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2016 

 
V marci 2016 sa uskutočnili na Slovensku parlamentné voľby a víťazovi strane 

SMER-sociálna demokracia sa podarilo zostaviť spolu so Slovenskou národnou 
stranou a stranou MOST-HID vládnu koalíciu. V júni 2016 na polročné obdobie 
prebralo Slovensko po Holandsku predsedníctvo Rady Európskej únie. September a 
október tohto roku sa niesol štrajkom učiteľov za zvýšenie platov, čo sa im nakoniec 
aj čiastočne podarilo. Ku koncu roka v októbri 2016 zomrel prvý slovenský prezident 
samostatného slovenského štátu Michal Kováč.  

 
V evidencii obyvateľov Slovenského Pravna bolo na začiatku roka 2016 

zapísaných 907 obyvateľov. Z niektorých zaujímavých informácií vyplýva, ţe v 
Pravne bolo k 1. januáru 2016 viac muţov ako ţien a to 455 ku 452. Najviac 23 ľudí 
bolo šesťdesiattri ročných, potom tridsaťosem ročných, ktorých evidoval systém 21. 
Priemerný vek obyvateľov bol 42,88. Na konci roka 2016 v evidencii počet 
Pravňanov klesol na 900. Narodených detí bolo 5 a všetky dievčatá. Zomrelo 14 ľudí 
a to 5 muţov a 9 ţien. Tragická nehoda si vyţiadala ţivot 41-ročného muţa, ostatní 
muţi zomreli vo veku 53, 58, 72 a 74 rokov. Na druhej strane zákerná choroba 
ukončila ţivot 55-ročnej ţeny, ďalšie ţeny zomreli vo veku 67, 80, 81, 82, 84, 87, 87 
a aj najstaršia Pravňanka 94-ročná Mária Závadská. Do evidencie obyvateľov sa na 
trvalý pobyt v roku 2016 prihlásilo 13 ľudí a odhlásilo 11. Sobášov sa uskutočnilo 5 
a to 2 v evanjelickom kostole, 1 v sobášnej miestnosti a 2 mimo obradnej siene. 
Okrem tanečného kola, ďalším dôstojne pripraveným priestorom, kde dvaja mladí 
ľudia nastúpili na spoločnú cestu bola zastrešená terasa pred vstupom do budovy 
základnej školy. Zo všetkých týchto 5 párov boli v troch prípadoch obyvatelia zo 
Slovenského Pravna. K najstarším Pravňanom patrili v roku 2016 osemdesiatsedem 
ročný Pavol Glesk a deväťdesiattriročná Emília Štenclová.  

V roku 2016 prebehla len 1 kolaudácia rodinného domu. 
 

Na začiatku roka 2016 bol rozpočet schválený v poloţke príjmov aj výdavkov 
rovnako na 618.300,-€, avšak počas roka prešiel aţ ôsmymi úpravami a po tej 
poslednej bol schválený na 763.263,15 €. Príjmy dosiahli výšku 790.515,39 €, čo 
bolo 104% a výdavky boli 753.236,38 €, čo bolo 98,68 % plnenie. 

Poplatky za odpad a psa sa v roku 2016 nemenili, za vývoz komunálneho 
odpadu to bolo 15,-€ a za psa bol 5,-€.  

V roku 2016 sa podarilo vďaka dotácii Enviromentálneho fondu získať 
technologické vybavenie pre separovaný zber a to úplne nový traktor s vlečkou, 
čelným nakladačom a štiepkovač drevenej hmoty za 135.480,- €. Obec sa zapojila aj 
do ďalších europrojektov a pred Vianocami prišlo pozitívne vyjadrenie z Ministerstva 
ţivotného prostredia, kde na obnovu budovy materskej školy bolo schválených 
311.144,24 €. Pokračovalo sa v opravách na obecných budovách. Rekonštruované 
boli WC v budove obecného úradu. Na základnej škole a telocvični prebehla 
rekonštrukcia striech. Taktieţ na zdravotnom stredisku bola zlikvidovaná azbestová 
krytina a poloţená nová plechová strecha. Na zdravotnom stredisku boli ešte 
vymenené vstupné vchodové dvere. Ďalej sa podarilo od Evanjelickej cirkvi odkúpiť 
pozemok pod poţiarnou zbrojnicou, čo bola doteraz brzda v získaní finančných 
prostriedkov na obnovu budovy. Nakoľko Slovak Telekom plánoval v obci posilniť 
signál na mobilnú sieť vybudovaním anténového stoţiaru, po niekoľkých rokovaniach 
prišlo k dohode, ţe umiestnením antén na budovu obecného úradu pribudne do 
obecnej pokladne ročný poplatok za nájom 3.000,- €.   
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Sedemdesiatroční 6 jubilanti, oslavujúci v prvom polroku okrúhle ţivotné 
jubileum, boli dňa  25. júna 2016 pozvaní do obradnej miestnosti obce. Prišli 3 ţeny a 
1 muţ, ktorým členovia ZPOZu pripravili blahoţelanie s programom a darčekom. Na 
spestrenie pár piesní na harmonike zahral ţiak Matúš Svinčák. 

Osemdesiatročné jubilantky, ktoré oslavovali v druhom polroku 2016, boli 
navštíviť po ohlásení starostka Eva Pálešová, s členkou ZPOZu Zdenkou Kurinskou 
v ich domácnostiach. Malým darčekom a kytici kvietkov sa 4 jubilantky veľmi potešili. 
Pre spomienku sa nám podpísali do pamätnej knihy.  

Na konci roka, dňa 8. decembra 2016 sa v obradnej miestnosti ozýval detský 
dţavot, pretoţe na uvítanie do ţivota doniesli rodičia svoje ratolesti narodené v roku 
2015 a v roku 2016. Za rok 2015 to bolo zo 7 pozvaných 5 detí a za rok 2016 z 5 
pozvaných to boli 4 deti. Prítomných predstavila matrikárka Drahomíra Blašková, 
potom sa im prihovorila starostka Eva Pálešová. S programom vystúpili aj deti z 
materskej a základnej školy. Kaţdý nový občan a jeho rodičia dostali na pamiatku 
malý darček. 

Na prehliadke Zborov pre občianske záleţitosti v Blatnici, ktorá sa konala 8. 
apríla 2016 vystúpili ţiaci pravňanskej základnej školy s ľudovým pásmom. Deti 
pripravovala poslankyňa Elena Brngalová a predtým vystúpili na akcii „Večer pre 
ţeny“. Za prezentáciu ich prítomní ocenili potleskom a hodnotiaca komisia vyjadrila 
pochvalu.      

 

Dňa 5. marca 2016 sa konali parlamentné voľby, kde si občania Slovenska 
vyberali spomedzi 23 politických strán. V Slovenskom Pravne pristúpilo k volebnej 
urne 512 obyvateľov zo 792 zapísaných voličov, čo bolo 64,64% účasť. Najviac 
hlasov získala SMER – sociálna demokracia v počte 181 hlasov. Ďalší počet hlasov 
získali strany nasledovne: 71 hlasov SME RODINA – Boris Kollár; 63 hlasov 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti – NOVA; 56 hlasov KOTLEBA – Ľudová 
strana Naše Slovensko; 53 hlasov Slovenská národná strana; 21 hlasov Sloboda a 
Solidarita; 16 hlasov SIEŤ; 14 hlasov Kresťanskodemokratické hnutie; 7 hlasov 
MOST – HÍD; 5 hlasov Komunistická strana Slovenska; 4 hlasy Strana TIP; 3 hlasy 
Strana zelených Slovenska; 3 hlasy Slovenská občianska koalícia; 2 hlasy Slovenská 
demokratická a kresťanská únia – DS; 2 hlasy VZDOR – strana práce; 1 hlas 
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník; 1 hlas Odvaha-Veľká národná a proruská 
koalícia; 1 hlas Maďarská kresťanskodemokratická aliancia. Ani jeden hlas nezískali: 
Strana moderného Slovenska; ŠANCA; KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO; 
Strana maďarskej komunity; PRIAMA DEMOKRACIA.  

 

 Nový rok 2016 bol oslávený, na námestí pred budovou obecného úradu, 
spoločným prípitkom občanov Slovenského Pravna poobede 1. januára. Starostka 
Eva Pálešová v príhovore popriala všetkým občanom šťastný nový rok, zhodnotila 
uplynulý rok a spomenula plány na ten nadchádzajúci.  
 Dňa 30. januára 2016 sa obcou niesli zvuky harmoník, trúbky a po 
domácnostiach dve fašiangové skupiny maškár, spolu s poţiarnikmi zbierali 
podarúnky na zábavu. Tá sa uskutočnila na ďalšiu sobotu 6. februára 2016 (bliţšie v 
časti Dobrovoľný hasičský zbor).   

Ples absolventov sa konal 30. januára 2016. Organizačnú „taktovku“ 
samozrejme pevne v rukách drţali hlavní členovia Občianskeho zdruţenia Cesta 
(bliţšie Občianske zdruţenie Cesta). 

Dňa 13. februára 2016 sa karnevalu v Sokolovni zúčastnilo viac ako 
osemdesiat masiek. Opäť medzi deťmi vyčnievalo pár maskovaných „dospeláčok“. 
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Oslavy 
oslobodenia 
obce 

Kaţdá z postavičiek sa predstavila, za čo dostali deti sladký balíček. Hitom tohto roku 
bola princezná Elza z filmu „Ľadové kráľovstvo“. Pútavou bola aj tombola.  

V piatok 11. marca 2016 privítali pravňanské ţeny v Miestnom kultúrnom 
stredisku starostka a poslankyne na spoločnom posedení. Po úvodnom slove 
starostky Evy Pálešovej aj poslankyňa Elena Brngalová priblíţila tradíciu osláv 
Medzinárodného dňa ţien. Potom skoro päťdesiatku prítomných potešili krátkym 
folklórnym pásmom školáci a k hre na harmoniku Matúša Svinčáka sa pridali spevom 
aj viaceré ţeny. Pri pohostení v podobe chlebíčka, koláčika a kávy sa pospomínali 
rôzne témy a nesmel chýbať ani spev.  

Podvečer dňa 9. apríla 2016 sme si 71. výročie oslobodenia obce pripomenuli 
na námestí pred budovou obecného úradu. Po hymne v rozhlase, pokračoval 
program pre prítomných aj do rozhlasu básňou (Zdenka Kurinská), piesňou ţien a 
príhovorom starostky Evy Pálešovej. Potom k pomníku poloţili veniec starostka s 
poslancom Miroslavom Lilge. Záverečnú pieseň opäť zaspievali ţeny. 

Tradičné strelecké preteky sa konali na druhý deň predpoludním na miestnej 
strelnici (bliţšie v časti Zdruţenie technických športových činností). 

Pri príleţitosti Dňa zeme sa dňa 23. apríla 2016 uskutočnila po celej obci aj 
okolí brigáda.   

„Staviame my máje...“ sa ozývalo v rozhlase v obci podvečer 30. apríla 2016. 
Krátke folklórne pásmo predviedli deti základnej školy a po postavení mája, 
samozrejme s pomocou radlice stroja, si prizerajúci mohli pochutnať na výborných 
kysnutých koláčoch, ktoré upiekli ţienky zo spolku Jednoty dôchodcov. 

V nedeľu dňa 8. mája 2016 pri príleţitosti sviatku Dňa matiek sa ţenám, ktoré 
prišli do sokolovne prihovoril poslanec Peter Gajdoš. S pekným programom ich 
potešili deti z materskej a základnej školy. Malým darčekom pre pravňanské ţeny 
bola kuchynská rukavica „chňapka“.  

Humorné a zaujímavé divadelné predstavenie „Keď svietil mesiačik“ prišli dňa 
14. mája 2016 zahrať do Sokolovne pre divákov herci ochotníckeho divadla z 
Blatnice. 

Dňa 5. júna 2016, pri príleţitosti sviatku Medzinárodného dňa detí, bola na 
tanečnom kole, pre deti zo Slovenského Pravna, pripravená akcia. Chov poštových 
holubov priblíţil Ondrej Timko. Ako sa treba postarať o koňa predstavila Sandra 
Grusmannová. Mladí poţiarnici predviedli útok a dovolili prítomným deťom vyskúšať 
si zasiahnuť prúdom vody plechovice. Sladké odmeny mohli deti vyhrať v súťaţiach. 
Kaţdý detský návštevník dostal balíček plný dobrôt. Balíčky obci darovali z predajne 
R&M plus Slovenské Pravno.      

Aj v roku 2016 prijali pozvanie maţoretkové tímy na tradičnú prehliadku a prišli 
dňa 18. júna 2016 na tanečné kolo do Slovenského Pravna. Pod vedením svojich 
vedúcich predviedli viaceré zostavy rôzne vekové kategórie dievčat z Turčianskych 
Teplíc, Hornej Štubne a samozrejme domáce Pravňanky. Tento rok sa predstavili aj 
maţoretky zo skupiny Trend z Prievidze. V krátkej prestávke prítomným zahral na 
harmonike Matúš Svinčák. Po maţoretkách deti aj niektorých dospelých roztancovali 
známymi pesničkami speváčky Marta Kriţanová a Oľga Wágnerová. Okrem iného 
občerstvenia si diváci mohli pochutnať na výbornom guľáši a aj po vystúpení 
speváčok sa mohli zabávať na diskozábave. 

Presne na Jána sa v piatok podvečer dňa 24. júna 2016 uskutočnila ďalšia 
obecná akcia. Pripomenuli sme si deň otcov malou odmenou pre muţov a po 
programe i občerstvení v podobe chleba s masťou a cibuľou bola zapálená vatra. V 
programe vystúpili s pásmom venovaným otcom deti z materskej školy. Opracovaný 
kúsok z pravňanského platana a príbeh o ňom predstavil Ing. Ján Páleš. V ľudovom 
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kroji hru na fujaru, drumbľu a plieskanie bičom predviedol Jozef Tinaj.  Prekvapením 
pre prítomných bola prezentácia nového obecného traktora získaného z prostriedkov 
z Eurofondov.  

Tretí ročník kynologickej súťaţe sa na tanečnom kole uskutočnil dňa 23. júla 
2016 (bliţšie Kynologický klub).   

Dňa 27. augusta 2016 bola na tanečnom kole, pri príleţitosti výročia 
Slovenského národného povstania, zapálená vatra. Na úvod spomienkovej akcie 
zaznela báseň (Zdenka Kurinská), následne speváčky zaspievali pieseň a starostka 
Eva Pálešová v príhovore priblíţila udalosti okolo SNP. Potom deti zo základnej školy 
pod vedením Eleny Brngalovej predviedli krátke ľudové pásmo. Prítomní ľudia si 
mohli pochutnať na výbornom guľáši, ktorí pripravili poslanci. Akcia pokračovala 
tanečnou zábavou s hudobnou skupinou Nemôţem povedať, ktorú organizovali 
majitelia Pizza bar Mischel. 

V nedeľu 30. októbra 2016 si v Dome smútku starostka Eva Pálešová v 
krátkom príhovore ešte raz spomenula na všetkých pätnásť zomrelých ľudí v 
priebehu tohto roka. Potom sa uskutočnila ekumenická poboţnosť.  

Aj tento rok dňa 3. decembra 2016 bol Mikuláš spojený s Vianočnými trhmi. 
Na námestí predávali rôzne výrobky i dobroty viacerí ľudia a členovia organizácii. 
Svoj stánok mali poţiarnici, členovia občianskeho zdruţenia Cesta, ţeny spolku 
Slovenského Červeného kríţa a iní. Na začiatku boli zapálené sviece na veľkom 
adventnom venci v záhrade pred obecným úradom. Veniec poţehnali rímsko-
katolícky farár a evanjelická farárka. S pásmom vianočných piesní a veršov vystúpili 
deti zo základnej a materskej školy. Piesne zaspievali aj členovia cirkevného 
spevokolu. Neskôr cestou od katolíckeho kostola prišiel Mikuláš spolu s Čertom a 
Anjelom, rozsvietili vianočný stromček a deťom za básničku, alebo pesničku 
rozdávali darčeky.  

Na Vianočnej akadémii ţiakov zo základnej školy a škôlkarov z materskej 
školy sa deti predstavili so svojím pestrým programom dňa 21. decembra 2016 v 
Sokolovni.     

Po zimných prázdninách v januári 2016 zasadli ţiaci základnej školy do 
svojich lavíc v novej zrekonštruovanej budove. V marci deti súťaţili v školskom kole 
recitačnej súťaţe Hviezdoslavov Kubín. Zo športovej aktivity to bolo okresné kolo vo 
florbale, kde sa chlapci umiestnili na 3. mieste a dievčatá o priečku vyššie. V 
testovaní deviatakov v celoslovenskom teste T9 z matematiky a slovenského jazyka 
dosiahli ţiaci pravňanskej školy z oboch predmetov vyššiu úspešnosť ako 
celoslovenský priemer. Z matematiky to bolo 58,8% (národný priemer +6,0%) a zo 
slovenčiny 73,0% (+10,4%). Dňa 21. apríla 2016 sa uskutočnil zápis do prvého 
ročníka, tentokrát formou Včelieho kráľovstva. Zápisu sa zúčastnilo 11 detí a to 5 
chlapcov a 6 dievčat. Na konci apríla 2016 sa na tanečnom kole v Slovenskom 
Pravne zišli školské tímy z martinského a turčiansko-teplického okresu, aby si 
zmerali sily v súťaţi mladý záchranár. Naše dve domáce druţstvá sa umiestnili 
v strede tabuľky (5. a 6. miesto) z 12 druţstiev. V máji ţiaci prvého stupňa 
absolvovali exkurziu do Múzea slovenskej dediny v Martine. Ôsmaci a deviataci sa 
vydali po stopách štúrovcov. Školský výlet ţiakov druhého stupňa začal v elektrárni 
Mochovce, odkiaľ sa vydali do záţitkového centra Atlantis v Leviciach, kde sa vďaka 
vytvoreným exponátom preniesli do starovekého Egypta a aj do vesmíru. Ţiaci 
prvého stupňa boli na školskom výlete v Čiernom Balogu, previezli sa vláčikom 
a mohli si vyskúšať výrobu rôznych predmetov v tvorivých dielňach. V regionálnom 
kole výtvarných prác Ekoplagát 2016 sa druháčka Lucia Fuzáková umiestnila na 2. 
mieste. 
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Dňa 16. júna 2016 sa uskutočnilo cvičenie civilnej ochrany s cieľom preskúšať   
koordináciu všetkých zloţiek pri evakuácii školy. Vyhlásená bola hrozba výbuchu na 
neďalekej benzínovej pumpe a potom ešte došlo k poţiaru v budove školy. Našťastie 
len pri takomto cvičení si vedenie školy, v spolupráci s obcou vyskúšali, ako treba 
takúto krízovú situáciu zabezpečiť.    

Povinnú školskú dochádzku skončilo v júni 9 ţiakov a z 5. ročníka išla 1 ţiačka 
od nového školského roka na osemročné gymnázium do Martina. Na Bilingválne 
gymnázium do Sučian mala ísť študovať 1 ţiačka. Dokonca 1 ţiak, ktorého prijali na 
gymnázium V.P.Tótha do Martina sa umiestnil v prijímacích pohovoroch na prvom 
mieste. Na Strednú odbornú školu stavebnú do Ţiliny bol prijatý 1 ţiak. Po 1 
mladíkovi odišlo ďalej študovať na Strednú zdravotnú školu do Ruţomberka, na 
Strednú priemyselnú školu do Martina, na Obchodnú akadémiu do Martina, Strednú 
odbornú školu dopravnú do Priekopy a 2 ţiaci mali pokračovať na Spojenej škole v 
Martine.  

Nový školský rok 2016 sa začal v základnej škole v Slovenskom Pravne pre 
98 ţiakov a to 52 chlapcov a 46 dievčat. Do prvej triedy nastúpilo 11 detí a to 5 
chlapcov a 6 dievčat.   

  V októbri vystúpili deti s programom pre svojich starých rodičov pri príleţitosti 
Mesiaca úcty k starším. Divadelné predstavenie Psíčkovo prišli v novembri ţiakom 
zahrať herci z Divadla J. Záborského z Prešova. Tieţ v novembri sa uskutočnila 
beseda so spisovateľom Milanom Igorom Chovanom. V technickej olympiáde obsadil 
pekné 5. miesto siedmak Martin Němec. Športové meranie síl sa uskutočnilo v 
decembri vo futbalovom turnaji ţiakov druhého stupňa, kde súťaţili 3 dievčenské a 3 
chlapčenské tímy. Poslednými akciami pred vianočnými prázdninami bol predaj 
výrobkov na vianočných trhoch a samozrejme vystúpenie pre rodičov a blízkych na 
Vianočnej akadémii.     

       
Poslednú januárovú sobotu 30. januára 2016 sa konal 6. Ples absolventov v 

slávnostne vyzdobenej školskej jedálni. Do tanca tentokrát hral Dj Andy, ktorý sa 
postaral aj o úvodnú laserovú show. V programe vystúpili pravňanské maţoretky 
Devils, stredné maţoretky a tanečnice orientálnych tancov z Turčianskych Teplíc. 
Potom uţ 72 hostí posilnených výbornou večerou „plesalo“ aţ do ranných hodín. 
Samozrejmosťou bola bohatá tombola. 

Pri príleţitosti Medzinárodného dňa detí, členovia občianskeho zdruţenia 
rozdávali deťom v škole balíčky a uhradili vstupné do 3D kina v Prievidzi.  

Cez letné školské prázdniny sa podarilo zorganizovať výlet do Múzea kysuckej 
dediny vo Vychylovke, kde akurát prebiehalo pásmo vystúpení a prác s tématikou 
„Pásli ovce valasi“.  

Aj na Mikuláša dostali deti základnej školy balíčky od Mikuláša, Čerta a Anjela  
v podaní členov občianskeho zdruţenia. 

Ďalšou vydarenou akciou bol zorganizovaný zájazd do predvianočného 
Krakowa. 

Na vianočných trhoch organizovaných obcou predávali členovia zdruţenia 
výborný punč. 

Samozrejme za účelom získavania finančných prostriedkov z podielu 
zaplatenej dane, aj v roku 2016 bolo zdruţenie zaregistrované u notára.    

     
Do materskej školy sa detičky po novom roku 2016 opäť vrátili. V období 

fašiangov sa aj v škôlke zabávali na karnevale rôzne rozprávkové bytosti a iné 
maskované postavičky. Potom uţ na predškolákov čakal zápis do základnej školy, 
ktorého sa zúčastnilo 11 detí. V škôlke sa stále snaţili pre detičky pripravovať 
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zaujímavý program. Uskutočnila sa beseda s poľovníkom a s policajtom. Mali aj 
športové dopoludnie a na konci roka sa rozlúčili s predškolákmi. 

V septembri 2016 nastúpilo do materskej školy 36 detí a to 21 dievčat a 15 
chlapcov. Deti dochádzali nielen  zo Slovenského Pravna (16), ale aj okolitých dedín  
Brieštia (5), Rudna (5), Jasenova (3), Kaľamenovej (3), Abramovej (1), Diviak (1), 
Skleného (1) a Ţiliny (1). V októbri vystúpili deti s pripraveným programom v Klube 
dôchodcov. Mikuláš ich aj v škôlke odmenil sladkými darčekmi. Pred Vianocami 
pestrý program predviedli rodičom na besiedke v škôlke a na Vianočnej akadémii v 
Sokolovni.    

  
Zápisov do matriky pokrstených evanjelická farárka Zlatica Karásková 

zapísala v roku 2016 spolu 12 a z toho bolo 1 dievča a 1chlapec zo Slovenského 
Pravna. V kostole sa zosobášili 2 páry a v 1 prípade boli novomanţelia zo 
Slovenského Pravna. Celkovo vo farnosti pribudlo do matriky zosnulých 9 zápisov a 
z toho boli 1 Pravňan a 5 Pravňaniek. Konfirmácia v roku 2016 nebola.  

Tradičné stretnutie uţ piatich spevokolov sa uskutočnilo v Mošovciach. V 
novembri na pamiatku posvätenia chrámu zavítal do pravňanského zboru blatnický 
spevokol.  

 
V roku 2016 v rímsko-katolíckej farnosti do knihy krstov zapísal farár Marián 

Gregor 4 zápisy, ale zo Slovenského Pravna bolo len 1 dievčatko. Aj čo sa týka 
sobášov, neuskutočnil sa vo farnosti ani jeden. Celkovo zapísal do matriky úmrtí pán 
farár 12 ľudí a z toho 4 Pravňanov a 2 Pravňanky. Prvé sväté prijímanie mali 4 
dievčatá a zo Slovenského Pravna boli 2. 

Okrem celosvetovej zbierky pre Ukrajinu sa uskutočnili tradičné jarné a 
jesenné zbierky na charitu, na masmédiá, na mládeţ a na seminár. Taktieţ v  
spolupráci s evanjelickou cirkvou sa konali ekumenické poboţnosti pri príleţitosti 
sviatku Cyrila a Metoda v Jasenove a pri príleţitosti sviatku Všetkých svätých v 
Dome smútku v Slovenskom Pravne.  

Pán farár pokračoval v rekonštrukčných prácach na fare a to stavebnou 
úpravou podkrovia.          

 

V jarných kolách futbalovej sezóny 2016 sa muţi drţali takmer celý čas na 7. 
mieste z 11 druţstiev (pôvodne bolo 12 nepokračovali Diviaky). Po prvých prehratých 
zápasoch klesli na ôsme a ďalej na deviate miesto. Potom výhrami sa opäť vrátili na 
7. priečku, kde aj skončili, i keď posledné zápasy prehrali. Na konte mali 6 výhier, 1 
remízu a 13 prehier. Ţiaci mali výbornú sezónu, celý čas boli druhí z 8 druţstiev a na 
prvý Kláštor mali na konci stratu 5 bodov. Vyhrali 9 zápasov, 1-krát remízovali 
a prehrali 2-krát. Hráči prípravky sa po celý čas drţali 7. priečky z 9 druţstiev. 
Záverečné skóre bolo 3 výhry, 0 remíz a 13 prehier. 

Jesennú časť novej sezóny sa muţi, výhrami a remízami, udrţali pár kôl na 2. 
mieste z 10 druţstiev. Potom pre horšie skóre a častejšie remízy klesli na tretiu 
pozíciu. Túto časť sezóny ukončili na 4. priečke so 4 výhrami, 4 remízami a 1 
prehrou. Ţiakov spojili do jednej skupiny, kde bolo 14 druţstiev Turca. I keď začali 
z 3. miesta výhrami sa šplhali na čelo tabuľky. Jedna prehra ich posunula na 4. 
pozíciu, ale opäť sa vrátili na prvé miesto a jeseň skončili s 11 výhrami, 1 remízou a 1 
prehrou. Hráči prípravky boli na začiatku dve kolá na 8. priečke z 10 druţstiev. Výhra 
im pomohla k postupu o jednu pozíciu vyššie, kde sa uţ udrţali do konca. Túto časť 
sezóny ukončili 3 výhrami, 0 remízami a 6 prehrami na 7. mieste.   
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Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) mal členskú základňu v roku 2016 v počte 
104 členov, z toho 31 ţien. V októbri 2016 sa uskutočnili voľby a zvolený bol nový 
výbor v zloţení: predseda – Martina Timková, veliteľ - Miloslav Jeleň,ml., tajomník - 
Miloš Cesnak, pokladník - Zdenka Brisudová, preventivár - Miroslav Lichner,  referent 
mládeţe - Dušan Blaško, najml., strojník - Jozef Kubis, Peter Mikeš, hospodár - 
Robert Papp. Ďalší členovia výboru boli: Peter Hrúz, Katarína Šovčíková, Rastislav 
Šovčík, Eva Pálešová a revízna komisia: Elena Brngalová, Zita Hubová, Dominika 
Ďanovská z Malého Čepčína.  

Fašiangový pochod obcou bol 30. januára 2016, kedy dve skupiny maškár v 
doprovode harmonikárov, trubkára a hasičských pokladníkov vyberali podarúnky od 
občanov. Nasledujúci víkend 6. februára 2016 si zábavychtiví ľudia mohli zatancovať 
a zaspievať so skupinou Mixband. O polnoci nesmela chýbať tombola a praţenica. 

V roku 2016 sa uskutočnila brigáda, kedy členovia DHZ skrášľovali okolie 
poţiarnej zbrojnice. Vynovená bola historická striekačka s podstavcom, pamätník a 
soška sv.Floriána. 

Členovia DHZ pracovali aj s tými najmenšími a v roku 2016 vytvorili v 
materskej škole krúţok Dráčik. Malí a mladí poţiarnici trénovali počas celého roka. V 
roku 2016 sa zúčastnili viacerých súťaţí. Prvé miesto obsadili chlapci v brannom 
preteku a taktieţ prvé miesto obsadili mladí poţiarnici v útoku s vodou. Dokonca 
získali Putovný pohár prezidenta Dobrovoľnej poţiarnej ochrany SR. Druhé miesto 
obsadili v okresnom kole  súťaţe Plameň.      

Členovia DHZ sa v októbri 2016 zúčastnili okrskového miestneho cvičenia v 
Ondrašovej zameraného na hasenie poţiarov lesa a trávnatého porastu. Našťastie 
pri skutočnom poţiari v roku 2016 nemuseli poţiarnici nikde zasahovať. 

 
V Poľovníckom zdruţení Holý vrch sa v roku 2016 uskutočnili voľby na 

päťročné obdobie. Predsedom sa stal Ing. Ľubomír Lichner, tajomníkom Ing. Matej 
Lichner, poľovným hospodárom Libor Ličko, finančným hospodárom Branislav Gríger 
a členom výboru bol aj Jozef Ličko. V roku 2016 ulovili 45 diviakov, pričom najväčšiu 
trofej strelil Jozef Gríger s bodovou hodnotou 109,65 CIC bodu. Zo srnčej zveri ulovili 
23 kusov, z toho 11 srncov a najsilnejšiu trofej strelil Ing. Matej Lichner s bodovou 
hodnotou 103,19 CIC bodu. Z jelenej zveri poľovníci ulovili 71 kusov, z toho 16 
jeleňov a trofejového jeleňa strelil Dušan Gríger s hodnotou 169,90 CIC bodu. 

 
  Členská základňa Kynologického klubu Gladiator K9 sa v roku 2016 rozrástla 

o 2 členov a detašované pracovisko v Martine -Košúty z dôvodu lepšej dostupnosti 
pre martinských členov.  

Klub sa prezentoval na kultúrno-súťaţnom podujatí. V poradí uţ tretí ročník 
kynologického preteku v Slovenskom Pravne sa konal 23. júla 2016. Prihlásených 
bolo 11 pretekárov a 9 pretekárok, pričom prvé miesta v obidvoch kategóriach 
obsadili pretekári klubu Gladiátor K9, a to v kategórii ţeny Zuzana Fontányová a v 
kategórii muţi Peter Ondrejiček. Sprievodný program ako vţdy zabezpečili 
pravňanské maţoretky, a to stredné i maţoretky z materskej školy. Pre detských 
návštevníkov boli pripravené hry, ako strieľanie z praku a vzduchovky. Večer bola 
pripravená diskozábava, ktorá sa skončila aţ s prvými lúčmi slnka. Hladné ţalúdky 
zasýtil guľáš a iné dobroty, ktoré sa rýchlo predávali.  

Klub sa prezentoval aj na vianočných trhoch organizovaných obcou, kde vo 
svojom stánku ponúkali domáce špeciality ako koláčiky, klobásky a medovinu.  
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Členky spolku Demokratickej únie ţien sa stretli na spoločnom posedení pri 
príleţitosti sviatku Dňa matiek. 

 
Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska v Slovenskom Pravne sa kaţdý 

mesiac roku 2016 stretávali pri rozličných príleţitostiach. Na začiatku roka mali 
stretnutie pri príleţitosti uvítania nového roku. Vo februári spojili výročnú schôdzu s 
oslavou fašiangov. Na veľkonočnom posedení spomínali na oblievačky. Pri príleţitosti 
Dňa zeme mali brigádu okolo kniţnice aj materskej školy. V máji sa uskutočnili 
športové hry v Turčianskych Tepliciach, ktorých sa pravňanskí dôchodcovia 
zúčastnili. Na obecné „stavanie mája“ piekli výborné slivkové kysnuté koláče. V júni 
boli niektorí členovia v aquaparku v Turčianskych Tepliciach. Na Cyrila a Metoda sa 
zúčastnili na slávnostiach v Jasenove. Ďalšie športové hry sa uskutočnili v Martine a 
pravňanskí dôchodci tam nechýbali. Pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším vystúpili 
deti z materskej školy pre členov jednoty dôchodcov. V novembri sa potrápili v kvíze 
v Turčianskych Tepliciach a spomenuli si na obete I. a II. svetovej vojne pri pomníku 
padlých pri obecnom úrade v Slovenskom Pravne vo „Výzve zvony“. Na Vianočných 
trhoch ponúkali sladké koláčiky a potom stihli ešte do konca roka posedenie pri 
stromčeku.   

 
V roku 2016 pracoval výbor miestneho spolku Slovenského červeného kríţa 

(MS SČK) v nezmenenom zloţení. Snahou  bolo rozširovať členskú základňu. 
Aj tento rok napomáhali členky MS SČK pri obecných akciách. Zabezpečili 

občerstvenie na podujatí pri príleţitosti Medzinárodného dňa detí, na Prehliadke 
maţoretiek a na Vianočných trhoch.  

V októbri 2016 sa podarilo uskutočniť s Ligou proti rakovine odber krvi v 
zdravotnom stredisku v Slovenskom Pravne, kde darcov bolo 28. Taktieţ v novembri 
2016, kto mal záujem mohol ísť na nákupy do Nového Targu do Poľska.   

 
V roku 2016 sa strelecká súťaţ O putovný pohár uskutočnila 10. apríla 2016. 

Zúčastnilo sa jej 9 trojčlenných druţstiev a 1 jednotlivec. Za Slovenské Pravno 
zabojovali v tíme Ján Hrúz, Jozef Páleš, Ľubomír Hrúz, spomínaným jednotlivcom bol 
za domácich Miroslav Hrúz. Popredné priečky si rozdelili strelci z Turian a Martina. 
Na prvom mieste sa umiestil ŠSK Turany A, druhí skončilo druţstvo ŠSK Mesta 
Martin C a tretí boli ŠSK Turany B. Za jednotlivcov zvíťazila ţena Lenka Líšková z 
Turian, na druhú priečku sa postavil Jozef Višňovec z Martina a tretie miesto si 
rozdelili s rovnakým počtom bodov Ondrej Holko a Miloš Líška z Turian.  

Úspechom pravňanského zdruţenia bolo druhé miesto v súťaţi Veľkonočný 
pohár v Jazernici uskutočnený v marci 2016, kde v konkurencii 10 druţstiev získali 
túto priečku Hrúzovci Ján, Ľubomír a Andrej. Na tom istom podujatí skončil ako 
jednotlivec prvý Bc. Andrej Hrúz spomedzi 42 strelcov. 

 
Do kniţnice v roku 2016 celkovo zavítalo 621 návštevníkov a vypoţičali si 

2950 kníh. Prihlásených bolo 51 čitateľov a z toho 12 detí do pätnásť rokov. Dospelí 
čitatelia si poţičali 2635 krásnej a 85 odbornej literatúry. Detskí čitatelia si poţičali 
167 krásnej literatúry a 63 odborných kníh. 

V roku 2016 bolo v kniţnom fonde 4504 kníh a to 3036 publikácií pre 
dospelých a 1468 publikácií pre deti. Počas roka pribudlo79 kníh a to 49 kúpou a 
ostatné darom. Naopak vyradených bolo 98 zastaralých alebo poškodených kniţiek. 
Kniţky boli nakúpené v sume 268 €.  
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Turiec Agro v roku 2016 obhospodarovala v katastrálnom území Slovenského 
Pravna 551,27 ha ornej pôdy a 96,80 ha trvalého trávnatého porastu. Z rastlinnej 
výroby bola pšenica ozimná na 154,23 ha a výnos mali 6,61 t/ha. Tritikale ozimnú 
vysiali na 132,06 ha s výnosom 7,54 t/ha. Výnos zo slamy z týchto obilnín bol 5,28 
t/ha. Ľan olejný sa nachádzal na 55,27 ha a výnos mali 1,34 t/ha. Kukurica na siláţ 
bola na 209,71 ha s výnosom 48,19 t/ha. Na trvalom trávnatom poraste bol výnos 
trávnej senáţe 5,63 t/ha a sena 1,16 t/ha. Zo ţivočíšnej výroby chovali v maštaliach v 
Slovenskom Pravne dojnice v počte 780 kusov s produkciou mlieka priemerne ročne 
9308 l/ks.      

  
 V roku 2016 fungovali a ponúkali rôzne sluţby nasledujúci podnikatelia: 

- na začiatku dediny pri základnej škole 

motokrosový areál ZE-TEC – bol vo výstavbe 

Balmar – čerpacia stanica pohonných hmôt, prevádzka zmenila majiteľa 

kaderníctvo Tatiany Ličkovej 
- pri budovách Turiec Agro 

Sokoltrans s r.o.   
CNI Tlač servis s r.o.  
SlovSetra s r.o.  
Ekokartón s r.o.  

- na námestí a v blízkosti 
Cukráreň u Edwarda 

Autodiely Tomáš Vaţan 

Darčeková predajňa Márii Pitnerovej 
R&M plus - predajňa potravín 

Drogéria Leny Brngálovej 
Second hand a papiernictvo Miroslavy Fuzákovej 
Lekáreň M.S.IZIS 

predajňa rozličného tovaru Miriam Grusmanovej 
CBA - potraviny, kde bola v roku 2016 ukončená prevádzka 

- v strede dediny 

Koreko – priemyselný tovar  
Kaderníctvo Miriam Felcanovej 
Pizza bar Mischel  

- v Novej kolónii 
COOP Jednota 

Pohostinstvo BUBA 

Second hand Jany Zelienkovej  
- za dedinou smerom do Martina 

  SL-T – opravovňa motocyklov Ing.Ľubomíra Lichnera  
V rodinných domoch má svoje dielne aj niekoľko stolárov, automechanikov 

a iných drobných ţivnostníkov.   
 

  Na Nový rok 2016 bol mrazivý deň s rannými - 8 oC a dennými – 4 oC. Ďalšie 
chladné dni umoţnili, aspoň na chvíľu, priaznivcom korčuľovania vyuţiť vytvorenú 
ľadovú plochu pri strelnici. Avšak druhý víkend po novom roku padal mrznúci dáţď 
a teplota stúpla na plusové hodnoty 2 oC. Potom sa ochladzovalo, nasneţila malá 
vrstva snehu (14.1.) a tretí januárový víkend bolo mrazivých ranných – 14 oC, 
denných – 6 oC a večerných – 18 oC. Aj snehová vrstva pribudla. Do konca januára 
sa však vďaka otepleniu a daţďu sneh roztopil. Začiatkom februára uţ vykúkali aj 
sneţienky a bolo ráno – 4 oC a cez deň 7 oC. I keď asi v polovici mesiaca nasneţilo 

Turiec 
Agro 

Súkromní 
podnikatelia 

 

Počasie 

 



10 

 

uţ vzápätí zase pršalo a sneh zmizol. Na Mateja (24.2.) sa vyplnilo porekadlo „Matej 
ľady nenašiel, tak ich narobil“. Ďalej sa striedali daţdivé a snehové dni. Ortuť 
teplomera ukazovala ráno 0 oC a cez deň 3 aţ 7 oC. V marci ako sa pomaly 
predlţovali dni, aj slniečko viac vykúkalo a prichádzala jar. Ráno bolo 0 aţ 5 oC a cez 
deň 6 aţ 12 oC. 
 Jar zavítala so slnkom, ráno síce bolo – 2 oC, ale cez deň sa ortuť teplomera 
vyšplhala na 10 oC. Aj ďalšie dni pretrvávalo takéto príjemné počasie. Veľkonočné 
sviatky (25.3.-28.3.) bolo pekne, slnečno, ráno 6 oC a cez deň 12 aţ 14 oC. Jarné 
slnečné počasie pretrvávalo, s menšími výkyvmi daţďových dní aţ do konca apríla. 
Ráno bývalo 6 aţ 10 oC a cez deň 16 aţ 20 oC. Na Juraja (24.4.) prišlo väčšie 
ochladenie dáţď sa menil na sneh a všetko to rozfúkaval vietor. Ranné mrazíky – 2 
oC uškodili rozkvitnutým stromom. S príchodom mája sa počasie upravilo, opäť bolo 
pekne, cez deň aj 24 oC. Počas „zamrznutých muţov“ (12-15.5.) sa síce trošku 
ochladilo, teplota cez deň bola 16 oC, ale po nich pokračovali príjemné slnečné dni. 
Moţno jeden dva dni v týţdni nás prekvapil dáţď, ale inak ortuť teplomeru sa ráno 
vyšplhala na 10 aţ 15 oC a cez deň 23 aţ 26 oC. 
 Prvý letný deň bol nádherný, i keď ráno bola hmla teplomer ukazoval 15 oC, 
cez deň bolo slnečno 27 oC. Pri Jánskej vatre (24.6.) sme mohli pozorovať 
svätojánske mušky.  Ďalšie dni sa teploty začali šplhať ku 30 oC. Aj júl bol podobný, 
moţno jeden dva dni v týţdni pršalo, alebo prišla väčšia búrka. Asi od polovice júla 
boli prehánky častejšie. Skoro kaţdý deň sa pri 22 aţ 29 oC zatiahlo, popršalo a 
vzápätí sa vrátilo slnko. S príchodom augusta sa teploty zniţovali ráno 6 aţ 11 oC a 
cez deň 18 aţ 26 oC. A tieţ niektoré dni nás prekvapil ráno dáţď a uţ poobede bolo 
veľmi teplo, inokedy ráno bolo príjemne, ale na obed sa zatiahlo a daţďové prehánky 
prestali aţ v noci. V septembri i keď rána boli hmlisté, dni boli krásne slnečné a 
teplomer ukazoval 26 aţ 28 oC. Asi od polovice septembra sa mierne ochladilo ráno 
bolo okolo 5 aţ 8 oC a cez deň 18 aţ 22 oC. Daţdivých dní bolo málo, moţno na 
prstoch jednej ruky by sa dali spočítať.  
 Pekné „babie leto“ pokračovalo aj v jeseni. Ráno síce boli hmly a 7 oC, ale 
rýchlo ich pretrhali slnečné lúče a cez deň bolo 20 aţ 22 oC. S príchodom októbra 
prišlo ochladenie ráno ortuť teplomeru klesala k 0 oC a cez deň sa vyšplhala len na 
10 aţ 12 oC. Bolo sychravo a daţdivo, len niektoré dni občas vykuklo slnko. Na 
Sviatok všetkých svätých sa prvýkrát objavil aj sneh, zatiaľ len v podobe daţďovo-
snehovej prehánky. Pred Martinom (10.11.) bol sychravý deň, od poobedia sa dáţď 
zmenil na sneh a večer uţ bola súvislá malá vrstva na strechách a lúkach.  Ďalšie dni 
sa striedali prehánky daţďové, snehové, alebo bolo sychravo a chladno, cez deň len 
1 aţ 5 oC. I keď Katarína (25.11.) bola na blate, o dva dni neskôr začalo sneţiť a do 
večera všetko zakryla biela vrstva. Ráno teploty klesali na - 8 oC  a ani cez deň 
nestúpli vyššie len na – 3 oC.  
 Zima nastúpila s chladným, mrazivým počasím a pred Vianocami sa objavilo aj 
sneţenie (22.12.). Na Štedrý deň bolo ráno – 4 oC, cez deň – 1 oC a poobede začalo 
sneţiť, takţe sme po niekoľkých rokoch mali biele Vianoce. Dlho sme sa však 
netešili, nasledujúci deň dáţď túto malú vrstvu zničil. Ďalšie dni boli chladné a 
zamračené. Na Silvestra vykuklo slnko, ale ani to nepomohlo, aby sa ortuť teplomeru 
vyšplhala vyššie a cez deň pretrvávali mínusové teploty – 6 oC.                           
      

 Dňa 21. septembra 2016 sa pri obnove fasády na súkromnej predajni zranil 
robotník tak nešťastne, ţe pre neho prišiel vrtuľník záchrannej sluţby, ktorý pristál na 
futbalovom ihrisku. Prvú pomoc mu podávala aj obvodná lekárka MUDr. Galčíková, 
ktorá tam prišla okamţite medzi prvými.  

Iné 
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 V novembri 2016 (od 28.) začali opravovať cestári nebezpečnú zákrutu pred 
Slovenským Pravnom smerom z Martina, takzvané „prievidzké esíčko“, pretoţe keď 
trochu viac popršalo, hneď bolo v hrádzi auto s prievidzkou značkou. Opravili most a 
snaţili sa zmeniť sklon cesty.    

 

 

Zapísala obecná kronikárka Mgr. Zdenka Kurinská. 
 
 
 
 
Zápis do kroniky za rok 2016 bol schválený na XXX. zasadnutí  
obecného zastupiteľstva v Slovenskom Pravne dňa 30.11.2017. 
 
 
 
 
 
 
      Eva Pálešová 

     starostka obce 

 

  
  

 

 


