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2019

Rok 2019 bol rokom prezidentských volieb a v niektorých obciach ako aj tej
našej doplňujúcich komunálnych volieb. V prezidentských voľbách sme si občania
Slovenskej republiky prvýkrát v histórii týchto volieb zvolili ženu Zuzanu Čaputovú. V

októbri zasiahla nejednu domácnosť smutná správa zomrel spevák Karel Gott. Jeho
hudobná tvorba ovplyvnila viac generácií a jeho vianočné piesne zneli pri nejednom
sviatočnom stole.     

V januári 2019 bolo v evidencii obyvateľstva v Slovenskom Pravne 908 ľudí.
Na konci  roka bolo evidovaných 906 obyvateľov našej  obce.  Pribudlo 12 nových
občanov do evidencie a to rovnako 6 chlapcov a 6 dievčat. Počas roka zomrelo 9
ľudí a to 6 mužov vo veku 44, 50, 68, 73, 74, 79 rokov a 3 ženy vo veku 78, 84, 95
rokov. I  keď sa k trvalému pobytu v Slovenskom Pravne prihlásilo 13 obyvateľov,
našu  obecnú  komunitu  odhlásením  opustilo  18  občanov.  Zo  štatistických
ukazovateľov evidencia obyvateľov našej obce ukázala, že najviac občanov nieslo v
roku 2019 priezvisko Páleš (38 ľudí), nasledovalo priezvisko Ličko (23 ľudí) a Baláž
(21 ľudí). Ďalšie priezviská najčastejšie sa vyskytujúce v našej obci boli Lichner (20),
Blaško  (20),  Brngal  (19),  Grusman  (19)  a  Felcan  (18).  Sobáš  sa  v  roku  2019
uskutočnil v obci len jeden. Novomanželia neboli z Pravna a svoje „áno“ si povedali v
evanjelickom  kostole.  Najstarší  občan  Pavol  Glesk  oslavoval  v  roku  2019
deväťdesiatiny.  Na  konci  roka  zomrela  najstaršia  občianka  Slovenského  Pravna
devaťdesiatpäťročná Emília  Lichnerová a teda najviac  rokov spomedzi  žien  mala
Oľga Blašková a to deväťdesiat rokov.  

V roku 2019 sa začalo so stavbami 2 rodinných domov, ďalej boli vydané 1
dodatočné povolenie stavby a 1 povolenie  na  stavebnú úpravu rodinného domu.
Drobných stavieb sa počas roka postavilo 9. Kolaudácia prebehla pri 1 stavbe. 

Na začiatku roku 2019 bol schválený rovnaký rozpočet na strane príjmov a
výdavkov v sume 793.259,- €. Počas roka prešiel rozpočet šiestimi zmenami a na
konci boli skutočné príjmy 978.325,35 €. Výdavky dosiahli výšku 902.220,56 €. 

Miestny poplatok za psa sa v roku 2019 nemenil,  zostal  na 5,-€.  Za vývoz
komunálneho odpadu sa za rok 2019 platilo 15,- € za osobu. Vývoz odpadových vôd
– žúmp zostal na cene 30,- €. 

V roku 2019 bola zo získaných prostriedkov z Úradu vlády na rozvoj športu,
vybudovaná časť detského ihriska za budovou Obecného úradu. Táto oddychová
zóna bola oplotená betónovým plotom. Pre havarijný stav kopilovitých stien schodísk
na budove Základnej školy bola realizovaná rekonštrukcia týchto stien z prostriedkov
Ministerstva školstva a financií obce. Dokončená bola závlaha futbalového ihriska. V
budove zdravotného strediska sa  vybudovaním plynového kúrenia  zmenil  systém
vykurovania z pevného paliva na plynové. Zrekonštruovala sa miestna komunikácia k
cintorínu a opäť sa opravili „výtlky“ na miestnych komunikáciách. Za výhodnú cenu
bolo  zakúpené  auto  Citroen  Berlingo,  ktoré  začalo  slúžiť  na  rozvoz  obedov  pre
občanov. Predané bolo hasičské auto Škoda 706 - CAS 25 RTHP. Na opravu budovy
Požiarnej zbrojnice sa pripravovali podklady, nakoľko k už získaným tridsiatimtisícom
eur  pribudlo  schválením  podaného  druhého  projektu  ešte  jedenásťtisíc  eur  z
Ministerstva vnútra SR.    

Výmena starostov sa  uskutočnila na zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 6.
mája 2019, keď slávnostným sľubom sa starostom v Slovenskom Pravne stal Pavol
Grusmann. 
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Na poslaneckých postoch sa vystriedali všetci náhradníci. Hneď v januári na
prvom zasadaní obecného zastupiteľstva boli menovaní náhradníci Roman Hanko a
Miloslav  Jeleň  za  poslancov  Petra  Gajdoša  a  Miroslava  Lilgeho,  ktorí  sa  vzdali
mandátu  poslanca.  V  máji  pri  menovaní  starostu  sa  mandátu  poslanca  vzdala
Martina Timková a jej  miesto zostalo neobsadené. Obec musela podať žiadosť o
stanovenie doplňujúcich volieb na mandát poslanca obecného zastupiteľstva. Ďalší
poslanec Roman Hanko odstúpil ku koncu roka 2019 a poslanecký zbor síce zostal
uznášaniaschopný,  ale  v  niektorých  situáciách  bolo  prijímanie  uznesení
komplikovanejšie.

Do menovania nového starostu si za svoju zástupkyňu dosluhujúca starostka
menovala  Martinu  Timkovú.  Starosta  Pavol  Grusmann  si  za  svojho  zástupcu
menoval Miloša Cesnaka.

V januári 2019 boli do jednotlivých komisií zvolení nasledujúci predsedovia a
členovia. Komisiu financovania, rozpočtu a správy majetku tvorili  predseda Marián
Zelienka  a  členky  Mgr.  Zdenka  Kurinská  a  Martina  Kurinská.  Komisiu  ochrany
verejného poriadku, prírody a životného prostredia tvorili predseda Marián Zelienka a
členovia Miloš Cesnak a Roman Hanko. Komisiu ochrany verejného záujmu viedol
Miloslav Jeleň s členmi Martinou Kurinskou a Martinou Timkovou (po jej odstúpení
menovaný Marián Zelienka). Komisia kultúry a vzdelávania pracovala pod vedením
Martiny Kurinskej s členkami Mgr. Zdenkou Kurinskou a Martinou Timkovou (po jej
odstúpení menovaná Silvia Erteľová). Komisia mládeže a športu bola menovaná s
predsedom Romanom Hankom a členmi Milošom Cesnakom a Martinou Timkovou
(po odstúpení menovaný Miloslav Jeleň). Po odstúpení Romana Hanka sa členstvo
jednotlivých komisií plánovalo upraviť až po doplňujúcich voľbách. 

Zbor  pre  občianske  príležitosti  v  roku  2019  starostka  Eva  Pálešová
neustanovila s odôvodnením, že túto činnosť vykonáva kultúrna komisia.  

Na zasadnutí  obecného zastupiteľstva 17. januára 2019 bola zvolená nová
kontrolórka obce JUDr. Marika Pavlíková.

Najstaršieho  občana  Pavla  Gleska  bol  pri  jeho  jubileu  90  rokov  s  malým
darčekom od obce navštíviť v Piešťanoch dňa 14. júla 2019 poslanec Miloslav Jeleň.

Dňa 25. júla 2019 boli pozvaní do obradnej miestnosti deviati jubilanti. Prišli
dvaja  osemdesiatnici  a  šesť  sedemdesiatnikov.  Privítala  ich  matrikárka  Silvia
Erteľová a prihovoril sa im starosta Pavol Grusmann za hudobného doprovodu Anny
Jesenskej. Oslávencov potešili aj žiačky základnej školy Andrea Ďanovská s básňou
a Michaela Sedliačiková s piesňami.

Ten istý deň sa aj najmenším občanom a ich rodičom v obradnej miestnosti
prihovorili  starosta  Pavol  Grusmann  s  matrikárkou  Silviou  Erteľovou.  Zo  šiestich
pozvaných prišli rodičia s piatimi ratolesťami. 

V druhom polroku boli dňa 17. decembra 2019 pozvaní opäť jubilujúci občania
Slovenského  Pravna.  Prišla  jedna  deväťdesiatnička  a  siedmi  z  ôsmich
sedemdesiatnikov.  Jubilujúci  osemdesiatnik  sa  nezúčastnil.  Prítomných  privítala
matrikárka  Silvia  Erteľová  a  predstavila  ich  starostovi  Pavlovi  Grusmannovi.
Zaspievala im Mgr.  Miroslava Froľová a zarecitovala žiačka základnej  školy  Ema
Lichnerová.

Tak isto  sa  rovnaký deň s rovnakým personálnym obsadením účinkujúcich
uskutočnilo aj uvítanie nových občanov. Pozvánky išli do štyroch domácností a prišli
rodičia s tromi svojimi deťmi.  
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Dňa 16. marca 2019 sa uskutočnili prezidentské voľby. V Slovenskom Pravne
zo 769 oprávnených voličov volilo 429 obyvateľov. Pätnástim kandidátom odovzdali
428 platných lístkov. Najviac 132 hlasov získala Zuzana Čaputová, 108 hlasov mal
Maroš Šefčovič. Poradie ostatných kandidátov bolo nasledovné: 83 hlasov Marián
Kotleba,  52  hlasov  Štefan  Harabin,  16  hlasov  Eduard  Chmelár,  13  hlasov  Milan
Krajniak,  10  hlasov  Béla  Bugár,  6  hlasov  František  Mikloško,  3  hlasy  Bohumila
Tauchmannová, 2 hlasy Ivan Zuzula, 1 hlas Juraj Zábojník a Martin Daňo. Ani jeden
hlas nezískal Róbert Švec a ešte pred voľbami sa vzdali práva kandidovať József
Menyhárt a Robert Mistrík, ktorý ale aj napriek tomu v obci získal 1 hlas.

Druhé  kolo  prezidentských  volieb  sa  uskutočnilo  dňa  30.  marca  2019.  V
Slovenskom Pravne mohlo voliť  762 obyvateľov a toto právo využilo 336 voličov.
Odovzdali 329 platných hlasov, kde v Slovenskom Pravne získal viac hlasov Maroš
Šefčovič  (177  hlasov).  Zuzana  Čaputová  mala  v  obci  152  hlasov,  ale  väčšina
Slovákov si práve ju zvolila za prezidentku (na Slovensku 58,4 % hlasov).

Dňa 13. apríla 2019 sa v Slovenskom Pravne uskutočnili doplnkové voľby na
starostu  obce.  Tentokrát  si  778  voličov  zapísaných  v  zozname  mohlo  vyberať
spomedzi ôsmich kandidátov. Volieb sa zúčastnilo 488 ľudí a platných hlasovacích
lístkov  bolo  485.  Najviac  hlasov  získal  Pavol  Grusmann  (244  hlasov).  Poradie
ďalších kandidátov bolo Ing. Marian Ličko (62 hlasov), Bc. Andrej Hrúz (50 hlasov),
Ing Dušan Lichner (43 hlasov), Mária Pitnerová (26 hlasov), Mgr. Jana Fontányová
(24 hlasov), Roman Hanko (22 hlasov) a Ján Budiský (14 hlasov).

Za dosluhujúcu starostku Evu Pálešovú prečítala v prvý januárový deň 2019
príhovor  v  miestnom rozhlase  Silvia  Erteľová.  V  príhovore  bolo  zhodnotené  celé
volebné obdobie. 

Zamrznuté  zimné  popoludnie  26.  januára  2019  sa  uskutočnil  na  ľadovej
ploche  na  Strelnici  „Karneval  na  ľade  s  korčuľami  i  bez  korčúľ“.  Tí,  čo  prišli  v
maskách boli  po predstavení svojho kostýmu odmenení sladkým balíčkom. Ďalšie
dobroty mohli deti získať v súťažiach, ktoré si pre nich poslanci pripravili. Celú akciu
moderovali poslanci Martina Timková a Miloš Cesnak. O občerstvenie sa postarali
členovia Dobrovoľného hasičského zboru.  

Dňa 16. februára 2019 za hudby harmoník a trúbky chodil po obci fašiangový
sprievod. Večer sa ľudia išli zabaviť do Sokolovne (aj v časti Dobrovoľný hasičský
zbor).

Podvečer  15.  marca  2019  si  súťažné  tímy  „ponamáhali  hlavy“  pri
jednoduchých i  zložitých otázkach týkajúcich sa našej  obce Slovenské Pravno.  V
Sokolovni sa na kvíze zúčastnilo desať družstiev s tromi až piatimi členmi. Prevažne
to boli tímy zložené z členov jednotlivých organizácií. Pre prítomných bolo pripravené
aj malé občerstvenie a v prestávkach mali vystúpiť žiaci základnej školy v krátkom
divadelnom  predstavení.  Pre  chorobnosť  detí  sa  divadlo  neuskutočnilo,  ale  pár
členiek súboru Sokolík niekoľkými piesňami vyplnili prestávky. I keď nešlo o výhru,
ale zábavu na víťazov na prvých troch miestach čakali darčekové koše a diplomy. 

Dňa 7. apríla 2019 si poslanci s občanmi pripomenuli 74. výročie oslobodenia
našej  obce.  Vlastnú  dojemnú  pieseň  zaspievala  a  na  gitare  zahrala  Dominika
Zelienková. Báseň odznela v podaní Zdenky Kurinskej a príhovor mal poslanec Miloš
Cesnak. K pomníku padlým boli položiť veniec a zapáliť sviečky poslanci Miloslav
Jeleň, Roman Hanko a Martina Kurinská. 

Potom sa  pokračovalo  na  Strelnici  v  streleckej  súťaži.  Tam sa  prítomným
prihovoril poslanec Marián Zelienka (viac v časti Združenie technických športových
činností).
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 Počas veľkonočných sviatkov prebiehali na motokrosovej trati pri Slovenskom
Pravne v dňoch 20. a 21. apríla 2019 preteky motoriek viacerých kategórií (bližšie
v časti súkromní podnikatelia firma ZE-TEC).

Dňa  30.  apríla  2019  podvečer  sa  námestie  zaplnilo  ľuďmi,  ktorí  prišli  na
Stavanie mája. Prítomných na úvod privítala Eva Pálešová a jarnú atmosféru navodili
svojím  vystúpením  mladší  a  starší  členovia  súboru  Sokolík.  Po  postavení  mája
ponúkali  šikovné ženy prítomných výbornými  sladkými  a  slanými  koláčikmi,  ktoré
napiekli.

Druhý  ročník  Pravňanskej  vzduchovky  sa  uskutočnil  dňa  8.  mája  2019.
Streleckú súťaž opäť zorganizoval  Bc.  Andrej  Hrúz na miestnej  Strelnici.  „Presnú
mušku“  si  prišlo  vyskúšať  desať  trojčlenných  družstiev  a  jeden  jednotlivec.  Za
domácich súťažili tri družstvá. Z iných obcí prišli strelci z Trnova, Abramovej, Martina,
Turčianskych Teplíc.  Zlatú priečku obsadili  Pravňani  Bc. Andrej  Hrúz, Ján Hrúz a
Jozef Páleš. Druhé miesto obsadili strelci z Trnova a na tretiu priečku sa postavili
strelci  z  Martina.  Za jednotlivcov bol  Jozef  Páleš druhý v kategórii  muži,  Zuzana
Fontányová prvá v kategórii ženy a Martina Lilgová tretia v rovnakej kategórii. 

Nedeľa 12. mája 2019 patrila všetkým ženám – matkám. Pri príležitosti sviatku
Dňa matiek si pre ne deti z materskej a základnej školy pripravili zaujímavý program.
Prihovoril sa im starosta obce Pavol Grusmann. Ako malý darček si domov odniesli
stromček – tuju. 

Dňa 25. mája 2019 sa pri Tanečnom kole uskutočnila súťaž mladých hasičov
územné kolo celoštátnej hry Plameň (bližšie v časti Dobrovoľný hasičský zbor).

Na začiatku letných prázdnin 29. júna 2019 obec v spolupráci s miestnymi
organizáciami  usporiadala  celodennú  akciu  Deň  rodiny  na  Tanečnom  kole.  Pre
najmenších až po najstarších boli pripravené rôzne súťaže, dobroty a večer tanečná
zábava s hudobnou skupinou Necpalanka. Na rôznych stanovištiach pripravených
členmi miestnych organizácií mohli deti i dospelí súťažiť. Na strelnici mohli strieľať zo
vzduchovky  na  terč.  Techniku  a  „presnú  mušku“  sa  dalo  vyskúšať  v  lukostreľbe.
Vyšantiť sa deti mohli v „skákacom hrade“. Najviac asi deti zaujala „penová párty“,
ktorú  na  lúke  pripravili  hasiči.  S  ukážkou  poslušnosti  psov  vystúpili  členovia
kynologického klubu. Výborný bol aj guľáš, ktorí uvarili poľovníci. Deti dostali sladké
balíčky ako darček ku „Dňu detí“. Večer bola zapálená vatra a pódium patrilo až do
ranných hodín hudobnej kapele.     

Dňa  13.  júla  2019  sa  uskutočnil  už  tradičný  kynologický  pretek  v  okolí
Tanenčného kola (bližšie Kynologický klub).

Rovnaký  deň  si  70.  výročie  organizovaného  futbalu  v  obci  pripomenuli
zápasmi a kultúrnym programom členovia Obecného futbalového klubu na ihrisku
(bližšie v časti Obecný futbalový klub).

Okrúhlych 140 rokov od založenia hasičského zboru sa v obci oslavovalo dňa
20. júla 2019 na Tanečnom kole (bližšie v časti Dobrovoľný hasičský zbor). 

Podvečer 30. augusta 2019 sa uskutočnila na Tanečnom kole spomienková
akcia  pri  príležitosti  75.  výročia  Slovenského  národného  povstania.  Veľmi  peknú
pieseň  na  úvod  zahrala  na  gitare  a  zaspievala  Dominika  Zelienková.  Potom  sa
prítomným prihovoril starosta Pavol Grusmann, ktorý v príhovore spomenul našich
občanov – účastníkov, ktorí sa zapojili a aj položili svoje životy v Povstaní. S krátkym
programom vystúpili aj žiaci súboru Sokolík. Zapálená bola vatra a pri tejto príležitosti
si prítomní mohli pozrieť na plátne film „Vlčie diery“.  

Dôchodcovia boli dňa 25. októbra 2019 pozvaní do jedálne základnej školy na
posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Krátkym príhovorom ich na úvod
privítal  starosta  Pavol  Grusmann.  Zaujímavý  program  si  pre  nich  pripravili  žiaci
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základnej školy. Zaspievať si mohli s harmonikárom Martinom Boďom z Dubového a
viacerými piesňami ich potešili aj členovia folklórneho súboru Jedľovina z Kysuckého
Nového Mesta.

Dňa 3. novembra 2019 sa v Dome smútku uskutočnili ekumenické pobožnosti
pri  príležitosti  Sviatku  všetkých  svätých.  Starosta  Pavol  Grusmann  si  niekoľkými
slovami spomenul na našich občanov, ktorí v danom roku zomreli. Na ich pamiatku
Silvia Erteľová zapálila sviečku.  

Prvú adventnú nedeľu 1. decembra 2019 bola na námestí zapálená adventná
svieca. Pri tejto príležitosti sa prítomným ľuďom prihovorili starosta Pavol Grusmann
a predstavitelia oboch cirkví v obci.

Za  snehovo  -  daždivého  počasia  sa  7.  decembra 2019  konali  na  námestí
vianočné trhy. Zvyky a piesne tohto adventného obdobia predviedli členovia súboru
Sokolík.  Básničky predniesli  aj  deti  z materskej  školy.  Každý z prítomných dostal
lístok, ktorým získal šancu vyhrať niekoľko malých cien v tombole. Mikuláš najprv
rozsvietil veľký vianočný stromček a potom obdaroval sladkými balíčkami všetky deti,
ktoré za ním prišli.  

Vianočná akadémia sa v Sokolovni  uskutočnila 19. decembra 2019. Pestrý
program predviedli deti materskej a žiaci základnej školy. Pokojné vianočné sviatky
všetkým zaželal starosta Pavol Grusmann.   

Po Troch kráľoch 2019 sa žiaci vrátili opäť do školských lavíc. Vo februári sa
vďaka  bohatej  snehovej  nádielke  mohol  uskutočniť  lyžiarsky  výcvik  v  lyžiarskom
stredisku Snowland Valča. Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníka. V Okresnom kole vo
florbale v Turčianskych Tepliciach žiaci druhého stupňa už tretíkrát po sebe vyhrali a
postúpili  do  regionálneho  kola  v  Martine,  kde  skončili  druhí.  Dievčatá  vo  svojej
kategórii  obsadili  tretie  miesto.  V  marci  sa  žiaci  zúčastnili  Okresného  kola  vo
volejbale, kde sa aj chlapci aj dievčatá umiestnili  na medailových miestach. Zápis
detí  do  prvého  ročníka  sa  uskutočnil  v  apríli  zábavnou  „Cestou  lesom s  dobrou
Ježibabou“, kde plnili rôzne úlohy. Na zápise boli 5 chlapci a 4 dievčatá. V apríli sa
konalo  celoslovenské  Testovanie  –  T9,  kde  v  matematike  dosiahli  žiaci  62,7%
(národný priemer 63,1%) a v slovenskom jazyku a literatúre bola úspešnosť 67,9%
(národný priemer 62,3%). Škola sa zapojila do projektu „Knižka otvor sa!“, kde starí
rodičia  detí  chodili  čítať  príbehy do tried.  Deti  strávili  noc v škole.  V rámci  tohto
projektu sa podarilo vybudovať knižný kútik.  Aj v roku 2019 strávili  žiaci  týždeň v
škole v prírode v Heľpe.

V júni ukončili 17 žiaci dochádzku na základnej škole a na ďalšie štúdium si
vybrali  rôzne odbory aj  mimo Turca. Na Strednú odbornú školu (SOŠ) -  hotelovú
akadémiu do Banskej Bystrice išli 2 žiačky, na SOŠ stavebnú od Žiliny mal nastúpiť 1
žiak,  na  SOŠ  Bernolákovo  prijali  1  žiaka,  na  SOŠ  scénického  výtvarníctva  v
Bratislave  išla  1  žiačka,  na  grafický  dizajn  v  Hodruše-Hámroch  mala  nastúpiť  1
žiačka. Na stredné školy v Martine boli prijatí ostatní. Za automechanika na Spojenej
škole mal ísť 1 žiak, za mechanika-elektrotechnika na SOŠ dopravnej sa mal učiť 1
žiak. Na  SOŠ obchodu a služieb boli prijaté 2 žiačky na hotelovú akadémiu a na
odbor technik obuvníckej výroby išiel 1 žiak. Na Obchodnú akadémiu boli prijatí 2
žiaci.  Na  bilingválne  štúdium išla  1  žiačka  a  na  Strednú  priemyselnú  školu  mal
nastúpiť 1 žiak. Gymnázium V.P.Tótha mali od nového školského roka navštevovať 2
žiačky, z toho 1 išla z ôsmeho ročníka.          

V  novom  školskom  roku  k  septembru  2019  bolo  zapísaných  88  žiakov.
Prvákov bolo 9 a to 5 chlapcov a 4 dievčatá. Do Školského klubu detí (ŠKD) bolo
zapísaných 41 detí.
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V  októbri  2019  sa  piataci  a  šiestaci  zúčastnili  exkurzie  v  Slovenskom
národnom múzeu  etnografickom v  Martine.  Testovanie  žiakov  piateho  ročníka  sa
uskutočnilo v novembri. V matematike bola úspešnosť školy 44,7% (národný priemer
63,4%) a zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli 52,2% (národný priemer 64,8%).
V ŠKD si učiteľky pripravovali pre žiakov mnoho zaujímavých podujatí. Mali karneval
šarkanov, s ukážkou výcviku psov sa prezentovali členovia kynologického klubu. Pre
starších občanov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili zaujímavý program.
Mali zemiakové hody, tvorivé dielne, kde vyrábali vianočné ozdoby.  

     
Tradičný ples,  ktorý usporadúvalo Občianske združenie Cesta v roku 2019

nebol. Ako družstvo si členovia združenia preverili  vedomosti  v súťažnom kvíze o
obci. Taktiež sa zapojili do obecného Dňa rodiny, kde mali stanovisko pre deti. Na
obecných vianočných trhoch predávali výborný punč. 

Pre  žiakov  pravňanskej  Základnej  školy  rozdávali  balíčky  pri  príležitosti
Medzinárodného  dňa  detí  a  na  Mikuláša.  Deťom na  prvom stupni  školy  zakúpili
edukačné pomôcky v hodnote 200,- €. Taktiež pre prváčikov pri nástupe do školy
pripravili  darčeky  s  pomôckami.  Deviatakom  sprostredkovali  účasť  na  projekte
Protidrogový vlak. 

   
V januári 2019 sa deti vrátili do priestorov svojej Materskej školy. Učiteľky pre

nich pripravovali zaujímavé aktivity, pri ktorých si cvičili motoriku, výslovnosť, základy
matematiky,  sebaobsluhy  a  iné.  Keď  to  počasie  dovoľovalo  prechádzkami
podporovali  pohybovú  aktivitu  detí.  Zabaviť  sa  škôlkari  mohli  na  februárovom
karnevale. Zápisu do prvého ročníka základnej školy sa zúčastnilo 11 detí, z toho v
Slovenskom Pravne 7, v Martine 3 a v Turčianskych Tepliciach 1. Jednému dieťaťu
bol doporučený odklad školskej dochádzky. Deti boli na výlete v stredisku Snowland
vo Valči. Z hasičskej súťaže na Malom Čepčíne doniesli viacero ocenení. Starosta
Pavol  Grusmann  im  bol  pri  príležitosti  Medzinárodného  dňa  detí  odovzdať  malé
balíčky. I  keď sa už deti  na konci júna rozlúčili  so školákmi, všetci  sa ešte mohli
stretnúť pri stanovišti svojich učiteliek na obecnej akcii Deň rodiny.

Okrem prostriedkov z obce, ktorými sa obnovilo zariadenie v materskej škole,
boli  z  grantu  Volkswagen  vybudované  na  školskom  dvore  preliezky.  Zo  súťaže
„Gesto  pre  mesto“,  ktorú  sa  podarilo  vyhrať  bolo  zakúpené  ďalšie  vybavenie.
Finančné prostriedky pre škôlku boli aj zo zberu papiera a zbierky v obchode.  

V novom školskom roku pokračovalo v dochádzke do materskej školy 27 detí
a 11 detí prekročilo brány škôlky prvýkrát.  Z 38 škôlkárov bolo 16 chlapcov a 22
dievčat. Najviac bolo detí zo Slovenského Pravna 23, ďalej pochádzali 2 z Brieštia, 2
z Rudna, 3 z Kaľamenovej, 2 z Jasenova, 1 z Liešna, 2 z Veľkého Čepčína, 1 z
Martina, 1 z Turčianskych Teplíc a 1 z Dubového. Deti sú evidované podľa trvalého
bydliska matky, ale väčšina býva v Slovenskom Pravne, alebo okolitých dedinách.
Deti navštívili pracovníci Červeného kríža z Martina a porozprávali im o prvej pomoci.
Zaujímavé rozprávanie o zvieratkách si pre nich pripravil poľovník Bc. Andrej Hrúz.
Deti si mohli pozrieť predstavenie divadielka. Na vychádzkach navštívili miestu poštu,
obecný úrad a zdravotné stredisko. Na Mikuláša predviedli program, za čo dostali
sladké balíčky.  

V roku 2019 boli do matriky pokrstených v evanjelickej farnosti v Slovenskom
Pravne zapísané 4 deti a z toho zo Slovenského Pravna boli 2 dievčatká. V kostole
sa uskutočnil 1 sobáš. V roku 2019 odslúžila pani farárka 11 pohrebov, z toho zo
Slovenského Pravna boli 1 žena a 3 muži.  
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Cirkevný spevokol pracoval pod vedením PhDr. Moniky Kalnickej. Vystúpili pri
viacerých príležitostiach, ako aj na prehliadke spevokolov v Mošovciach a v Blatnici.
S hudobným doprovodom pri bohoslužbách tiež vypomáhala aj Kristína Karásková. 

V rámci spoločných modlitieb sa v januári 2019 stretnutie uskutočnilo na pôde
rímskokatolíckej cirkvi. Ekumenické pobožnosti boli v júli v Jasenove, v Dome smútku
v Slovenskom Pravne pri príležitosti Pamiatky zosnulých a na námestí pri zapaľovaní
prvej adventnej sviece.   

Pri príležitosti 235. výročia posvätenia chrámu sa uskutočnili Služby božie s
emeritným biskupom Mgr. Igorom Mišinom a okrem pravňanského speváckeho zboru
vystúpil spevokol zo Súľova. 

Od marca 2019 prebiehali v chráme Božom rekonštrukčné práce. Pokračovalo
sa v rekonštrukcii elektrických rozvodov a výmene svietidiel. Odstránilo sa drevené
obloženie stien, ktoré boli nanovo vyspravené a kostol bol vymaľovaný.   

V roku 2019 pokrstil  farár v rímsko-katolíckej farnosti 8 detí a 1 dospelého
človeka. Zo Slovenského Pravna boli  3 chlapci.  Pohrebov bolo počas roka 9 a z
Pravna  boli  2  ženy.  Uzavretie  manželstva,  kedy  aspoň  jeden  zo  snúbencov  bol
Pravňan sa naposledy v kostole v Slovenskom Pravne uskutočnilo v roku 2013. 

Na začiatku roka 2019 sa spoločné stretnutie s členmi evanjelického zboru
uskutočnilo v rímsko-katolíckom kostole a následne na fare. Pri príležitosti sviatku
Cyrila a Metoda bola v Jasenove ekumenická pobožnosť a po výstupe na Vyšehrad
farár  požehnal  nový  kríž.  Pri  oslavách  Dobrovoľného  hasičského  zboru  v
Slovenskom Pravne bolo požehnané hasičské auto. Spoločné modlitby katolíkov a
evanjelikov  boli  aj  v  Dome smútku pri  sviatku  Pamiatky  zosnulých.  Na pamiatku
padlých vo vojne ako „Zvonenie mieru“ sa aj katolícke zvony na miestnej zvonici 11.
11. o 11 hodine a 11 minúte na 11 minút rozozvučali. Na prvú adventnú nedeľu sa
uskutočnilo  požehnanie  obecného  adventného  venca  na  námestí  v  Slovenskom
Pravne.

Na omšiach sa ako každý rok aj v roku 2019 uskutočnili vyhlásené zbierky na
seminár, charitu, masmédiá, dobročinné diela Svätého Otca. 

Pri  viacerých  príležitostiach  ako  Deň  matiek,  Vianočná  akadémia  farár  s
vlastnou  technikou  ozvučuje  tieto  akcie.  Od  mája  do  júla  2019  prebiehali
reštaurátorské práce na hlavnom oltári  a zavŕšením bolo požehnanie obnoveného
oltára.   

Rok 2019 znamenal  pre  futbal  v  Slovenskom Pravne výročie  sedemdesiat
rokov od vtedy, ako sa tento šport začal v obci hrať organizovane. Pri tejto príležitosti
sa 13. júla 2019 uskutočnila v areáli futbalového ihriska oslava. Začalo sa dvoma
futbalovými  zápasmi  mladých domácich  futbalistov  s  hráčmi  Dynama Diviaky.  Po
diváckej  súťaži  v  kopaní  penált  zaznela  bubnová  šou  skupiny  Batida.  Po
slávnostných príhovoroch nastúpili naši futbalisti proti Internacionálom Slovenska so
známymi futbalovými legendami.  Všetko to moderoval športový komentátor Ľuboš
Hlavena. Po bohatej tombole sa uskutočnil koncert skupiny Janko Kulich a kolegium.
Veľká škoda, že celý program kazil dážď.

Predseda Obecného futbalového klubu (ďalej len OFK) Pavol Grusmann na
jar  2019  po  získaní  starostovskej  stoličky,  prenechal  vedenie  klubu  Petrovi
Gajdošovi. Ten bol do riadnych volieb poverený vedením OFK v Slovenskom Pravne.
Výbor ďalej tvorili Ján Hrúz, Marek Mikeš a Milan Rajnák ml. 

Na  jar  2019  pokračovali  muži  v  úspešnej  futbalovej  sezóne  a  všetko
smerovalo k postupu do vyššej triedy. Celú jar sa udržali na 1. mieste II. Quick triedy
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väčšinou s jednobodovým rozdielom nad druhými Turanmi. Celkovo mali na účte 19
výhier, 0 remíz a 3 prehry. Nakoniec spomedzi 12 družstiev postúpili do vyššej triedy
obe mužstvá aj Pravňanci aj Turanci. Na jeseň začali ako nováčik v I. Double Star
Bet triede v konkurencii 14 družstiev, pod vedením trénera Jána Pogonyiho. Sezónu
skončili na desiatom mieste so 4 výhrami, 4 remízami a 5 prehrami.  

Dorastenci – U19 sa počas jarnej sezóny 2019 držali v druhej polovici tabuľky
spomedzi 11 družstiev. Skončili  na ôsmom mieste so 6 výhrami, 3 remízami a 11
prehrami. Novú sezónu na jeseň 2019 hrali s ďalšími 8 tímami. Skončili na piatom
mieste s 3 výhrami, 3 remízami a 2 prehrami. 

Mladší žiaci – U13 pokračovali na jar 2019. Odohrali šesť zápasov a sezónu
ukončili  na piatom mieste spomedzi siedmich družstiev. Na konte mali  2 výhry,  1
remízu  a  3  prehry.  Na  jeseň  2019  bolo  do  tejto  kategórie  prihlásených  9  tímov.
Pravňanci skončili na 3. mieste so 4 výhrami, 0 remízami a 3 prehrami.   

Žiaci – U15  a hráči prípravky – U11 v roku 2019 neboli prihlásení do súťaže. 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) za rok 2019 evidoval 97 členov, z toho bolo
32  žien.  Uskutočnili  sa  taktické  cvičenie  v  obci  a  okrskové  taktické  cvičenie  v
Polerieke, zamerané na dodávku vody pomocou cisternového vozidla. 

Mladí hasiči sa zúčastnili na územnom kole celoštátnej súťaže Plameň, ktorá
sa  uskutočnila  v  Slovenskom  Pravne.  Pri  areáli  Tanečného  kola  vo  viacerých
disciplínach súťažilo 14 družstiev turčianskeho okresu a mladí  hasiči  z družobnej
obce Lehota pod Vtáčnikom. V tejto súťaži naši neuspeli, ale za snahu a bojovnosť
dostali  aspoň tortu.  Družstvo  dorastencov na Hornej  Štubni  v  súťaži  skončilo  na
druhom mieste.  

Fašiangy 16. februára 2019 sa začali ako tradične sprievodom masiek po obci.
Spolu  s  harmonikármi  a  trubkárom  zbierali  podarúnky  na  výbornú  polnočnú
praženicu. Večer sa konala zábava s hudobnou skupinou Necpalanka. 

Dňa 20. júla 2019 si členovia DHZ pripomínali 140. výročie založenia zboru v
obci. Sprievod hasičov, hostí a techniky sa z námestia presunul na Tanečné kolo.
Tam  sa  uskutočnilo  požehnanie  auta  Tatra,  slávnostné  príhovory  hostí  a
odovzdávanie ocenení  i  ďakovných listov.  Program spestrili  mažoretky a dievčatá
súboru Sokolík. Večer sa prítomní zabávali s hudobnou skupinou Black Band. 

Členovia  DHZ  zasahovali  počas  roku  2019  pri  viacerých  udalostiach.
Pomáhali  profesionálnym hasičom pri  požiari  odsávacieho zariadenia vo výrobnej
hale  v  Turčianskych  Tepliciach.  V  Slovenskom  Pravne  zasahovali  pri  požiari
veľkokapacitného  kontajnera  v  areáli  Agro  Turiec.  Pomáhali  tiež  pri  „sfúknutej“
plechovej streche z predajne COOP Jednota v obci.  

Počet členov Poľovníckeho združenia Holý vrch v roku 2019 bol  25, ale v
tomto roku zomrel dlhoročný člen Bohumil Jančovič. Výbor pracoval v nezmenenej
podobe. 

Počas roka ulovili 11 srncov, 7 sŕn a 3 srnčatá. Najlepšiu trofej z tejto kategórie
za 93 bodov CIC strelil Ing. Matej Lichner. Diviačie úlovky predstavovali 2 dospelé
kusy, 13 lanštiakov a 49 prasiat. Ďalej v poľovnom revíre ulovili 18 jeleňov, 58 jeleníc
a 34 jelenčiat. Najlepšiu trofej strelil Belo Ličko s bodovou hodnotou 207,99 bodov
CIC.  

Na obecnú akciu Deň rodiny pripravili poľovníci výborný guľáš. 

V  poradí  šiesty  ročník  Kynologických  pretekov  sa  konal  13.  júla  2019.  V
blízkosti Tanečného kola sa uskutočnil branný pretek so streľbou a hodom granátom.
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Najmladším účastníkom bol päťročný pretekár a najstarší mal 73 rokov. Po obednej
prestávke a vystúpeniu harmonikára Jaroslava Mareka z Jazernice sa pokračovalo v
ďalších  disciplínach.  Psy  a  ich  psovodi  získavali  body  v  poslušnosti  a  obrane.
Celkovo  bolo  prihlásených  13  súťažiacich  z  toho  7  mužov  a  6  žien.  Zuzana
Fontányová so sukou Citou obsadili druhé miesto v kategórii žien.  

Členovia klubu sa zapojili do obecnej akcie Deň rodiny. Mali predajný stánok a
súťažné stanovisko,  kde sa diváci  dozvedeli  veľa zo života zvierat.  Vystúpili  aj  v
ukážkach poslušnosti a obrany. 

V  roku  2019  si  v  Únii  žien  Slovenska  v  Slovenskom Pravne  rozdávali  pri
príležitosti  Dňa  žien  sladký  darček.  Čokoláda  bola  doručená  každej  členke.  Na
obecnej akcii Deň rodiny mali ženy z únie stanovište, kde si deti mohli kresliť a za
odmenu  dostávali  lízanky.  Na  súťaž  do  Nitry  ušili  členky  tašky.  Od  obce  dostali
dotáciu 150 €, za čo dokúpili  tanierové súpravy a poháre, ktoré zapožičiavajú pri
akciách, nazývajú to „svadobka“.   

 
Základná Organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Slovenskom Pravne

(JDS)  mala  v  roku  2019  spolu  33  členov.  Vo  výbore  nastala  zmena  na  poste
predsedníčky, ktorou sa stala Mária Fontányová. V januári sa záujemcovia zúčastnili
relaxačného pobytu v kúpeľoch v Piešťanoch. Popri výročnej schôdzi sa vo februári
uskutočnilo  aj  fašiangové  posedenie.  Marec  bol  súťažný  najprv  sa  na  Dubovom
konalo  Okresné  kolo  poézie,  prózy  a  tanca,  potom si  dve  družstvá  členov  JDS
preskúšali vedomosti o rodnej dedine v obecnom kvíze s výborným úspechom. Na
jar dôchodcovia mali  brigádu pod Bohušovou. Pomohli  aj  pri  „Stavaní mája“ a to
sladkými koláčikmi, ktoré piekli tri členky. V júni 2019 absolvovali zájazd do Pienin.
Na  Okresných  športových  hrách  v  Diviakoch  v  rôznych  disciplínach  získali
zúčastnení  popredné  miesta.  Na  obecnej  akcii  Deň  rodiny  sa  11  členov  aktívne
zapojilo a to konkrétne piekli koláče, mali predajný stánok, rozprávkové stanovište a
streľbu zo vzduchovky. Bohatá činnosť dôchodcov neustávala ani počas leta. V júli
boli na výlete v Nitrianskom Pravne pri rybníku. Dvaja členovia Jozef Páleš a Ján
Hrúz  reprezentovali  JDS  na  Krajských  športových  hrách  v  Bytči.  V  auguste  sa
uskutočnila  Krajská  prehliadka  poézie  a  prózy  v  Malom  Čepčíne,  kde  Božena
Kubisová získala ocenenie za vlastnú tvorbu. Na obecné oslavy výročia SNP členky
upiekli a predávali koláče. V októbri 10 členov vyhrabávalo lístie a upravovali okolie
Domu smútku a cintorína.  Pri  príležitosti  Mesiaca úcty k  starším si  členovia JDS
spravili posedenie, kde im milý program predviedli deti z materskej školy. Rok 2019
uzavreli dôchodcovia posedením s vianočnou kapustnicou.        

 Vo výbore spolku Slovenského Červeného kríža (SČK) v roku 2019 nedošlo k
žiadnej zmene. Na obecnej akcii Deň rodiny pripravili pre deti zaujímavé stanovište,
kde maľovali na tvár. Mali aj predajný stánok. Ani v roku 2019 sa nepodarilo pripraviť
hromadný odber  krvi  v  obci.  Zopakoval  sa  pre  záujemcov autobusový zájazd za
nákupmi do Poľska. 

Dňa 7. apríla 2019 sa konala strelecká súťaž O putovný pohár Slovenského
Pravna.  Súťažilo  15  strelcov.  Z  trojčlenným tímom obsadili  tretie  miesto  strelci  z
Pravna a to Jozef Páleš, Ján Hrúz a Bc.Andrej Hrúz. Prvé priečky obsadili strelci z
Turian i za družstvá i za jednotlivcov. Na druhom mieste boli strelci z Martina.

Ďalšou jarnou streleckou súťažou bol Veľkonočný pohár v Jazernici, ktorý sa
uskutočnil 20. apríla 2019. Prvé miesto obsadili Pravňani Ján Hrúz, Jozef Páleš a Bc.
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Andrej Hrúz, ktorý bol aj prvý v jednotlivcoch. Ďalšie družstvo reprezentujúce našu
obec tvorili Ľubomír Hrúz, Miroslav Hrúz a Stanislav Husák.

Na Pravňanskej vzduchovke boli 8. mája 2019 súťažiť tri družstvá Bc. Andrej
Hrúz,  Ján  Hrúz,  Jozef  Páleš.  V  druhom boli  Michal  Vráb,  Milan  Rajnák  a  Matej
Černák. Tretie bolo ženské družstvo v zložení Martina Lilgová, Zuzana Fontányová a
Lenka Hrúzová (bližšie v časti Kultúrne akcie).       

Na konci  streleckej  sezóny sa uskutočnila súťaž Trnovský Husár v Trnove.
Dňa 2. novembra 2019 na nej súťažili a tretie miesto v družstvách obsadili Pravňani
Ján Hrúz, Martin Hrúz a Jozef Páleš. Za jednotlivcov sa z Pravna umiestnil na piatej
priečke Ľubomír Hrúz.       

Jozef  Páleš  reprezentoval  našu obec  v  streleckých  súťažiach  v  Košiciach,
Martine, Zvolenskej Slatine, Žiari nad Hronom, Šali. 

V  roku 2019 naďalej  fungovala knižnica  pod vedením Boženy Kubisovej  v
priestoroch čakárne zubného lekára.

Knižný fond v roku 2019 tvorilo 4226 knižných titulov a to pre dospelých 2337
krásnej  a  591  odbornej  literatúry.  Pre  deti  bolo  k  dispozícii  1040  krásnej  a  258
odbornej  literatúry.  Počas roka pribudlo  59 kníh  a  to  40  kúpou a 19 darovaním.
Vyradených bolo 213 zastaralých a poškodených knižiek. V roku 2019 si  čitatelia
vypožičali 2856 kníh. Mierne stúpol počet aktívnych čitateľov na 50 oproti minulému
roku. Z toho bolo 8 detských čitateľov. Počas roka evidovali 751 návštevníkov v tejto
obecnej inštitúcii.

Uznesením Obecného zastupiteľstva bol ešte v roku 2018 schválený štatút
Obecnej knižnice.  

V  roku  2019  v  katastrálnom  území  Slovenského  Pravna  hospodárila
spoločnosť Turiec Agro na 551,22 ha ornej  pôdy a 96,92 ha trvalého trávnatého
porastu. Z trávnatej plochy získali 434,20 t senáže. Na 250,75 ha boli zasiate dve
odrody pšenice, z ktorej bol výnos 5,272 t/ha. Tritikale vyrástla na 75,58 ha a z toho
mali výnos 6,954 t/ha. Na 227,89 ha boli tri druhy kukurice s výnosom 50,777 t/ha. 

V  maštaliach  v  obci  chovali  854  kusov  hovädzieho  dobytka.  Mali  1
plemenného býka a 622 dojníc. Ročná úžitkovosť na jednu dojnicu bola 9500 litrov
mlieka a celkovo produkovali 13500 litrov za deň.  

Začiatkom roka 2019 skončila prevádzka Pizza bar Mischel a priestory si od
majiteľov prenajala Paulína Fillová a po menšej rekonštrukcii otvorila v marci Pizza
bar Paula.

Na jeseň roku 2019 uzavrela prevádzku predajňa Koreko.
V novembri 2019 došlo k zmene majiteľa predajne pohonných hmôt. Činnosť

tejto prevádzky prevzala firma GAS. 
Počas veľkonočných sviatkov 20. a 21. apríla 2019 sa v motokrosovom areáli

ZE-TEC uskutočnili dva celodenné motokrosové preteky. Prvým boli Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska mládeže a druhý deň sa konal Regionálny pohár západ MX
SPORT CUP s viacerými kategóriami jazdcov. Tieto pravňanské preteky navštívila aj
známa slovenská lyžiarka Petra Vlhová, s ktorou si viacerí fanúšikovia spravili fotky.  

V  roku  2019  po  obvodnom gynekológovi  MUDr.  Patrikovi  Gallovi  prevzala
ambulanciu  MUDr.  Kristína  Biskupská  Boďová,  PhD.,  ktorá  zmenila  aj  ordinačné
hodiny a to pondelky od 13:30 do 15:30 hod. 
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Takisto aj v roku 2019 prevzal ambulanciu všeobecného lekára MUDr. Martin
Froľo. MUDr. Mária Galčíková zostala pracovať, ale ordinovala pondelky a stredy.
MUDr. Martin Froľo pracoval  na ambulancii  utorky a piatky.  Štvrtok pacienti,  ktorí
vyžadovali lekársku starostlivosť museli za lekárom cestovať do Turčianskych Teplíc.
Aj  zdravotná  sestra  Božena  Štrbová  skončila  a  na  jej  miesto  nastúpila  Anna
Černáková.

Detský lekár MUDr. Martin Čiljak dochádzal do obce utorky od 12:30 do 14:00
hod.   

 Prvý  deň  roku  2019  boli  ešte  na  okolí  malé  zvyšky  snehu.  K  tomu  pri
zamračenom dni sa pridali ďalšie snehové vločky. Ráno bolo – 2 oC a cez deň stúpla
teplota  na  0  oC.  Nasledujúce  dni  mínusové  teploty  a  sneženie  zväčšovali  bielu
pokrývku. Ranné teploty boli – 5 až – 8 oC a cez deň tak 0 až 2 oC. Celý január sa
sneh udržal na okolí, ale február priniesol dážď a veľa snehu zmizlo. Ráno boli 4 oC a
cez  deň  6  oC.  V  polovici  februára  (12.2.)  ešte  trochu  nasnežilo,  ráno  boli  ešte
mínusové teploty – 2 oC a cez deň okolo 4 oC. Na začiatku marca boli snehové kôpky
len v hrádzach. A ak aj niektorý deň snežilo, vzápätí sa vločky zmenili na dážď.      

Prvý jarný deň (20.3.) bolo skôr zamračené a teplota ráno – 2  oC a cez deň 8
oC. Postupne denné teploty stúpali na 15  oC. Posledné marcové dni (26.3.) sme sa
ráno zobudili do námrazy na strechách, ale pri denných 7 oC  a slniečku, táto belota
nemala šancu sa udržať. V apríli sa teploty dvíhali ráno boli 3 oC a cez deň 14 oC.
Veľkonočné sviatky (19.4-22.4.) boli krásne jarné akurát pondelok poobede sa spustil
dážď.  Ďalšie  dni  boli  skôr  oblačné  s  rannými  7  oC  a  dennými  12  oC.  Počas
„zamrznutých mužíkov“ (12.5-14.5.)  bolo u nás chladno a oblačno, ale na severe
Slovenska  a  na  horách  nasnežilo.  Potom  sa  prechodne  vyčasilo  na  slnečných
denných 17  oC, ale posledné dva májové týždne (20.5.-30.5.) boli  skôr daždivé a
oblačné. Prvý júnový víkend bolo krásne, slnečno. Ráno bolo 16 oC a cez deň stúpla
ortuť teplomeru na 24 oC. Aj ďalej teploty stúpali a slnečných dní bolo viac.

Ráno prvého letného dňa (21.6.) bolo hmlisté 16  oC a cez deň prevažovali
dažďové prehánky 25oC. Ďalšie dni už boli slnečné, s dennou teplotou blížiacou sa k
30 oC. Zmena prišla druhý júlový týždeň (8.7.-13.7.), kedy sa ochladilo a cez deň bolo
18 oC. Koniec júla (od 24.7.) priniesol opäť oteplenie na 27 oC a slnko. V auguste sa
striedali pekné dni s daždivými. Ráno bolo 14 oC až 17 oC a cez deň 23 oC až 28 oC.
Ešte pred koncom prázdnin (30.8.) teplomer ukazoval cez deň 30  oC. Žiaci išli do
školy (2.9.) za hmlistého rána, ktoré vystriedali dažďové prehánky. Ráno bolo 16 oC a
cez deň bolo 21  oC. Inak septembrové dni boli celkom pekné i keď už chladnejšie
ráno okolo 7oC  a cez deň 15 oC. 

Prvý jesenný deň bol slnečný s dennými 16  oC. Potom sa už striedali dažďové
dni so slnečnými, ale teploty postupne klesali. Na začiatku októbra (4.10.) ráno boli 3
oC a cez deň stúpla teplota na 13  oC. V druhej polovici októbra (od 15.10.) prišlo
babie leto. Rána síce boli hmlisté, ale s teplotou 9  oC. Cez deň sa predralo slnko a
vzduch sa oteplil na 20  oC. Na konci októbra (30.10.) už ráno klesla ortuť teplomeru
na - 2 oC. Na Sviatok všetkých svätých bolo cez deň 9 oC a zubaté slnko, ale už na
druhý  deň  prevažovali  dažďové  prehánky.  Aj  ďalšie  dni  boli  skôr  daždivé  a
zamračené. Na november bolo celkom teplo ráno okolo 5 oC a cez deň 10 oC až 14
oC. Na Ondreja (30.11.) sme sa ráno zobudili do bieleho poprašku snehu na streche.
Ráno  bolo  –  5  oC a  cez  deň  len  2  oC.  Tieto  teploty  pokračovali  aj  na  začiatku
decembra. Druhý decembrový deň tenučká snehová pokrývka, ktorá nás prekvapila
ráno sa udržala celý deň. Po Mikulášovi (7.12.) ranný sneh zmizol po dažďových
prehánkach. Ráno bolo 0 oC a cez deň 4 oC. Ďalšie sneženie prišlo na Luciu (13.12.),
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ale pokrývka sa neudržala. Naďalej teploty nešli do mínusových hodnôt, Ráno bolo 5
oC a cez deň 9 oC. 

Prvý zimný deň (21.12.) bolo síce zamračené, ale teplota ráno aj cez deň 6
oC. Aj Vianočné sviatky pokračovalo takého počasie. Ráno ukazoval teplomer 1  oC a
cez deň stúpla ortuť na 5  oC. Posledný decembrový víkend (28.12.) teploty klesli na
– 3 oC a nasnežilo. Na Silvestra bolo ráno – 5  oC a cez deň 2  oC, zvyšky snehu sa
ešte na tráve udržali. 

Na konci apríla 2019 boli z jednej strany obce posunuté tabule označujúce
začiatok a koniec obce smerom viac na Martin.

Vo vianočný deň 24. decembra 2019 došlo pri silnom rannom vetre k strhnutiu
strešnej plechovej krytiny na predajni COOP Jednota v obci. Bola prerušená dodávka
elektriny  v  niektorých  domoch  Novej  kolónie,  nakoľko  došlo  aj  k  poškodeniu
elektrického  stĺpa.  Pokrčené  plechy  odnieslo  na  cestu  a  takmer  poškodili  aj
nedostavaný dom naproti. Na mieste zasahovali hasiči z Martina, Žiliny, našej obce a
elektrikári odstraňovali poruchu na elektrickej sieti. Plech zo zatarasenej cesty musel
odstrániť žeriav. Predajňu bolo po tomto potrebné rekonštruovať, lebo bez strechy
zatiekla voda na vnútorné steny. Niekoľko týždňov bol obchod zavretý.   

Publikácia „Slovenské Pravno vo svetle nových poznatkov“ získala v ankete
Kniha  Turca  2018  druhé  miesto  v  kategórii  odborná  literatúra.  Toto  umiestnenie
spomedzi dvadsiatich ďalších prihlásených kníh bolo vďaka množstvu hlasovacích
lístkov ľudí, ktorí za túto knihu hlasovali. Slávnostné odovzdanie ceny sa uskutočnilo
dňa 23. apríla 2019 v Turčianskej knižnici v Martine.

 

Zapísala obecná kronikárka Mgr. Zdenka Kurinská.

Zápis do kroniky za rok 2019 bol schválený na XVIII. zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Slovenskom Pravne dňa 14. decembra 2020

Pavol Grusmann
  starosta obce
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