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Rok 2018 sa niesol v znamení okrúhlych osláv a komunálnych volieb. Naša
obec si oslavami pripomenula 905. výročie od prvej písomnej zmienky. Slovensko,
respektíve Česko a Slovensko si v októbri pripomenulo 100 rokov od vzniku prvého
spoločného štátu. Vláda Slovenskej republiky dokonca schválila jednorázový štátny
sviatok 30. októbra 2018. Okrem osláv v Prahe a Bratislave sa celoslovenské oslavy
za prítomnosti vysokých štátnych funkcionárov oboch krajín uskutočnili aj v Martine.
Druhou takou udalosťou,  kde sa  aj  naša obec dostala  na televízne obrazovky a
stránky novín boli komunálne voľby. Nielen u nás nebolo kandidáta na starostu obce,
ale s týmto problémom ako aj nedostatkom kandidátov na poslancov bojovalo 43
slovenských obcí. Po uskutočnených novembrových voľbách sa k nim pridali ešte
ďalšie obce, kde porazení kandidáti podali námietky voči výsledkom, alebo zvolení
poslanci nezložili sľub.  

Začiatkom roka 2018 bolo v Slovenskom Pravne 921 obyvateľov. Na konci
klesol počet na 908. Do evidencie obyvateľstva počas roka pribudlo 5 novorodencov
a to 4 chlapci a 1 dievča. Zomrelo 17 ľudí a to 9 mužov a 8 žien. Muži, ktorí zomreli
mali 53, 59, 66, 67, 70, 75, 78, 83 a 87 rokov. Ženy zomreli vo veku 63, 66, 68, 68,
82, 89, 95 a najstaršia 95 ročná Emília Štenclová. Takmer rovnaký počet obyvateľov
pribudol do evidencie prisťahovaním (13) a aj odbudol odhlásením (14). Počas roka
sa rozhodlo do stavu manželského vstúpiť 6 párov, pričom 2 nevesty a 1 ženích boli
obyvateľmi Slovenského Pravna. Na obecnom úrade si  povedali  „áno“ 4 páry a v
evanjelickom kostole sa uskutočnili 2 obrady. V roku 2018 boli najstaršími obyvateľmi
osemdesiatdeväťročný Pavol Glesk a deväťdesiatštyriročná Emília Lichnerová.

Počas roku 2018 boli vydané stavebné povolenia na 1 rodinný dom, 3 väčšie
stavby a 11 menších stavieb do 25 m2. Skolaudované boli 4 stavby.  

Vyrovnaný  rozpočet  schválený  v  sume  746.285,-  €  na  strane  príjmov  a
výdavkov  v  roku  2018  prešiel  šiestimi  úpravami  a  na  konci  roka  bol  v  sume
1.214.344,49 €.  

Niekoľko rokov sa miestne poplatky za psa a vývoz komunálneho odpadu v
obci nemenili. Minuloročná nová služba vývoz odpadových vôd - žúmp v cene 30,- €
za jeden vývoz sa ujala a pokračovalo sa v tejto službe bez zmenených podmienok
aj v roku 2018. 

V roku 2018 bola dokončená rekonštrukcia materskej školy v sume 327.568,-
€. Na budove zdravotného strediska boli vymenené takmer všetky okná. Podarilo sa
na list vlastníctva darovaním získať časť pozemkov na tanečnom kole a futbalovom
ihrisku. Opravené boli miestne komunikácie novým asfaltovaním najhorších úsekov.
Po kompletnej  generálnej  oprave z prostriedkov Ministerstva vnútra SR sa vrátilo
vynovené požiarne auto Tatra 815. Schválenými žiadosťami o eurofondy sa podarilo
získať  finančné  prostriedky  na  obnovu  požiarnej  zbrojnice  v  sume  30.000,-  €  a
vybudovanie oddychovej zóny za obecným úradom v sume 8.500,- €.

Nakoľko poslankyňa Silvia Erteľová sa k 14. októbru 2018 vzdala mandátu
poslankyne pre nezlučiteľnosť funkcií, na zostávajúce obdobie bol menovaný Karol
Gážik za poslanca na obecnom zastupiteľstve dňa 29. novembra 2018.

Zároveň sa k 30.11.2018 vzdala funkcie aj hlavná kontrolórka Oľga Ďuríková a
do uskutočnenia novej voľby kontrolóra zostalo toto miesto v Slovenskom Pravne
neobsadené.
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Ustanovujúce zastupiteľstvo sa uskutočnilo 7. decembra 2018, kedy starostka
Eva Pálešová, pokračovala vo funkcii do vyhlásenia a uskutočnenia nových volieb.
Sľub poslancov zložili Miloš Cesnak, Peter Gajdoš, Martina Kurinská, Mgr. Zdenka
Kurinská,  Miroslav  Lilge,  Martina  Timková  a  Marián  Zelienka.  Zvolená  bola
mandátová  komisia,  ktorú  tvorili  Mgr.  Zdenka  Kurinská,  Miloš  Cesnak  a  Marián
Zelienka. Do komisie ochrany verejného záujmu boli navrhnutý a schválení poslanci
Peter Gajdoš, Martina Kurinská a Martina Timková. Za ďalšieho poslanca určeného
zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvá bola schválená Mgr. Zdenka Kurinská.         

V  prvom  polroku  2018  oslavovali  okrúhle  osemdesiatiny  2  muži  a
sedemdesiatku mali 4 ženy a 3 muži. Títo jubilanti boli pozvaní dňa 28. júna 2018 do
obradnej miestnosti. Prišli 6 oslávenci, ktorým zablahoželala starostka Eva Pálešová
s matrikárkou Drahomírou Blaškovou. Krátkym programom ich potešili deti materskej
a základnej školy. Pár piesní zahrala a zaspievala Karin Sarkisjan.

Dňa  30.  novembra  2018  boli  pozvaní  jubilujúci  3  sedemdesiatnici,  4
sedemdesiatničky a 1 osemdesiatnička  do obradnej  miestnosti.  Prišli  3  ženy a 2
muži, ktorých predstavila matrikárka Drahomíra Blašková a so slávnostným slovom
sa  im  prihovorila  poslankyňa  Elena  Brngalová,  za  hudobného  sprievodu  Anny
Jesenskej. Malý program predviedli deti základnej školy.  

Rovnaký deň 30. novembra 2018 s rovnakým personálnym obsadením sa v
obradnej  miestnosti  prihovorili  aj  najmenším  občanom Slovenského  Pravna.  Z  2
dievčat a 4 chlapcov, prišli rodičia s 2 detičkami.

Asi najviac v Slovenskom Pravne obyvatelia pred komunálnymi voľbami čakali
na odovzdanie kandidátnej listiny na starostu, ale do stanoveného termínu nikto túto
listinu neodovzdal. A tak dňa 10. novembra 2018 zo zapísaných 785 voličov bolo voliť
277 ľudí nových poslancov obecného zastupiteľstva. Odovzdali 273 platných hlasov
pre  9  kandidátov.  Jedna  kandidátka  Silvia  Erteľová  sa  pred  voľbami  kandidatúry
vzdala. Najviac hlasov 191 získala Zdenka Kurinská, ďalšími zvolenými boli Marian
Zelienka  (166  hlasov),  Miroslav  Lilge  (155  hlasov),  Miloš  Cesnak  (154  hlasov),
Martina Kurinská (149 hlasov),  Martina Timková (149 hlasov),  Peter  Gajdoš (125
hlasov).  Náhradníkmi  boli  Roman  Hanko  (115  hlasov)  a  Miloslav  Jeleň,  ml.  (92
hlasov).  Vo  funkcii  starostky  Eva  Pálešová  pokračovala  do  vyhlásenia  nových
doplňujúcich volieb.

Na obed v prvý januárový deň 2018 sa obyvateľom obce v miestnom rozhlase
prihovorila starostka Eva Pálešová.  

Dňa  20.  januára  2018  sa  uskutočnili  fašiangy.  Dva  tímy  masiek  spolu  s
harmonikármi a trubkárom chodili po dedine. Večer sa uskutočnila tanečná zábava s
hudobnou  skupinou  Necpalanka.  V  tombole  bolo  hlavnou  cenou  živé  jahňa.
Samozrejme, že nemohla chýbať tradičná praženica (aj v časti Dobrovoľný hasičský
zbor).

Asi päťdesiatka detských masiek a pár dospelých sa prišli 18. februára 2018
zabaviť  na  karneval  do  Sokolovne.  Ako  odmenu  za  kostým  dostali  deti  sladký
balíček. O občerstvenie sa postarali členky Slovenského Červeného kríža. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien boli pozvané všetky ženy z obce do
Sokolovne dňa 2. marca 2018 na „Večer pre ženy“. Pri malom kultúrnom programe v
podaní žiakov základnej školy a detí z materskej školy mali vyplnený piatkový večer.
Popri malom občerstvení si vypočuli a zaspievali s heligónkarmi Majerčíkovcami. 
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Dňa  8.  apríla  2018  sa  uskutočnila  spomienková  slávnosť  73.  výročia
oslobodenia  našej  obce  tradičným  krátkym  príhovorom  starostky  Evy  Pálešovej.
Báseň odznela v podaní Zdenky Kurinskej, ale hudobným doplnkom bola pieseň v
rozhlase.  Starostka spolu s  Jozefom Pálešom položili  veniec k pomníku padlých.
Potom už sa presunuli strelci na miestnu strelnicu, kde pokračovala strelecká súťaž
(viac v časti Združenie technických športových činností).
 Na  motokrosovej  trati  pri  Slovenskom  Pravne  sa  dňa  29.  apríla  2018
uskutočnili preteky (bližšie v časti súkromní podnikatelia firma ZE-TEC).

Podvečer 30. apríla 2018 sa na námestí staval máj. Na ľudovú nôtu zaspievali
a zatancovali deti z materskej školy a žiaci súboru Sokolík. Kultúrny program doplnili
aj mažoretky a krátky príhovor k prítomným mala starostka Eva Pálešová. 

Voľný deň 8. mája 2018 využili  súťaživí  strelci  na „zmeranie síl  v správnej
muške“. Podujatie Pravňanskú vzduchovku zorganizoval Bc. Andrej Hrúz na miestnej
strelnici.  Súťažilo  28  strelcov  a  z  toho  bolo  5  žien.  Prihlásili  sa  v  deviatich
trojčlenných  družstvách  a  jeden  jednotlivec.  Za  Slovenské  Pravno  boli  3  tímy  a
jednotlivec.  Ďalší  súťažiaci  boli  z  Martina,  Podhradia  a  Trnova.  Prvé  priečky  v
družstvách aj jednotlivcoch mužov obsadili strelci z Martina. V kategórii ženy zvíťazila
Zuzana Fontányová, druhá skončila Lenka Hrúzová a treťou bola Monika Kurinská
ml.  

Pri príležitosti Dňa matiek boli pre ženy a nielen pre ne pozvaní divadelníci z
Blatnice,  ktorí  odohrali  v  Sokolovni  predstavenie  Mandarínková izba.  Predtým sa
prihovorila všetkým ženám starostka Eva Pálešová a vystúpili malé mažoretky.  

Dňa  2.  júna  2018  sme  si  pripomenuli  nielen  Medzinárodný  deň  detí.  Po
rekonštrukcii materskej školy bola pri vstupe slávnostne prestrihnutá páska a pozvaní
na prehliadku budovy všetci  prítomní.  Po slávnostných príhovoroch starostky Evy
Pálešovej  a  riaditeľky  Kataríny  Zelienkovej  vystúpili  s  krátkym  programom  deti
materskej školy, mažoretky a žiaci súboru Sokolík. Potom si dospelí mohli pozrieť
priestory škôlky a deti súťažiť na pripravených stanovištiach v rôznych disciplínach.
Každé prítomné dieťa dostalo sladký balíček,  ale aj  ostatní  sa mohli  občerstviť  v
bufete členiek Spolku Slovenského Červeného kríža. 

Piatok podvečer 22. júna 2018 bola na tanečnom kole zapálená Jánska vatra.
Zároveň sme si pripomenuli Deň otcov, malým darčekom pre každého muža, ktorý
prišiel. V príhovore ich spomenula aj starostka Eva Pálešová. V malom kultúrnom
programe vystúpili  deti  z materskej  školy,  malé a veľké mažoretky a žiaci  súboru
Sokolík. Nesmel chýbať už tradičný chlieb s masťou a cibuľou. 

Dňa 14. júla 2018 sa na tanečnom kole uskutočnil 2. ročník Festivalu kolečko,
ktorý organizovala Michaela Hadašová z prevádzky Pizza bar Mischell. Na začiatok
vystúpili  malé  mažoretky.  Deň  bol  vyplnený  súťažami  a animačným  programom
hlavne pre deti.  Nechýbala tombola či  už pre deti,  alebo o polnoci pre dospelých.
Diskozábava trvala až do rána.  

Kynologická súťaž sa uskutočnila dňa 21. júla 2018 v blízkosti tanečného kola
a strelnice (bližšie Kynologický klub). 

Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej  republiky sa na motokrosovej trati  v
Slovenskom  Pravne  uskutočnili  dňa  12.  augusta  2018  (bližšie  v časti  súkromní
podnikatelia firma ZE-TEC).

Oslavy  905.  výročia  prvej  písomnej  zmienky  o obci  Slovenské  Pravno
prebiehali v dňoch 25. a 26. augusta 2018. Po počiatočných prípravách tanečného
kola  sa  členovia  organizácií  v obci,  hostia,  poslanci  a účinkujúci  zhromaždili  pred
Miestnym  kultúrnym  strediskom,  odkiaľ  vyšiel  sprievod  na  tanečné  kolo.  Po
slávnostných príhovoroch, vystúpení malých mažoretiek a detí z materskej školy boli
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odovzdané  ďakovné  listy  predsedom  všetkých  organizácií  fungujúcich  v obci,
riaditeľke materskej školy a riaditeľovi základnej školy aj vedúcim školských jedální,
vedúcim mažoretiek, vedúcej knižnice a iným, ktorí sa spolupodieľali na organizovaní
kultúrnych  akcií  v obci  alebo  inak  pomohli  v rozvoji  obce.  Pamätné  plakety  za
dlhoročnú činnosť z rúk starostky Evy Pálešovej prebrali  Marta Švertšíková, Jozef
Páleš č.d. 316, Jozef Páleš č.d.68, Elena Brngalová, MUDr. Mária Galčíková, Mgr.
Marián Gregor, Mgr. Zlatica Karásková. Potom bola predstavená nová kniha o obci
„Slovenské Pravno vo svetle nových poznatkov“ (viac v samostatnej časti Kniha o
obci).  Pamätnú  plaketu  dostali  za  spracovanie  knihy  PhDr.  Nadežda  Vitanovská
a Mgr. Zdenka Kurinská. Taktiež pamätnú plaketu dostali vnuci Gustáva Madigára.
Ten ako laik neoblomne upozorňoval pamiatkový úrad, zhromažďoval a odovzdával
archeologické nálezy  z našej  lokality.  V  programe vystúpili  s  piesňami  a hrou na
klávesy  Karin  Sarkisjan  a  skupina  speváčok,  spevákov  s  harmonikárom  Pavlom
Hnilom  z  Turčianskych  Teplíc  (Mgr.  Anna  Hončová,  Alena  Vrábová,  Marta
Švertšíková, Rozália Blašková, Anna Gírethová, Margita Svinčáková, Soňa Timková,
Ing. Dušan Lichner a Ivan Sedliačik). Po vystúpení s dožinkovou tématikou odovzdali
starostke  dožinkový  veniec  členovia  súboru  Sokolík.  Zaujímavou  bola  módna
prehliadka, ktorú pripravili členky Slovenského Červeného kríža a Únie žien. Okrem
zábavy  s kapelami  Šťastní  chlapci  a Necpalanka  si  ľudia  mohli  pochutnať  na
viacerých dobrotách pripravených členmi organizácií. 

Na  druhý  deň  dopoludnia  bol  za  daždivého  počasia  pri  pamätníku  Eliáša
Lániho pri  príležitosti  jeho 400.  výročia  úmrtia  položený veniec.  Popri  Lánim boli
v krátkych  príhovoroch  spomenuté  aj  iné  osobnosti,  ktoré  v obci  žili  a pôsobili.
Dopoludnia  sa  uskutočnila  na  tanečnom kole  ekumenická  pobožnosť,  ktorou  boli
dôstojne ukončené oslavy obce.

Počas trvania osláv a ešte niekoľko dní potom bola inštalovaná v miestnom
kultúrnom  stredisku  výstava  s  názvom  „Oprášené  spomienky“.  Členky  Jednoty
dôchodcov  pozbierali  a  nainštalovali  zaujímavý  prierez  starých  vecí,  ktoré
návštevníkov  vrátili  do  dôb  dávno  zabudnutých.  Nachádzali  sa  tam  knihy,  fotky,
hračky, oblečenie, športové náradie, kuchynské náčinie, koberce, nábytok a mnoho
iných zaujímavých vecí.  

Výročie  Slovenského  národného  povstania  sme  si  pripomenuli  dňa  28.
augusta 2018 príhovorom starostky Evy Pálešovej v miestnom rozhlase a položením
venca k pomníku padlých na námestí.

Pri  príležitosti  Mesiaca úcty k starším sa dňa 26. októbra 2018 uskutočnilo
posedenie pre starších občanov Slovenského Pravna v jedálni základnej školy. Žiaci
si pre nich pripravili zaujímavý program, starostka Eva Pálešová ich privítala krátkym
príhovorom.  Potom im už do nálady hral  harmonikár  Pavol  Hnila  z  Turčianskych
Teplíc.   

Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých sa aj v roku 2018 konali v nedeľu 28.
októbra ekumenické pobožnosti  v  Dome smútku v Slovenskom Pravne, kde si  aj
starostka  Eva  Pálešová  s  poslankyňami  Elenou  Brngalovou  a  Mgr.  Zdenkou
Kurinskou pripomenuli našich občanov, ktorí zomreli počas roku 2018. 

Vianočné trhy sa na námestí v Slovenskom Pravne uskutočnili 8. decembra
2018.  Za  účasti  evanjelickej  farárky  Mgr.  Zlatice  Karáskovej  a  požehnaním
katolíckeho farára  Mgr.  Mariána Gregora  boli  zapálené dve adventné sviečky  na
vianočnom  venci  pred  budovou  obecného  úradu.  V  programe  vystúpili  deti  z
materskej  školy.  Žiaci  základnej  školy  pod  vedením  Eleny  Brngalovej  a  žiaci  s
vedúcou  Mgr.  Miroslavou  Froľovou  zo  súboru  Sokolík  pripomenuli  piesňami,
vinšovačkami  a  tancom  predvianočné  zvyky.  Hosťom  programu  bola  hudobná
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skupina „Live band Bon Jovi Tribute SK“. Návštevníci trhov si v predajných stánkoch
mohli pochutnať na rôznych dobrotách a zakúpiť veľa vianočných a iných výrobkov.
Mikuláš s Čertom a Anjelom podvečer symbolicky zasvietili  stromčeky a rozdávali
deťom balíčky so sladkosťami.    

Bohatý vianočný program predviedli dňa  20. decembra 2018 v Sokolovni na
Vianočnej akadémii žiaci materskej a základnej školy. Za obec s krátkym príhovorom
vystúpil poslanec Peter Gajdoš. 

V  januári  2018  zasadli  žiaci  základnej  školy  opäť  do  školských  lavíc.  Vo
februári sa ôsmaci a deviataci zúčastnili lyžiarskeho výcviku vo Valčianskej doline.
Žiaci ôsmeho ročníka si zmerali vedomostné i športové zručnosti v Mix maratóne s
ďalšími  školami  Turca.  Umiestnili  sa  na  5.  mieste.  O  prvej  pomoci  bol  v  škole
rozprávať  záchranár  Martin  Lichner.  Testovanie  žiakov  deviateho  ročníka  –  T9
dopadlo pre 6 žiakov výsledkom slovenský jazyk 52,7% (národný priemer 63,0%) a
matematika  35,8%  (národný  priemer  55,9%).  Dňa  11.  apríla  2018  sa  uskutočnil
rozprávkový zápis do prvého ročníka, ktorého sa zúčastnilo 12 detí a to 1 chlapec a
11 dievčat. Pričom 2 deťom bol doporučený odklad.  Aj žiaci pravňanskej školy sa
zapojili do akcie „Zaplňme ulice folklórom 2018“ a do školy chodili týždeň v kroji. V
marci sa žiaci druhého stupňa vo florbale z okresného kola prebojovali na krajské,
kde  chlapci  obsadili  štvrté  miesto.  Do  krajského  kola  v  prednese  Hviezdoslavov
Kubín postúpila z druhého miesta Veronika Bohačíková (8.A). V apríli strávili tretiaci
a štvrtáci týždeň v prírode, kde popri učení a športovaní spoznávali Heľpu. V júni sa
uskutočňovali školské výlety.

V júni 2018 ukončilo základnú školu 6 žiakov, pričom 5 išlo na Spojenú školu
do Martina a 1 mal pokračovať na Strednej odbornej škole dopravnej v Martine.

Nový školský rok v septembri 2018 sa začal pre 10 prváčikov a z toho bolo 9
dievčat  a  1  chlapec.  Do  školy  nastúpilo  98  detí  a  z  toho  bolo  57  dievčat  a  41
chlapcov.    

Prvý polrok školského roku 2018/2019 bol bohatý na exkurzie a činnosti na
škole. V októbri si žiaci pripravili pestrý program pre starších občanov pri príležitosti
Mesiaca  úcty  k starším.  Tretiaci  a štvrtáci  mali  prednášku  o nástrahách  internetu.
Piataci a šiestaci sa vybrali  na dejepisno-geografickú exkurziu na Havránok blízko
Liptovskej Mary. Deviataci si spravili výlet „Po stopách štúrovcov“ do Bratislavy, kde
navštívili aj súčasnú parlamentnú budovu. V novembri 2018 žiaci 8. a 9. Ročníka boli
na  burze  stredných  škôl  a potom  mali  exkurziu  v Národnej  transfúznej  stanici
v Martine.  Vybraní  žiaci  druhého  stupňa  reprezentovali  školu  na  okresnom  kole
technickej  olympiády.  Testovanie piatakov -  T5 sa uskutočnilo v novembri  2018 s
výsledkami  z  matematiky  žiaci  dosiahli  56,3%  (národný  priemer  59,3%)  a  zo
slovenského jazyka dosiahli 59,6% (národný priemer 58,4%).   

     
V roku 2018 členovia Občianskeho združenia Cesta zorganizovali ples, ktorý

sa ale premenoval na „Ples priateľov školy“. O dobrú náladu do tanca sa postaral DJ
Strela a v krátkom programe vystúpili mažoretky a súbor Sokolík. Na Medzinárodný
deň detí  prispelo  združenie  finančnými  prostriedkami.  Pre  záujemcov sa  podarilo
zorganizovať výlet  do predvianočnej  Viedne.  Každoročne na Vianočných trhoch v
obci  pripravia  a  predávajú  členovia  združenia  punč,  z  ktorého  výťažok  ide  na
podporu školy. Rovnako tak bolo aj v roku 2018 občianske združenie zaregistrované
za účelom získavania podielu zaplatenej dane.  

    

5

Základná
škola

Občianske
združenie
Cesta

Vianočná
akadémia



V náhradnej budove Miestneho kultúrneho strediska pokračovala od januára
2018 výučba detí materskej škôlky. I napriek menším priestorom pripravovali učiteľky
pre  svojich  zverencov  zaujímavý  program  a  činnosti.  Nesmel  chýbať  februárový
karneval,  veľkonočné  zdobenie  vajíčok.  Na  Deň  Zeme  mali  brigádu,  pripravili
program na Deň matiek a Deň otcov. Na Deň detí škôlkari okrem sladkých balíčkov
dostali aj jeden spoločný darček a to návrat do vynovenej budovy školy. Pomocou
finančných príspevkov rodičov,  občanov,  okolitých obcí  a  podnikateľov mohlo byť
zakúpené aj nové zariadenie do tried. V júni sa rozlúčili s 10 školákmi, pričom do
Martina odchádzalo 1 dieťa a taktiež 1 sa presťahovalo do Turčianskych Teplíc. 

Nový školský rok v septembri 2018 sa začal pre 36 detí a to 20 dievčat a 16
chlapcov. Okrem 25 Pravňanov, ďalšie deti dochádzali do materskej školy z Brieštia
2, Rudna 3, Kaľamenovej 3, Jasenova 2 a Liešna 1. Škôlkari navštívili výstavku v
Miestnom  kultúrnom  stredisku  „Oprášené  spomienky“,  ktorú  na  oslavy  obce
pripravovali  členovia  Jednoty  dôchodcov.  V  škôlke  mali  Cvičenie  CO  (civilnej
ochrany), kde si v zadymenom prostredí vyskúšali evakuáciu budovy. Kým počasie
dovoľovalo  deti  často  chodili  na  turistické  vychádzky  a  prechádzky  po  obci  s
návštevou rôznych inštitúcií. Boli sa pozrieť v lekárni a na zdravotnom stredisku a pri
tej  príležitosti  navštívili  aj  knižnicu,  ktorá  sa  v  tej  budove  tiež  nachádza.  Zdobili
perníky na besiedku. Mikulášovi predniesli básničky a pesničky, za čo ich odmenil
darčekmi.    

V roku 2018 bolo vo farnosti pokrstených 15 detí a 1 dospelá osoba, pričom zo
Slovenského Pravna to boli 4 chlapci a 4 dievčatá. Svadba Pravňanov sa uskutočnila
1. Evanjelická farárka pochovala 16 ľudí a z našej obce to boli 4 muži a 4 ženy. Na
konfirmácii  bolo  10  detí  a  5  dospelých  ľudí,  z  toho  3  chlapci  a  6  dievčat  zo
Slovenského Pravna. 

S  hudobným  sprievodom  pri  bohoslužbách  okrem  PhDr.  Moniky  Kalnickej
vypomáhala  Kristína  Karásková  a  krátky  čas  zastupovala  aj  Ema  Gavendová.
Trojkráľové stretnutie  so  zastúpením 5  spevokolov  sa  v  roku 2018 uskutočnilo  v
Slovenskom Pravne. Pravňanský spevokol sa zúčastnil aj Prehliadky spevokolov v
Sučanoch.

Spoločné  ekumenické  pobožnosti  sa  v  Slovenskom  Pravne  v  roku  2018
uskutočnili  v  auguste  pri  príležitosti  osláv  obce  a  v  novembri  pri  spomienkovej
pobožnosti v Dome smútku.

V  kostole  v  Slovenskom  Pravne  sa  v  roku  2018  začalo  s  rekonštrukciou
elektroinštalácie  a  inštalovaním  nových  vyhrievacích  telies  do  kostolných  lavíc.
Taktiež bolo plánované po dokončení rekonštrukčných prác vymaľovanie kostola.     

V roku 2018 bolo v rímsko-katolíckej farnosti pokrstených 12 detí, pričom zo
Slovenského Pravna boli 3 chlapci a 1 dievča. Sobáše sa uskutočnili dva, ale jeden v
Abramovej a jeden na Dubovom. V cirkevnej matrike bolo za rok 2018 zapísaných 12
pohrebov a v Slovenskom Pravne farár pochoval 1 muža a 4 ženy.  Na prvé sväté
prijímanie bolo pripravovaných 5 detí a z toho 2 Pravňani. Birmovku 11. novembra
2018 malo 15 ľudí, pričom 4 Pravňanky už mali dávno aj strednú školu za sebou.
Inak z Pravna boli 4 dievčatá a 4 chlapci.

V  januári  počas  Týždňa  modlitieb  za  zjednotenie  kresťanov  sa  spoločná
ekumenická pobožnosť s evanjelikmi uskutočnila v katolíckom kostole. V marci bola
zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Okrem toho
sa uskutočnili tradičné zbierky na seminár, charitu a masmédiá. V júli boli prijatí na
fare poľský farár so skupinou cyklistov, ktorí boli na ceste z poľskej Siedlce do Ríma.
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Spoločné modlitby  s  evanjelickou cirkvou sa  uskutočnili  v  Jasenove pri  oslavách
Cyrila a Metoda, na augustových oslavách obce a v novembri pri príležitosti Sviatku
všetkých svätých. V roku 2018 bol vypracovaný posudok a projektová dokumentácia
stavu oltára v kostole Všetkých svätých.     

V jarnej časti futbalovej sezóny 2018 sa muži výrazne zlepšovali. Postupne sa
z 8. priečky „šplhali“ hore v tabuľke. Len 1 zápas prehrali, v 2 remizovali a zvyšných
7  vyhrali.  Skončili  na  4.  mieste.  V novej  sezóne  futbalistov  Slovenského  Pravna
redaktori regionálnych novín zaradili medzi „čiernych koní“ II.quick triedy. A nemýlili
sa. Všetky zápasy vyhrávali,  akurát druhý zápas s Turanmi prehrali  a tak na čele
tabuľky „kraľovali“ Turany. Obe mužstvá mali rovnaký počet bodov, ale Turany získali
lepšie skóre gólov. Pravňanskí futbalisti mali na záver jesennej časti sezóny na konte
10 výhier a 1 prehru. Spomedzi 11 mužstiev boli po jesennej časti na prvom mieste s
dvojbodovým náskokom pred Turanmi. V roku 2018 si výkony nášho hráča Martina
Ličku všimla futbalová verejnosť a dostal sa tak na základe hlasovania klubov medzi
najlepšiu jedenástku hráčov Turčianskeho futbalového zväzu.

Žiaci – U15 sa celú jarnú časť roku 2018 držali v druhej polovici tabuľky, kde
bolo 14 družstiev. Začali a aj skončili na 8. priečke s 11 výhrami, 5 remízami a 10
prehrami. Do novej futbalovej sezóny na jeseň žiaci tejto kategórie nenastúpili.

Hráči prípravky – U11 pokračovali v apríli 2018 na 2. priečke, kde sa držali do
výsledku 13 výhier, 4 remízy a 1 prehra. Od mája hrali prvé tri družstvá v skupinách
A a B vzájomné zápasy a to už sa hráčom nedarilo. V tejto nadstavbe nazbierali len
samé  prehry  a skončili  na  6.  mieste.  Na  jeseň  2018  sa  družstvo  prípravky  do
futbalovej súťaže neprihlásilo.

Vzniklo družstvo mladších žiakov – U13 a na jeseň 2018 odohrali 6 zápasov s
bilanciou 1 výhra, 2 remízy a 3 prehry. Skončili na 5. mieste.       

Pravňanskí dorastenci – U19 síce začali jarnú polovicu sezóny 2018 výhrou,
ale ďalšími prehratými zápasmi zostali na konci tabuľky na 10. priečke z 12 družstiev.
Na konte mali  5 výhier,  0 remíz a 17 prehier. Na jeseň skončili  na 9. mieste s 3
výhrami a 8 prehrami.

V roku 2018 mal Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) 104 členov a z toho bolo 33
žien.  Dvaja  členovia  zboru  úspešne  ukončili  diaľkové  štúdium  v  Odbornej  škole
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Martine. Niektorí členovia sa s vozidlom Tatra
815 zúčastnili výcviku vo Výcvikovom stredisku Lešť.

Mladí hasiči  sa zúčastnili  súťaže Okresného kola Plameň v Diviakoch, kde
skončili  na  piatom  mieste.  Na  jesennom  kole  Branného  preteku  v  Turčianskych
Tepliciach skončili na treťom mieste. 

Samozrejme 20.  januára 2018 zorganizovali  fašiangový sprievod po obci  a
následne  zábavu  s  hudobnou  skupinou  Necpalanka.  Pomoc  poskytli  na
motokrosových pretekoch a oslavách obce.    

Dňa 20. apríla 2018 zasahovali pri požiari na Bohušovej (bližšie v časti Iné). 

V roku 2018 bol počet členov Poľovníckeho združenia Holý vrch nezmenený
a výbor pracoval v rovnakej zostave. Počas roka ulovili 18 jeleňov, 36 jeleníc a 31
jelenčiat.  Straty na jelenej  zveri  v počte 13 kusov bolo úhynom všetko po zrážke
s motorovými vozidlami. Najsilnejšieho jeleňa s bodovou hodnotou197,23 CIC strelil
Ján Hanus.  Zo srnčej  zveri  strelili  poľovníci  11 srncov,  12 sŕn,  11  srnčiat  a úhyn
srnčej zveri bol 5 kusov. Najsilnejšiu trofej z tejto kategórie strelil Ing. Matej Lichner
a to srnca s hodnotou 92,13 CIC bodu. Diviačej zveri bolo ulovených 33 kusov a 8
kusov uhynulo. V pravňanskom poľovnom revíre bol v roku 2018 strelený 1 jazvec.
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Na oslavách obce členovia združenia pripravili a predávali chutný guľáš.

 Tradičný už piaty ročník Kynologických pretekov sa uskutočnil dňa 21.
júla 2018 v areáli tanečného kola. Akciu otvorili mažoretky. Po úvodných príhovoroch
a organizačných  pokynoch  sa  súťažilo  v brannom  preteku,  kde  sa  zúčastnilo  17
pretekárov z toho 8 žien.  Pred poobednou časťou súťaže v poslušnosti  a obrane
prítomných  zabávali  hrou  na  harmoniku  Heligonkári  Majerčíkovci  a s krátkym
programom vystúpil  súbor Sokolík.  Po vyhodnotení skracoval  čakanie na večernú
tanečnú zábavu hrou na heligónku Jaroslav Marek z Jazernice. Akcia pokračovala
tanečnou zábavou.

Aj  v  roku  2018  pokračoval  výbor  v  nezmenenej  zostave.  Členovia  sa
zúčastňovali a reprezentovali klub na ďalších kynologických pretekoch po Slovensku.
Na pretekoch ozbrojených sil SR reprezentoval klub predseda Michal Vráb, kde so
psom Artušom vyhrali najlepšiu stopu a poslušnosť. Obsadili celkove 1. miesto. Ďalší
členovia reprezentovali klub na Majstrovstvách SR rotwailerov.  

Členky  klubu  Zuzana  a  Jana  Fontányové  na  oslavách  založenia  obce
predávali langoše a výborné koláčiky na vianočných trhoch. 

Na  výročnej  členskej  schôdzi  spolku  Únie  žien  Slovenska  sa  uskutočnilo
nielen  posedenie  pri  príležitosti  sviatku  Dňa  matiek,  ale  bol  zvolený  nový  výbor
spolku.  Predsedníčkou  sa  stala  Soňa  Timková,  tajomníčkou  Monika  Hanusová,
pokladníčku Danka Fontányová a  v  revíznej  komisii  boli  Milena Timková a Dana
Bročková. 

Členky spolku sa zapojili do módnej prehliadky na oslavách obce.  
 
Vo  februári  2018  sa  členovia  Jednoty  dôchodcov  Slovenska  (JDS)  v

Slovenskom  Pravne  vybrali  na  výlet  do  Tatier  na  Hrebienok,  kde  si  boli  pozrieť
výstavu  ľadových  sôch.  Vo  fašiangovom  období  si  spravili  tradičné  posedenie  s
dobrotami. V marci 2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza, kde si zvolili výbor
na ďalšie obdobie. Predsedníčkou ostala Anna Pálešová č.d. 316, podpredsedníčkou
bola Jelena Timková, hospodárkou sa stala Viera Felcanová, ďalších členov výboru
tvorili Ing. Mária Vlhová, Božena Kubisová, Elena Rumpeľová. Do revíznej komisie
boli  zvolení  Ing.  Dušan  Lichner  –  predseda,  Libuša  Štrbáková,  Edita  Ličková  –
členky.  Každý  mesiac  bol  vyplnený  činnosťou.  V  apríli  sa  zúčastnili  okresnej
prehliadky speváckych skupín. V máji brigádovali na Bohušovej a v okolí tanečného
kola.  V  júni  po  športových hrách v  Diviakoch priniesli  domov desať  medailových
umiestnení  v  rôznych disciplínach.  Mali  posedenie  na  tanečnom kole.  Na  oslavy
obce pripravili zaujímavú výstavku vecí poukazujúcich na život v Pravne a napiekli
výborné kysnuté koláče, ktoré ponúkali  prítomným divákom. Starostlivo zozbierali,
zapožičali,  nainštalovali  a  strážili  túto  výstavu  v  miestnosti  Miestneho  kultúrneho
strediska. Na jeseň zomrela predsedníčka. Aj naďalej sa každomesačne stretávali na
spoločných posedeniach.  V októbri  im boli  pri  príležitosti  Mesiaca úcty  k  starším
kultúrny  program predviesť  deti  z  materskej  školy.  Rok  2018  ukončili  vianočným
posedením, kde si varili kapustnicu. Počas roka 2018 si organizovali  rôzne výlety.
Navštívili Košice, Levoču, Poprad. Niektorí členovia boli na viacdňovom poznávacom
zájazde  v  Užhorode  a  relaxačných  pobytoch  v  Trenčianskych  Tepliciach  a
Piešťanoch.     

Členky spolku Slovenského Červeného kríža (SČK) aj v roku 2018 výdatne
pomáhali pri akciách organizovaných obcou. V zaujímavých maskách sa postarali o
zábavu  a  občerstvenie  na  karnevale.  Spoločný  odber  krvi  v  obci  sa  nepodarilo
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zorganizovať, nakoľko priestor na zdravotnom stredisku bol využívaný na iné účely a
vhodný  priestor  na  bezpečný  odber  krvi  sa  nenašiel.  Zaujímavou  bola  módna
prehliadka  na  oslavách  obce,  kde  ženy  zo  spolku  módnymi  kúskami  spolu  s
hudobným  sprievodom  predviedli  prierez  módy  rôznych  období.  Na  Vianočných
trhoch okrem predaja rôznych dobrôt vybavili  kapelu  „Live band Bon Jovi  Tribute
band SK“. Podarilo sa im zorganizovať predvianočný nákup autobusovým zájazdom
do Poľska.  

V poradí 50-ty ročník streleckej súťaže O putovný pohár Slovenského Pravna
sa uskutočnil  8.  apríla 2018. Z piatich súťažných trojíc sa strelci  zo Slovenského
Pravna umiestnili na treťom mieste. Za domácich strieľali Jozef Páleš č.d. 316, Ján
Hrúz a Ľubomír Hrúz. Ako obyčajne vyhrali strelci z ŠSK Turany. Súťaž vznikla na
počesť oslobodenia obce. Na začiatku sa strieľalo zo športovej malorážky (nástrel a
20 výstrelov) a súťažili štvorčlenné družstvá. Po niekoľkých rokoch sa zmenil počet
výstrelov. Po tridsiatich rokoch sa začalo súťažiť v trojčlenných družstvách. Od roku
1993 sa prešlo na nástrel a 30 výstrelov z ľubovoľnej malorážky. Pravňanskej súťaže
sa  zúčastňujú  strelci  z  Turčianskej  kotliny.  Po  dlhé  roky  to  bola  otváracia  súťaž
streleckej  sezóny  a  súťažilo  sa  za  každého počasia.  Od  začiatku  súťaže,  až  na
niekoľko vynechaných ročníkov sa zúčastňovali Jozef Páleš č.d.316 a Ľubomír Hrúz,
či už ako strelci alebo ako členovia organizačného výboru.        

Okrem  domáceho  podujatia  strelci  zo  Slovenského  Pravna  reprezentovali
obec v roku 2018 na Veľkonočnom pohári v Jazernici, kde v súťaži družstiev vyhrali
Ján Hrúz, Bc. Andrej Hrúz a Jozef Páleš. Tretie miesto obsadilo družstvo v zložení
Martin Hrúz, Ľubomír Hrúz a Zdeno Husák. V kategórii žien druhé miesto získala za
Pravno Natália Ďurinová. V novembri 2018 sa uskutočnila strelecká súťaž Trnovský
Husár v Trnove, kde tretie miesto obsadilo družstvo v zložení Jozef Páleš, Ján Hrúz,
Bc. Andrej Hrúz. Posledný spomenutý obsadil aj prvé miesto v súťaži jednotlivcov. 

Priestor  pre  knižnicu  obce  tvorila  aj  v  roku 2018  bývalá  čakáreň zubného
lekára. Výhodou tohto priestoru je centrálna pozícia na námestí obce. Nevýhodou a
obmedzením  je  veľkosť  miestnosti,  kde  sa  nezmestí  celý  knižný  fond,  ale  len
najnovšie  a  najčítanejšie  tituly.  Knihovníčka  Božena  Kubisová  sa  i  napriek
priestorovým obmedzeniam snažila vychádzať čitateľom v ústrety každý pondelok od
13:00 do 15:30 hod.

V roku 2018 sa knižný fond skladal zo 4380 kníh a to pre dospelých 2433
krásnej  a  611  odbornej  literatúry.  Pre  deti  bolo   1068  krásnej  a  268  odbornej
literatúry. V roku 2018 pribudlo kúpou 57 kníh a darované boli 4 knihy. V knižnici bolo
evidovaných 42 aktívnych čitateľov a z toho 4 deti do pätnásť rokov, ktorí si spolu
vypožičali 2624 kníh.  

Spoločnosť  Turiec  Agro  v  katastri  Slovenského  Pravna  v  roku  2018
obhospodarovala  554,12 ha ornej pôdy a 95,48 ha trvalého trávnatého porastu. Z
kosieb získali 5,187 t/ha trávnej senáže. Na 212,01 ha pestovali dve odrody pšenice
ozimnej a výnos bol 6,656 t/ha. Repka jarná bola zasiata na 55,27 ha s výnosom
2,20 t/ha. Tri druhy kukurice na 286,84 ha pestovali na siláž s výnosom 38,825 t/ha.
V  živočíšnej  výrobe  chovali  v  maštaliach  v  Slovenskom  Pravne  864  kusov
hovädzieho dobytka, z toho bolo dojníc 641 kusov s priemernou ročnou úžitkovosťou
9500 litrov mlieka na jednu dojnicu. 
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 Z  podnikateľov,  ktorí  ponúkali  svoje  služby  v  roku  2018  skončila  v  apríli
predajňa Second handu Jany Zelienkovej a  po lete SL-T – opravovňa motocyklov.  

V  motokrosovom  areáli  ZE-TEC  sa  uskutočnili  dve  veľké  motokrosové
podujatia.  Dňa  29.  apríla  2018  Scrub  motocross  cup,  kde  okrem  pretekov  vo
viacerých  kategóriách  doplnkovým  programom  boli  lety  helikoptérou.  Dňa  12.
augusta 2018 prebiehali  na  trati  Medzinárodné majstrovstvá  SR mládeže a žien,
spolu s voľným pretekom MX, kde boli pretekári okrem Slovenska aj z Maďarska,
Poľska, Českej republiky a Ukrajiny.  

 Na Nový rok 2018 bolo na tráve ešte trochu snehu. Ráno teplomer ukazoval 0
oC a cez deň 3 oC. Prvé dni tohto roku sa striedalo sneženie s dažďom. Teploty sa
pohybovali  v  plusových číslach 2  oC až 9  oC. V polovici  januára sa ochladilo  na
ranných – 8 oC a začalo viac snežiť. No už ku koncu mesiaca sa oteplilo a s dažďom
a plusovými teplotami 3 oC až 5 oC sneh pomaly mizol. Celý február biela pokrývka
striedavo pribúdala a odbúdala. Ranné teploty klesali na – 4 oC a ku koncu mesiaca
až na – 15 oC. Cez deň bola ortuť teplomeru blízko 0 oC a na záver mesiaca – 6 oC
až - 10 oC.  Marec začal poľadovicou. Ďalšie dni dažďové prehánky a oteplenie na
ranných – 1  oC a denných 5  oC napomáhali k strácaniu snehovej pokrývky. 

Na prvý jarný deň nebolo po snehu ani stopy, ráno bolo – 5  oC a cez deň
teplomer ukazoval 0  oC. Občas vykuklo aj slnko, ale väčšinu dňa bolo zamračené.
Veľkonočné sviatky na konci marca (30.3.-2.4.) nás prekvapili snehové prehánky, ale
v kombinácií s dažďom sa biela pokrývka neudržala. V polovici apríla bolo pekne,
ráno 13 oC a cez deň 18  oC. Všetko sa začalo zelenať a kvitnúť. A ľudí to počasie
lákalo do záhrad. Tretí aprílový víkend (21.-22.4.) už sadili pri denných 25 oC. Takto
pekne to pokračovalo aj v máji s občasnými dažďovými dňami. I „Traja zamrznutí“ sa
zvlášť neprejavili, až na Žofiu (15.5.) kedy bolo daždivo ráno 10 oC a cez deň len 12
oC. Posledný májový víkend (26.-27.5.) už slnko vyháňalo ortuť teplomeru na 26 oC.
Začiatkom júna sa striedali pekné dni s daždivými a zamračenými. Ráno bolo 16 oC a
cez deň 26 oC.    

Prvý letný deň (21.6.) bolo veľmi teplo a pekne. Ráno ukazoval teplomer 21 oC
a cez deň 25 oC, ale večerná búrka všetko pokazila. Nasledujúci deň sa ochladilo a
bolo 18  oC. Vo vysokých polohách Slovenska dokonca nasnežilo.  Akoby ani  leto
neprišlo. Aj  ďalšie dni boli oblačné, daždivé, ráno 14 oC cez deň 17 oC  až 23 oC. V
júli sa striedali častejšie zamračené dni s tými slnečnými. Koniec mesiaca sa napravil
a slnko hnalo ortuť teplomeru na 28 oC. August bol na začiatku trošku zamračený, ale
ďalšie týždne sa leto prejavilo v plnom prúde. Až predposledný augustový víkend,
akurát na oslavách obce sa počasie pokazilo. V piatok (24.8.) dážď ochladil vzduch a
nasledujúci deň bolo ráno 16 oC a cez deň 21 oC. A potom ďalšie dni už pršalo len
sem-tam a v polovici septembra (13.9.) ukazoval teplomer cez deň 28 oC.  

Jeseň  začala  po  daždi  dennými  12  oC.  V  októbri  len  pár  dažďových  dní
pokazilo inak peknú jeseň. I keď ráno sa teploty pohybovali aj okolo 0  oC cez deň
bolo 12 oC a výnimočne aj 20 oC. Na konci októbra ráno teplomer ukazoval 9  oC a
cez deň 16 oC. Prvý sneh sa objavil v polovici novembra (17.11.) ranné teploty klesli
na – 4 oC, cez deň boli 2 oC. Poletujúce snehové vločky sa k večeru zmenili na dážď.
Prvá malá snehová pokrývka sa na chvíľu objavila na začiatku decembra (2.12.).
Ďalšie  sneženie  prišlo  pred  Luciou  (11.-12.12.).  A dokonca  na  pravňanské  cesty
nastúpil odhŕňač. Ráno bolo – 7 oC a cez deň sa pohybovali teploty okolo 0 oC. 

Zima  (21.12.)  začala  snežením,  rannými  –  2  oC a  dennými  2  oC.  Ale  už
nasledujúci  deň  prišiel  dážď  a  biela  prikrývka  sa  začala  strácať.  Štedrovečerná
návšteva kostola bola skomplikovaná mrznúcim dažďom. Sviatočné zamračené dni
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sa teploty pohybovali  okolo 0  oC. Ešte miestami sa na trávnatých plochách držal
sneh.               
 

Piatok 20. apríla 2018 okolo 13:00 hodiny bol pracovníkmi obecného úradu
zaznamenaný požiar na začiatku obecnej hory na Bohušovej (v blízkosti vodojemu).
Od spodného chodníka sa v suchom a veternom počasí požiar šíril k vrcholu kopca.
Pri likvidácii požiaru zasahovali okrem pravňanských hasičov aj hasiči z Turčianskych
Teplíc, Martina, Mošoviec a Dubového. Významnou mierou sa o likvidáciu zaslúžili aj
občania Pravna, ktorí neváhali zobrať lopaty a iné náradie a pomáhali hasiť. Vďaka
tomu  všetkému  sa  bez  značných  strát  na  majetku  podarilo  požiar  zlikvidovať.
Požiarne hliadky ešte do nasledujúceho dňa strážili zhorenisko.

V roku 2018 bola vydaná kniha o obci „Slovenské Pravno vo svetle nových
poznatkov“. PhDr. Nadežda Vitanovská od roku 2003 pripravovala materiály do knihy
o Slovenskom Pravne. Hotové materiály boli pripravené na spracovanie a vydanie už
pred  rokom  2013,  ale  vtedy  sa  to  nepodarilo  uskutočniť.  PhDr.  N.  Vitanovskou
oslovení historici, archeológovia, etnografi a ďalší odborníci z múzeí spoločne s ňou
napísali 22 kapitol. V roku 2018 sme materiály prekontrolovali a zaradili  do knihy.
Uverejnené tak boli texty o prírode, zvieratách, archeologických objavoch, školstve,
spolkoch, osobnostiach a iných zaujímavostiach týkajúcich sa obce. Ďalšie kapitoly
zo  súčasného  kultúrneho  života,  fungujúcich  organizáciách,  vývoji  samosprávy,
sociálnych  pomeroch  a  rozvoji  obce  dopísala  Mgr.  Zdenka  Kurinská  na  základe
kronikárskych záznamov a informácií od občanov. Vznikla 408 stránková publikácia,
ktorá nadviazala na knihu Michala Chorváta vydanú v roku 1964 a prekopírovanú s
malými doplnkami z roku 1993.      

Zapísala obecná kronikárka Mgr. Zdenka Kurinská.

Zápis do kroniky za rok 2018 bol schválený na IX. zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Slovenskom Pravne dňa 21. novembra 2019

Pavol Grusmann
  starosta obce
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