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Trenčín, 4. september 2017 
Okrúhle výročie prvej písomnej zmienky si v obci Pravenec uctili ocenením výnimočných 
osobností 
 
Obec Pravenec oslávila počas uplynulého víkendu 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Okrúhle 
jubileum vytvorilo priestor na bilanciu a ocenenie osobností, ktoré sa zaslúžili o šírenie dobrého mena 
obce.  
 
Najstaršie písomné údaje o obci Pravenec pochádzajú z roku 1267, preto táto obec patrí k najstarším 

obciam celého údolia. Jej pôvodní obyvatelia sa zaoberali ovocinárstvom, poľnohospodárstvom 

a spracovaním dreva. V 40-tych rokoch 20. storočia, po založení Baťovho drevospracujúceho 

podniku, vznikla nová časť Pravenca, staršími obyvateľmi nazývaná Píla. „Už Baťa vedel, že naša 

obec má veľký potenciál, výnimočnú polohu a lesy bohaté na kvalitné drevo,“ povedal vo svojom 

príhovore starosta obce Róbert Mikulášik. 

 

Nasledovala éra svetového exportéra moderného nábytku, v ktorom našli prácu ľudia z celého 

Slovenska, a ktorý v nasledujúcich rokoch prispel k formovaniu charakteru novodobého Pravenca. 

Práve Baťov závod položil základný kameň dnešného priemyselného parku , v ktorom sídlia firmy 

národných a nadnárodných rozmerov. Svoju spokojnosť so smerovaním obce vyjadril počas osláv aj 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Myslím si, že obec Pravenec má 

naozaj veľmi dobre našliapnuté na to, aby bola úspešná aj v budúcnosti. V novej časti je veľa firiem, 

ktoré prinášajú prácu obyvateľom, ako aj financie dôležité pre fungovanie obce,“ zhodnotil trenčiansky 

župan.  

 

Súčasťou slávnostného programu bolo aj ocenenie osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj obce a šírenie 

jej dobrého mena. „Sú to práve obyvatelia obce, ktorí ju formujú a vytvárajú vhodnú klímu pre život 

v nej. Bez nich by aj napriek akémukoľvek prírodnému potenciálu či bohatstvu bola len prázdnym 

miestom. Som preto nesmierne rád, že naša obec mala a má občanov, ktorí dokážu odovzdať kus zo 

seba pre vytvorenie kvalitných podmienok pre život v našej obci,“ doplnil starosta obce. 

 

Pri príležitostí významného jubilea si starosta obce z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Jaroslava Bašku prevzal pamätný list, na organizáciu podujatia prispel Trenčiansky samosprávny kraj 

aj finančnou podporou. Svojou účasťou podujatie podporil aj podpredseda TSK Richard Takáč.  
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