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2014 

 
Rok 2014 bol na Slovensku rokom volieb. Volili sme si prezidenta, ktorým sa 

v druhom kole stal Andrej Kiska, volili sme si europoslancov a napokon sme pristúpili 
k volebným urnám meniť alebo udrţať členov samosprávy v komunálnych voľbách. 
Celkovo zima bola bez snehu a leto bez slnka, letné horúčavy by sme spočítali na 
prstoch jednej ruky. V júli sa známa Vrátna dolina premenila na sutinu skál a bahna 
pri veľkom zosuve pôdy.    

 
Počet obyvateľov Slovenského Pravna má uţ viac rokov klesajúcu tendenciu. 

Naposledy pri porovnaní začiatku a konca roka stúpol počet obyvateľov v roku 2008 
a odvtedy uţ len klesal. K 1. januáru 2014 bolo 922 Pravňanov a na konci roka 918 
ľudí. Počas roka sa narodilo 10 nových Pravňanov a to 4 chlapci a 6 dievčat. Umrelo 
7 ľudí a to 4 ţeny a 3 muţi. Kým ţeny okrem jednej 67-ročnej, boli všetky 
osemdesiatničky (84, 86, 87 ročné), muţi, ktorí umreli boli šesťdesiatnici (63,65,68 
roční). V roku 2014 sa k trvalému pobytu opäť viac odhlásilo a to 14 ľudí a prihlásili 
sa len 7 ľudia. V sobášnej matrike pribudli dva zápisy, z toho 1 civilný obrad 
Pravňanov v obradnej miestnosti obecného úradu. Najstarší obyvatelia Pravna boli v 
roku 2014 devaťdesiatdvaročná Mária Závadská a osemdesiatpäťročný Pavol Glesk. 

V roku 2014 sa podarilo skolaudovať 1 rodinný dom a obecný úrad vydal 1 
stavebné povolenie.  

 

Na rok 2014 bol schválený rozpočet v sume 564.683,- €. Počas roka však 
prešiel piatimi úpravami a nakoniec to bolo 562.166,- €. Skutočnosť v príjmovej časti 
bola 595.123,- € a výdavky boli 548.832,- €. 

V roku 2014 sa zvýšil poplatok za vývoz komunálneho odpadu na 15,-€- 
Poplatok za psa zostal v sume 5,- €.  

Okrúhle jubileá Pravňanov, ktorí sa doţili v roku 2014 sedemdesiat a 
osemdesiat rokov chodili osláviť s kyticou kvetov aj Ing. Marta Hrúzová a poslankyňa 
Mária Windischová.  

Na konci mája 2014 sa začalo s rekonštrukciou obecného práča. Natretá bola 
konštrukcia vymenená bola krytina a skultúrnené bolo aj okolie. Taktieţ vynovenú 
fasádu získala aj stará poţiarna zbrojnica. 

 
Prvé kolo prezidentských volieb sa konalo 15.marca 2014 a 773 oprávnených 

voličov v Slovenskom Pravne si mohlo vyberať spomedzi štrnástich kandidátov. 
V obci bolo voliť 375 ľudí, čo je 48,51 % účasť a platných lístkov bolo 374. Najviac 
hlasov 131 získal Róbert Fico, za ním skončili Andrej Kiska (95 hlasov), Radoslav 
Procházka (85 hlasov), Milan Kňaţko (28 hlasov), Pavol Hrušovský (11 hlasov), 
Helena Mezenská (9 hlasov), Jozef Behýl (4 hlasy), Ján Jurišta (4 hlasy), Viliam 
Fischer (3 hlasy), Milan Melník (3 hlasy), Ján Čarnogurský (1 hlas) a ani jeden hlas 
nezískali Stanislav Martinčko, Gyula Bárdos, Jozef Šimko. Prví dvaja postúpili do 
druhého kola, ktoré sa konalo 29.marca 2014. 

V druhom kole prezidentských volieb sa v Slovenskom Pravne mohlo 
zúčastniť 774 oprávnených voličov a túto moţnosť vyuţilo 440 ľudí, čo bolo 56,84%. 
Platných lístkov bolo 438. Viac hlasov 224 získal Róbert Fico, Andrej Kiska mal 214 
hlasov. Väčšina občanov Slovenska sa však rozhodla pre Andreja Kisku, ktorí sa stal 
na ďalšie roky prezidentom.  
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Oslavy 
oslobodenia 
obce 
 

Voľby zástupcov do európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnili 24. mája 
2014 nevyvolali záujem občanov Slovenskej republiky a ani občanov Slovenského 
Pravna. Zo 784 oprávnených voličov sa zúčastnilo 78 ľudí (9,94%), ktorí odovzdali 75 
platných lístkov. Trinásť poslancov do Europarlamentu na území Slovenska sme si 
vyberali z nekonečného zoznamu kandidátov z 29 politických strán. V obci získala 23 
hlasov strana SMER – sociálna demokracia, 7 hlasov Národ a Spravodlivosť – naša 
strana; 7 hlasov OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; 7 hlasov Slovenská 
národná strana; 6 hlasov Strana TIP; 6 hlasov Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana; 5 hlasov Kresťanskodemokratické hnutie; 4 hlasy 
Sloboda a Solidarita; 3 hlasy NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska 
konzervatívna strana; 2 hlasy VZDOR – strana práce; 1 hlas Ľudová strana Naše 
Slovensko; 1 hlas Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA; 1 hlas Strana 
demokratického Slovenska; 1 hlas Strana zelených; 1 hlas PRIAMA DEMOKRACIA, 
Kresťanská ľudová strana; ďalších 14 strán nezískalo ani jeden hlas.       

Dňa 15. novembra 2014 si 552 občanov Slovenského Pravna, zo 788 voličov, 
bolo vyberať nového starostu a nových poslancov. Ľudia odovzdali 534 platných 
hlasovacích lístkov. Spomedzi štyroch kandidátov na starostu vyhrala s počtom 
hlasov 233 Eva Pálešová. Ďalej 161 hlasov získala Mária Windischová, 129 lístkov 
bolo odovzdaných v prospech Ing. Marty Hrúzovej a nakoniec 23 hlasov mal Ján 
Hrúz. Občania si teda na ďalšie štyri roky zvolili Evu Pálešovú za starostku obce. 
Jedenásť kandidátov na poslanca sa umiestnilo v nasledovnom poradí: 359 hlasov 
Elena Brngálová, 326 hlasov Mgr. Zdenka Blašková, 300 hlasov Eva Pálešová, 279 
hlasov Peter Gajdoš, 245 hlasov Pavol Grusmann, 232 hlasov Miroslav Lilge, 226 
hlasov Mgr. Marika Pavlíková a keďţe Eva Pálešová sa vzdala poslaneckého 
mandátu do obecného zastupiteľstva sa dostala s počtom hlasov 198 Silvia Erteľová. 
Ďalší neúspešní kandidáti skončili v nasledovnom poradí: 181 hlasov Karol Gáţik, 
145 hlasov Miloš Cesnak a 104 hlasov Miloslav Jeleň ml.    

 

 Prvý deň nového roku 2014 sa v miestnom rozhlase obyvateľom Slovenského 
Pravna prihovorila starostka obce Ing. Marta Hrúzová. 
 Dňa 22. februára 2014 sa v dedine uskutočnil fašiangový sprievod masiek a 
tradičná večerná zábava (bliţšie v časti Dobrovoľný hasičský zbor).   
 Ples absolventov zorganizovalo Občianske zdruţenie Cesta dňa 1. marca 
2014 (bliţšie Občianske zdruţenie Cesta). 
 V sobotu 8. marca 2014 sa Pravnom niesla vôňa zabíjačkových výrobkov,  
ktoré pripravovali poslanci uţ od stredy. A tak vo viacerých domácnostiach bolo o 
sobotný obed postarané, stačilo len prísť do miestneho kultúrneho strediska a kúpiť 
si tieto dobroty.  
 Spomienková slávnosť 69. výročia oslobodenia našej obce sa uskutočnila 6. 
apríla 2014 na námestí. Po hymne a básni (Zdenka Blašková) sa prítomným i do 
miestneho rozhlasu prihovorila starostka Ing. Marta Hrúzová. Po speve 
pravňanského spevokolu poloţili strelci k pomníku veniec. Túto spomienku ukončili 
speváčky a potom sa uţ nastúpení strelci presunuli na miestnu strelnicu, kde sa 
uskutočnila tradičná strelecká súťaţ (bliţšie Základná organizácia Zdruţenie 
technických športových činností). 
 Pripravený obecný máj vyzdobili deti z materskej školy a technikou ho postavili 
pracovníci úradu poobede 30. apríla 2014.   
 Dňa 11. mája 2014 sa v deň svojho sviatku všetky maminy a starké boli v 
sokolovni potešiť vystúpením detí z materskej školy a ţiakov základnej školy. Za 
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obec sa im prihovoril Ing. Dušan Lichner. Kaţdá prítomná ţena dostala malý darček -
kvietok a čokoládu.   

Netradičný bol sviatok Medzinárodného dňa detí v obci, pretoţe tradičné 
súťaţe vystriedalo zaujímavé bábkové divadelné predstavenie o Dobromilovi 
a Lenimírovi, ktoré predviedli herci z Banskej Bystrice dňa 8.júna 2014 v sokolovni.  

Na tanečnom kole sa dňa 22. júna 2014 všetko rozfarebnilo pestrými 
kostýmami maţoretiek. Vedúca pravňanských maţoretiek Elena Brngalová privítala 
nastúpené skupiny a ich vedúce z Hornej Štubne, Turčianskych Teplíc, Malého 
Čepčína a Ďanovej. Postupne a niekedy aj spoločne vystúpili po tri skupiny 
pravňanských, štubnianskych, teplických dievčat a po jednej skupine maţoretiek 
z Čepčína a Ďanovej. Po vystúpeniach maţoretiek prítomným do spevu i do tanca 
hrala hudobná skupina Trio Band z Kysúc, známa z televízie Šláger.  

 Dňa 26.júla 2014 sa na tanečnom kole uskutočnili oslavy 135. výročia 
zaloţenia Dobrovoľného hasičského zboru v Slovenskom Pravne (bliţšie v časti 
Dobrovoľný hasičský zbor). 

Priaznivci kynológie v Slovenskom Pravne zorganizovali dňa 16. augusta 2014 
súťaţ viacerých vekových skupín psovodov a viacerých disciplín výcviku psov (bliţšie 
Kynologický klub).   

Okrúhle 70. výročie Slovenského národného povstania sme si pripomenuli dňa 
29. augusta 2014 najprv na námestí a potom na tanečnom kole zapálením vatry 
a diskozábavou. Podvečer sme si pred pomníkom padlých uctili pamiatku našich 
občanov a povstalcov SNP. Najprv zaznela v rozhlase hymna, po nej báseň (Zdenka 
Blašková), príhovor starostky Ing. Marty Hrúzovej a za zvukov piesne Hoj vlasť moja 
bol k pomníku poloţený veniec. Večer bola na tanečnom kole zapálená vatra 
a prítomným do tanca hral DJ Miroslav Lilge ml. 

Dobrovoľný hasičský zbor dňa 27. septembra 2014 zorganizoval súťaţ 
branného preteku pre malých poţiarnikov (bliţšie v časti Dobrovoľný hasičský zbor).  

Dňa 2. novembra 2014 sa popri ekumenickej poboţnosti uskutočnila pietna 
spomienka v dome smútku. Poslanci Eva Pálešová a Ing. Dušan Lichner v 
príhovoroch spomenuli občanov Pravna, ktorí počas roka umreli.   
 Za upršaného počasia prišiel do Slovenského Pravna Mikuláš spolu s Čertom 
a Anjelom dňa 6. decembra 2014. Najprv za moderátorskej asistencie poslankyne 
Evy Pálešovej na námestí porozdával darčeky. Potom boli pre deti nachystané 
v sokolovni súťaţe a tanečná zábava.  
 Vianočný program detí materskej školy a ţiakov základnej školy sme si mohli 
v sokolovni pozrieť 18. decembra 2014. Opäť vyučujúci nacvičili so svojimi 
zverencami zaujímavý program, čiastočne venovaný aj oslave osemdesiateho 
výročia zaloţenia základnej školy v Slovenskom Pravne. Rímsko-katolícky farár aj 
tento krát pomohol a akciu ozvučil.   
 

V novom roku 2014 sa ţiaci vrátili do školských lavíc. V januári si tri víťazky 
školského kola olympiády z anglického jazyka vyskúšali svoje znalosti v obvodnom 
kole v Turčianskych Tepliciach, kde len pol bodu chýbalo do tretieho miesta Natálii 
Ďurinovej z ôsmej triedy. Na konci januára sa ţiaci zúčastnili výchovného koncertu 
hudobníkov z agentúry LETart s názvom „Bezsvedomie“. Dňa 5. februára 2014 
budúci prváčikovia prišli opäť plniť rôzne úlohy v rozprávkovom lese spolu 
s Jankom, Marienkou i Jeţibabou a takouto zábavnou formou 11 detí a to 4 chlapci a 
7 dievčat absolvovalo zápis do prvého ročníka. Na Valentína 14. februára 2014 sa na 
škole uskutočnil karneval, kde triedy aj jednotlivci v rôznych súťaţiach získali malé 
vecné ceny. V marci sa dobrí recitátori zúčastnili „Hviezdoslavovho Kubína“. Celá 
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škola si bola pri príleţitosti sviatku Medzinárodného dňa detí pozrieť v kine film Rio 2. 
Úsilie štvrtákov v čítaní s Osmijankom sa vyplatilo a za celoslovenské víťazstvo, 
spomedzi 230 škôl, boli títo ţiaci na výlete v Bratislave a od riaditeľa školy dostali 
sladkú tortu. Víťazom predmetových olympiád slávnostne odovzdali ocenenia 
v Turčianskych Tepliciach za prítomnosti primátora Mgr. Michala Sygúta, kde boli 
ocenení aj ţiaci pravňanskej školy Jakub Kováčik (7.A), Natália Ďurinová (8.A) 
a Radka Lichnerová (9.A). V júni ţiaci prvého stupňa navštívili rozprávkový Oravský 
hrad a ţiaci druhého stupňa poľský Krakow. 

 Na ďalšie štúdium na stredných školách odišlo v júni 2014 spolu 16 ţiakov. 
Na Gymnázium do Turčianskych Teplíc bola prijatá 1 ţiačka a do Martina tieţ 1 
ţiačka. Na Obchodnú akadémiu v Martine mali nastúpiť od nového školského roka 2 
ţiačky. Do Martina na Strednú odbornú školu (SOŠ) - hotelovú akadémiu odišli 2 
ţiaci a na SOŠ obchodu a sluţieb 4 ţiaci. Tieţ na SOŠ informačných technológií bol 
prijatý 1 ţiak a na Spojenú školu do Martina 5 ţiakov.    

V novom školskom roku 2014/2015 nastúpilo do pravnianskej základnej školy 
104 ţiakov a to 47 chlapcov a 57 dievčat. V prvom ročníku privítala pani učiteľka 12 
nových ţiačikov a to 5 chlapcov a 7 dievčat. 

Na začiatku septembra sa deviataci vybrali spoznávať literárne osobnosti 
Oravy a navštívili Oravský hrad. Na konci septembra ţiaci súťaţili a tak si 
pripomenuli Európsky deň jazykov. Jesennú farebnú prírodu a dobré počasie vyuţili 
členovia cykloturistického krúţku na októbrové spoznávanie okolia Pravna, Rudna 
a Jasenova. Pre starých rodičov v mesiaci úcty starším deti vyrábali pozdravy 
a priania. Na hodinách angličtiny si pripomenuli aj zahraničný sviatok Helloweenu 
vyzdobením tried a vyrezávaním tekvíc. Zaujímavú súťaţ na pamiatku Svetového 
dňa behu absolvovali ţiaci v priestoroch školy. Behom po schodoch a hromadnou 
štafetou po atletickej dráhe si precvičili kondičku. Technické zručnosti si v novembri 
ţiaci druhého stupňa overovali v školskom kole technickej olympiády. Úspešní 
riešitelia zastupovali školu na okresnom kole. Deviataci boli v decembri v Martine 
najprv v Slovenskej národnej kniţnici na „Burze“ informácií o stredných školách 
v Turci a potom absolvovali prehliadku Literárneho múzea. Netradičným darčekom 
na Mikuláša bolo pre deti pravnianskej školy vystúpenie kúzelníka Wolfa. Úspešné 
riešiteľky školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnili 
okresného kola kde Natália Ďurinová obsadila 4.miesto. Do vianočného futbalového 
turnaja sa kvalifikovali dve dievčenské a dve chlapčenské druţstvá. Po vzájomných 
zápasoch obsadili prvé dve miesta chlapci a za nimi dievčatá, i keď najlepšími 
strelcami boli samé dievčatá. Vianočná akadémia pre rodičov sa čiastočne niesla aj 
v duchu osláv osemdesiateho výročia zaloţenia školy.  

 
Občianske zdruţenie Cesta v roku 2014 po ročnej prestávke opäť 

zorganizovalo v poradí uţ 4. ples absolventov, ktorý sa uskutočnil dňa 1. marca 
2014. Do tanca hrala hudobná skupina Mix Band, s krátkym programom vystúpila 
tanečná skupina z Martina a maţoretky zo Slovenského Pravna. Hodnotné ceny 
v tombole tak lákali prítomných, ţe lístky sa predali veľmi rýchlo.  

Výťaţok z plesu 515,- € bol poukázaný na účet základnej školy. Ďalšie financie 
na podporu školy sa podarilo vyzbierať z podielu zaplatených daní a tak pribudlo na 
účte ďalších 900,- €. Taktieţ zisk 15,- € z predaja oblátok na Vianočnej akadémii 
putoval do pokladne školy.  

Nakoľko sa blíţilo 80. výročie zaloţenia základnej školy v Slovenskom Pravne 
v novembri 2014 bola vytlačená krátka publikácia z histórie školy, ktorú zostavila Mgr. 
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Janka Krausová. V decembri bol na Vyšší územný celok do Ţiliny zaslaný projekt a 
následne získaná dotácia na prípravu osláv zaloţenia školy.  

 Po členskej schôdzi v septembri 2014 nastala vo výbore zmena. Novou 
predsedníčkou po Miroslavovi Pastierovičovi bola zvolená Milada Belková a novou 
hospodárkou sa stala Katarína Šovčíková, Bc. Libor Kyška zostal členom výboru. 

     
V novom roku 2014 opäť deti nastúpili do materskej školy. Vo fašiangovom 

období sa zabavili na karnevale. Na zápis do základnej školy išlo 12 detí a to do 
Slovenského Pravna 10, 1 do Turčianskych Teplíc a 1 do Nitrianskeho Pravna. Do 
škôlky zavítal poľovník a pozvanie prijal aj policajt, ktorí deťom porozprávali o svojej 
práci.   

Do škôlky bolo v septembri 2014 zapísaných 36 detí a to 23 zo Slovenského 
Pravna, 3 z Rudna, po 2 deti z Brieštia, Kaľamenovej, Jasenova a po 1 dieťati z 
Abramovej, Liešna, Laclavej a Diviak. Aj tento rok deti navštívili kniţnicu a boli na 
turistike. Okrem toho viackrát vyrábali rôzne výtvory z jesenných plodov, papiera a 
iného materiálu aktuálne vţdy k nejakému sviatku - príleţitosti. Škôlkarov neobišiel 
ani Mikuláš a pred Vianocami potešili rodičov na besiedke s pripraveným 
programom.  

 
V roku 2014 do cirkevnej matriky pokrstených pani farárka Zlatica Karásková 

zapísala 12 detí, z toho zo Slovenského Pravna boli 4 dievčatá. Sobáš sa v kostole 
konal 1, ale novomanţelia neboli Pravňani. Vo farnosti odslúţila pani farárka 11 
pohrebov a to zomreli 3 Pravňanky a 2 Pravňani. Konfirmovaná bola len 1 dospelá 
osoba. 

V januári sa spoločne s katolíckym farárom Mgr. Mariánom Gregorom 
uskutočnili v kostole spoločné modlitby za jednotu kresťanov a po nich malé 
posedenie na fare. Veľkou slávnosťou v evanjelickom cirkevnom zbore bolo 230. 
výročie pamiatky posvätenia chrámu. Pri tejto príleţitosti vyšla vďaka Martinovi 
Karáskovi monografia o histórii cirkevného zboru a osobnostiach pravnianskeho 
cirkevno-kultúrneho ţivota. V kostole vystúpil krpeliansky spevokol s komorným 
orchestrom pod taktovkou A.Ľahkej a slávnostným boţím slovom prispel generálny 
biskup M.Klátik. 

Aj v roku 2014 viedla pravňanský cirkevný spevokol a jeho 22 členov PhDr. 
Monika Kalnická. Trojkráľové vystúpenie pravňanského zboru sa konalo v Ivančinej, 
kde ku ivančianskemu a hájskemu pribudol mošovský spevokol. 

Pri príleţitosti sviatku Medzinárodného dňa detí, mohli všetky deti prísť na 
multifunkčné ihrisko súťaţiť, zabaviť sa a získať drobné odmeny.   

V roku 2014 boli zrekonštruované sociálne zariadenia a obnovená fasáda fary. 
     
V roku 2014 pribudlo do knihy pokrstených 10 zápisov a to 4 chlapci a 3 

dievčatá z Pravna. V kostole pán farár zosobášil 1 pár, ale ani jeden z novomanţelov 
neboli z Pravna. Vo farnosti v roku 2014 bolo opäť viac úmrtí ako krstov a to celkovo 
12, ale z toho len 1 Pravňanka. Prvé sväté prijímanie mal len 1 chlapec z Pravna.  

V kostole sa v januári 2014 spolu s evanjelickou farárkou Mgr. Zlaticou 
Karáskovou uskutočnili ekumenické modlitby za jednotu kresťanov a po nich malé 
posedenie na fare. Pán farár pozval na kňaţské stretnutie okolitých kňazov 
z dekanátu Turčianskych Teplíc. Taktieţ sa v roku 2014 zúčastnil diecéznej púti 
kňazov v Šaštíne. Ako uţ tradične boli niektoré zbierky z omše venované na charitu, 
masmédiá, seminár a dobročinné diela sv. Otca tzv. „Halier sv. Petra“.         

Na Ţofiu 15. mája 2014 silný vietor zlomil okolo 230 ročnú lipu pri kostolnom 
múre pri bočnom vstupe. Strom poškodil výklenok so soškou Panenky Márie a 
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drevené prekrytie bočných schodov. Pracovníci ţivotného prostredia po obhliadke   
povolili vypílenie aj vedľajšieho stromu. Všetko bolo opravené a pohromu 
pripomínajú len široké trčiace pne spílených líp.  

     
Jarná časť futbalovej sezóny v roku 2014 sa naďalej niesla v neustálych 

prehrách ţiakov, často s neprimerane vysokým počtom utŕţených gólov (15:1, 13:1, 
11:0, 18:0). Neustále boli na chvoste tabuľky na 9. mieste a skončili so 16-timi 
prehratými zápasmi. Muţi začali jar síce prehrou a zo 7. miesta z 12 druţstiev, ale 
tento výsledok bol neskôr kontumovaný v prospech Pravna, pre neoprávnený štart 
necpalského hráča. Pomaly, raz výhrou a raz prehrou, sa do konca sezóny 
nenápadne vyšplhali na pekné 4. miesto s 12 výhrami, 9 prehrami a 1 remízou.    

V novom futbalovom ročníku v roku 2014 bolo prihlásené do súťaţe aj 
druţstvo prípravky. Títo malí „špunti“ asi ešte neboli zohratí, lebo išli v šľapajach 
svojich starších kamarátov a celú časť sezóny len prehrávali. Z 9. miesta na chvoste 
tabuľky sa nepohli a skončili s 8 prehrami. Pár svetlých okamţikov v podobe 
odlepenia sa z poslednej priečky vyskúšali ţiaci. Remízou v treťom kole sezóny 
vyskočili na 7.priečku, čo sa hneď ďalším prehratým zápasom zmenilo, ale do konca 
tejto časti sa im podarila ešte jedna remíza a dokonca jedenkrát vyhrali. Jeseň 
ukončili 8.miestom s 1 výhrou, 2 remízami a 5 prehrami. Muţi po prvom prehratom 
zápase začali z 8.miesta z 10 druţstiev, ale štyri vyhraté zápasy ich vyniesli na 2. 
miesto v tabuľke. Druhý boli niekoľko kôl a dokonca na prvé Trebostovo im chýbali 
len 2 body. Nakoniec ale obe tieto muţstvá predbehli futbalisti z Turčianskych Teplíc 
a naši skončili jesennú časť na 3. mieste zo 6 výhrami, 1 remízou a 2 prehrami.    

 
V roku 2014 mal Dobrovoľný hasičský zbor 97 členov, z toho 22 ţien a 10 

mladých poţiarnikov. V máji 2014 úspešne absolvovalo 5 členov zboru Základnú 
prípravu členov hasičských jednotiek. 

„Fašangovanie“ sa v Slovenskom Pravne konalo 22. februára 2014, kedy po 
obci chodili dve skupiny maškár spolu s harmonikármi, trubkárom a hasičským 
pokladníkom. Do nálady večer v sokolovni hrala skupina Dexon a prítomní nezostali 
hladní, pretoţe po tombole sa podávala výborná praţenica. 

V roku 2014 oslavoval pravňanský hasičský zbor 135. výročie svojho 
zaloţenia. Oslavy sa konali 26. júla 2014 na tanečnom kole. Po básni (Denisa 
Pastierovičová) prítomných privítal predseda Róbert Papp. Históriu zboru priblíţila 
Denisa Pastierovičová. Postupne Katarína Šovčíková vyzývala hostí k slávnostnému 
príhovoru. Z rúk predsedu a veliteľa Miloslava Jeleňa ml. si vyzvaní ľudia prebrali 
ocenenia. Na spestrenie programu vystúpili malé a veľké maţoretky. Prítomní si 
mohli pochutnať na guľáši. Tanečnú náladu aţ do rána robila hudobná skupina 
Hubert.  

Malí poţiarnici sa v máji 2014 zúčastnili okresnej súťaţe CTIF na Malom 
Čepčíne, kde obsadili 7. miesto a v útoku 9. miesto. V okresnom kole súťaţe muţov 
nad 35 rokov, ktorá sa konala v júni na Turčeku sa pravňanské druţstvo umiestnilo 
na 5.mieste. V septembri 2014 bol v Pravne miestnymi hasičmi zorganizovaný 
branný pretek mladých poţiarnikov, kde chlapci obsadili 2. miesto, dievčatá 4. miesto 
a spoločne v poţiarnom útoku na sucho boli štvrtí.  

Pre školákov našej základnej školy bola v júni zorganizovaná prehliadka 
poţiarnej zbrojnice. Taktické cvičenie na rodinnom dome sa uskutočnilo v októbri 
v Slovenskom Pravne a zúčastnilo sa ho 10 členov zboru.  

Pravňanskí hasiči na začiatku roka 2014 zasahovali pri poţiari senníka 
v katastrálnom území Kaľamenovej. 
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 V roku 2014 bol počet členov v Poľovníckom zdruţení Holý vrch bez zmeny. V 

revíri bolo strelených 15 jeleňov, 21 jeleníc a 20 jelenčiat. Z plánovaných 30 kusov 
srnčej zveri bolo ulovených 20 kusov. Z diviačej zveri realizovali odstrel 46 kusov. V 
revíri strelili poľovníci ešte 5 líšok. Najlepším trofejovým kusom bol jeleň s bodovou 
hodnotou 189,63 bodu CIC, ktorého strelil Ing. Ľubomír Lichner a získal bronzovú 
medailu.    

  
Kynologický klub začal svoju oficiálnu registrovanú existenciu aţ v roku 2015, 

ale uţ viac rokov predtým priaznivci tejto záujmovej činnosti venovali svoj voľný čas 
výcviku psov. Prekáţkové cvičisko je v areáli futbalového ihriska.  

Dňa 16. augusta 2014 zorganizovali na tanečnom kole a v jeho blízkosti 1. 
ročník kynologického preteku, na ktorý sa prihlásilo 17 súťaţiacich. Uţ od rána 
psovodi absolvovali rôzne disciplíny. Dopoludnia to bol branný pretek, kde si zmerali 
fyzickú kondíciu a overili poslušnosť svojich miláčikov. Pred popoludňajším 
pokračovaním v obrane vystúpili maţoretky a aţ podvečer bolo slávnostné 
vyhodnotenie. Najlepšie na 4.mieste sa umiestnil z domácich Erik Huba s Flér 
Čarovnou lampou (psom Michala Vrába). Celý deň si návštevníci mohli pochutnať na 
grilovaných klobáskach, guľáši a večer sa pokračovalo tanečnou zábavou. Aţ do 
rána hrala skupina Mix Band.  

 
V roku 2014 sa členky spolku Demokratickej únie ţien stretli pri príleţitosti 

sviatku Dňa matiek na spoločnom malom pohostení a posedení.   
 
Putovný pohár oslobodenia Slovenského Pravna sa pokúšali získať strelci dňa 

6. apríla 2014. Za Slovenské Pravno nastúpili Bc.Andrej Hrúz, Ján Hrúz, Jozef Páleš 
a druhé druţstvo Martina Lilgová, Michal Vráb, Miroslav Páleš. Celkovo súťaţilo 12 
trojíc. Ako minulý rok umiestnenie na prvých priečkach bolo rovnaké za tímy na 
prvom mieste skončil ŠSK Turany, druhý bol ŠKP Martin I. a tretí ŠKP Martin II. 
Najviac bodov nastrieľal Miroslav Kochol z Turian, za ním sa umiestnil Branislav 
Glejtek z Martina a tretí skončil Ondrej Holko z Turian. 

 
  V roku 2014 bolo v kniţnici evidovaných 61 čitateľov, z toho 14 detí do pätnásť 
rokov. Záujemcov o čítanie bolo počas roka 757, ktorí si celkovo vypoţičali 2281 
kníh. Čitatelia prečítali 1964 kníh beletrie a 199 detských kníh. Z náučnej literatúry to 
bolo 85 kníh pre dospelých a 33 kníh pre deti. 
  Kniţný fond v roku 2014 tvorilo 4585 kníh, z toho pre dospelých bolo 2306 
beletrie a 729 náučných. Pre deti bolo v ponuke 1229 krásnej a 321 náučnej 
literatúry. Počas roku pribudlo 57 zakúpených a 25 darovaných kníh. V kniţnici 
prebehla rozsiahla revízia, po ktorej bolo vyradených 361 evidovaných kníh, ktoré 
boli stratené, nevymoţiteľné a poškodené. Po desiatich rokoch tak kaţdá jedna kniha 
prešla rukami knihovníčky Boţeny Kubisovej, ktorej pomáhali Jana Pastierovičová 
a Ľubica Budiská.     

 
 V roku 2014 sa pomer ornej pôdy a trávnatého porastu v katastrálnom území 

Slovenského Pravna zmenil. Spoločnosť Turiec Agro v okolí dediny obhospodarovala 
647,8 ha poľnohospodárskej pôdy a z toho 554,56 ha ornej a 93,25 ha trvalého 
trávnatého porastu, z ktorého bol výnos 9,99 t/ha trávnej senáţe. Na ornej pôde bola 
na 56,73 ha zasiata pšenica ozimná s výnosom 6,54 t/ha zrna a 5,23 t/ha slamy. 
Ďalej na 148,20 ha pestovali tritikale ozimné a úroda bola 5,82 t/ha zrna a 4,36 t/ha 
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slamy. Repku jarnú vysiali na 54,89 ha a výnos bol 2,34 t/ha. Najviac ornej pôdy 
294,74 ha zaberala kukurica na siláţ s výnosom 47,23 t/ha. V maštaliach 
v Slovenskom Pravne chovali 650 ks dojníc plemena holštínske strakaté, červené 
a čierne s priemernou ročnou dojivosťou 9000 l/ks.  

 
 V roku 2014 uţ v letných mesiacoch Miroslav Pastierovič stánok so zmrzlinou 

neotvoril. A fast food – rýchle občerstvenie Moniky Janotovej, ktorý v roku 2014 
otvorila v priestoroch starej poţiarnej zbrojnice, nefungoval ani rok.  

 

  Na prázdnu zem na Nový rok 2014 padlo pri plusových teplotách (3 oC) pár 
snehových vločiek. Ďalšie dni boli skôr zamračené a na tento čas nezvyčajne teplé, 
ráno bolo 3 aţ 5  oC a cez deň 5 aţ 8  oC. Asi do polovice januára počasie vyzeralo 
akoby prichádzala jar, aj v správach dávali reportáţ o tom, ako niekde na Slovensku 
zakvitli stromy. Ďalšie chladné daţdivé počasie zapríčinilo viacero havárií na 
zľadovatenej ceste. Za celý február slabulinko sneţilo asi len dvakrát a aj to sa biely 
poprašok neudrţal ani do druhého dňa. Skôr prevaţovali daţdivé dni a plusové 
ranné i denné teploty od 3 do 6 oC. Posledný februárový týţdeň sa začali objavovať 
rozkvitajúce sneţienky. 
 Prvý jarný deň (20.3.) bol krásny, ráno ukazoval teplomer 7 oC a cez deň 
vystúpila ortuť aţ na 16 oC. Ďalej pokračovalo pekné počasie striedané niekoľkými 
chladnejšími a daţdivými dňami. Husté sneţenie nás prekvapilo jedno ráno v apríli 
pred Veľkou nocou (15.4.), ale pokrývka sa neudrţala ani do večera a nasledujúce 
dni boli slnečné, pokazené len silnejším vetrom. Takto slniečkovo bolo na Veľkonočný 
piatok a sobotu. Veľkonočnú nedeľu a „polievačkový“ pondelok z oblohy padali 
hustejšie daţďové kvapky pri ranných 8 oC a denných 14 oC. Do „Zamrznutých 
muţov“ sa striedalo slnko a dáţď, ráno bolo 6 aţ 10 oC a cez deň 13 aţ 18 oC. A keď 
prišli aj so Ţofiou priniesli zo sebou vietor, ktorý lámal stromy. Ďalšie dni sa vyčasilo a 
slnko vyhnalo ortuť teplomera na 24 aţ 28 oC, akurát pekné dni skoro stále kazili 
daţďové prehánky. Na Medarda (8.6.) sme dáţdnik vôbec nepotrebovali 
a s prichádzajúcim letom sa stále viac a viac otepľovalo. Ráno uţ bolo 18 oC a cez 
deň teplomer zdolal aj 30 oC.  
 Prvý letný deň len tak viselo, akoby kaţdú chvíľu malo pršať. Mierne sa 
ochladilo na 22 aţ 26 oC. Celé leto bolo ako na hojdačke. Jeden deň bol nádherný, 
teplota akurát na návštevu kúpaliska 28 oC a vzápätí druhý deň sa slnko spoza 
daţďových mrakov ani neukázalo. Dokonca v polovici júla (15.7.) bola búrka len do 
pol dediny. Od Martina po predajňu Koreko sa mračná išli pretrhnúť a na námestí o 
daţdi počuli len z telefonátov. Keď bolo daţdivo teplomer ukazoval tak do 23 oC, keď 
zahrievalo slniečko vyskočila ortuť aj ku 30 oC. Od polovice augusta potrápili vodičov 
ranné hmly. S blíţiacim sa septembrom pomaly teploty klesali na ranných 11 oC 
a denných 20 aţ 22 oC. Aj deti nastúpili po prázdninách do školy za daţdivého 
počasia. Následne nás prekvapilo krásne počasie babieho leta, ale za pár dní opäť 
slnko premohol dáţď a takého prehánky nás častovali aţ do jesene. 
 I keď prvý jesenný deň (23.9.) bol daţdivý, uţ tie nasledujúce aţ do polovice 
októbra (19.10) boli pekné len s občasnou daţďovou prehánkou. Teploty sa posúvali 
stále niţšie a niţšie. Ráno ukazoval teplomer 5 aţ 10 oC, na obed cez slnečné dni 
okolo 20 oC a pri tých zamračených 16 aţ 18 oC. Zmenou času akoby sa pri 
zamračených dňoch omnoho rýchlejšie stmievalo. Na konci októbra (27.10.) prišli aj 
ranné mrazíky a hmly. Všetko bolo také sivé, dlho trvalo kým doobeda zmizla hmla 
a veľmi skoro poobede uţ nastupovala tma. Pri návštevách cintorínov na Sviatok 
všetkých svätých miestami vykuklo aj slnko, ale uţ ďalšie dni prišli daţde. Martin 
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(11.11.) sneh nepriniesol, dokonca sa spoza mrakov ukázalo slnko. Ráno bolo 12 oC 
a cez deň vystúpila ortuť teplomera na 16 oC. Teploty naďalej klesali a keď ku koncu 
novembra (24.11.) padli k 0 oC večer sa dáţď zmenil na sneh a na Katarínu (25.11.) 
sa táto tenká biela vrstva udrţala na strechách a lúkach. Ďalej pokračovalo chladné 
zamračené a niekedy aj daţdivé počasie. Začiatkom decembra (1.12.) vodičov 
potrápil mrznúci dáţď. Ktorého konzistencia sa podľa teplôt menila na sneh alebo 
dáţď. I keď sme sa zobudili do bieleho rána väčšinou sa táto pokrývka neudrţala  ani 
do druhého dňa. 
 Zima prišla s daţďom, vetrom a plusovým rannými 5 oC a dennými 7 oC. Na 
Vianoce bolo pekne slnečno a cez deň teplomer ukazoval 10 oC. Aj ďalší deň bolo 
rovnako. Štefan (26.12.) prikryl polia a strechy bielou perinou a nasledujúce mrazivé 
dni (-4 oC cez deň) dopomáhali, aby sa táto pokrývka zväčšovala. Silvester bol 
zahalený v tenkej bielej vrstve snehu a pretrvával celý deň mráz, ráno bolo - 9 oC a 
cez deň – 2 oC.          
 

Slovenské Pravno sa dostalo do správ keď sa 4. marca 2014, za dedinou, 
smerom na Martin, do hrádze prevrátil autobus, so šičkami Trimleadra idúcimi na 
poobednú zmenu do Koštian nad Turcom. Cesta bola dlhé hodiny neprejazdná a 
zasahoval aj vrtulník. Zranené osoby preváţali do nemocníc v Martine a Prievidzi.   

  
 

 

Zapísala obecná kronikárka Mgr. Zdenka Kurinská (rod.Blašková). 
 
 

Zápis do kroniky za rok 2014 bol schválený na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v Slovenskom Pravne dňa 30. novembra 2015. 

 
 
          Eva Pálešová  

                 starostka obce       

Iné 

 


