neskôr pri vypaľovaní trávy vznikol požiar v Polerieke. 
Požiarnici v čase povodní 15. a 16. augusta 2010 zasahovali na súkromných 
pozemkoch pri základnej škole v Slovenskom Pravne, vodu odčerpávali oba dva dni 
od dopoludnia do večerných hodín. Pri likvidácií povodní pomáhali v Rudne 
a Kaľamenovej. Našim požiarnikom prišli na pomoc hasiči z Brieštia.   

V roku 2010 sa uskutočnilo v Slovenskom Pravne okrskové a miestne 
cvičenie, zúčastnilo sa ho zásahové družstvo a 8 občanov. Hasičské družstvo sa 
v júni 2010 zúčastnilo súťaže v Lehote pod Vtáčnikom a súťaže v Blážovciach, kde 
sa umiestnili na 9. mieste z 19 mužských družstiev.  

    
 V roku 2010 malo Poľovnícke združenie Holý vrch 24 členov. V revíri ulovili 

12 jeleňov, 12 jeleníc a 11 jelenčiat. Zo srnčej zveri poľovníci realizovali odstrel 6 
srncov a 2 sŕn. Z diviačej zveri ulovili 2 diviakov, 9 lanštiakov a 24 prasiec. V revíri 
bol plánovaný odstrel 35 kusov jelenej zveri splnený na 100%. Srnčej zveri strelili 8 
kusov z plánovaných 12, čo je realizácia plánu na 57%. Poľovníci ulovili 35 kusov 
diviačej zveri, čo bolo 100% plnenie plánu. Z iných druhov strelili v revíri 10 líšok a 1 
jazveca. Z trofejových kusov strelil Jozef Ličko sedem ročného jeleňa s bodovou 
hodnotou 175,63 bodov CIC a Milan Grusman srnca s bodovou hodnotou 97,77 bodu 
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CIC. Z diviačej zveri najlepšiu trofej strelil Andrej Hrúz s bodovou hodnotou 119,05 
bodu CIC.     

  
Aj v roku 2010 spolok Demokratickej únie žien usporiadal pre svoje členky 

posedenie pri príležitosti sviatku Dňa matiek. Tri členky Demokratickej únie sa v roku 
2010 boli ozdraviť v Modrom kúpeli v Turčianskych Tepliciach. Niektoré členky únie 
sa zúčastnili výstavy v Dome Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach. V roku 
2010 zvolali brigádu na miestny cintorín a upravili prístupovú cestu k Domu smútku. 
Viaceré členky spolku patria i k miestnemu spevokolu a so svojím programom 
spestrujú viaceré kultúrne akcie nielen v obci, ale aj na okolí. Už viac rokov po sebe 
sa zúčastňujú s pripraveným programom Cyrilo-Metodských osláv v Jasenove. 
V roku 2010 speváčky vystúpili na speváckej súťaži seniorov v Čadci, kde obsadili 2. 
miesto s 12 spevokolov. 

 
Dňa 11. apríla 2010 sa po spomienkovej oslave Slovenského národného 

povstania uskutočnila strelecká súťaž o putovný pohár oslobodenia Slovenského 
Pravna. Súťažilo 15 trojčlenných družstiev a 2 jednotlivci. Už nie je výnimkou, že 
súťaže sa zúčastňujú aj ženy, v roku 2010 ich súťažilo 8. Za Slovenské Pravno 
súťažili dve družstvá v zložení Jozef Páleš, Ľubomír Hrúz a Ján Hrúz. V druhom 
družstve boli Eva Pálešová, Michal Vráb a Miroslav Páleš. Putovný pohár získalo 
družstvo strelcov z I. skupiny ŠSK Turany, druhé miesto obsadili strelci z  I. skupiny 
ŠSP Martin a tretie miesto obsadili strelci II. skupiny ŠSK Martin. V súťaži 
jednotlivcov prvé miesto obsadil Miroslav Kochol z Turian, druhý bol Branislav Glejtek 
z Martina a treťou bola Lucia Kapustová z Martina. 

 
V roku 2010 evidovala miestna ľudová knižnica 87 zaregistrovaných čitateľov, 

z toho bolo 39 detí do 15 rokov. Počas roka knižnicu navštívilo 1213 záujemcov o 
literatúru. Návštevníci si vypožičali spolu 6201 kníh a to 4438 kníh beletrie, 471 
odbornej literatúry,. 207 kníh náučných pre deti a 943 detskej literatúry. Čitatelia si 
vypožičali aj 142 časopisov, ktoré do knižnice venovala knihovníčka pani Božena 
Kubisová.  

Knižný fond tvorilo v roku 2010 spolu 4768 kníh a to 851 kníh odbornej 
literatúry, 2241 beletrie, 358 odbornej literatúry pre deti a 943 detskej beletrie. Počas 
roka bol fond doplnený o 106 kníh zakúpených z prostriedkov rozpočtu obce 
v celkovej sume 408,08 € a 45 kníh darovali čitatelia.  

Knižnica bola aj v roku 2010 otvorená každý pondelok od 14:30 hod do 17:00 
hod. Mimo týchto hodín knižnicu už tradične navštívili postupne žiaci 1. až 4. ročníka 
základnej školy a žiaci materskej školy. Na exkurzií im knihovníčka Božena Kubisová 
pripravila výstavku kníh a spoločne sa potom o prezentovaných knihách viedla 
diskusia. 

Knižnica v Slovenskom Pravne, za svoju činnosť v roku 2010, získala po tretí 
krát za sebou ocenenie „Knižnica roka“.   

   
Spoločnosť Turiec Agro hospodárila v roku 2010 v katastri Slovenského 

Pravna cca na 667 ha poľnohospodárskej pôdy z toho ornej bolo 454 ha. Na 62 ha 
dopestovali jačmeň jarný s výnosom 3,36 t/ha. Na 87 ha sa nachádzala pšenica 
ozimná a výnos z nej bol 5,84 t/ha. Silážnu kukuricu pestovali na 61 ha s výnosom 
34,9 t/ha. Na 150 ha vysiali repku ozimnú s výnosom 0,9 t/ha a na 67 ha zasiali 
repku jarnú s výnosom 1,65 t/ha. Na 27 ha sa nachádzala lucerka, ktorú skosili 2-krát 
a výnos bol 1,72 t/ha. Na 213 ha sa nachádzala trávna plocha, ktorú skosili 2-krát. 
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Pričom z 1 kosby na senáž bol výnos 1,81 t/ha a z 2 kosby bola siláž s výnosom 4,62 
t/ha. V maštaliach v Slovenskom Pravne chovali 560 kusov dojníc s priemernou 
dojivosťou 8100 l mlieka za rok na jednu dojnicu. Narodilo sa 540 kusov teliat. 

 
V Slovenskom Pravne naďalej aj v roku 2010 pokračovali vo 

svojej podnikateľskej činnosti:    
Balmar – čerpacia stanica pohonných hmôt 
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 – Tatiany Ličkovej a Miriam Felcanovej  
Darčeková predajňa 
lekáreň – M.S.IZIS  
COOP Jednota  
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. 

 Na futbalovom ihrisku si otvoril stánok s občerstvením Jozef Hovorič, 
podnikateľ firmy Tempus. 
 Ani v roku 2010 sa nepodarilo miestny kaštieľ vo viacerých dražbách predať.  
  

Prvý januárový deň bolo cez deň 0 oC, hmlisto a zamračené. Ďalšie dni teplota 
klesala cez deň na – 2 a – 6 oC, pribúdala aj snehová pokrývka, čo využili 
prázdninujúce deti na sánkovačku. S koncom prázdnin však skončili aj zimné 
radovánky, lebo začalo pršať a všetok sneh zmizol. Teplota vyskočila na plusové 
hodnoty. Od polovice januára sa znovu ochladilo, začalo snežiť a mrznúť, čo bola 
skvelá príležitosť pre obnovu ľadovej plochy. Mrazivo a snehovo pokračovalo 
počasie až do polovice februára, kedy sa zadaždilo a za pár dní zmizla väčšina 
snehu. Týždeň prázdnin na konci februára sa dalo využiť na krásnu lyžovačku, 
samozrejme niekde vyššie na horách. Do polovice marca každým dňom pribúdala 
nová snehová pokrývka, ktorá sa cez deň pri plusových teplotách a zubatom slnku 
postupne ďalšie dni topila. 

Prvý jarný deň bol zamračený a občas upršaný, cez deň teplomer ukazoval 8 
oC. Až do veľkonočných sviatkov sa počasie striedalo. Pekné, slnečné dni striedali 
upršané a veterné. Od Veľkého piatku (2.4.) až po Veľkonočnú nedeľu bolo krásne 
jarne. Kupači však v pondelok chodili nielen s vedrami, ale aj s dáždnikmi, ktoré im 
niekedy vyvracal vietor. Chladné počasie pokračovalo pár ďalších dní. Od polovice 
apríla sa cez deň pri slnečnom počasí teplota vyšplhala na 15 oC. Na konci tohto 
mesiaca miestami teploty dosahovali 21 oC. Začiatkom mája síce pršalo, ale dážď, 
niektorý večer dokonca aj búrka sa vybláznili v noci a cez deň bolo slnečno. 
Zamrznutí muži doniesli len upršané počasie. Ochladenie prišlo až po nich (17.5.), 
cez deň bolo len 5 oC. Nasledujúci víkend (22.5.) sa počasie vrátilo do prijateľnejších 
17 oC teplôt, ale pokazila ho silná prehánka, o ktorej informovali v predvoji štípajúce 

Súkromní 
podnikatelia 
 

Počasie 
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komáre. Až do prvého júnového týždňa pokračovalo slnečné počasie, ktoré takmer 
denne pokazila dažďová prehánka. Nastupujúci víkend (6.6.) priniesol slnko a 
stúpajúcu ručičku teplomera na 24 oC. Ďalší týždeň až do víkendu teplota naďalej 
stúpala do 27 oC, večer intenzívne otravovali ľudí premnožené komáre. Od polovice 
júna sa ochladilo, s častejšími prehánkami, teplomer ukazoval niekedy len 11 oC, 
inokedy 17 oC. 

Prvý letný deň bol chladný a daždivý. Na konci júna prišlo oteplenie a nástup 
leta. Už ráno, keď svietilo slnko na teplomer, tento ukazoval 25 oC, a cez deň sa 
ručička šplhala na 28 oC. Nasledujúce krátkodobé malé ochladenie (6.7.) nezabránilo 
od polovice júla nástupu pravého 30  oC leta. Samozrejme horúčavy priniesli aj 
lokálne viac menej hodinové búrky, ktoré ako rýchlo prihrmeli, tak rýchlo bez stopy 
zmizli. Dvojtýždňové horúčavy vystriedalo (24.7.) ochladenie na 20 oC s oblačnosťou 
a prehánkami. Do augusta pokračovalo striedavé, už nie tak horúce počasie. 
V polovici augusta (15.8.) od skorých ranných hodín ľudí v obci, aj na iných územiach 
Slovenska trápila silná chvíľami utíchajúca búrka. Ešte predpoludním sa zotmelo ako 
večer a prírodný živel začal predvádzať svoju silu bleskov. Strašidelné počasie 
pokračovalo nielen výpadkom elektrického prúdu, ale aj začiatkom záplav, ktoré 
postihli viaceré domácnosti v obci. Na konci augusta, keď začalo opäť daždivé 
počasie, ľudí premáhali obavy z nových povodní. Teplomer ráno ukazoval 6 oC, cez 
deň sa vyšplhal na 15 oC. Prvý školský deň kráčali žiaci do školy pomedzi dážď. 
Nasledujúce týždne sa slnečné dni pritrafili už len výnimočne. Od polovice septembra 
prišlo babie leto. Ľudia sa ponáhľali do záhrad zbierať úrodu. Rána boli hmlisté 
s teplotou okolo 5 oC, ale doobeda sa hmla rozplynula a teplomer pri slnečnom 
počasí ukazoval 18 oC.      

Astronomická jeseň pokračovala babím letom, ktoré koncom septembra 
vystriedal dážď a teplota okolo 10 oC. Prechodné ochladenie, s obavou nových 
záplav, sa začiatkom októbra zase zmenilo na príjemnejšie jesenné počasie. Asi dva 
týždne sa opakoval rovnaký scenár, ráno hmly teplota okolo 5 až 8 oC, cez deň 
slnečno okolo 18 oC. Od polovice októbra hlásili predpovede sneženie, ktoré sa 
naplnilo (20.10.) v podobe niekoľkých veľkých snehových vločiek. Tie sa však po 
dopade na zem rýchlo roztápali. Aj nasledujúci víkend (23.10) bol chladný 
a zamračený, akoby každú chvíľu malo snežiť, ale nič také sa neudialo. Do konca 
mesiaca teplomer ráno ukazoval najviac – 4 oC a cez deň, pri slnečnom počasí 10 
oC. Sviatok Všetkých svätých bolo večer nezvyčajne teplo. Nasledujúci podobný 
večer teplomer ukazoval 12 oC. Pravdepodobne zavítalo podušičkové babie leto 
s dennými teplotami 14 oC. Martin (11.11) neprišiel ani tento rok na bielom koni. 
Dokonca vo víkendovej (13.11.) predpovedi udávali padanie teplotných rekordov, 
u nás bolo okolo 14 oC. Až štvrtý novembrový týždeň (22.11.) začal ochladením, 
trvalejšími dažďovými zrážkami s občasnými snehovými vločkami, ktoré sa v strede 
týždňa (24.11.) zvýraznili. Čo bolo ráno len „bielo pocukrované“ do večerných hodín 
skončilo pod súvislou snehovou pokrývkou. Nasledujúce dni snehu pomaly pribúdalo. 
December prišiel aj s ochladením na raňajších – 10 oC a denných – 4 oC. Prvú 
decembrovú nedeľu (5.12.) ukazoval zavčasu ráno teplomer – 16 oC. Ďalších pár dní 
sa mierne oteplilo na denné 0 oC teploty, ale na druhej strane začalo intenzívnejšie 
pribúdať snehovej pokrývky. V polovici decembra (16.12.) teplomer ráno ukazoval – 
18 oC a cez deň – 14 oC. Do začiatku zimy sa oteplilo, čo spôsobovalo poľadovicu na 
cestách, pretože cez deň slnečné lúče sneh roztápali a v noci mínusové teploty 
námrazu narobili.         

Zima začala občasným dažďom a strácaním snehovej pokrývky. Na Vianoce 
sa sneh udržal len na pár miestach, kde ho bola nakopená hrubšia vrstva. Posledný 
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decembrový týždeň sa znovu ochladilo na – 7 oC cez deň a pribúdalo aj snehu. Na 
Silvestra pretrvávalo mrazivé počasie a snehové prehánky.   

  
Bociany na svoje stanovisko v roku 2010 prileteli v polovici apríla. V lete 

z hniezda vyleteli 3 bociančatá.                    
 
V letných daždivých mesiacoch roku 2010, kedy povodne zasiahli rôzne časti 

územia Slovenska sa vodný živel prejavil aj v Slovenskom Pravne, kde bol vyhlásený 
II. stupeň povodňovej aktivity. Z miestneho inokedy neviditeľného potôčika  boli 
zaplavené pozemky okolo Základnej školy a Sokolovne, nakoľko hrádza pod 
miestnou komunikáciou nestíhala odvádzať vodu z prívalových dažďov. Dva dni (15. 
a 16. augusta) zasahovali od doobedných až do večerných hodín požiarnici, 
pracovníci prevádzky obecného úradu, občania a na pomoc prišli aj hasiči z Brieštia. 
Voda vyrazila aj vo viacerých pivniciach. 

Večer 3. decembra 2010 v piatok pravdepodobne silnejší mráz spôsobil v obci 
skrat elektrického vedenia. Zrazu všetko bliklo a svetlá zostali len slabúčko svietiť na 
jednu fázu, čo spôsobilo vypálenie ističa verejného osvetlenia. Dodávku elektrickej 
energie do domácností sa podarilo opraviť okolo polnoci, svetlá verejného osvetlenia 
nefungovali až do prvého pracovného dňa. Asi dôsledok výpadku energie v sobotu 4. 
decembra 2010 poobede netiekla zhruba dve hodiny v domácnostiach ani voda. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala obecná kronikárka Mgr. Zdenka Blašková. 

 
 
 

Zápis do kroniky za rok 2010 bol schválený na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v Slovenskom Pravne dňa 27. októbra 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Marta Hrúzová 
                 starostka obce         
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