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2015 

 
Na začiatku roka 2015 sa na Slovensku uskutočnilo neúspešné referendum 

o rodine. Na konci júna 2015 sa občania Turca zapojili do petície, aby štátny podnik – 
vodárne, kde jedným z akcionárov je mesto Martin vyňali z exekúcie, ktorá mestu 
hrozí. Exekuovaný mal byť majetok ako finančná náhrada za prehratý dlhoročný súd 
„Martinské hole“. Augustové sucho spôsobilo zdraţenie zemiakov. Radosť 
priaznivcom futbalu priniesla slovenská reprezentácia tým, ţe sa im po prvýkrát 
v histórií Slovenska podarilo prebojovať na európsky šampionát. Najváţnejšou 
a najdiskutovanejšou témou roku 2015 bola utečenecká kríza, to znamená masívna 
migrácia hlavne islamského obyvateľstva do Európy i stupňujúce sa teroristické útoky 
v európskych krajinách a známych letoviskách.   

 
Na začiatku roku 2015 bolo v Slovenskom Pravne evidovaných 918 ľudí. Na 

konci roka tento počet klesol na 907 ľudí. Počas roka pribudlo do evidencie 
obyvateľstva 6 detí a to rovnako 3 chlapci a 3 dievčatá. Umreli 5 ľudia a to 2 muţi vo 
veku 68, 77 rokov a 3 ţeny vo veku 77, 88, 90 rokov. Na trvalý pobyt do Slovenského 
Pravna sa počas roka 2015 prihlásili 3 ľudia a odhlásilo sa 15 občanov. Sobáše boli v 
matrike zapísané 4, kde v 3 prípadoch boli obaja  Pravňani a v 1 prípade bola 
nevesta Pravňanka. Dva sobáše boli v evanjelickom kostole, jeden v obradnej sieni 
a jeden sa uskutočnil na tanečnom kole. Najstaršími občanmi Pravna boli v roku 
2015 osemdesiatšesťročný Pavol Glesk a  deväťdesiattriročná Mária Závadská.  

V roku 2015 prebehla kolaudácia 5 rodinných domov a vydané boli stavebné 
povolenia na 1 rodinný dom a 1 garáţ.  

 

Rozpočet obce bol na rok 2015 zostavený ako vyrovnaný v sume 553.000,- €. 
Počas roka sa uskutočnili štyri zmeny a nakoniec to bola suma 591.683,24 €. 
Skutočnosť na strane príjmov bola 597.945,61 € a na strane výdavkov 593.051,53 €. 

V roku 2015 sa za vývoz komunálneho odpadu platil poplatok 15,-€ a poplatok 
za psa bol 5,- €. 

Slávnostné prvé zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 2. januára 
2015 v miestnom kultúrnom stredisku. Po sľube starostky Evy Pálešovej, zloţili sľub 
aj všetci poslanci Elena Brngalová, Mgr. Zdenka Blašková, Silvia Erteľová, Peter 
Gajdoš, Pavol Grusmann, Miroslav Lilge a Mgr. Marika Pavlíková. Za zástupkyňu 
starostky bola menovaná Elena Brngalová. Zároveň boli zvolení aj predsedovia 
komisií a to: Silvia Erteľová - predsedníčka ekonomicko-sociálnej komisie, Elena 
Brngalová - predsedníčka komisie pre kultúru, vzdelávanie a školstvo, Peter Gajdoš - 
predseda komisie výstavby a ţivotného prostredia, Mgr. Marika Pavlíková - 
predsedníčka komisie na riešenie sťaţností a verejného poriadku, Pavol Grusmann - 
predseda komisie mládeţe a športu. Zároveň bol znovuobnovený Zbor pre občianske 
záleţitosti, kde sa predsedníčkou stala Mgr. Zdenka Blašková. Na nasledujúcom 
zastupiteľstve boli schválení členovia jednotlivých komisií a to: ekonomicko-sociálnej 
- Mgr. Zdenka Blašková a Mgr. Marika Pavlíková; kultúry, vzdelávania a školstva - 
Eva Bročková, Ivana Ďanovská a Katarína Šovčíková; výstavby a ţivotného 
prostredia – Pavol Grusmann a Miroslav Lilge; riešenia sťaţností a verejného 
poriadku – Mgr. Zdenka Blašková, Silvia Erteľová a Peter Gajdoš; mládeţe a športu 
– Peter Gajdoš, Ivana Ďanovská a Ján Hrúz; členovia ZPOZu – Elena Brngalová, 
Drahomíra Blašková, Veronika Hanková.    

V roku 2015 sa realizovala výmena okien a rekonštrukcia priestorov budovy 
základnej školy, kde sa ţiaci v decembri 2015 úspešne presťahovali. Obec zlepšila 
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sociálny program pre svojich občanov rozvozom obedov pracovníkmi obecného 
úradu, ktorí rozváţali jedlo z jedální základnej a materskej školy do zhruba 30 
domácností. V roku 2015 boli vymaľované priestory kniţnice a poloţená PVC krytina 
na podlahu. Rekonštrukcia prebehla aj v sokolovni. Boli vynovené sociálne 
zariadenia a vymaľované bočné miestnosti. Na multifunkčnom ihrisku sa uskutočnila 
údrţba umelého trávnika a vymenené boli siete. Zriadené bolo, pri strelnici, obecné 
kompostovisko na odpad zo záhrad. Dlhodobo bola uzavretá zmluva o prenájme 
obecného pozemku (za benzínovou pumpou) firme ZETEC, za účelom vybudovania 
motokrosového areálu.   

 
Členovia Zboru pre občianske záleţitosti pripravili v obradnej miestnosti dňa 

27. júna 2015 malé posedenie pre Pravňanov, ktorí sa v prvom polroku doţili 
okrúhleho jubilea. Pozvaní boli 3 osemdesiatroční a 6 sedemdesiatroční občania. 
Siedmi, ktorí prišli dostali od obce malý darček a kvietok. Jubilantov predstavila 
matrikárka Drahomíra Blašková. So slávnostným príhovorom vystúpila starostka Eva 
Pálešová, s básňou Zdenka Blašková a všetko bolo v hudobnom sprievode Veroniky 
Hankovej. Na spestrenie niekoľko známych ľudových piesní zahral a zaspieval Matúš 
Svinčák, ţiak základnej školy. Rovnako tak na 12. decembra 2015 boli pozvaní 3 
osemdesiatroční a 2 sedemdesiatroční občania, pri príleţitosti ich okrúhleho jubilea, 
ktorého sa doţili v druhej polovici roku 2015. Prišli štyria Pravňani, pre ktorých bol 
pripravený rovnaký program, akurát ešte milú básničku predniesla ţiačka Michaela 
Sedliačiková.  

 
Referendum o rodine sa uskutočnilo dňa 7. februára 2015. Ľudia odpovedali 

na tieto otázky: „1. Súhlasíte s tým, aby sa manţelstvom nemohlo nazývať ţiadne iné 
spoluţitie osôb okrem zväzku medzi jedným muţom a jednou ţenou?“; „2. Súhlasíte 
s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umoţnené 
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“; „3. Súhlasíte s tým, aby školy 
nemohli vyţadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či 
eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“. Po 
spočítaní všetkých hlasov bola účasť 21,41% a teda referendum nebolo platné. 
V obci sa referenda zúčastnilo 133 ľudí, z celkového počtu 786 oprávnených voličov, 
čo bolo 16,92%. 

 

 Na Nový rok 2015 v príhovore v miestnom rozhlase starostka Ing. Marta 
Hrúzová zhrnula svoje štvorročné volebné obdobie. Spomenula, čo sa jej podarilo 
v obci vybudovať a čo čaká nové vedenie.  
 Pravdepodobne z organizačných dôvodov boli fašiangy v obci rozdelené na 
dve udalosti. Dňa 31. januára 2015 chodili po dedine masky a zábava bola o týţdeň 
neskôr a to 7. februára 2015 (bliţšie v časti Dobrovoľný hasičský zbor).   

Pomaly tradičným sa stáva aj ples absolventov, ktorého uţ 5. ročník 
zorganizovalo Občianske zdruţenie Cesta dňa 31. januára 2015 (bliţšie Občianske 
zdruţenie Cesta). 

Poslednú fašiangovú nedeľu dňa 15. februára 2015 sa v sokolovni stretli 
všetky princezné, kovboji, zvieratká, rozprávkové postavičky a rôzne príšery na 
detskom karnevale. Miestnosť sa naplnila takmer päťdesiatkou detských a niekoľkými 
dospelými maskami, ktorí boli za svoju snahu ocenení sladkou odmenou. V tombole 
mohli deti šťastnou rukou starostky Evy Pálešovej vyhrať drobné ceny. 
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Oslavy 
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Pri príleţitosti Medzinárodného dňa ţien sa v nedeľu 8. marca 2015 prihovorili 
všetkým ţenám v miestnom rozhlase starostka Eva Pálešová a poslankyňa Elena 
Brngalová.  

Dňa 20. marca 2015 boli pozvané všetky ţeny z obce na spoločné posedenie 
do miestneho kultúrneho strediska. Starostka Eva Pálešová, poslankyne obecného 
zastupiteľstva a členky kultúrnej komisie prichystali malé občerstvenie. Ďalšie 
dobroty poprinášali prichádzajúce ţeny. Na úvod starostka všetkých privítala a 
poďakovala za podarúnky. Potom predsedníčka kultúrnej komisie Elena Brngalová 
v krátkom príbehu prirovnaním povedala, ţe i keď je ţena akokoľvek nedokonalá jej 
ţivot je dôleţitý a potrebný. V minikultúrnom programe vystúpila študentka Veronika 
Hanková s brušným tancom a ţiak Matúš Svinčák s hrou na heligonke, kde sa pri 
známych pesničkách spevom viaceré ţeny pridali. Viac ako štyridsať prítomných ţien 
tak na pár hodín zabudli na starosti domácnosti a v spoločnosti si „vychutnali večernú 
kávu“. 

Okrúhle 70. výročie oslobodenia obce sme si s dôstojnosťou pripomenuli dňa 
11. apríla 2015. Najprv bol na námestí pred budovou obecného úradu za zvukov 
piesne „Hoj vlasť moja“ poloţený veniec k pomníku padlých vojakov. Odtiaľ sa 
prizerajúci občania presunuli do Sokolovne, kde po kratučkej filmovej ukáţke bojov, 
starostka Eva Pálešová v príhovore priblíţila priebeh oslobodzovania našej obce a 
vzdala hold padlým vojakom a občanom Pravna. Počas príhovoru na plátne beţala 
prezentácia obrázkov z oslobodzovania Slovenska. Potom pravnianske speváčky, 
v pozmenenej zostave (Anna Hončová, Alena Vrábová, Marta Švertšíková, Anna 
Gírethová, Boţena Beňová, Margita Svinčáková) zaspievali dve piesne o mieri 
a slobode. Ţiačky základnej školy predniesli báseň a krátky pohľad dnešnej mládeţe 
na oslobodenie krajiny spod nemeckej okupácie. Program obohatili svojím 
vystúpením aj deti a študentky folklórnych súborov Lúčik a Slnovrat. Tradičné streľby 
o putovný pohár oslobodenia sa uskutočnili nasledujúci deň 12. apríla 2015 (bliţšie 
Základná organizácia Zdruţenie technických športových činností).  

V súčasnej dobe máloktorá slobodná dievčina na dedine má postavený pred 
domom vlastný máj. Aspoňţe doteraz nevymrela tradícia a pretrváva stavanie 
obecného mája. V obci Slovenské Pravno predvečer 30. apríla 2015 pripravený máj 
prišli postaviť poslanci, pracovníci obecného úradu a občania zamestnaní na 
verejnoprospešné práce. Prácu im uľahčoval stroj, ktorý dvíhal máj pomocou radlice 
a lanami chlapi len istili správnu pozíciu. Na námestie sa zišlo aj viacero divákov, pre 
ktorých bol prichystaný krátky program v podobe vystúpenia maţoretiek a detí so 
základnej školy s ľudovým tancom. Dievčatá a školáci pred zdvihnutím mája ozdobili 
stuţkami zelený vrcholec. Po úspešnom postavení mája boli hlavní stavitelia a všetci 
prítomní pohostení, tak ako sa spieva v piesni „Staviame my máje ....“ 

Priaznivci country štýlu sa boli dňa 9. mája 2015 zabaviť vo vynovenej 
Sokolovni. Členky kultúrnej komisie a poslanci obecného úradu doplnkami a rôznymi 
maličkosťami pripravili miestnosť pre hostí, ktorí sa oblečením tieţ prispôsobili 
tomuto štýlu. Sedemdesiatka prítomných, rôznych vekových skupín sa do ranných 
hodín zabávala na piesne skupiny JADA. Na začiatku spoločným prípitkom starostka 
Eva Pálešová všetkých privítala, potom vystúpili mladšie maţoretky a country pieseň 
bola podkladom pre vystúpenie starších maţoretiek. Postarané bolo aj o pohostenie 
v podobe chutnej večere, zákusku a kávy. O polnoci sa ţrebovala šesťdesiatka 
tombolových cien, kde sa niektorí otočili aj viackrát.  

Druhá májová nedeľa je sviatkom všetkých matiek. Pri tejto príleţitosti sa dňa 
10.mája 2015 v Sokolovni konalo podujatie, na ktoré boli pozvané všetky ţeny – 
matky. Na úvod prítomných privítala starostka Eva Pálešová. Potom súlad v kroku 
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ukázali staršie maţoretky a po nich s piesňami Karla Gotta vystúpil Marián Mariak 
z Turčianskych Teplíc. Maminky prišli potešiť aj deti z materskej školy a mladšie 
maţoretky. Ako darček prítomné ţeny dostávali čokoládu. 

Na rozprávkový les sa zmenilo tanečné kolo v obci a tam 31. mája 2015 prišli 
deti pri príleţitosti Medzinárodného dňa detí. Na začiatku dostali kartičky, na ktoré 
získavali značky za absolvovanú disciplínu. U „Popolušky“ triedili strukoviny, pri 
medovníkovej chalúpke vymaľovávali medovníky a hádzali „Jeţibabu“ na fúriku do 
pece, pri „Vodníkovi“ chytali rybky, pri futbalistoch triafali loptu do bránky. Ďalšie 
úlohy plnili pri hasičoch, pri „Krokodílovi“, „Červenej Čiapočke“ a „Víle“. Za úspešne 
zvládnuté disciplíny dostali od starostky Evy Pálešovej balíček so sladkosťami. 

Dňa 20. júna 2015 členovia kynologického klubu Gladiátor K9 zorganizovali 2. 
ročník Kynologického preteku s bohatým sprievodným programom (bliţšie 
Kynologický klub).   

Jánska vatra bola na tanečnom kole zapálená dňa 26. júna 2015. Pri tejto 
príleţitosti bol pre zúčastnených divákov podávaný tradičný slovenský pokrm chlieb 
s masťou a cibuľou. Po príhovore starostky Evy Pálešovej, sme sa na podnet 
poslankyne Eleny Brngalovej pokúsili o „kruh spolupatričnosti“, čo malo symbolizovať 
zomknutie obyvateľov Pravna. Nezabudlo sa ani na sviatok „Dňa otcov“ a všetci 
chlapi, ktorí prišli dostali ako darček plechovku piva. I keď bolo dosť chladno disko 
zábava trvala do ranných hodín.    

 Kaţdoročná prehliadka maţoretiek sa uskutočnila dňa 28. júna 2015 na 
tanečnom kole v obci. Na pozvanie vedúcej pravňanských maţoretiek Eleny 
Brngalovej prišli vedúce so svojimi zverenkyňami z Turčianskych Teplíc a Hornej 
Štubne. Z oboch týchto dedín a aj z Pravna vystúpili postupne po tri skupiny rôznych 
vekových kategórií dievčat. Na spestrenie brušné tance predviedla Veronika Hanková 
a hrou na harmonike potešil prítomných Matúš Svinčák. Vzácnym hosťom, ktorý po 
maţoretkách, so známymi šlágrovými piesňami, roztancoval prítomných bol  spevák 
Ľudovít Kašuba.  

 Dňa 14. júna 2015, 4. júla 2015 a 18. júla 2015 sa uskutočnili celodenné 
športové podujatia. V polovici júna to bol turnaj prípraviek s názvom Memoriál Jána 
Fontányho, prvú prázdninovú sobotu sa konal futbalový turnaj ţiakov a o dva týţdne 
to boli priateľské zápasy medzi obcami (bliţšie v časti Obecný futbalový klub). 

Na výročie Slovenského národného povstania (SNP) dňa 29. augusta 2015 bol 
pre Pravňanov na tanečnom kole pripravený krátky kultúrny program, vatra a chutný 
guľáš. Od rána poslankyne a Drahoslava Pálešová pripravovali ingrediencie, ktoré do 
konečnej podoby guľáša spracovali chlapi pracujúci na verejno-prospešných prácach 
v obci. Podvečer spomienkový program otvorila básňou Elena Brngalová, po nej 
mala slávnostný príhovor starostka Eva Pálešová, hovorené slovo bolo doplnené 
piesňami speváčok (Alena Vrábová, Anna Hončová, Marta Švertšíková, Anna 
Gírethová, Soňa Timková, Margita Svinčáková a Elena Hesch). Vlastnú skúsenosť s 
obdobím SNP sme si mohli vypočuť v nahratých krátkych príbehoch od našich 
občanov, ktorí tieto udalosti preţili. S ľudovými piesňami a tancom vystúpili ţiaci 
základnej školy, hrou na harmonike sa prítomným predstavili Veronika Hanková a po 
nej Matúš Svinčák. Po tomto programe išli na námestie a na cintorín k hrobom 
vojakov poslankyne poloţiť veniec. Na tanečnom kole medzitým bola zapálená vatra 
a podávaný guľáš, ktorý si mohli občania zakúpiť. Celý kotol chutného guľášu sa do 
noci predal. Do rána sa mohli ľudia ešte zabávať na diskozábave.      

Dňa 12. septembra 2015 sa v Slovenskom Pravne za spoluorganizátorstva 
Kynologického klubu Gladiátor K9 uskutočnila súťaţ  - Oceľový pretek s účasťou  
psovodov zo Slovenska (bliţšie Kynologický klub).   
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Pietna spomienka na zosnulých a ekumenická poboţnosť sa uskutočnila dňa 
1. novembra 2015 v dome smútku. Starostka Eva Pálešová si v príhovore spomenula 
na dve občianky, ktoré počas roka umreli.   
 Trošku netradičný bol Mikuláš v Slovenskom Pravne. Dňa 5. decembra 2015 
sa na námestí zišli okrem detí, ktoré čakali na Mikuláša, aj „drobní“ obchodníci,   ktorí 
ponúkali na predaj domáce výrobky, cukrovinky, jedlo, punč a medovinu. Elena 
Brngalová pripravila so ţiakmi - koledníkmi krátke vystúpenie. Prítomné deti vyzdobili 
obecný stromček. Potom prišiel Mikuláš spolu s Čertom a Anjelom a všetkým deťom   
porozdával sladké balíčky, ktoré sme získali sponzorsky od predajne Fresh.     
 Poslednou kultúrnou akciou v roku 2015 bola Vianočná akadémia ţiakov 
základnej školy a detí materskej školy, ktorá sa uskutočnila dňa 18. decembra 2015.    
 

V januári 2015 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z anglického jazyka 
v Turčianskych Tepliciach, na ktorom pravňanskú školu reprezentovali 4 ţiaci. 
Najlepšie sa umiestnila Natália Ďurinová na štvrtom mieste. Zápis do prvého ročníka 
sa uskutočnil 4. februára 2015. Tématikou tohto zápisu bolo kráľovstvo, kde budúcich 
prváčikov privítal kráľ s princezničkou na hrade. Pamätný list o absolvovanom zápise 
dostalo 9 detí. Vo februári tesne pred jarnými prázdninami ţiaci druhého stupňa 
vymenili sedenie v laviciach za turistiku v zimnej prírode. Na konci marca sa 
uskutočnila beseda so spisovateľom Ondrejom Nagajom, ktorý prišiel aj s bývalou 
pravňanskou učiteľkou Soňou Leporisovou. Dňa 15. apríla 2015 sa celoslovenského 
testovania deviatakov T9 zúčastnilo 12 ţiakov a úspešnosť bola 54,17% z 
matematiky a 61,81% zo slovenského jazyka a literatúry. Dňa 21. apríla 2015 súťaţili 
chlapci 6. aţ 9. ročníka v okresnom kole vo florbale v Turčianskych Tepliciach. 
V celkovom hodnotení sa umiestnili na 4. mieste. Na ďalší deň zavítalo do 
pravňanskej školy divadlo Maska s anglickou hrou Sherlock Holmes. Na začiatku 
mája sa piataci zúčastnili dejepisnej exkurzie v Múzeu slovenskej dediny v Martine. 
Dňa 20. mája 2015 predviedli divadielko Pat a Mat pre svojích spoluţiakov herci z 
dramatického krúţku ZUŠ Mošovce. Na začiatku júna absolvovali ţiaci prvého 
stupňa výlet po stopách slovanských predkov do Nitry, siedmaci s deviatakmi 
dvojdňový výlet do Banskej Bystrice a Tajova a piataci so šiestakmi turistický výlet do 
Tatier. Štyri flórbalové tímy 6. aţ 9. ročníka zohrali dňa 10. júna 2015 turnaj, v ktorom 
vyhrali siedmaci „FC Pravno“. Na ďalší deň sa uskutočnilo okresné kolo pytagoriády 
v Turčianskych Tepliciach, kde 3. miesto získal Jakub Kováčik.  

V júni 2015 opustilo brány pravňanskej školy 12 ţiakov. Na Gymnázium 
V.P.Tótha boli prijaté 2 ţiačky, na Obchodnú akadémiu do Martina odišli 2 ţiačky a na 
Strednú priemyselnú školu Martin mali nastúpiť 2 ţiaci. Od septembra mal byť Martin 
štúdijným miestom aj pre 2 ţiačky, ktoré nastúpili na Strednú odbornú školu (SOŠ)  - 
obchodu a sluţieb, ďalšie 2 ţiačky išli na SOŠ – hotelovú akadémiu a 1 ţiačka bola 
prijatá na SOŠ dopravnú do Priekopy. Stredná zdravotná škola v Dolnom Kubíne 
prijala na ďalšie štúdium 1 pravňanskú ţiačku.      

 V septembri 2015 do základnej školy v Slovenskom Pravne nastúpilo 96 
ţiakov a to rovnako po 48 chlapcov a dievčat. Prváčikov bolo 9 a to 5 chlapcov a 4 
dievčatá.  

Na začiatku októbra ţiaci absolvovali exkurziu po stopách literárnych dejateľov  
na Orave. Náročný svet nevidiacich priblíţili pravňanským školákom Juraj Práger 
horolezec, ktorý zdolal najvyššie vrchy Európy a Marek Gernát. Piataci, šiestaci a 
niekoľko siedmakov sa dňa 27. októbra 2015 vybrali na dejepisnú exkurziu do 
Kremnice. Najhorlivejším zberateľom papiera bol ţiak Peter Gajdoš, ktorý priniesol 
takmer 350 kg. Na začiatku decembra pri príleţitosti Európskeho dňa 112 priblíţili 
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školákom prácu záchranára Martin Lichner a rady ako ošetriť drobné poranenia 
zdravotná sestra Veronika Hromadová. Uţ tradičným býva na škole vianočný 
futbalový turnaj, do ktorého sa registrovali tri dievčenské a tri chlapčenské tímy.       

 
Okrúhly 5. Ples absolventov sa uskutočnil dňa 31. januára 2015. Po úvodných 

slávnostných príhovoroch vystúpili staršie maţoretky zo Slovenského Pravna a 
tanečníci Blue Train z Martina. Po bohatej večeri sa rozpútala skvelá zábava, o ktorú 
sa postarala hudobná skupina Sunny Music. Tento ples bol výnimočný tým, ţe 
základná škola v Slovenskom Pravne oslavovala 80. výročie zaloţenia. Na poschodí 
bola pre hostí plesu nachystaná výstava archívnych dokumentov, fotiek a predmetov. 
Bolo moţné prezrieť si aj kroniku školy, kde si takmer kaţdý našiel o sebe zmienku. 
Kaţdému páru bola venovaná aj malá broţúrka o histórii školy, ktorú pripravila 
učiteľka Mgr. Janka Krausová. 

Občianske zdruţenie Cesta sa postaralo o kultúrny program pre ţiakov 
základnej školy pri príleţitosti Medzinárodného dňa detí. Prostredníctvom umeleckej 
agentúry V.Čekovského sa uskutočnil rokový koncert skupiny Clakson. 

Pri príleţitosti výročia zaloţenia školy v Slovenskom Pravne sa občianskemu 
zdruţeniu podarilo dať dokopy jej súčasných i bývalých zamestnancov a to 
zorganizovaním posedenia v jedálni školy. Tak niektorí po mnohých rokoch opäť prišli 
do Slovenského Pravna a prekročili prah svojho bývalého zamestnania. 

Pre ţiakov školy pripravili členovia zdruţenia Mikuláša tak, ţe v kostýmoch 
rozdávali po triedach balíčky, ktoré pripravili. Na Mikulášskych trhoch v obci predávali 
vlastnoručne pečené čajové koláčiky a punč. 

 Ţilinský samosprávny kraj schválil projekt, v ktorom ţiadalo občianske 
zdruţenie dotáciu pri príleţitosti výročia školy. Získali 200,- €. Finančné prostriedky 
získané z podielu zaplatených daní boli pouţité na nákup školských pomôcok. 

     
V novom roku 2015 sa v materskej škole deti opäť vrátili k svojím hračkám. Do 

letných prázdnin do kolektívu škôlkárov pribudli ešte 3 deti. Po fašiangovom 
karnevale sa predškoláci zúčastnili zápisu do základnej školy. Do pravňanskej školy 
išlo 9 detí, 1 dieťa bolo na zápise v Turčianskych Tepliciach a 1 v Beniciach. Celkovo 
sa malo zápisu zúčastniť 13 detí, ale rodičia 2 škôlkárov akceptovali odklad povinnej 
školskej dochádzky. Pred Veľkou nocou deti zdobili vajíčka. Pri príleţitosti Dňa 
matiek  vystúpili škôlkari s pripraveným programom. Pred koncom školského roka 
boli deti na výlete vo Valčianskej doline.  

Do škôlky bolo v septembri 2015 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. Do Vianočných sviatkov stihli škôlkari viacero 
pohybových i tvorivých aktivít. Boli na turistickej vychádzke, v tvorivých dielňach 
pracovali s gaštanmi, zdobili perníčky a vyrábali vianočné ozdoby. Na Vianočných 
trhoch ponúkali zamestnanci materskej školy výrobky detí. Tradičným zakončením 
býva vystúpenie pred Mikulášom a na Vianočnej akadémii. 

 

 

V matrike pokrstených v roku 2015 pribudlo 17 zápisov, pričom detí zo 
Slovenského Pravna bolo 6. Sobáše sa v evanjelickom kostole uskutočnili 2 a  
obyvatelia Pravna boli v oboch prípadoch nevesty a jedenkrát ţeních. V matrike 
zosnulých bolo zapísaných 14 ľudí, pričom v Slovenskom Pravne pani farárka 
odslúţila 5 pohrebov. Konfirmácia sa v tomto roku nekonala. Trojkráľové vystúpenie 
cirkevných speváckych zborov sa v roku 2015 uskutočnilo v Ivančinej. Januárové 
spoločné modlitby evanjelickej a rímsko-katolíckej cirkvi za jednotu kresťanov, zdá sa 
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začali peknú tradíciu spolupráce oboch  farností v Slovenskom Pravne. Spoločné 
ekumenické poboţnosti sa uskutočnili v Jasenove pri príleţitosti sviatku Cyrila a 
Metoda a tradičného výstupu na Vyšehrad. A spoločné modlitby za zosnulých boli v 
Dome smútku v Slovenskom Pravne v deň Sviatku všetkých svätých.      

Keďţe je plánovaná veľká rekonštrukcia elektroinštalácií na fare aj v kostole 
neuskutočnili sa ţiadne veľké finančné investície v roku 2015.  

     
V rímsko-katolíckej farnosti v Slovenskom Pravne do matrík v roku 2015 

nepribudlo veľa zápisov. V knihe krstov bolo 5 zápisov, ale ani jedno dieťa nebolo zo 
Slovenského Pravna. Sobáš sa v kostole ţiadny neuskutočnil. Pán farár vo farnosti 
odslúţil 12 pohrebov, pričom 1 ţena bola Pravňanka. Taktieţ nikto nebol na prvom 
svätom prijímaní. 

Ako pred rokom opäť sa v januári 2015 konali spoločné ekumenické modlitby 
za jednotu kresťanov najprv v evanjelickom a o tri dni v katolíckom kostole. Ďalšie 
spoločné poboţnosti s evanjelickou cirkvou boli pri príleţitosti sviatku Cyrila 
a Metoda v Jasenove a pri príleţitosti Sviatku všetkých svätých v Dome smútku 
v Slovenskom Pravne. Taktieţ aj počas roku 2015 sa v kostole uskutočnili jarné 
a jesenné zbierky na charitu, seminár a na misie. 

     
Jarné kolá futbalu začali muţi z 3. miesta, i keď v úvode prehrali, zotrvali 

niekoľko kôl na tejto pozícii. Na striedačku vyhrávali a prehrávali a aţ tretia prehra ich 
posunula na 4. miesto, kde šesť kôl stagnovali. Posledným zápasom, v ktorom 
prehrali klesli na 5. miesto, na konte mali 9 výhier, 2 remízy a 7 prehier. Ţiaci v jarnej 
časti sezóny striedali len posledné dve miesta. Začali na 8. priečke, po ďalších dvoch 
prehratých zápasoch klesli na poslednú pozíciu a tam zotrvali tri kolá. Jedna výhra im 
dopomohla k 8. miestu, kde nakoniec skončili s 2 výhrami, 2 remízami a 12 prehrami. 
Druţstvo prípravky aj v jarnej časti pokračovalo v sérii prehrávaných zápasov, len 
jedenkrát sa im podarilo vyhrať, ale z posledného 9. miesta sa nepohli. Sezónu 
zakončili s 1 výhrou a 15 prehrami.       

Obecný futbalový klub zorganizoval v roku 2015 tri celodenné športové akcie. 
Dňa 14. júna 2015 to bol turnaj prípraviek pod názvom Memoriál Jána Fontányho, 
ktorého sa zúčastnilo šesť druţstiev a to domáce Slovenské Pravno, TJ Ţiara Horná 
Štubňa, TJ Druţstevník Ďanová, Attack Vrútky, TJ Druţstevník Draţkovce a Juventus 
Ţilina. Víťazom sa stali futbalisti Attack Vrútky. Naši domáci skončili poslední. Ďalším 
podujatím bol dňa 4. júla 2015 turnaj ţiakov, kde medzi sebou hrali štyri druţstvá a to 
domáci Pravňani, Dynamo Diviaky, TJ Tatran Kláštor pod Znievom a TJ Kľak Kľačno. 
V zápase o prvenstvo vyhrali Diviaky nad Pravnom. Poslednou letnou športovou 
akciou bol turnaj okolitých dedín, ktorý sa konal 18. júla 2015. Zúčastnili sa ho štyri 
tímy a to Slovenské Pravno, Brieštie, Kaľamenová a spoločné muţstvo Jasenova 
a Budiša. Zvíťazili hráči Brieštia, druhí boli Jasenovo s Budišom. V zápase o tretie 
miesto zdolala Kaľamenová domácich Pravňanov. 

Novú futbalovú sezónu ročníka 2015/2016 na jeseň začali muţi prehrou. 
Následne sa vďaka výhre a lepšiemu skóre dostali na 5. miesto, spomedzi 12 
prihlásených druţstiev. Ďalšie prehry mali za následok umiestnenie na 9. priečke. 
Potom uţ do konca tejto časti sezóny boli na 7. mieste, aţ na jednu výnimku 
v deviatom kole, kedy klesli o priečku niţšie. Jesennú časť skončili so 4 výhrami, 1 
remízou a 6 prehrami. Ţiakom sa od začiatku v zápasoch darilo a štyri kolá po sebe 
vyhrali. Spomedzi 7 prihlásených druţstiev si vymieňali 1. a 2. priečku s Kláštorom. 
Aţ posledné dva prehraté zápasy im priniesli koncové 2. miesto a na konte mali 4 
výhry a 2 prehry. Hráči prípravky začali z opačného konca a to tromi prehrami, kedy 
sa usídlili na 7. mieste z celkovo 9 druţstiev. Dvakrát sa im podarilo vyhrať, čo ich 
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posunulo o priečku vyššie, ale následné prehry ich vrátili na počiatočnú pozíciu. 
Skončili túto časť sezóny na 7. mieste s 2 výhrami a 6 prehrami.          

 
Členská základňa Dobrovoľného hasičského zboru mala v roku 2015 celkovo 

102 členov, z toho 26 ţien a 10 mladých poţiarnikov. Ako minulý rok tak aj tento piati 
členovia úspešne absolvovali Základnú prípravu členov hasičských jednotiek. Na 
výročnej schôdzi vo februári 2015 sa predseda Róbert Papp vzdal funkcie a za 
nového predsedu bol zvolený Rastislav Šovčík.    

Fašiangy v Slovenskom Pravne boli rozdelené na dve etapy. Dňa 31. januára 
2015 chodili po dedine dve skupiny maškár, kde boli poprezliekané aj dievčatá. 
Sprevádzali ich harmonikári, trubkár a poţiarnicky pokladník v reflexnej veste vyberal 
do pokladníčky príspevky občanov. Potom na ďalšiu sobotu 7. februára 2015 sa 
uskutočnila zábava, ktorú na úvod po slávnostnom príhovore predsedu Róberta 
Pappa a starostky Evy Pálešovej zahájili spoločným prvým tancom. Do nálady hral 
DJ Peter Kurinský. Samozrejme nesmela chýbať tradičná praţenica a bohatá 
tombola. 

Mladí poţiarnici pod úspešným vedením Martiny Timkovej a Miloša Cesnaka 
si vyskúšali svoju zdatnosť na Okresnej súťaţi Plameň, konanej dňa 23. mája 2015 
v Diviakoch. Obsadili tam 2. miesto. Členovia DHZ sa 6. júna 2015 zúčastnili 
okresného kola súťaţe poţiarnikov v Mošovciach, kde dorastenci pod vedením 
Dušana Blašku ml. obsadili 3. miesto a muţi skončili na 16. mieste. Ďalej sa mladí 
poţiarnici na jeseň 26. septembra zúčastnili branného preteku v Moškovci, kde sa 
dievčatá umiestnili na 5. mieste z 19 hliadok a chlapci na 4. mieste z 12 druţstiev.  

V roku 2015 nebol potrebný ţiadny zásah členov DHZ pri poţiari, či ţivelnej 
pohrome. 

 
 V Poľovníckom zdruţení Holý vrch aj v roku 2015 zostal počet členov rovnaký 

a to 24 členov. V revíri strelili 12 jeleňov, 20 jeleníc, 20 jelenčiat a 8 srncov. Ďalej 
ulovili 33 diviakov.  

 

 Hlavní predstavitelia Kynologického klubu K9 sú predseda Michal Vráb, 
podpredseda Milan Štípala, pokladníčka Zuzana Fontányová, dozorná rada Martina 
Lilgová a Martin Hloţný. Túto členskú základňu dopĺňajú priaznivci klubu a rodinní 
príslušníci hlavne pri organizovaní súťaţí. 
 Rok 2015 bol pre Kynologický klub Gladiátor K9  v Slovenskom Pravne veľmi 
atraktívny, nakoľko organizovali uţ 2. ročník svojho vlastného preteku pod názvom 
Kynologický pretek v Slovenskom Pravne a zároveň boli oslovení koordinátorom 
Branný Viacboj Kynológov o spoluorganizovanie Oceľového preteku, ktorý je 
prípravou na Majstrovstvá sveta. 
 Dňa 20. júna 2015 sa uskutočnil 2. ročník Kynologického preteku v 
Slovenskom Pravne pod vedením predsedu Michala Vrába a drobnohľadom Jany 
Fontányovej. Po prezentácii 23 súťaţiacich z celého Slovenska, pretek bol 
slávnostne otvorený vystúpením maţoretiek zo Slovenského Pravna. Úspech v 
súťaţi zaţelali podpreseda klubu Milan Štípala a starostka obce Eva Pálešová. 
Potom uţ psovodi absolvovali viacero disciplín – branný pretek, poslušnosť alebo 
útok (hladké zadrţanie a zadrţanie s protiútokom). V tomto ročníku mal klub 
zastúpenie súťaţiacim Michalom Vrábom  so psom Nella a obsadili 3. miesto v 
kategórii muţi. Po vyhlásení a ocenení víťazov sa pokračovalo tanečnou zábavou.  
Najprv detskou diskotékou a neskôr diskozábavou pre dospelých. Spestrením 
večernej zábavy bola ohňová šou. 
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Dňa 12. septembra 2015 sa uskutočnil Oceľový pretek, ktorý bol pripravovaný 
v spolupráci s organizáciou Branný Viacboj Kynológov (BVK). Nakoľko sa jedná o 
komplikovanejšie súťaţné disciplíny, ako v preteku organizovanom K9, dostatok 
odvahy zmerať si sily našlo len 9 pretekárov zo Slovenska. Na úvod ich opäť privítali 
organizátori podpredseda Milan Štípala, koordinátor BVK a veľa úspechov im 
zaţelala aj starostka obce Eva Pálešová. Tradične nasledovalo vystúpenie stredných 
maţoretiek pod vedením Eleny Brngalovej. Účastníci si merali sily so svojimi 
štvornohými miláčikmi pre divákov v atraktívnych disciplínach, ako tunel, kladina, 
metrovka či vozenie alebo nosenie psíka na rukách. Druhá časť preteku pozostávala 
z útoku (hladké zadrţanie a zadrţanie s protiútokom). Po vyhlásení víťazov sa 
pokračovalo diskozábavou.  

 
V roku 2015 mali členky spolku Demokratickej únie ţien spoločné posedenie 

pri príleţitosti sviatku Dňa matiek. Pri obecných akciách v tomto roku vystupovali len 
2 – 3 speváčky, členky spolku.  

 
Organizácia Jednota dôchodcov Slovenska v Slovenskom Pravne začala 

svoju činnosť od 28. februára 2014. Na začiatku bol zvolený výbor, ktorý tvoria 
predseda Anna Pálešová, podpredseda Boţena Kubisová, tajomník Jelena Timková, 
hospodár Viera Felcanová a kontrolór Ing. Dušan Lichner. Organizácia eviduje 23 
členov, ktorí sa viac-menej pravidelne stretávajú kaţdý mesiac v Miestnom kultúrnom 
stredisku. Popritom ešte niektoré členky chodia relaxovať do Aqua parku Turčianske 
Teplice.  

V januári 2015 spoločným posedením privítali nový rok a zablahoţelali 
oslávenkyniam. Vo februári si spravili fašiangové posedenie. V marci sa uskutočnila 
výročná hodnotiaca schôdza. V apríli mali členovia veľkonočné posedenie. Od mája 
niektoré členky zahájili športovú činnosť a to chôdzu s palicami aţ do Briešťa, druhá 
skupinka pod Sokol. V júni zablahoţelali Boţene Kubisovej k okrúhlemu jubileu 
sedemdesiatich rokov. Aj členovia pravňanskej jednoty dôchodcov sa zúčastnili 
júlového cyrilo-metodovského výstupu na Vyšehrad. V auguste si boli opekať 
v prírode. V septembri mali posedenie s oslávencami. Pri príleţitosti októbra – 
Mesiaca úcty k starším boli krátkym programom členov jednoty potešiť deti 
z materskej školy. Členovia reagovali na „Výzvu zvony“ a 11. novembra 2015 si uctili 
pamiatku obetí I. a II. svetovej vojny. V rozhlase mala krátky príhovor Boţena 
Kubisová a zároveň boli zapálené sviečky pri hrobe neznámych vojakov. V novembri 
sa 10 členov úspešne zúčastnilo kvízu na Malom Čepčíne. Rok 2015 zakončili 
vianočnou kapustnicou. 

 
Miestny spolok Slovenského Červeného kríţa (MS SČK) bol zaregistrovaný 

dňa 30. októbra 2015 a ku koncu roka mal 48 členov. Výbor pracoval v zloţení 
predseda Miroslava Fuzáková, podpredseda Helena Blašková, pokladníčka Katarína 
Šovčíková, tajomníčka Lenka Brngálová a revízna komisia Margita Kmeťová. 

I keď oficiálna registrácia prebehla aţ v októbri členky spolku sa zapájali do 
obecných akcií a to občerstvením na akcii obecného úradu pri príleţitosti 
Medzinárodného dňa detí a na Prehliadke maţoretiek. Ďalej na Vianočných trhoch 
taktieţ prispeli dobrotami nielen pre deti. 

V pláne ich činnosti je organizovanie spoločných výletov, pomoc pri akciách 
obce a hlavne zabezpečovať do obce mobilnú jednotku darcovstva krvi.      
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O putovný pohár oslobodenia Slovenského Pravna zabojovalo 9 trojčlenných 
streleckých tímov a 1 jednotlivec dňa 12. apríla 2015. Našu obec reprezentovali Ján 
Hrúz, Michal Vráb a Jozef Páleš. Ako uţ spomenutý jednotlivec nastúpila Zuzana 
Fontányová. Prvé miesto obsadili strelci ŠSK Turany, druhý bol tím z ŠK Mesto 
Martin I. a tretí skončili strelci ŠKP Martin I. Za jednotlivcov všetky tri prvé miesta 
získali strelci z Turian. Prvý bol Ondrej Holko, druhú pozíciu si vystrieľal Miroslav 
Kochol a tretí skončil Miloš Líška. 

Členovia pravňanského zdruţenia sa zúčastňujú streleckých súťaţí aj v iných 
obciach. V apríli 2015 boli Pravno reprezentovať v Jazernici na „Veľkonočnom 
pohári“ dva tímy v zloţení Ján Hrúz, Martin Hrúz a Bc. Andrej Hrúz, ktorí získali 2. 
miesto v kategórii druţstvá. V druhom tíme, v zloţení  Zuzana Fontányová, Dominika 
Ďuríčková, Jozef Páleš obsadila Zuzana Fontányová 2. priečku v kategórii ţeny. Za 
jednotlivocov bola prihlásená ešte Lenka Hubená. V novembri 2015 sa konal 
„Trnovský husár“ v Trnove, kde tím Ján Hrúz, Martin Hrúz a Bc.Andrej Hrúz obsadili 
2. miesto. Za jednotlivcov súťaţil ešte Jozef Páleš. A práve posledný spomenutý 
Jozef Páleš sa aj v roku 2015 snaţil zviditeľniť obec vo viacerých streleckých 
súťaţiach v Martine, Turanoch, Ţiari nad Hronom.    

 
  V roku 2015 bolo prihlásených v kniţnici 52 čitateľov, z toho 12 detí do pätnásť 
rokov. Počas roka kniţnicu navštívilo 552 čitateľov a vypoţičali si celkovo 3089 kníh 
a časopisov.  
 Kniţný fond, ktorý tvorilo 4523 kníh sa v roku 2015 rozšíril o 60 kníh. Kúpou 
bolo získaných 45 kníh v sume 195,- € a 15 kníh darovali občania. Pre opotrebovanie 
bolo vyradených 122 kníh. 
 V kniţnici sa v roku 2015 uskutočnila rekonštrukcia priestorov. Aj tento rok si o 
knihách vypočuli prednášku od knihovníčky Boţeny Kubisovej deti z materskej školy.  
 

 V roku 2015 mala spoločnosť Turiec Agro v katastrálnom území Slovenského 
Pravna v prenájme 554,56 ha ornej pôdy a 97,90 ha trvalého trávnatého porastu. 
Výnos trávnej senáţe bol 5,70 t/ha. Na 214,78 ha bola zasiata pšenica ozimná, z 
ktorej bol výnos 7,89 t/ha zrna a 4,73 t/ha slamy. Na zvyšných 339,78 ha ornej pôdy  
pestovali kukuricu na siláţ s výnosom 37,01 t/ha. Dojníc bolo v maštaliach v 
Slovenskom Pravne 652 ks a priemerná ročná dojivosť bola 9020 l/ks.   

  
 V roku 2015 sa v Slovenskom Pravne otvorila nová predajňa náhradných 

dielov na autá, v priestoroch starej poţiarnej zbrojnice. Od roku 2014 bola 
skolaudovaná prevádzka SL-T moto, Ing. Ľubomíra Lichnera, ml. na opravu motoriek 
a štvorkoliek. Ţiadny z doteraz fungujúcich podnikateľov neukončil svoju činnosť.   

 

  Prvý deň nového roka 2015 bol chladný a mrazivý. Na poliach bol ešte 
zostatok slabého poprašku snehu. Nasledujúci večer padal mrznúci dáţď a vytvárala 
sa poľadovica. Ďalšie dni do konca januára pomaly pribúdalo snehovej pokrývky, ale 
pri plusových denných teplotách 2 aţ 4 oC a niekoľkých daţďových dňoch sa väčšina 
topila. Prvý februárový týţdeň sa zozimilo na ranných -10 oC a denných 0 oC, vietor 
narobil záveje, čomu dopomáhal aj pribúdajúci sneh. Nevydrţal však dlho, len do 
polovice februára, kedy sa, pri daţdi a oteplení na ranných – 2 oC a denných 2 oC, 
topil. Dokonca spod snehu začali vykúkať sneţienky (21.2.). Ďalšie dni biela 
pokrývka skoro všade zmizla a cez deň teplomer ukazoval 8 oC. Jar pomaly 
prichádzala a slniečko čoraz viac otepľovalo vzduch. Ráno boli 2 aţ 4 oC a cez deň 
10 aţ 16 oC. 
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 Prvý jarný deň (20.3.) sme mohli pozorovať čiastočné zatmenie slnka pri 
slnečnom dni a denných 16 oC. Na konci marca sa zadaţdilo a ochladilo na ranných 
0 oC a denných 5 oC. Na začiatku týţdňa pred Veľkou nocou (5.4.) sa vrátila zima. 
Začalo sneţiť a rýchlo pribúdajúca vrstva spôsobila na viacerých miestach kalamitu.  
„Kupači“ sa tak brodili cez zhruba 20 cm vrstvu snehu. Teplomer ráno ukazoval – 2 
oC a cez deň len 4 oC. Hneď po Veľkonočných sviatkoch pršalo a biela pokrývka 
rýchlo zmizla. Ďalšie aprílové dni uţ boli slnečné a ručička teplomeru sa v polovici 
mesiaca (16.4.) vyšplhala na 20 oC. Aţ do „Pankráca a jeho kamarátov“ pokračovalo 
príjemné jarné počasie s občasnými daţďovými dňami. Traja zamrznutí muţi (12.5.) 
spolu so Ţofiou priniesli dáţď a ochladili vzduch na ranných 1 aţ 6 oC. Do konca 
mája prevaţovali skôr daţdivé dni, kedy cez deň teplomer ukazoval 15 oC. S 
príchodom nového mesiaca júna nastal obrat aj v počasí, krásne slnečné dni vyhnali 
ortuť teplomeru na 28 oC. I keď na Medarda (8.6.) bola búrka, potom opäť 
pokračovali dni s vysokými teplotami. Pred nástupom leta sa ochladilo na denných 20 
oC a trochu viac pršalo. 
 Takto daţdivo prišlo aj leto. Do konca júna prevaţovalo zamračené a uslzené 
počasie. Viac ako polovica júlového mesiaca priala priaznivcom kúpania a tepla, lebo 
ranných 14 aţ 20 oC a denných 25 aţ viac ako 30 oC, bolo ideálnych na všetky letné 
aktivity. V noci sa mnohým pre neznesiteľné dusno nedalo spať. Často hocikedy 
počas dňa prichádzali búrky z tepla. Na prelome letných mesiacov sa mierne 
ochladilo na ranných 12 oC a denných 24 oC, ale za pár dní (3.8.) sa opäť vrátili 
„trópy“. Ráno ukazoval teplomer 24 oC a cez deň ortuť vyskočila na 35 oC. Občasné 
búrky z tepla boli tieţ. Od polovice augusta (17.8.) uţ trochu prevaţovali daţdivé dni 
a  prišlo aj mierne ochladenie na ranných 16 oC a denných 22 aţ 25 oC. I keď 
posledné slnečné prázdninové dni vytlačili ortuť teplomeru na 28 aţ 30 oC, rána a 
večery boli chladné. Školáci nastúpili do školy v sprievode daţdivého a zamračeného 
počasia. 
 Prvý jesenný deň (23.9.) bol pekný, slnečný, teplomer ukazoval ráno 8 oC a 
cez deň 20 oC. I keď nasledujúce dva dni sa obloha zatiahla a pršalo, potom 
pokračovala prevaţne slnečná jeseň s príjemnými dennými 16 aţ 20 oC. Asi v 
polovici októbra (12.10.) vyššie poloţené miesta prekvapil sneh, u nás to bol dáţď. 
Ráno teplomer ukazoval 4 oC a cez deň stúpla ortuť na 14 oC. Ďalej pokračovalo 
„babie leto“. Na sviatok Všetkých svätých bolo sychravo, dlho dopoludnia sa drţala 
hmla, ráno boli 3 oC a cez deň 10 oC. Niekoľko novembrových dní bolo nezvyčajne 
príjemne. Ráno teplomer ukazoval 10 oC a cez deň stúpla ortuť na 14 oC. Prvý sneh 
prišiel ešte pred Katarínou (25.11.). Ako sadala na dedinu tma, tichúčko padali aj 
biele vločky a prikrývali strechy a zem. Zasneţené domy a tráva zostali, takţe 
Katarína bola na ľade, pri ranných – 7 oC a denných 2 oC. Na konci novembra 
(29.11.) sneţenie vystriedal dáţď a rýchlo bolo po bielej perine. Aj v decembri 
prevaţovali chladné, daţdivé dni s teplotou ráno 3 oC a cez deň 6 aţ 8 oC.  Asi 
dvakrát sme sa ráno zobudili a všetko naokolo bolo zasneţené, ale cez deň sa táto 
pokrývka rýchlo stratila. Niekedy ranné teploty klesli na – 3 aţ 0 oC. 
 Zima nezačala v bielom, skôr k večeru daţdivo. Ďalšie dni a vianočné sviatky 
občas vykuklo slnko ráno boli 2 oC a cez deň okolo 8 oC. Keď na konci roka teploty 
klesli niţšie na ranných – 8 oC a denných – 2 oC, začalo sa s prípravou ľadovej 
plochy. Silvester bol mrazivý, kedy sa ortuť teplomeru k nule nepriblíţila ani cez deň.  
  

 Dňa 29.januára 2015 v noci od komína začal horieť dom Belkovcov, privolaní 
hasiči sa po zamrznutej ceste nemohli k obydliu dostať a posypať cestu prišli aj na 

Iné 
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obecnom traktore. Našťastie zdravotne sa nikomu nič váţne nestalo, väčšia bola 
zrejme škoda na majetku.  

Dňa 10. decembra 2015 bol ozbrojený prepad benzínovej pumpy v 
Slovenskom Pravne. Popoludní prišiel neznámi muţ do predajne, vyhráţal sa 
obsluhe atrapou strelnej zbrane a ţiadal peniaze. Zobral si z pokladne hotovosť, 
dobíjacie telefónne kupóny, cigarety, motorový olej a ušiel. Netrvalo dlho a mladíka 
policajti vypátrali. 

 

 

Zapísala obecná kronikárka Mgr. Zdenka Kurinská, rodená Blašková. 
 
 
 
 
Zápis do kroniky za rok 2015 bol schválený na XXI. zasadnutí  
obecného zastupiteľstva v Slovenskom Pravne dňa 22. novembra 2016. 
 
 
 
 
 
      Eva Pálešová 

     starostka obce  
 

  
  

 

 


