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2011 
 
Rok 2011 znamenal pre Slovensko rozruch na politickej scéne a to pád vlády 

Ivety Radičovej, ktorá hlasovanie o eurovale spojila s hlasovaním o dôvere k vláde. 
Čo samozrejme nevyšlo podľa jej predstáv. Výsledkom bolo vyslovenie nedôvery 
vláde a vyhlásenie nových predčasných volieb na marec 2012. Ďalšou 
významnejšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila obyvateľov krajiny bol štrajk lekárov za 
vyššie platy a to formou podávania výpovedí. Ak by nedošlo k dohode zúčastnených 
strán v decembri 2011 by niektoré oddelenia v nemocniciach zostali bez lekárov.     

 
K 1. januáru 2011 malo Slovenské Pravno 945 obyvateľov, ale na konci roka, 

k 31. decembru 2011 klesol počet na 939 ľudí. Počas roka bolo do evidencie 
obyvateľstva zapísaných 7 novonarodených detí a to 2 chlapci a 5 dievčat. 
V priebehu roka zomrela 1 žena vo veku 68 rokov a 6 mužov vo veku 40, 76, 77, 77, 
78 a najstarší 87-ročný občan. Do obce sa počas roka prihlásili k trvalému pobytu 4 
ľudia a odhlásilo sa 10 ľudí. Najstaršou občiankou bola v roku 2011 
osemdesiatdeväťročná Mária Závadská, pretože deväťdesiatročná Emília Štrbáková, 
sa v priebehu roku z obce odsťahovala. Po úmrtí Cyrila Rajnáka sa najstarším 
občanom v obci stal Pavol Glesk, ktorý v roku 2011 oslávil osemdesiatdva rokov. 
Počas roka sa konal 1 sobáš na obecnom úrade a do sobášnej matriky k tomu 
pribudli ešte 3 cirkevné obrady, ale ani jeden z novomanželov nebol obyvateľom 
Slovenského Pravna. 

V roku 2011  bol skolaudovaný 1 rodinný dom a vydané bolo 1 stavebné 
povolenie na rodinný dom.   

 
Na rok 2011 bol schválený rozpočet vo výške 516.150,- €. Vzhľadom na 

skutočný vývoj príjmov a výdavkov bol rozpočet upravovaný. Po úpravách bol 
schválený rozpočet príjmov 579.618,- € pričom v danom roku dosiahli výšku 
581.680,-€, čo bolo plnenie na 100%. Upravený rozpočet výdavkov bol schválený vo 
výške 585.378,- € pričom skutočné výdavky boli 535.682,- €, čo je plnenie na 92%. 

V roku 2011 sa od občanov vyberal poplatok za vývoz komunálneho odpadu v   
sume 12,- € za osobu a daň za psa bola 4,- €. 

Obecné zastupiteľstvo zasadalo počas roka 11-krát. Dňa 11.1.2011 sa konalo 
slávnostné zasadanie obecného zastupiteľstva, kde novozvolená starostka Ing. 
Marta Hrúzová zložila sľub starostky a jej následne skladali sľub novozvolení 
poslanci. Za zástupcu starostky bol vymenovaný Ing. Zdenko Blaško. Za predsedov 
komisií boli navrhnutí a odsúhlasení nasledovní poslanci: - komisia ekonomicko-
sociálna – Ing. Mária Vlhová, komisia pre kultúru, vzdelávanie a školstvo – Mária 
Windischová, komisia výstavby a životného prostredia – Miroslav Lilge, komisia pre 
riešenie sťažností a verejného poriadku – Ivan Kalnický, komisia mládeže a športu – 
Ing. Zdenko Blaško. Následne na druhom zasadaní obecného zastupiteľstva 
predsedovia jednotlivých komisií predložili návrhy nasledovných členov: členovia 
ekonomicko-sociálnej komisie – Ing. Milena Timková, Milena Pálešová, Elena 
Hrúzová, členovia komisie kultúry, vzdelávania a školstva – Zuzana Fontányová, 
Miroslav Pastierovič, Bc. Libor Kyška, členovia komisie mládeže a športu – Miroslav 
Vereš, Jaroslav Páleš a za spoločných členov komisie pre výstavbu a životné 
prostredie a komisie pre riešenie sťažností a verejný poriadok – Miroslav Lilge, Ivan 
Kalnický a Peter Štencel. Uznesením boli navrhnutí členovia jednohlasne schválení. 

Sociálne 
pomery 
 

Všeobecne 
 

Obecný 
úrad 
 



2 

 

Oslavy 
oslobodenia 
obce 
 

Na IX. zasadnutí dňa 27.10.2011 sa Ing. Zdenko Blaško vzdal postu poslanca 
obecného zastupiteľstva a tak do rúk starostky obce zložil sľub Ján Hrúz. Za svojho 
zástupcu starostka menovala Máriu Windischovú. 

Občanom Slovenského Pravna, ktorí v roku 2011 oslávili okrúhlych 70, 75, 80, 
85, 90 rokov chodili ako milú pozornosť s kyticou kvetov zablahoželať za obec 
starostka Ing. Marta Hrúzová a poslankyňa Mária Windischová.  

V roku 2011 ukončením podnikateľskej činnosti obecného úradu bola zrušená 
samostatná prevádzka pri obecnom úrade a ekonomicko-finančné operácie s tým 
spojené. Pracovníci, ktorí dovtedy pracovali pod hlavičkou „prevádzky“ prešli pod 
obecný úrad. Z nich k 1. marcu 2011 dal výpoveď Ján Budiský. Technické činnosti 
v obci teda od marca 2011 vykonávali Ivan Hromada a Emil Lukáč, ktorí v zimných 
mesiacoch kúrili v budovách pod správou obecného úradu, odhŕňali sneh 
z miestnych komunikácií a chodníkov, v letných mesiacoch kosili obecné 
priestranstvá. V týchto činnostiach im v roku 2011 pomáhali od apríla do septembra 3 
ľudia zamestnaní na aktivačnú činnosť cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVaR) a od apríla do decembra 8 ľudí zamestnaných na menšie obecné služby 
cez Sociálne oddelenie ÚPSVaR.        

    
 Prvý deň nového roku 2011 sa občanom Slovenského Pravna prihovoril 
v miestnom rozhlase dosluhujúci starosta Ing. Ľubomír Lichner.  
 Dňa 26. februára 2011 sa v obci konali fašiangy. Fašiangový sprievod tvorili 
dve skupinky fašiangových maškár s harmonikármi, trubkárom a požiarnickým 
pokladníkom zbierali podarúnky na večernú fašiangovú zábavu (bližšie v časti 
Dobrovoľný hasičský zbor). 
  Predposlednú februárovú sobotu 2011 Občianske združenie Cesta 
usporiadalo pre záujemcov Ples absolventov v jedálni základnej školy (bližšie v časti 
Občianske združenie Cesta).  

Dňa 5. marca 2011 sa v sokolovni za spolupráce Občianskeho združenia 
Cesta a kultúrnej komisie pri obecnom úrade uskutočnil pre deti v obci karneval. 
Viaceré vekové kategórie v maskách súťažili o malé odmeny. Do nálady im hral 
Miroslav Lilge ml. 
 Dňa 10. apríla 2011 sa na námestí konala spomienková akcia pri príležitosti 
66. výročia oslobodenia obce. Na úvod zaznela v miestnom rozhlase hymna, 
nasledovala báseň (Zdenka Blašková), potom zaspievali pieseň ženy miestneho 
spevokolu. S príhovorom vystúpila starostka Ing. Marta Hrúzová, po nej zaspievali 
pieseň speváčky spevokolu. Nasledovalo položenie venca k pomníku padlých za 
zvukov piesne „Hoj vlasť moja“. Na námestí okrem zoradených streleckých tímov 
a poslancov sledovalo program aj niekoľko občanov. Po tejto slávnostnej časti sa 
strelci presunuli na miestnu strelnicu, kde pokračovali v každoročných streleckých 
pretekoch (bližšie Základná organizácia Združenie technických športových činností). 
 Večer pred 1. májom 2011 bol na námestí pred budovou obecného úradu za 
sprievodu hudby v miestnom rozhlase osádzaný máj. Na túto udalosť sa prišlo 
pozrieť viacero občanov Slovenského Pravna.  

Dňa 8. mája 2011 boli pozvané všetky ženy – matky do sokolovne pri 
príležitosti sviatku Dňa matiek. Po úvodnom príhovore poslanca Ing. Zdenka Blašku 
vystúpili s pripraveným programom deti materskej školy, väčšie i menšie mažoretky 
a žiaci základnej školy. Matky ako pozornosť dostávali kvietok a čokoládu.   

Dňa 4. júna 2011 sa v spolupráci obecného úradu a Občianskeho združenia 
Cesta pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na futbalovom ihrisku konalo kultúrno-
súťažné popoludnie pre deti. Po menšom odložení plánovaného začiatku pre silnú 
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prietrž mračien podujatie otvoril Miroslav Pastierovič. Deti do 15-rokov získali od 
obecného úradu sladký balíček. Ďalšie dobroty mohli účastníci vyhrať v súťažiach 
a tombole. Do nálady hral Miroslav Lilge ml. Pre nepriazeň počasia boli odvolaní 
požiarnici a Jozef Gíreth s koňmi z Kaľamenovej. Deti zabával lišiak – maskot Prvej 
stavebnej sporiteľne.  

Dňa 19. júna 2011 zorganizovala vedúca mažoretiek Elena Brngálová na 
tanečnom kole tradičnú prehliadku mažoretiek. Lákadlom pre hojný počet divákov 
bolo vystúpenie speváka Roba Kazíka, ktorého piesne znejú z každého rádia cez 
víkend v relácii venovanej jubilantom. Svoje umenie s paličkami a strapačkami 
ukázali 2 tímy mažoretiek zo Slovenského Pravna, 2 skupiny dievčat z Turčianskych 
Teplíc, mažoretky z Hornej Štubne, Malého Čepčína a Ďanovej. O ozvučenie sa 
postaral Peter Kurinský. Po prídavku jednej piesne Roba Kazíka sa spustil dážď, 
ktorý ukončil toto pekné popoludnie. 

Dňa 13. augusta 2011 Obecný futbalový klub plánoval na tanečnom kole 
usporiadať tanečnú zábavu, ale keďže počasie bolo veľmi nestále zábava sa konala 
v sokolovni (bližšie Obecný futbalový klub).   

V nedeľu 28. augusta 2011 sa uskutočnili oslavy 67. výročia Slovenského 
národného povstania. Po úvodnej hymne nasledovala báseň (Zdenka Blašková), 
potom zaspievali pieseň ženy miestneho spevokolu a príhovor mal poslanec 
Radovan Brngal. Veniec k pomníku padlých položili poslanci. Spomienkovú slávnosť 
ukončili piesňou speváčky. Večer bola na tanečnom kole zapálená vatra, ktorá bola 
postavená skoro až pri plote škôlky, nakoľko bol zákaz zakladania ohňa do 50 m od 
lesného porastu. O občerstvenie návštevníkov sa postarali členovia Obecného 
futbalového klubu a dobrú hudobnú náladu zabezpečil Miroslav Lilge ml. 
 Dňa 10. decembra 2011 sa deti zo Slovenského Pravna zhromaždili pred 
budovou obecného úradu, pretože boli pozvané na stretnutie s Mikulášom, Čertom 
a Anjelom. Poslankyňa Eva Pálešová volala deti zarecitovať básničku, alebo 
zaspievať pesničku, za čo dostali od Mikuláša sladký balíček. Celý program bol 
vysielaný do miestneho rozhlasu. 
 Dňa 20. decembra 2011 sa okrem Vianočnej akadémie detí materskej školy a 
žiakov základnej školy konali pred sokolovňou malé vianočné trhy. Už pred 
programom detí si návštevníci mohli zakúpiť vianočné výrobky žiakov, pochutiť na 
grilovaných klobáskach, výborných koláčoch, oplátkach a punči. Pestrý program 
v podobe vianočných veršíkov a pesničiek predniesli rodičom najprv škôlkári. Po 
príhovore riaditeľa základnej školy Mgr. Juraja Kamarýta vystúpili v školskom 
programe mažoretky a žiaci z jednotlivých tried s vianočnými vinšovačkami, 
básničkami, scénkami a tancom. Na záver príjemné sviatky všetkým zaželala 
starostka Ing. Marta Hrúzová.   
  

Po zimných prázdninách sa žiaci v novom roku 2011 opäť vrátili do školských 
lavíc. Vo februári 2011 budúci prváčikovia ani nezbadali, že majú zápis do základnej 
školy, pretože v rozprávkovej krajine plnili rôzne úlohy a tak bez stresu absolvovali 
prijímacie pohovory do prvej triedy. V marci 2011 v školskom klube žiaci vítali jar 
vynášaním Moreny za dedinu. Žiaci druhého stupňa mali možnosť vidieť 3D film 
„Sammyho dobrodružstvá“ v Žiline. V apríli sa mladší žiaci zúčastnili okresnej súťaže 
v minifutbale. Nezískali síce popredné miesto, ale za účasť dostali diplom a sladkú 
odmenu. Úspešnejšie boli siedmačky, šiestačky a piatačky, ktoré vybojovali v 
okresnom kole vo vybíjanej víťazný pohár. Druhé miesto v okresnom kole v malom 
futbale získali deviatačky. Tieto futbalistky tiež získali druhé miesto v súťaži Jednota 
futbal cup v Turčianskych Tepliciach. Aj vo vedomostnej súťaži boli žiačky 9. ročníka 
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V. Hanková, Z. Beňová, Z. Jurgová, A. Simonidesová a D. Pastierovičová úspešné 
v treťom kole súťaže s názvom „Žijeme v Európskej únii“ v Beniciach sa umiestnili na 
3. mieste.  Za poprednú priečku získali poznávací zájazd do Kodane, hlavného 
mesta Dánska. V apríli sa v školskom klube mládeže už po tretíkrát hľadala 
„Superstar“. Na Deň Zeme 22. apríla 2011 žiaci skrášľovali nielen okolie školy, ale aj 
obec zbieraním odpadkov. 

V júni 2011 ukončilo dochádzku v základnej škole 20 žiakov, z toho 12 
chlapcov a 8 dievčat. Z tohto počtu bolo 17 deviatakov a 3 žiaci skončili v nižších 
ročníkoch. Všetci žiaci okrem 1 mali pokračovať v stredoškolskej dochádzke. Na 4. 
ročné školy (gymnáziá, stredné odborné školy, obchodnú akadémiu, strednú 
priemyselnú školu a iné) bolo prijatých 14 žiakov. Trojročné stredné školy mali od 
nového školského roku navštevovať 3 žiaci. Na dvojročné stredné odborné učilište 
mali nastúpiť 2 žiaci. 

V novom školskom roku v septembri 2011 nastúpilo do Základnej školy 
v Slovenskom Pravne 123 žiakov, z toho 63 chlapcov a 60 dievčat. Prvýkrát 
prekročilo školské brány 14 prváčikov a to 5 chlapcov a 9 dievčat. 

V septembri 2011 si žiaci prvého stupňa zopakovali cestné predpisy na 
dopravnom ihrisku v Beniciach. V školskom klube detí boli prváčikovia slávnostne 
pasovaní za riadnych žiakov základnej školy. V októbri sa siedmaci zúčastnili 
dejepisnej exkurzie v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Výsledkom mesačného 
zberu papiera, ktorý prebiehal na školách Turca v septembri a októbri 2011, bolo 
prvé miesto pre základnú školu v Slovenskom Pravne a finančná odmena pre školu. 
Malými cenami boli odmenení aj najúspešnejší zberatelia. V novembri si žiaci mohli 
pozrieť hudobno-divadelný program o etike správania a spoločenského vystupovania 
pod názvom „Ujo Etos“. V decembri sa žiačky 8. ročníka zúčastnili okresného kola 
olympiády v slovenskom jazyku, kde 1. miesto získala Klaudia Bročková. Ako každý 
rok žiaci školy vystúpili pre rodičov s pripraveným program na Vianočnej akadémii. 
V roku 2011 na malých vianočných trhoch predávali vlastnoručne vyrobené výrobky.   

 
Občianske združenie Cesta – združenie na rozvoj školy aj v roku 2011 

usporadúvalo akcie a získavalo finančné prostriedky, ktoré pomáhali základnej škole. 
Ako aj predchádzajúce roky sa 19. februára 2011 uskutočnil ples absolventov. 

Školská jedáleň sa zásluhou Márie Windischovej premenila na krásne vyzdobenú 
tanečnú sálu. Aj hostia si na oblečení dali záležať, čo zvýšilo kredit tejto akcie. 
O chutnú večeru a občerstvenie sa postarali v školskej jedálni Mária Kurinská, 
Drahoslava Pálešová a vedúca Monika Hanusová. Prichádzajúci boli vítaní horúcim 
grogom, malou chuťovkou a za zvukov cimbalovej muziky. Ples otvoril predseda 
združenia Miroslav Pastierovič. Na navnadenie k tancu svoje umenie predviedli 
tanečníci spoločenských tancov. O hudobný doprovod sa počas celého večera staral 
DJ Peter Kurinský. V prestávkach medzi jednotlivými tanečnými kolami vystúpili 
hudobníci cimbalovej muziky. Tombola priniesla radosť nielen výhercom, ale aj škole, 
pretože výťažok z nej bol použitý na nákup potrebných vecí pre školu.         

Občianske združenie Cesta sa spolupodieľalo pri organizovaní a dotácii 
viacerých kultúrnych akcií v obci. Dňa 5. marca 2011 členovia združenia 
spolupracovali s kultúrnou komisiou obecného zastupiteľstva pri karnevale. Dňa 4. 
júna 2011 pomáhali pri organizovaní súťaží a prispeli cenami do tomboly na Dni detí. 
Dňa 19. júna 2011 pomohli menšou sumou pri Prehliadke mažoretiek (bližšie v časti 
Kultúrne akcie). 
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 Dňa 28. júna 2011 sa v areáli školy konala „Rozlúčka so školským rokom“, kde 
členovia združenia pomáhali pri organizácii športových súťaží a prispeli na odmeny 
žiakov za víťazstvo v súťažiach.  

Na 23. júla 2011 bol plánovaný druhý ročník Sokol festu, avšak pre vrtochy 
počasia bola akcia pár dni pred uskutočnením odvolaná.  

Pri Vianočnej akadémii dňa 20. decembra 2011 sa členovia združenia 
organizačne podieľali na doprovodných minitrhoch pred sokolovňou. Zabezpečovali 
stánky s výrobou a predajom punču, klobások, moravských koláčov a vianočných 
oplátok. Získané peniaze pomohli škole a škôlke pri nákupe pomôcok.  
 Okrem finančných prostriedkov z jednotlivých ziskových akcií, ktoré občianske 
združenie organizovalo, prišli na účet Cesty aj príspevky rodičov a priaznivcov školy 
z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej a fyzickej osoby. Prostriedky boli 
použité na nákup pomôcok pre základnú školu. Príspevok bol použitý aj pri 
vyhotovení cestovných dokladov pre výherkyňu školskej súťaže „Žijeme v Európskej 
únií“, aby sa za víťazstvo spolu s ostatnými spolusúťažiacimi mohla zúčastniť 
zájazdu.  

     
Po zimných prázdninách v novom roku 2011 sa deti vrátili do materskej školy. 

V čase fašiangov a karnevalov sa aj škôlka zmenila na pestrú zmes rôznych masiek. 
Zápisu do 1. ročníka základnej školy sa zúčastnilo 13 detí. V apríli si deti mohli 
pozrieť muzikál Mia o dievčatku, ktoré sa stratilo v lese, Predstavenie predviedli deti 
zo základnej školy v Diviakoch. Škôlkári s pani učiteľkami sa boli pozrieť na prácu 
stolára Miroslava Lilgeho, u Brisudovcov videli betónovanie. Navštívili v kaderníctve 
Miriam Felcanovú. Pozorovali pri práci včelára Petra Uhliarika. Oboznámili sa 
s prácou v miestnych obchodoch. Boli na exkurzii v autobuse. Pred záverom 
školského roka mali deti športové dopoludnie. Spoločne s rodičmi sa v materskej 
škole rozlúčili s predškolákmi.   

V septembri 2011 nastúpilo do materskej školy 33 detí a to zo Slovenského 
Pravna 23, z Rudna 3, z Jasenova 4, z Budiša 2, z Kaľamenovej 2, z Abramovej 3, a 
z Malého Čepčína 1. Deti s pripraveným programom vystúpili v mesiaci úcty starším 
v klube dôchodcov. Navštívili miestnu knižnicu a mali stretnutie s požiarnikmi. Pred 
vianočnými sviatkami vystúpili v sokolovni na Vianočnej akadémii a svojimi výtvormi 
prispeli do minitrhov, ktoré sa pri tomto podujatí konali.  

 
V roku 2011 bolo pokrstených 7 detí, z toho zo Slovenského Pravna to boli 2 

dievčatá a 1 chlapec. Sobáše sa v evanjelickom kostole uskutočnili 3, ale v žiadnom 
z párov nebol obyvateľ Pravna. Pani farárka v roku 2011 do knihy zosnulých musela 
zapísať 14 zápisov, z toho z Pravna to bola 1 žena a 1 muž. Konfirmanti boli 2, ale 
nie zo Slovenského Pravna. 

V roku 2011 navštevovalo náboženskú výchovu 30 žiakov a v materskej škole 
bolo prihlásených 5 detí.  

Členovia evanjelického cirkevného zboru sa v roku 2011 stretli pri viacerých 
príležitostiach ako napríklad novoročné posedenie, fašiangové posedenie, seniorské 
posedenie s prednáškou k 200. výročiu narodenia Michala Miloslava Hodžu 
a zúčastnili sa zájazdu na dištriktuálnom stretnutí vo Východnej.  

V roku 2011 bola realizovaná výmena okien v chodbe a zborovej miestnosti na 
fare a výmena vstupných dverí na fare. Vybúraním priečky sa zväčšil priestor 
kancelárie a tak vznikla zborová miestnosť pre cca 35 ľudí. Navážkou zeminy sa 
pokračovalo v terénnych úpravách vo farskej záhrade.  

   

Materská 
škola 

Evanjelický 
cirkevný 
zbor 
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V roku 2011 nebolo v rímsko-katolíckom kostole pokrstené ani jedno dieťa. 
Tak isto to bolo aj so sobášmi. V sobášnej matrike bola v roku 2011 zapísaná len 1 
sanácia (čo je potvrdenie úradného sobáša biskupom). Pohrebov bolo vo farnosti 
odslúžených 14 z toho v Slovenskom Pravne pochoval pán farár 1 ženu a 3 mužov. 
Sviatosť 1. svätého prijímania prijalo 5 Pravňanov.  

V kostole prebehla každoročná jarná a jesenná zbierka na charitu, na misie, 
na seminár a masmédiá. V novembri 2011 mali farníci jedinečnú príležitosť vidieť 
a uctiť si relikviu sv. Cyrila v kostole v Slovenskom Pravne. Ako každý rok aj v roku 
2011 pani katechétka nacvičila s deťmi vianočný program, s ktorým potom vystúpili 
v kostole na tradičnej Jasličkovej slávnosti.  

V roku 2011 sa pokračovalo v rekonštrukčný prácach na fare – obnovená bola 
fasáda budovy, vynovený bol aj murovaný plot pred farou.  

 
Na 23. júla 2011 bol plánovaný druhý ročník Sokol festu, kde sa mali 

uskutočniť viaceré priateľské futbalové zápasy s futbalovými mužstvami z Kremnice, 
Martina a od Prievidze. Avšak pre vrtochy počasia, pretože plocha ihriska bola 
niekoľkodňovým dažďom rozmočená, bola akcia pár dni pred uskutočnením 
odvolaná.  

Dňa 13. augusta 2011 Obecný futbalový klub usporiadal tanečnú zábavu pri 
živej hudbe skupiny Kométa z Dubového. Pôvodne sa akcia mala konať na 
tanečnom kole, ale pre nepriaznivú predpoveď počasia presunuli zábavu do 
sokolovne.  

Jarnú časť futbalovej sezóny sa muži všetky kolá držali na 4. mieste s 8 
družstiev. Po prvých dvoch výhrach a jednej prehre sa tabuľka rozdelila na dve časti. 
Naši futbalisti boli v tej hornej polovici, medzi prvými štyrmi družstvami, ale naďalej 
sa držali na 4. mieste. Kde aj sezónu skončili na konte so 6 výhrami, 2 remízami a 12 
prehrami. Dorastenci začali jar z 2. miesta s 11 družstiev, ale hneď v predohrávke sa 
prehrou posunuli na 3. miesto. Túto pozíciu si držali aj po troch výhrach a dvoch 
remízach. Až štvrtá výhra im zabezpečila 1. miesto, kde sa udržali až do konca. Na 
záver tejto časti sezóny mali na konte 13 výhier, 5 remíz a 2 prehry. V majstrovskom 
zápase o majstra Turca, ale prehrali s Belou. Žiaci, tak ako začali na 4. priečke s 10 
družstiev, sa na tejto pozícii udržali celú jarnú časť sezóny. Na záver jarnej časti 
sezóny mali na konte 10 výhier, 1 remízu a 7 prehier.  

Futbalové kolá jesennej novej sezóny začali muži prehrou, čo im vynieslo 6. 
priečku s 11 mužstiev. Ďalšou výhrou sa presunuli na 5. miesto, ale nasledujúce 
prehry ich posúvali smerom nadol na 6., 8. a 9. miesto. V tejto časti sezóny sa potom 
už len presúvali medzi 8. a 9. miestom. Jesennú časť ukončili výhrou a teda 7. 
priečkou v tabuľke. Na konte mali 3 výhry, 2 remízy a 5 prehier. Dorastenci začali 
novú sezónu dvoma prehrami, čo pre nich znamenalo predposledné miesto s 10 
družstiev. Kontumačnou výhrou sa presunuli na 6. priečku. Ďalšia regulárna výhra 
ich posunula na 5. miesto, ktoré si až na jeden prípad smerom nadol udržali do 
konca jesennej časti. Sezónu ukončili 4 výhrami, 2 remízami a 3 prehrami. Žiakom sa 
v novej sezóne moc nedarilo. Začali síce remízou, ale následné dve vysoké prehry 
0:12 a 0:25 ich presunuli na 8 priečku s 10 družstiev. Ďalší zápas vyhrali, čo 
znamenalo posun o priečku vyššie, ale do konca sezóny už pokračovali len prehrami, 
niekedy s vysokým nelichotivým skóre 0:11 a 0:13. Po poslednom prehratom zápase 
sa z 8. priečky presunuli na konečnú 9. Na konte mali 1 výhru, 1 remízu a 7 prehier. 

V roku 2011 získal Obecný futbalový klub finančné prostriedky z 2% podielu 
zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za čo nakúpil vybavenie pre 
futbalistov – dresy, tričká, lopty, rukavice.    

Rímsko-
katolícky 
farský úrad 

Obecný 
futbalový klub 
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 Dňa 26. februára 2011 sa v obci konali fašiangy. Po dedine chodili dve 
skupinky fašiangových maškár s harmonikármi, trubkárom a požiarnickým 
pokladníkom, ktoré po domoch zbierali suroviny a financie na večernú fašiangovú 
zábavu. Večer sa potom ľudia mohli ísť zabaviť do sokolovne pri piesňach hudobnej 
skupiny Hubert a pochutnať si na fašiangovej praženici. 

Členskú základňu v roku 2011 tvorilo 103 členov, z toho 38 žien. Dňa 12. mája 
2011 dostal člen DHZ Miroslav Páleš vyznamenanie „Zaslúžilý člen Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR“ v Žiline. V roku 2011 sa konali voľby do výboru – predseda 
zostal Róbert Papp, podpredseda/ veliteľ Miloslav Jeleň ml., referent prevencie 
Miroslav Lichner, referent mládeže Martina Lilgová, tajomník Katarína Šovčíková, 
pokladník Magda Beňová, strojník Milan Hrúz, organizačný referent Miroslav Lilge st. 
a výbor dopĺňa ďalších 8 členov.  

V roku 2011 zasahovali hasiči jedenkrát pri požiari a to v apríli hasili požiar 
trávnatého porastu na pozemku pri miestnej materskej škole.   

V máji 2011 sa okrskové cvičenie uskutočnilo v Briešti. V júni sa členovia 
pravňanského hasičského zboru zúčastnili okresného kola dorastu a dospelých na 
Hornej Štubni.  

  
 V roku 2011 malo Poľovnícke združenie Holý vrch 24 členov. Vo februári sa 

uskutočnila voľba nových členov výboru. Predsedom sa stal Ján Hanus, 
podpredsedom Milan Grusman, I. tajomníkom Ing. Matej Lichner, poľovný hospodár 
Libor Ličko ml., finančný hospodár Branislav Gríger a člen výboru ešte bol Oto Paver. 
V revíri ulovili 13 jeleňov, 17 jeleníc a 13 jelenčiat. Zo srnčej zvery poľovníci 
realizovali odstrel 8 srncov, 5 sŕn a 5 srnčiat. Z diviačej zvery bol ulovený 1 diviak, 1 
diviačica, 20 lanštiakov a 11 prasiec. Z iných druhov strelili v revíri 5 líšok a 1 
jazveca. Z trofejových kusov strelil Ing. Ľubomír Lichner jeleňa s bodovou hodnotou 
160 bodov CIC a Ján Hanus srnca s bodovou hodnotou 80,32 bodu CIC.  

  
Ako každý rok aj v roku 2011 sa členky spolku Demokratickej únie žien stretli 

na posedení pri príležitosti sviatku Dňa matiek. V roku 2011 urobili veľké upratovanie 
v spoločenskej miestnosti miestneho kultúrneho strediska, aby bola miestnosť 
dôstojne nachystaná pre rodinné oslavy, posedenia, krštenia ale aj kary. Dve členky 
Marta Švertšíková a Anna Gírethová sa pravidelne zúčastňujú okresných schôdzí. 
V roku 2011 zakúpili od predsedníčky okresnej Únie žien pani Dubovcovej knihu „Tak 
plynie život“, ktorú si medzi sebou požičiavajú.  

 
Dňa 10. apríla 2011 sa na miestnej strelnici uskutočnila strelecká súťaž 

o putovný pohár oslobodenia Slovenského Pravna. Pod dozorom rozhodcu Jána 
Zemku súťažilo 13 trojčlenných družstiev a 1 jednotlivec. Súťaže sa zúčastnilo aj 6 
žien v jednotlivých družstvách. Za Slovenské Pravno súťažili dve družstvá v zložení 
Andrej Hrúz, Ľubomír Hrúz a Miroslav Páleš. V druhom družstve boli Ján Hrúz, Jozef 
Páleš a Michal Vráb. Putovný pohár získalo družstvo strelcov z ŠSK Turany, druhí 
boli strelci z  I. skupiny ŠKP Martin a tretie miesto obsadili strelci ŠSK Martin. Za 
jednotlivcov prvé miesto obsadil Miroslav Kochol z Turian, na druhom mieste bol 
Ondrej Holko tiež z Turian a tretiu priečku získal Michal Jaroš z Martina. 

 
V roku 2011 knižnica pokračovala vo svojej osožnej činnosti na vysokej úrovni, 

o čom svedčia viaceré víťazstvá v okresných súťažiach o najlepšiu knižnicu. Na tom 
má podiel určite aj knihovníčka Božena Kubisová, ktorá túto prácu vykonáva už 33 
rokov. Záujem o výpožičku kníh majú okrem Pravňanov aj čitatelia z okolitých obcí. 
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V roku 2011 to bolo 95 aktívnych členov, z toho 44 boli deti do 15 rokov. Počas roka 
si 1114 návštevníkov vypožičalo spolu 3400 kníh. Knižný fond v roku 2011 tvorilo 
4758 kníh rôznych kategórií. Do knižnice pribudlo počas roku 88 kníh pričom väčšina 
a to 57 kusov bola darovaná a zvyšok bolo zakúpených. Z obecného rozpočtu bolo 
na nákup poskytnutých 113,71 €. Pre poškodenie a zastaralosť muselo byť 
vyradených 98 kníh. Knižnicu mimo výpožičných hodín, každý pondelok od 14:30 do 
17:00 hod aj v roku 2011 navštívili žiaci 1. až 4. ročníka základnej školy a žiaci 
materskej školy.    

   
Spoločnosť Turiec Agro hospodárila v roku 2011 v katastri Slovenského 

Pravna cca na 667 ha poľnohospodárskej pôdy z toho ornej bolo 462 ha. Na 68 ha 
dopestovali pšenicu ozimnú s výnosom 6,87t/ha a na 42 ha sa nachádzala pšenica 
jarná s výnosom 6,56 t/ha. Na 120 ha vysiali repku jarnú a výnos bol 2,25 t/ha. 
Jačmeň jarný pestovali na 194 ha s výnosom 5,89 t/ha. Tritikale vysiali na 38 ha 
a výnos bol 5,89 t/ha. Ľan olejný pestovali na 32 ha s výnosom 2,19 t/ha. Na 205 ha 
sa nachádzala trávna plocha, ktorú skosili na siláž  a výnos bol 8,7 t/ha a na seno 
s výnosom 1,7 t/ha. Slamu z obilia mali na 342 ha a výnos bol 4,82 t/ha. 
V maštaliach v Slovenskom Pravne chovali 599 kusov dojníc s priemernou 
dojivosťou 8567 l mlieka za rok na jednu dojnicu. Narodilo sa 182 kusov teliat. 

 
V septembri 2011 prebehla transformácia Polikliniky v Turčianskych 

Tepliciach. Žilinský samosprávny kraj, ktorý ju spravoval ponúkol jednotlivé 
ambulancie lekárom do súkromia. Nakoľko detská lekárka MUDr. Katarína Michalová 
nechcela ambulanciu zobrať do súkromia, ukončila svoje pôsobenie v Slovenskom 
Pravne. Detský lekár MUDr. Martin Čiljak od septembra 2011 začal ambulovať 
v miestnom zdravotnom stredisku každý utorok popoludní na jednu hodinu. Detskí 
pacienti tak v prípade potreby musia za zdravotnou starostlivosťou dochádzať do 
Turčianskych Teplíc. Aj problematická zubná ambulancia, kde sa dlhodobo nedarilo 
obsadiť miesto zubného lekára, začala pracovať len so zubnou hygieničkou, ktorá 
každú stredu vykonáva preventívne prehliadky. Zistené kazy však už ošetrí zubný 
lekár v Turčianskych Tepliciach.  

 
V roku 2011 naďalej pokračovali vo svojej podnikateľskej činnosti 

v Slovenskom Pravne už v minulých rokoch spomenutí podnikatelia. V roku 2011 
otvorila drogériu v budove zdravotného strediska Lenka Brngálová.     
 Na futbalovom ihrisku po sezóne 2011 ukončil prevádzku stánku s  
občerstvením Jozef Hovorič, podnikateľ firmy Tempus. 
 V roku 2011 bol miestny kaštieľ vydražený, preberanie majetku novým 
majiteľom prebiehalo za asistencie polície a súkromnej strážnej služby.  
  

Prvý januárový deň roku 2011 bolo zamračené, celý deň padal drobný sneh 
a teplomer ukazoval – 6 oC. Do Troch kráľov pokračovalo mrazivé počasie – 7 až – 
10 oC niekedy vykuklo slnko, niekedy zasnežilo. Potom prišlo oteplenie, sneh sa 
pomaly topil, čomu napomáhal aj občasný dážď. Až v druhej polovici januára sa 
ochladilo na – 7 oC, niektoré dni nás prekvapilo pár snehových vločiek. Do konca 
januára sa snehová pokrývka zväčšila, aj teploty začali klesať na ranných mrazivých 
– 15 oC. Takto to pokračovalo aj prvý februárový týždeň, následne (5.2.) sa však 
oteplilo a niekoľko dní sme sa tešili zubatému slnku. V polovici februára sa ochladilo 
čo spolu so sneho-dažďom spôsobilo poľadovicu, ktorá ráno potrápila vodičov. Po 
slnečných dňoch v druhej polovici februára zase trošku prituhlo na ranných – 11 oC. 

Turiec Agro 

Súkromní 
podnikatelia 
 

Počasie 
 

Zdravotníctvo 
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Marec priniesol so sebou teplejšie a slnečnejšie dni. V polovici marca pomaly 
prichádzala jar, čo dokladovali aj zo zeme vykúkajúce kašky a snežienky.      

Prvý jarný deň teplomer ukazoval síce len 7 oC pre silnejší vietor, ale slnko 
bolo na oblohe celý deň. Oteplievanie pokračovalo nasledujúce dni, kedy cez deň 
teplomer ukazoval 12 oC. Na počasí sa nič nezmenilo ani príchodom apríla, akurát 
stúpala teplota na 15 až 19 oC. Tento priaznivý vývoj počasia narušil druhý aprílový 
víkend (9.4.) silný vietor, ktorý na niektorých územiach Slovenska vyvracal stromy 
a bral strechy. I keď sa nasledujúce dni ukľudnil zostalo chladno  s dennými teplotami 
okolo 3 oC. Vo svojej polovici sa apríl prejavil pravým „bláznivým“ počasím, striedalo 
sa sneženie, silný dážď a zavŕšilo to slnko. Ďalšie dni sa však vyčasilo a veľkonočné 
sviatky (22.-25.4.) ručička teplomera vystúpila na 15 až 20 oC. Viac oblakov, dažďa 
a menšie ochladenie so sebou priniesol máj. Ráno sa teplota pohybovala okolo 0 oC, 
v susedných Čechách dokonca nasnežilo. Prvý májový víkend (8.5.) sa opäť oteplilo 
na 18 oC a ustali aj prehánky. Traja zamrznutí (12.-15.5.) spolu so Žofiou doniesli len 
trochu oblakov, inak sa výrazne neprejavili. Ďalej pokračoval pekný slnečný a teplý 
máj, ktorý až na svojom konci (27.5.) narušila silná nočná búrka a občasný denný 
dážď. Na začiatku júna ráno teplomer ukazoval 8 až 12 oC, cez deň sa vyšplhala 
ručička na 22 až 25 oC, ale každý deň pokazila aspoň jedna dažďová prehánka. Prvý 
júnový víkend (4.6.) opakovane k nám prihrmela búrka so silnou prietržou mračien. 
Búrkové prehánky pokračovali aj po víkende. Na Medarda (8.6.) ráno ľudia, ktorí išli 
do práce na prvý autobusový spoj o 4:45 hod zaručene premokli do nitky, tí čo išli 
neskôr už len obchádzali veľké kaluže. Ďalšie prevažne slnečné júnové dni skoro 
denne narušila menšia či väčšia dažďová prehánka. Takže Medard nezostal svojej 
pranostike nič dlžný a štyridsať dní kvapkalo.           

Začiatok leta bol zamračený a miestami upršaný s teplotou 18 oC. Až do 
začiatku júla pretrvávalo chladné, upršané počasie, niektoré dni (4.7.) bolo cez deň 
len 8 až 13 oC,  kto mal doma malé deti určite prikúril. Ďalšie júlové dni sa postupne 
oteplievalo a do polovice mesiaca už teplota stúpala na 22 oC, 28 oC a pár dní až na 
30 oC. Samozrejme v tom čase aj rána a noci boli teplé okolo 17 oC. Toto nevydržalo 
dlho. Do druhej polovice sa júl prehupol s dennými dažďovými prehánkami a niektoré 
dni silným vetrom. Rizikové územia Slovenska potrápili záplavy. Do začiatku augusta 
by sa slnečné asi 22 oC dni dali spočítať na prstoch jednej ruky. Prvý augustový 
týždeň sa prechodne vrátilo leto s teplotami, ktoré ale nedosiahli na 30 oC. Aj ráno už 
bol potrebný sveter, keďže ručička teplomera vystúpila len na 7 oC až 9 oC. Aspoň 
v druhej polovici augusta nastúpilo pravé leto s 30 oC horúčavami a sparnými 
nocami. Ku koncu mesiaca teploty klesli na 24 oC, ale naďalej pokračovali slnečné 
pekné dni s chladnejšími okolo 8 oC niekedy hmlistými ránami. Až do polovice 
septembra sa na počasí nič nezmenilo denné teploty boli okolo 18 oC až 24 oC, 
akurát tri či štyri dni z tohto obdobia boli daždivé a oblačné.              

 Aj jeseň pokračovala slnečným babím letom s dennými 18 oC až 22 oC 
a ranými 10 oC  až 13 oC teplotami. Akurát ako rýchlo prichádzala večer tma, tak 
rýchlo sa aj vzduch vonku ochladzoval na 8 oC. Suchá príjemná jeseň pretrvávala aj 
prvý októbrový týždeň, až sa za traktormi pri oračke na poli vírili kúdoly prachu. 
Ďalšie dni (9.10.) sa už zadaždilo, čo bolo sprevádzané aj ochladením na ranné 2 oC 
a denných 8 oC až 12 oC. V druhej polovici októbra ranné mrazíky vystrašili vodičov, 
ktorí začali na autá prezúvať zimné gumy. Cez deň keď sa ukázalo slnko ručička 
teplomera sa vyšplhala na 14 oC, ale ak sa slnečné lúče nepredrali medzi mraky, 
teplota stúpla len na 5 oC až 7 oC. Na sviatok Všetkých svätých sa takmer celý deň 
držala v Pravňanskej kotline hmla. Cez deň boli len 4 oC. Hmlisté rána pokračovali aj 
prvé novembrové dni, kedy až okolo obeda sa ukázalo slnko. Martin (11.11) neprišiel 
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na bielom koni a aj naďalej pokračovalo chladné, ráno mrazivé počasie. V druhej 
polovici novembra (21.11.) padlo pár snehových vločiek. Slnku sa len s obtiažami 
podarilo cez deň predrať pomedzi mraky a aj tma akoby večer prichádzala včaššie. 
Katarína (25.11.) sa nevedela rozhodnúť či má prísť na ľade, či na blate, teplomer 
ukazoval 0 oC. Ďalšie dni sychravé mraky akoby už-už mali priniesť sneh, ale nič 
také sa nestalo. Akurát december prišiel s dažďovou prehánkou, ktorá sa na 
Mikuláša (6.12.) zmenila na snehovú. Nasledujúce dni snehu pribúdalo a zem 
prikrývala biela perina. V polovici decembra sa sneženie zmenilo na dážď a aj sa 
mierne oteplilo, čo spôsobilo, že snehová pokrývka sa začala pomaly strácať.                  

Zima začala mrazivo -3 oC, síce snežilo, ale snehové vločky boli zmiešané 
s dažďom. Dopoludnia na Vianoce (24.12.) boli na poliach a záhradách ešte 
pozostatky snehu, ktorý sa pri plusových teplotách cez deň topil. Keď potom večer 
klesla ručička teplomera na bod mrazu, cesty a chodníky sa zmenili na klzisko. Až do 
Silvestra bolo cez deň 0 oC a sneh sa striedal s dažďom. 

 
Pred Silvestrom potrápila Pravňanov elektrina. V noci z 30. na 31. decembra 

2011 prestala ísť elektrina vo všetkých domácnostiach. Elektrikári sa od jednej 
hodiny v noci zhruba do tretej snažili chybu odstrániť. V niektorých zásuvkách bolo 
namiesto 230 V len 107 V, čo mohlo spôsobiť poškodenie elektrospotrebičov. I keď 
chybu odstránili svetlá verejného osvetlenia nefungovali celé zvyšné sviatky.  

 
 

 

 

 

 

Zapísala obecná kronikárka Mgr. Zdenka Blašková. 
 
 
 
 

Zápis do kroniky za rok 2011 bol schválený na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v Slovenskom Pravne dňa 18. októbra 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Marta Hrúzová 
                 starostka obce         
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