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uplynul ďalší rok a prichádza opäť čas 
bilancovať. V Ročenke 2017 sme sa snažili 
zachytiť udalosti, ktoré sme zažili, diela, 
ktoré sme uskutočnili i veci, ktoré sa nestihli 
urobiť a čakajú na nás v  roku 2018.

Som presvedčený, že zveľaďovať a 
zvyšovať úroveň kvality života v našej obci 
sa nám spoločnými silami darí. Snažíme sa 
robiť všetko pre zlepšenie a skvalitnenie 
života nás všetkých. Ako príklad 
spomeniem realizáciu úspešného projektu 
v oblasti environmentálnej výchovy, kde 
sme bezplatne zabezpečili do všetkých 
domácností v obci kompostéry na biologicky 
rozložiteľný   odpad. Týmto úspešným 
projektom si sľubujeme zníženie množstva 
odpadu a tým zníženie nákladov na jeho 
vývoz. Vďaka ušetreným prostriedkom sme 
prvýkrát v histórii obce znížili poplatok za 
vývoz komunálneho odpadu. 

Ďalším úspešným projektom, ktorý sme 
realizovali v roku 2017 bola komplexná 
rekonštrukcia obecného úradu  z prostried-
kov EÚ. Taktiež sme upravili a skrášlili 
okolie pred ním.  Ďalej sme vybudovali 

odstavné parkovisko v miestnej časti 
Priedhorie – Dolné Močiare, ktoré slúži 
všetkým návštevníkom našej krásnej 
strážovskej prírody. Rozšírili sme asfaltový 
koberec v lokalite „Klokočová“, obnovili 
sme prístupovú komunikáciu ku kostolu 
a takto by som mohol pokračovať. Viem 
však, že mnohé v našej obci je potrebné 
dobudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je 
potrebné veľa úsilia, práce, ale i dobrej vôle 
a spolupráce, ochoty a tolerancie.

Využívam túto príležitosť poďakovať sa 
Vám všetkým, ktorí akoukoľvek formou a 
mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, 
obohateniu jej kultúrneho, duchovného 
života, pretože budúcnosť obce je hlavne v 
rukách jej občanov.

Dovoľte mi, na záver Vám zaželať všetko 
dobré v roku 2018. Predovšetkým zdravie, 
šťastie, lásku, pokoj v rodinách, nech 
každému svieti šťastná hviezda a božské 
požehnanie.

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE PRUŽINA

D r a h í  s p o l u o b č a n i a ,

Michal Ušiak
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■ ZATEPLENIE BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU
Obec Pružina bola úspešná v operačnom programe Kvalita životného prostredia a úspešne realizovala projekt Zníženia energetickej 
náročnosti budovy obecného úradu v Pružine. Cieľ je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy. Budova prešla kom-
plexnou rekonštrukciou a to podrezaním častí, ktoré zavĺhali, výmenou svietidiel na LED svietidlá, montážou termoregulačných ventilov, 
výmenou okien a dverí za trojsklá, zateplením budovy a povaly, s následnou novou fasádou. Tieto práce realizovala fy.  Viktora Kvaššaya, 
za čo sa im chceme aj touto formou poďakovať.

■ ASFALTOVANIE CIEST
Asfaltovanie v obci sme realizovali podľa fi nančných možností.  
Postupne sme pokračovali v budovaní novej cesty v časti Klokočová, 
opravovali sme miestne komunikácie na Piskovej, Priedhorí a cestu 
ku kostolu

■ ZAKÚPENIE TRAKTORA
Obec zakúpila malotraktor, ktorý 
bude slúžiť predovšetkým  v zimných 
mesiacoh na odhrnanie snehu a lete 
na mulčovanie. O obecné auto a trak-
tor sa nám stará rodinná fi rma Milan 
Malatký so synom za čo im chceme 
veľmi pekne podakovať. Aj tu platí 
staré porekadlo, že jablko nepadlo 
ďaleko od stromu. Syn Milan úspešne 
pokračuje v otcových šľapajách a ten 
mu odovzdáva svoje skúsenosti. Nech 
sa im obom darí.
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■ ČOV PRUŽINA
Čistiareň odpadových vôd v Pružine bola postavená ešte v roku 
1993. Do prevádzky bola spustená v roku 2008 a je nevyhnutné 
modernizoavť technologické zariadenie v nej. Aj v tomto roku 
pribudli dva žeriavy s elektromotormi pre lahšiu manipuláciu s 
kalmi a na budove sa vymenili nové dažďové zvody.  Postupne  
rozširujeme v obci kanalizačnú sieť, čím prispievame k ochrane 
životného prostredia v našej obci. Momentálne je v obci napojených 
na kanalizáciu 166 domácností. 

■ OSADENIE ZRKADLA 
Obec sa snaží zabezpečiť aj bezpečnosť výjazdu na cestu III. triedy 
z miestných komunikácií osadeným zrkadlom.

■ NAUČNÝ CHODNÍK A PARKOVISKO 
PRE NÁVŠTEVNÍKOV
Obec bola úspešná v rámci žiadosti z 
programu Rozvoja vidieka na základe 
čoho sme úšpešne realizovali projekt 
Náučného chodníka, ktorého súčasťou bolo 
vybudovanie parkoviska pre náštevníkov  
v lokalite Priedhorie Dolné Močiare v 
blízkosti sochy sv.Jána Nepomuckého.

■ KOMPOSTÉRY
Obec bola úspešná v projekte na Environmentálnom fonde, vďaka 
čomu sme mohli zadarmo rozdať do všetkých domacností v obci 
kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad. Týmto projektom 
si môže vlastný kompost vytvoriť každá domácnosť a použiť vo 
vlastnej záhradke. Veríme, že množstvá pokosenej trávy alebo 
lístia nebudú končiť vo veľkokapacitných kontajneroch, a tým sa 
podstane znížia množstvá odpadu. 

Investičná akcia                        EF                 ŠR             Vlastné pros.         S p o l u 
Zníženie energetic. náročn. budovy OÚ - projekt SIEA  119 382.86 14 045,04 12 844,38         194 420,12 
Kompostéry na separovaný odpad - projekt ENVIROF.  94 582,50 5 217,50           99 800,00 
Nákup traktora s príslušenstvom   17 791,20           17 791,20 
Miestne komunikácie - výstavba k IBV   35 961,60 35 961,60
Miestne komunikácie - rekonštrukcia   35 961,60 35 961,60
Verejné osvetlenie - rozšírenie - Klokočová   28 565,27 28 565,27
ČOV - prevádzkové vybavenie   6 639,60 6 639,60
Rozšírenie kanalizačnej siete v obci   12 675,28           12 675,28
MŠ-projektová dokumentácia - prístavba   9 312,00 9 312,00
Projekt-Parkovisko Priedhorie - Program obnovy dediny  4 845,00 330,00 330,00
Projekt plynofi kácie hasičskej zbrojnice   616,36 616,36
Zberný dvor - projekty + elektrická prípojka    5 389,74 5 389,74
ZŠ projekt “Zlepšenie kľuč.kompetencii žiakov ZŠ”   600,00 600,00
Park pred obecným úradom   7 546,80 7 546,80
Pasportizácia cintorína + virtuálny cintorín   3 602,58 3 602,58

S P O L U                                                 119 382,86 113 472,54 171 986,31 452 989,55
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■ V našej obci máme viacero kaplniek a zvoničiek v miestnych 
častiach,  ktoré majú historickú hodnotu alebo sú kultúrnou 
pamiatkou.  V kanonickej vizitácii farského úradu v Pružine 
z 29. júla 1830 je uvedené, že kaplnka  v Mlynišťoch je 
zasvätená Panne Márii Snežnej. Dal ju postaviť Jozef Švec 
zvaný NINIČKA. V tomto roku uplynie 155 rokov, čo Štefan 
Závodník zadovážil dva zvony  - na Priedhorie a Chmelisko, 
ktoré zvonili na Anjel Pána. V čase 1. svetovej vojny boli zvony  
odobraté na výrobu kanónov. Občania z osád urobili zbierku  a 
v roku 1920  v Brne, vo fi rme R. Manoušek nechali odliať 
nové zvony, ktoré slúžia doteraz. V roku 2008 bolo zavedené 
elektrické zvonenie.
■ PRUŽINA, ČASŤ  BRIESTENNÉ
Zatiaľ najstaršia zmienka o Briestennom je z roku 1492 pod 
rôznymi názvami, od r. 1960 sa ustálil terajší tvar Briestenné.
Podľa miestopisného slovníka Trenčianskej župy z r. 1919 sú k 
dispozícii tieto údaje: služobný úrad a okresný súd boli v Ilave, 
bežný úrad v Púchove, notariát,  obvodný lekár, rímskokatolická 
fara a pošta v Pružine, četnícka stanica, železničná stanica a 
telegraf v Beluši.  V roku 1971 bola obec pričlenená  k obci 
Pružina. Údaje o katolíckych obyvateľoch Briestenného možno 

do r. 1788 hľadať v matrikách 
farského úradu v Podskalí, od 
r. 1788 v matrikách farského 
úradu v Pružine. V roku 1960 
bola prevedená elektrofi kácia 
obce a v r. 1967 bol zavedený 
autobusový spoj. Stred 
Briestenného má nadmorskú 
výške 450 metrov nad morom. 
Katastrálne územie Briestenné  
je prameniacou oblasťou 
potoka Pružinka. Pružinka 
je ľavostranný prítok Váhu 
o dĺžke 17,7 km . Pramení v 
nadmorskej výške 480 metrov nad morom. Z hľadiska ochrany 
prírody má význam prírodná pamiatka Briestenné. Táto 
predstavuje morfologický hodnotný súbor skalných útvarov,  
zlepencov. Dominujúce skalné bralo má tvar pravekého jaštera 
TYRANOSAURA. Zvonica v Briestennom je v štátnom 
zozname zapísaná ako národná kultúrna pamiatka.

Ing. Ján Janiga

Z HISTÓRIE OBCE PRUŽINA 
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■ Mgr. Pavol GAVENDA, farár 
Myslím, že je vhodné, aby sme si pripomenuli nevšednú 
udalosť v našej farnosti – Ľudové misie, ktoré sa konali už 
druhý krát po desiatich rokoch. Ďakujem Pánu Bohu, že som 
mohol pripraviť úspešný priebeh misií druhý krát v tej istej 
farnosti, teda u nás v Pružine. Myslím, že už vieme, že sú 
časom požehnaným a milostivým; nakoľko každý, kto chce, 
môže sa na chvíľu pozastaviť a prehodnotiť svoj život ako aj 
napredovanie vo svojom zdokonaľovaní. Vieme tiež, že sú 
časom a dobrou príležitosťou pre tých veriacich, ktorí potrebujú 
poriešiť svoje záležitosti duchovného rázu s niektorým z pátrov 
misionárov osobným rozhovorom, prijatím sviatosti zmierenia 
či spoločnou modlitbou, povzbudením alebo útechou.  Vieme 
tiež, že sú veľkou príležitosťou pre každého vnútorne sa 
obohatiť tak, že získame viac radosti, pokoja i pohody a najmä 
optimizmu, že život v spolupráci s Ježišom a jeho Matkou je 
skutočne plnohodnotný a dáva nám aj v tejto ťažkej dobe a 
zložitých situáciách vždy to správne riešenie a schopnosť 
zaujať nekompromisné postoje vo vážnych a zásadných 
otázkach života viery a mravov. Vieme tiež, že ľudové misie sú 
aj odrazovým mostíkom do ďalších dní, týždňov a mesiacov. 
Nezabudli sme na to? Peknú príležitosť k oživeniu pamäti 
máme v apríli tohto roku byť horliví na účasti obnovy misií. 
Všetkým želám radostný a pokojný Nový rok 2018. 
KRST

Druhou nevšednou udalosťou v našej farnosti bola 
mimoriadna návšteva otca biskupa Tomáša. Pri akej príležitosti? 
Rodičia Alexander Hospodárik a Monika prijali aj siedme dieťa 

ako vzácny boží dar, čo dnes väčšina ľudí a to aj katolíkov, 
posudzuje a odsudzuje. Otec biskup prišiel do našej farnosti 
aby novonarodené dievčatko Sáru pokrstil. Táto slávnosť 
svätej omše s krstom v nedeľu 16.júla 2017 sa niesla v duchu 
radosti a vďačnosti Pánovi. Želám všetkým rodičom úprimnú 
radosť z každého nového života. Žime v tomto duchu, aby sme 
vždy boli zástancami každého počatého života, aby sa dieťa 
mohlo narodiť. Buďme tiež zástancami dôstojného života pre 
našich starých a chorých, aby mohli dôstojne dokončiť svoju 
pozemskú púť. Veď nejeden raz hovoríme: „Jedni odchádzajú, 
druhí prichádzajú.“ Želám všetkým nám, aby všetko bolo v 
našej obci v tomto krásnom ponímaní života.

■ VIRTUÁLNY CINTORÍN
V roku 2018 sa končí platnosť 
nájomných zmlúv na prenájom 
hrobových miest na miestnom 
cintoríne v Pružine.
Obec ma zriadení virtuálny 
cintorín, na stránke obce i na 
internete, na ktorý ma prístup 
každý občan a môže si takto 
skontrolovať platnosť trvania 

uzatvorenej zmluvy, ako i všetky ďalšie informácie o hrobovom 
mieste. 
Informáciu dostanete aj na Obecnom úrade v Pružine u p. 
Kardošovej, alebo na t.č. 042/4358739.

5.

ĽUDOVÉ MISIE V OBCI PRUŽINA
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■ Prostredie, v ktorom sa naša obec nachádza, je priam 
predurčené na turistiku. V okolí je veľa kopcov, vrchov a 
zákutí, kde majestátne vyčnieva najvyšší Strážov – 1 213 m, 
či Malenica – 909 m. Príťažlivé sú pre nás aj Podskalské skaly, 
ktoré si však strážia svoju obec. 

Telovýchovná jednota Strážov Pružina má niekoľko 
oddielov, z ktorých čo do počtu členov menší je aj turistický. 
Jeho členovia sú aj v Klube slovenských turistov. Členská 
základňa sa pohybuje, stabilných je 22 členov. V minulom 
roku sme prijali 3 nových členov. 

Rok 2017 bol pre turistov v podstate úspešný, ale vždy sa dá 
dokázať viac. Inak tomu nebolo ani v našom oddieli.

Turistiku sme odštartovali pravidelným „Trojkráľovým 
pochodom na Mojtín“, ktorého sa už tradične zúčastňujú 
nielen turisti, ale je to skôr priateľské stretnutie na začiatku 
roka. Tam sa aj zrodila myšlienka – zorganizovať a oprášiť 
tradíciu sánkovačky. Inšpirovalo nás k tomu hlavne priaznivé 
zimné počasie. Slovo dalo slovo, organizátori horeli túžbou 
pomôcť dobrej veci – prispieť aspoň takouto formou našim 
deťom, ku ktorým osud nebol až taký štedrý. Už z minulosti 
sme mali dobré skúsenosti s pánom Blaščákom, ktorý spestril 
sánkovačku jazdou na saniach s koníkom. Prišlo veľa detí, 
nadšencov, čomu sme sa veľmi tešili. Dobrovoľníci navarili 
fazuľovicu, napiekli šišky, langoše, či iné dobroty. Svoje 
výrobky z ovčieho mlieka ponúkala pani Apoleníková. Pre 
najlepších jazdcov nechýbali pekné ceny, hudba a všetko, čo k 
tomu patrí. Táto akcia sa stretla s porozumením a vyvrcholila 
na obecnom úrade 21. 1. 2017, kde v miestnej zasadačke 
rodičov s deťmi prijal starosta obce Michal Ušiak. Spolu s 
turistami odovzdal rodičom detí celkom 1 250 EUR. Toto 
milé podujatie hudobne spríjemnila aj pani Jančeková s 
dcérkou Veronikou. Aj touto cestou ešte raz ďakujeme 
všetkým, ktorí akciu pripravili, podporili, či akoukoľvek 
formou sa na nej podieľali – či už turisti, poslanci, hasiči 
alebo dobrovoľníci. 

Vo februári sme činnosť bilancovali na členskej schôdzi.  
Pripravili sme plán akcií, po jej skončení nechýbala ani zábava 
pri bowlingu. 

V marci za pekného počasia sme  zorganizovali vydarenú 
akciu na Holý vrch pri Domaniži. V apríli sme navštívili 
neďaleký Kľak a pokochali sa fatranskou 
prírodou.

Turistické chodníky a odpočívadlá treba 
z času na čas aj upraviť. Na to sa podujalo 
niekoľko obetavých turistov, ktorí pokosili 
trávy a upravili okolie odpočívadiel. Bolo 
by vhodné, keby niektorí „tiež turisti“ si 
odnášali po sebe odpadky, ktoré tam naozaj 
nepatria. Neosoží to naozaj nikomu a 
príroda žaluje...

Naša pozornosť sa každoročne 
zameriava na májový výstup na Strážov, 
ktorého účastníci už 42. ročníka si z 
vrcholu odniesli pekné magnetky. Škoda 
len, že počasie bolo menej prajné ako po 
minulé roky, čomu zodpovedala aj  účasť 
asi 250 účastníkov. Spolupráca sa nám darí 

aj s Jaskyniarskym klubom Strážovské vrchy. Po dohode s jeho 
obetavým predsedom   Mgr. Kortmanom sme mali možnosť 
navštíviť okrem Dúpnej aj jednu z menej známych jaskýň 
„Četníkova svadba“, ktorú si určite všetci z nás budú dlho 
pamätať... V júni sme zorganizovali ďalší ročník turistického 
pobytu vo Vysokých Tatrách, navštívili sme Kvačiansku 
dolinu, Zbojnícku chatu, ale aj niektoré atrakcie pre deti. V 
septembri sme boli nápomocní pri 11. ročníku cyklomaratónu, 
ktorý pravidelne organizuje KEC v obci a má širokú 
popularitu.  Pravidelnou jesennou akciou posledných rokov 
je aj Strážovské vrcholenie pri Kortmanke, organizátorom 
ktorého je Mikroregión Strážovské vrchy. Keď nám prialo 
počasie, nechýbali sme na cyklotrasách. V zime sme sa stretli 
na Vianočnom pochode do Čičmian a vyvrcholenie roka pre 
turistov nemôže byť bez výstupu na Strážov. Inak tomu nebolo 
ani v závere minulého roka. Počasie opäť zanechalo stopu na 
účasti. 

Podľa plánu podujatí boli aj akcie, ktoré sa nám nepodarilo 
zorganizovať, čo je dôvod aj na to, aby sme šli ďalej a plnili 
si predsavzatia. Touto cestou chceme poďakovať všetkým 
za priazeň v roku 2017, starostovi obce za podporu našich 
podujatí. 

Veríme, že rok 2018 nebude horší a to, čo sme nestihli, 
dobehneme. K tomu všetkým prajeme pevné zdravie a veľa 
elánu. Tešíme sa aj na nové  akcie, na ktorých radi privítame 
všetkých našich priaznivcov.                               Marta Belavá

TURISTI V OBCI  PRUŽINA
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■ JASKYNIARSKY KLUB STRÁŽOVSKÉ VRCHY 
v Slovenskej speleologickej spoločnosti úspešne pôsobil aj v 
roku 2017 najmä v Pružine a jej okolí, a to i vďaka podpore obce 
a jej občanov. Ťažiskom činnosti členov klubu pod vedením 
Bohuslava Kortmana bol prieskum a výskum jaskýň, ich 
poznávanie, dokumentácia a ochrana, ako aj sprístupňovanie 
odbornej i širokej verejnosti. O tom, že Pružinská Dúpna jaskyňa, 
prístupná záujemcom od mája do októbra, sa dostáva čoraz viac 
do povedomia verejnosti, svedčí rastúci počet jej návštevníkov 
– v tomto roku si ju v sprievode jaskyniarov prezrelo okolo 1700 
domácich i zahraničných návštevníkov. Mnohí z nich navštívili 
aj výstavku na jaskyniarskej základni v Priedhorí a k lepšej 
informovanosti turistov prispeli informačné materiály a tabule 
na náučnom chodníku K. Brančíka, ktorý vedie k Dúpnej jaskyni 
od Pizzerie pod orechom. Pokračoval paleontologický výskum 
tejto jaskyne a prebiehalo v nej i zimné sčítavanie netopierov. 
Jaskyniari skúmali aj Priepasť medzi Kačkami, Jaskyňu na 
Hrubej Kačke a ďalšie jaskyne, ktoré našli pri povrchovom 
prieskume v okolí Pružiny, pri Temných jaskyniach osadili 
novú informačnú tabuľu. Dosiahnuté výsledky prezentovali na 
Ekologickom jarmoku v Považskej Bystrici, na prednáškach a 
iných podujatiach, ako aj prostredníctvom internetu, miestnej, 
regionálnej i celoslovenskej tlače, rozhlasu a televízie. 
Súčasťou podujatí ZELENÁ MODRÁ (7. ročník) a Strážovské 
vrcholenie (4. ročník), ktoré zorganizovali v spolupráci s OZ 
Mikroregión Strážovské vrchy a s podporou našej obce, boli 
jaskynné koncerty a prehliadky Pružinskej Dúpnej jaskyne 
a Kortmanky. V Dúpnej sprevádzali aj účastníkov letných 
táborov, školských výletov alebo iných akcií v RZ Priedhorie a 

Podskalie a napríklad i vojakov 5. pluku špeciálneho určenia zo 
Žiliny, ktorí túto jaskyňu a Priepasť medzi Kačkami navštívili  
v rámci výcviku.

7.

AKTÍVNI JASKYNIARI V NAŠEJ OBCI A JEJ OKOLÍ 
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■ PENZIÓN POD STRÁŽOVOM 
Deň detí sme vďaka spolupráci  a podpore majiteľa Viktora 
Kvaššaya uskutočnili v priestoroch Penzionu pod Strážovom. 

Penzión pod Strážovom v tomto roku oslávil svoje šieste 
výročie. Za tento čas už jeho dverami prešlo množstvo hostí 
a veľa z nich sa stalo našimi vernými zákazníkmi. Okrem 
poskytovania ubytovania, stravovania a organizovania osláv, 
svadieb, školení, fi remných akcií a teambuildingov sa snažíme  
zákazníkov prilákať aj na rôzne gastronomické a kultúrne akcie. 
Niektoré si priazeň verejnosti nezískali, iné sa už stali tradíciou 
a s malými inováciami ich pre našich hostí pripravujeme každý 
rok. Vždy sa snažíme prísť aj s niečím novým a inak tomu 
nebolo ani v roku 2017. 

V apríli sa z nášho areálu ozýval rev motorových píl. Deväť 
rezbárov zo všetkých kútov Slovenska sa stretlo na rezbárskom 
sympóziu, aby týždeň tvorili sochy z dreva na tému „Zver 
okolo nás a detský svet“. Výsledkom sú úžasné diela, ktoré 
sa stali súčasťou našej oddychovej zóny, robia radosť deťom 
v materskej škole a niektoré si zakúpili aj hostia, ktorí sa 
zúčastnili vernisáže. 

V máji sme otvorili letnú sezónu na terase. Pravidelne bola 
zaplnená rodinami s deťmi, cyklistami, turistami, partiami 
priateľov všetkých vekových skupín. Konali sa tu detské 
oslavy, fi remné workshopy 
ale aj svadobné obrady a 
hostiny. 

Prvá júnová nedeľa opäť 
patrila našim najmladším 
zákazníkom. Vďaka snahe 
celého personálu a pomoci 
dobrovoľníkov, základnej 
školy a DHZ sme pre detičky 
pripravili deň plný súťaží, 
zábavy a rôznych atrakcií. 
Veľké poďakovanie patrí 

aj našim sponzorom - Continental Matador s.r.o, HANT a.s., 
KROVMONT, Malenica s.r.o, Režný Boris, SADRO s.r.o, 
STYLEX Slovakia, s.r.o. , VK-SOK  a obci Pružina. Počas 
letných prázdnin deti mohli navštevovať tvorivé dielničky. Pod 
vedením I.Kvaššayovej deti spoznávali rôzne tvary, materiály, 
farby, zabávali sa a svoje výtvory si hrdo odnášali domov.  V 
júli sa u nás počas akcie „Spanilá jazda Považím“ zastavili 
krásne, už historické, vozidlá, ktoré obdivovali malí aj veľkí. 
Leto sa u nás nieslo aj v znamení futbalu. Organizovali sme 2. 
ročník futbalovej miniligy.  V septembri k nám hostí pritiahli 
tradičné Husacie a kačacie hody. Jeseň je každoročne dlho 
očakávaným obdobím pre priaznivcov bowlingu. Koniec 
októbra znamená začiatok sezóny bowlingovej ligy. Celú zimu 
tímy zo širokého okolia súperia o titul najlepšieho. Aj keď 
občas „ide do tuhého“, atmosféra je vždy veľmi priateľská.  
V novembri si počas Divinových hodov prišli na svoje všetci 
milovníci jedál z jelenieho, srnčieho a diviačieho mäsa. 

Záver roka patril 
k o n c o r o č n ý m 
posedeniam a 
pomaly sme začali 
uvažovať o plánoch 
do nového roka.

DEŇ DETÍ V OBCI PRUŽINA
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CENA STAROSTU OBCE PRUŽINA

Starosta obce Michal Ušiak na základe podnetu poslancov 
udelil cenu starostu obce bývalým starostom Jozefovi 
Vráblovi, Ing. Jánovi Janigovi a bývalemu dlhoročnému 
zastupcovi základnej školy Mgr. Ľuborovi Cvengrošovi.

■ Mgr. Ľubor CVENGROŠ
Po ukončení štúdia nastúpil v našej obci ako učiteľ dňa 

25.8.1960. Postupne odmietol ponuky na riadenie niektorých škôl 
v okrese a zotrval v obci doteraz. Svoju činnosť v mimoškolskej 
práci zameral predovšetkým na školskú a kultúrnu oblasť v 
komisii pri MNV, ako tajomník osvetovej besedy, člen ZPOZu, 
tiež ako funkcionár rôznych zložiek NF, ako vedúci výcvikového 
strediska brancov s výbornými hodnoteniami kraja. Absolvoval 
funkčné štúdium vedúcich pedagogických pracovníkov. Funkciu 
zástupcu riaditeľa školy vykonával od 01.9.1965 do 31.1.2005. 
Do dôchodku odišiel 31.3.2006.

V škole rád pracoval s deťmi v oblasti prírodovedných súťaží – 
viackrát na úrovni okresu, kraja či celoslovenských kôl (geológia). 
Tiež v krúžkovej činnosti – spevácky krúžok OZVENA a jeho 
časté vystupovanie pri školských a obecných akciách a iné. V 
prvých rokoch po večeroch učil mladých záujemcov hudobnú 
náuku a hru na hudobné nástroje z obce a Ďurďového.  Založil 
hudobnú skupinu ABC Club, ktorá aktívne vystupovala. 

Jeho práca bola oceňovaná predovšetkým čestnými uznaniami, 
ďakovnými listami, diplomami, plaketami a čestnými odznakmi 
okresných a krajských orgánov.

■ Ing. Ján JANIGA
Funkciu poslanca MNV vykonával už od roku 1971, neskôr 

poslanca obecného zastupiteľstva, ktorú vykonáva  až doteraz. V 
roku 1998 bol zvolený do funkcie starostu, kde pôsobil dve funkčné 
obdobia. Má podstatnú zásluhu na dokončení plynofi kácie obce, 
rekonštrukcii cesty aj s chodníkom cez obec, zavedenie optického 
kábla, siete ORANGE , T-COM, úpravu OU aj s dvorom, ozvučenie 
domu smútku, generálnu opravu hrobu Štefana Závodníka, 
vydanie niekoľkých kníh o obci,  výmenu vodovodnej prípojky 
cez obec, oprava cesty v niektorých  častiach obce, rekonštrukcia  
hygienických zaradení na škole, vybudovanie telocvične na ZŠ 
a iné. Od roku 1965 aktívne hrával futbal za našu obec. Neskôr 
vykonával funkciu predsedu TJ, kde bol počas jeho pôsobenia 
zavedený populárny „Výstup na Strážov“. Bol spoluzakladateľom 
lyžiarskeho a stolnotenisového oddielu. Podieľal sa na vzniku 
mikroregiónu „Strážovské vrchy“ a neskôr aj občianskeho 
združenia  „Pamäť a úcta“. Bol hlavným iniciátorom výstavby 
sochy sv. Jána Nepomuckého v Priedhorí. V súčasnej dobe pracuje 
ako predseda kultúrnej komisie v obecnom zastupiteľstve. Svoje 
aktivity venuje hlavne propagácii našej obce.

■ Jozef VRÁBEL
Menovaný aktívne celý život venoval obci, od roku 1971 až do 

roku 1981 pracoval ako predseda MNV, kde sa za jeho pôsobenia  
postavilo nákupné stredisko, materská škola, prístavba kultúrneho 
domu, dostavba domu smútku, prestavba pekárne na sódovkáreň, 
presťahovanie MNV do nových priestorov. 

Neskôr v rokoch 1994 až 1998 vykonával funkciu starostu obce. 
Mal zásluhu na výstavbe bytoviek ŠM začal plynofi kovať obec 
a iné.  Bola vydaná publikácia o obci, vybudovaná busta a park 
Štefana Závodníka pri kultúrnom dome. 

Má podstatnú zásluhu na kultúrnom a hospodárskom rozvoji 
našej obce. Väčšinu svojho života venoval svojej obci.
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■ ANTON HAJDÍK oslávil 90. rokov. Prajeme mu hlavne veľa 
zdravia, štastia a spokojnosť v ďaľšom živote.

NAŠI JUBILANTI V ROKU 2017   /   ŠTATISTIKA OBCE PRUŽINA

Jubilantom želáme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania 
v ich ďaľšom živote, manželským párom veľa ďalších rokov 
spoločného života

■ ANNA A ŠTEFAN GÁBRIŠOVÍ si pripomenuli 50.výročie sobáša. 
Ku krásnemu jubileu želáme tiež veľa spoločných a šťastných rokov.

■ KATARÍNA BELAVÁ oslávila 95 rokov. Prajeme jej naďalej 
pevné zdravie.

■ EVA A IMRICH MAJTÁNOVI oslavili 50. výročie svadby. Prajeme 
im ešte veľa dlhých spokojných rokov ich vzájomného žitia.

■  Ú M RT I A V R O K U   2 0 1 7

■ D E T I  N A R O D E N É  V R O K U  2 0 1 7 :

Prehľad počtu obyvateľov v obci Pružina:
k 31.12.2012...............1 972 obyvateľov
k 31.12.2013...............1 984 obyvateľov
k 31.12.2014...............2 012 obyvateľov
k 31.12.2015...............2 038 obyvateľov
k 31.12.2016...............2 056 obyvateľov
k 31.12.2017.............. 2 052 obyvateľov

Kolek Tobias 04.01.2017
Jurkechová Alžbeta 23.01.2017
Pipková Jasmína 23.01.2017
Fabušová Aneta 06.02.2017
Danižík Marko 08.02.2017
Jakubech Ivo 11.02.2017
Lizáková Eliška 11.04.2017
Poláková Alexandra 21.04.2017
Eadie Niko 29.04.2017
Kubiš Adam 03.05.2017
Hospodáriková Sára 09.06.2017
Čelko Michael 02.07.2017
Danihelová Alexandra 07.07.2017
Hlubinová Dorota 07.07.2017

Pružinská Viktória 22.07.2017
Špánik Oliver 31.08.2017
Hajňuk Michal 04.10.2017
Janík Pavol 06.10.2017
Tamaši Šimon 09.10.2017
Fabuš Jaroslav 09.10.2017
Ďurišová Dorota 18.10.2017
Tomka Jakub 30.10.2017
Pašková Gréta 07.11.2017
Belás Jakub 15.12.2017
Teplanová Henrieta 19.12.2017
Grňová Viktória 20.12.2017
Priedhorský Dušan 22.12.2017
Dolinka Elias 26.12.2017

Belavá Anna 15.01.2017
Toporová Margita 01.02.2017
Kuco František 06.02.2017
Svítková Antónia 09.02.2017
Jance Ján 27.02.2017
Majtánová Anastázia 27.02.2017
Majtánová Gizela 08.03.2017
Žieriková Viera 24.03.2017

Vrábelová Anna 05.04.2017
Melicherová Marta 01.05.2017
Mašatová Ľudmila 21.06.2017
Ďurišová Jarmila 25.08.2017
Kardoš František 14.09.2017
Mlyniský Cyril 03.10.2017
Hajdík Emil 20.10.2017
Ďurišová Agnesa 01.11.2017
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KEC PRUŽINA

■ Dňa 2.9.2017 sa v Pružine konal 11. ročník MTB maratónu 
- fi nále Považsko - Strážovského pohára a fi nále detskej 
Považskej cykloligy. Pretekári si zmerali svoje sily na trati v 
prekrásnom prostredí Strážovských vrchov, ktorá určite potešila 
srdce každého bikera a milovníka prírody. Trať bola zreteľne 
vyznačená, zabezpečená traťovými komisármi a bohatými 
občerstvovačkami, takže sa nikto nemusel báť zablúdenia, 
či nebodaj vyhladovania. V cieli si na každého okrem jasotu 
nadšených divákov počkala aj poriadna porcia chutného 
gulášu, alebo rizota a vytúžené orosené pivo, či kofola.  

Tí najlepší v každej kategórii boli samozrejme odmenení, 
a vďaka bohatej tombole mal naozaj každý možnosť získať 
zaujímavé ceny ako napríklad víkendové pobyty a mnoho 
iných atraktívnych cien.

Počas samotného preteku boli pripravené súťaže a atrakcie 
pre deti s množstvom výhier. 

Tento rok sa maratónu zúčastnilo spolu 330 malých a 
veľkých pretekárov. Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom, 
pretekárom a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k organizácii 
tohto preteku. 

Ďaľší 12. ročník sa uskutoční 1.9.2018 a už teraz Vás 
všetkých pozývame a tešíme sa na Vás :-).

kolektív KEC Pružina
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■ Rok 2017 bol pre DHZ Pružina rokom zmien.  Na januárovej 
výročnej členskej schôdzi prišlo k zmene v zložení výboru DHZ, 
ktorý pracoval v tomto zložení:  vrchný veliteľ –starosta obce 
Michal Ušiak, predseda Jozef Gabriš, veliteľ – podpredseda Ing.
Miroslav Štefi na,  referent prevencie Peter Jance, referent pre prácu 
s mládežou Pavol Kupček,  tajomník Tomáš Šťastný, pokladník 
Bc.Oľga Haviarová, strojník Bc.Peter Ďuriš, člen výboru Jozef 
Mlyniský, Emanuel Haviar, Juraj Žierik, Bc.Ján Haviar, Michal 
Haviar, Pavol Priedhorský, predseda revíznej komisie Stanislav 
Dolinka, člen revíznej komisie Ján Prostinák, Rudolf Kapuš, 
čestný predseda František Haviar.

 V uplynulom roku mala DHZ 110 členov, 32 žien a 78 mužov. 
V roku 2017 nás jeden člen opustil. Našim najstarším členom je 
93-ročný Ján Velič.  V mesiaci máj bolo povýšených  56  členov 
do vyšších hasičských  hodností, 27  členov  získalo ocenenie 
a vyznamenania. Antonovi Haviarovi, fi rme VK-SOK, Bripet a 
Eve Šebákovej bola udelená medaila III.stupňa za spoluprácu a 
podporu DHZ. 

V súčasnosti má DHZ 29 preškolených členov zo základnej 
odbornej hasičskej prípravy, ktorí sú schopní a pripravení 
kedykoľvek pomôcť. Naši hasiči v roku 2017 zasahovali  pri 
požiaroch v obci tri krát. Hasili trávnatý porast na Bobote a 
v Kaline. V spolupráci s HaZZ Považská Bystrica likvidovali 
požiar  štvorkolky v lesnom poraste v CHKO Stražovské vrchy  
v  Sokolej doline.  Počas veľkej snehovej nádielky zabezpečovali 
prejazdnosť ciest do Mlyníšť, orezávali polámané konáre, 
odpratávali popadané stromy. 

V dňoch 31.3.- 1.4.2017 sa 6 naši členovia zúčastnili odborného 
výcviku DHZ obcí vo výcvikovom centre Hasičského a 
záchranného zboru Lešť, kde sme získali kladné hodnotenie.

Náš Dobrovoľný hasičský zbor sa venoval aj prevencii pred 
požiarmi. Požiarne hliadky kontrolovali bezpečnosť vykurovacích 
zariadení a komínov v podnikateľských prevádzkach aj rodinných 
domoch. Upozorňovali  spoluobčanov na riziká vzniku požiaru, 
viedli o tom evidenciu. V čase zvýšeného rizika vzniku požiarov 
hliadky pravidelne vychádzali na kontrolu lesov a trávnatých 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V OBCI PRUŽINA
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porastov. Pripravili sme pre občanov aj informačnú tabuľu pri 
obchode a hasičskej zbrojnici, kde získajú informácie o tom, 
kde je ohlasovňa požiarov, telefonický kontakt na osoby, ktoré 
sú schopné zabezpečiť v prípade požiaru výjazd aj informácie o 
pripravovaných akciách DHZ. O činnosti a udalostiach v našej 
DHZ sa môžete dozvedieť aj na facebooku  DHZ Pružina.

Veľmi veľa svojho osobného voľného času v uplynulom roku  
venovali naši  členovia aj údržbe techniky, upratovaniu zbrojnice, 
svojpomocným opravám, za čo im patrí veľká vďaka.

 Na všetkých akciách usporiadaných našou DHZ  v roku 2017 
odpracovali dobrovoľní hasiči  viac ako 2300 hodín.

Tradične sme organizovali hasičské športové súťaže: 24.ročník 
Štefana Závodníka, ktorej sa zúčastnilo  21 družstiev, a 6.ročník 
Pružinského nočníka, kde naši starí páni (nad 35rokov) predviedli 
požiarny útok s vodou starým spôsobom.

DHZ Pružina si vychováva aj svojich nástupcov v krúžku Plameň, 
ktorý pracuje pri ZŠ Pružina. V minulom roku ho navštevovalo 15 
detí. Mladí hasiči sa celoročne pripravujú a zúčastňujú súťaží v 
zimnej aj letnej sezóne. Príprava vrcholí účasťou na Okresnom 
kole hasičskej súťaže Plameň, ktorej organizátorom sa v júni 
2017 stala naša DHZ. 
Družstvo DHZ Pružina 
získalo pekné 2.miesto. 
Na stretnutiach sa deti 
oboznamujú s hasičskou 
technikou, základmi 
prvej pomoci, či históriou 
hasičských zborov. V 
máji 2017 navštívili 
Múzeum hasičskej 
techniky v Martine.

Okresnej hasičskej 
súťaže v Plevníku 
poriadanej ÚZO DPO SR  
sa zúčastnili 3 družstvá: 
dorastenky( 2. miesto), 
dorastenci (3.miesto), 
muži (6.miesto). 

Dobrovoľný hasičský 
zbor sa aktívne zapájal 
do diania v našej obci. 
Naši hasiči nechýbali 
pri organizovaní 
Obecnej sánkovačky, 
zabezpečovaní dopravy 

pri hodoch na sv. Žofi u, či Bačova cesta a Na Salaši pri guláši. V 
septembri sme vypomáhali pri organizovaní cyklistickej súťaže 
KEC.

  Pre našich spoluobčanov sme pripravili Stavanie mája, spoločne 
s hasičmi s Ďurďového sme sa zúčastnili omše na oslavu patróna 
hasičov sv.Floriána, aj zasvietili vianočný stromček.

O tom, že dobrovoľní hasiči sú súdržní a priatelia svedčí fakt, že 
nezabúdali na svojich kolegov pri oslavách ich životných jubileí, 
ale aj držaním čestnej stráže pri poslednej rozlúčke.

Na záver sa patrí poďakovať všetkým, ktorí počas roka 
akýmkoľvek spôsobom pomohli k tomu, že sme mohli urobiť 
všetko to čo sme tu spomenuli. Pevne veríme, že sa nám podarí 
nadviazať na tento rok. Rovnako veríme, že sa v niektorých 
veciach posunieme ďalej. 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V OBCI PRUŽINA

  údržba techniky

 oceňovanie členov DHZ

 Okresné kolo  súťaže Plameň  jún 2017 

 

 

 Omša na sv.Floriána

   Stavanie mája 2017

 

 

 

 

■ JÁNSKE OHNE v obci sa snažíme udržať tradície a to či 
už pálenímjánskych ohňov alebo stavaním májov. Na snímke 
pripravená jánska vatra pod Somorovou. Poďakovanie patrí 
predošetkým junákom z Priedhoria, ktorí museli na stavbu 
použiť V3S.
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■ ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 - ŠTATISTIKA V ŠKOLSKOM 
ROKU 2016/2017
V školskom roku 2016/2017 sme k 30.6.2017 hodnotili 239 
žiakov z toho na I. stupni 102 žiakov  a na II. stupni 137 žiakov. 
Povinnú školskú dochádzku v zahraničí si plnili 3 žiaci. Do 
školského obvodu patria aj deti z priľahlých obcí:  Ďurďové -  4 
žiaci, Podskalie – 2 žiaci, Tŕstie – 21 žiakov, z Dolný Lieskov - 
11 žiakov, Horný Lieskov – 15 žiakov, Slopná – 15 žiakov. Žiaci 
sa učili v 13 triedach. V prvom ročníku sme mali 28 žiakov v 2 
triedach. V školskom klube detí boli dve oddelenia s kapacitou 50 
detí. Povinnú školskú dochádzku ukončilo 34 žiakov 9. ročníka. 
Kurzy dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku 
v Považskej Bystrici a kurz plaveckého výcviku v Púchove 
absolvovali všetci žiaci I. stupňa
Ocenené pani učiteľky:
■ Čestné uznanie za prípravu žiakov na súťaž „PREČO MÁM 
RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO“ v 

25. ročníku získala Mgr. Miroslava Talašová, ktorá bola ocenená ako 
pedagóg. Za pedagogický prínos v rámci vzdelávacieho programu 
Umenie zblízka GMB bola ocenená Mgr. Zuzana Briestenská
■ Projekt: „HRDINA REMESLA“ vyhlásil Trenčiansky 
samosprávny kraj. Škola z neho získala pre výučbu techniky 1 
notebook a veľkú stavebnicu Merkur.
Úspechy:
Žiačkou školského roka 2016/2017 sa stala Veronika Vráblová 
zo 6.A, ktorá  si bola prevziať v Nových Zámkoch ocenenie v 
súťaži „Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. 
V 25. ročníku čestné uznanie získala za prácu „Kde inde, len na 
Slovensku“. Žiačku pripravovala Mgr. Miroslava Talašová.
Veronika Vráblová je získala ešte ďalšie ocenenia  v literárnych 
súťažiach na úrovni kraja: Hviezdoslavov Kubín – 2. miesto, 
Píšeš, píšem, píšeme – 2. miesto a Poetický Púchov – 3. miesto 
na Slovensku.
■ V dopravnej súťaži „NA BICYKLI BEZPEČNE“ školu 
úspešne reprezentovalo 4-členné družstvo žiakov z 5. A triedy 
- Roman Suchár, Andrej Svitek, Alica Jurkechová, Adriana 
Kubišová a získali 3. miesto na Slovensku. Žiakov pripravovala 
Mgr. Adriana Šterdasová.
■ V krajskom kole v STREĽBE ZO VZDUCHOVKY získali 3. 
miesto: Timotej Haviar 8.A, Martina Gazdíková 9.A, Nikoleta 
Hlaváčová 9.A - získala aj 3. miesto jednotlivcov. Žiakov 
pripravovala Mgr. Miroslava Talašová.  
■ V krajských kolách súťaží školu úspešne  reprezentovali žiaci:
Andrea Svítková 7.A - matematické súťaže
Lucia Šulyová 8.A - biologická olympiáda
Adam Paška 7.A - biologická olympiáda 
a geografi cká olympiáda
Michal Tomášek 8.A - matematika a geografi cká olympiáda.
Anastasia a Alexandra Olšovské 7.A - šach
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA  V OBCI PRUŽINA
■ Úspešní reprezentanti v okresných kolách:
Olympiáda z anglického jazyka - 4. miesto Andrej Samul  8. A 
Geografi cká olympiáda – 1. miesto Jakub Kardoš 5.A.
Šaliansky Maťko - 3. miesto - Kristián Vrábel 3. A
Pytagoriáda - 4. miesto - Radka Olšovská 4. A
Mladý remeselník - 2. miesto - 8. A Jakub Kubiš a Jazef Gajdica 
Technická olympiáda - 5. miesto  
9.A - Andrej Križan a Dominik Gábriš
■ POVAŽSKOBYSTRICKÁ LATKA - 44. ROČNÍK SÚŤAŽE 
v Považskej Teplej:
Janka Kardošová 9. B 
- kategória dievčat ročník 2002 - výkon 150 cm - 1. miesto
Janka získala aj osobitné ocenenie, pretože vo svojej kategórii 
vyhrala 5. ročníkov súťaže v skoku do výšky a stala sa jednou z 
piatich súťažiacich, ktorí to v priebehu 44. ročníkov dokázali.
Dominik Gábriš 9. A 
- kategória chlapcov, ročník 2002 - výkon 165 cm - 2. miesto
Karin Jakubeková 8.A 
- kategória dievčat, ročník 2003 - výkon 135 cm - 2. miesto
Marek Hajdík 7.A 
- kategória chlapcov, ročník 2003 - výkon 140 cm - 3. miesto
■ ATLETIKA JEDNOTLIVCI - Andrej Križan - 3. miesto v behu 
na 60 m - 7,7 s.,  Martina Gazdíková - 3. miesto vrh guľou - 9,09 
m, Jana Kardošová - 2. miesto skok do výšky 150 cm, Karolína 
Baránková - 3. miesto beh na 300 m.
■ MALÝ FUTBAL - OK - staršie dievčatá - FUTBAL CUP - 2. 
miesto Magdaléna Ďurišová, Sára Gazdíková, Tamara Gazdíková, 
Sabína Nemcová, Andrea Svitková, Karin Šmigurová, Veronika 
Vráblová, Christina Zboranová.  Žiačky pripravovala Mgr. 
Miroslava Talašová. Malý futbal - OK - mladšie dievčatá - 
Školský pohár SFZ  - 2. miesto, Jana Kardošová, Lucia Gáliková, 
Martina Gazdíková, Lenka Kapušová, Karolína Baránková, Eva 
Briestenská, Andrea Hrkotová, Dominika Baránková, Klaudia 
Kozáková, Anastasia Olšovská. 
■ STOLNÝ TENIS - dievčatá 3. miesto - 9.B – Jana Kardošová, 
Karolína Baránková, Lenka Kapušová, 9.A – Martina Gazdíková
■ VÝTVARNÁ VÝCHOVA - žiakov pripravuje Mgr. Zuzana 
Briestenská.

Umenie zblízka bol celoslovenský projekt Galérie mesta 
Bratislavy - ocenená bola práca žiakov zo 7. A triedy - Marek 
Kostka, Anastasia Mária Olšovská, Dominika Baránková a Natália 
Balogová. Práca žiakov bola publikovaná v katalógu galérie a 
vystavená v Pálfyho paláci v Bratislave.
■ DETI A ARCHITEKTÚRA - zelené budovy - celoslovenský 
projekt, ktorý vyhlásila spoločnosť Euroarch, pod záštitou 
prezidenta SR a ministerstva kultúry SR - ocenenie za 5. miesto si 
bol v Bratislave prevziať  žiak 6.A triedy František Nemec.
Žiaci sa svojimi prácami zapojili aj do ďalších súťaží : medzinárodná 
súťaž v USA - Priatelia zďaleka, Vianočná pohľadnica, Stop 
drogám, Mesiac detskej tvorby, Budimírske studničky, 
■ V medzinárodnej súťaži VESMÍR OČAMI DETÍ v USA - škola 
získala certifi kát. Vesmír očami detí – ocenení v okresnom kole - 
Sabína Nemcová 7. A, Marek Haviar 7. A, Veronika Vráblová 6.A, 
Michal Búšik 8. A.
■ DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO - okresné kolo – 1. 
miesto získala kolektívna práca žiakov 2. A triedy  - Monika 
Miková, Ema Jakubechová, Viliam Svítek, Dušan Špánik, Lukáš 
Kvasnica.
■ ARANŽOVANIE pod vedením Mgr. Šterdasovej oslovilo 
kolektívy dievčat takmer vo všetkých triedach - najlepšie práce 
mali: z 5. A triedy: Adriana Kubišová, Helenka Valášková, 
Klára Turzová, Rebeka Danihelová, Karin Šmigurová, Andrea 
Podstraská
zo 7. A triedy: Dominika Baránková a Petra Podoláková
zo 6. A triedy: Magdaléna Ďurišová, Veronika Jančeková, Kristína 
Bolcárová a Sára Gazdíková.
Odmeny získali za:
■ ZBER PAPIERA: 3. A - Peter Zachar, Tatiana Kubišová, 
Tomáš Zaťko, Natália Kozáková 5. A, Michaela Gabrišová 9. A, 
Ján Janiga 7. A
■ ZBER BATÉRIÍ: Lucia Papučová 3. A, Romana Kavalíková  2. 
B, Radovan Podušel 3. A, Adam Kubiš 6. A
■ DEŇ NARCISOV - sa uskutočňuje v mesiaci apríl, naša škola 
sa aktívne zapája do tejto zbierky Ligy proti rakovine. V roku 
2017 sme poslali do nadácie  445 €. Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí do zbierky prispeli.
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január február marec apríl máj jún júl august september október november december  za rok
smetné nádoby

20,270 20,240 22,740 22,520 19,100 32,960 22,780 21,960 19,920 20,720 31,300 20,960
veľkoobjemové kontajnery 

5,34 4,22 9,98 9,9 13,16 8,25 9,92 11,95 8,39 10,11 10,32 7,096

smetné nádoby + kontajnery spolu v t 25,610 24,460 32,720 32,420 32,260 41,210 32,700 33,910 28,310 30,830 41,620 28,056 384,106
plasty v t.

0,5 0,515 0,56 0,52 0,495 0,58 0,54 0,58 1,175 0,63 0,85 0,6
sklo v t. 

4,90 2,44 2,4 3,64 1,92 1,7 4,52 3,66 3 2,24 4,91 2,06
papiera lepenka, textil

0,120 0,160 0,400 1,480 0,380 0,220 0,500 0,480 0,460 5,191 0,240 0,260
elektrický a elektronický odpad

2,09 2,65 1,72 1,55 1,31
separovaný zber spolu v t 7,61 3,115 3,36 8,29 2,795 4,22 5,56 4,72 4,635 8,061 7,55 4,23 64,146
odpad za mesiac spolu 33,220 27,575 36,080 40,710 35,055 45,430 38,260 38,630 32,945 38,891 49,170 32,286 448,252 t za rok

január február marec apríl máj jún júl august september október november december  za rok
smetné nádoby

20,630 21,200 22,560 22,060 22,460 34,100 22,920 23,280 24,480 23,800 22,480 35,030
veľkoobjemové kontajnery 

8,49 9,23 8,86 8,97 10,09 8,64 14,91 10,28 12,64 9,92 9,4 5,74

smetné nádoby + kontajnery spolu v t 29,120 30,430 31,420 31,030 32,550 42,740 37,830 33,560 37,120 33,720 31,880 40,770 412,170
plasty v t.

0,3 0,56 0,545 0,535 0,57 0,595 0,66 0,595 0,66 0,62 0,395
sklo v t. 

2,50 2,5 2 4,7 2,16 5,66 2,5 1,8 2,36 4,28
papier, lepenka, textil

0,080 0,220 0,120 0,320 0,180 0,340 0,220 0,200 0,220 2,810
elektrický a elektronický odpad

0,76 0,562 0,79 1,19 1,8
separovaný zber spolu v t 2,800 3,340 0,780 2,665 6,117 2,910 1,725 7,730 3,095 2,660 5,000 7,485 46,307
odpad za mesiac spolu 31,920 33,770 32,200 33,695 38,667 45,650 39,555 41,290 40,215 36,380 36,880 48,255 458,477 t za rok

117,170

6,0350

30,460

4,710

5,102

názov odpadu 2016

295,000

Porovnanie množstva odpadov v Obci Pružina za roky 2016 - 2017 

108,636

názov odpadu 2017

275,470

7,545

37,390

9,891

9,320

275,470

108,636

7,545
37,390

9,891 9,320

Množstvo odpadu v obci Pružina v tonách za 
rok 2017 - podľa druhu odpadu

smetné nádoby veľkoobjemové kontajnery

plasty sklo

papiera lepenka, textil elektro odpad

7,61
3,115 3,36

8,29
2,795 4,22 5,56 4,72 4,635 8,061 7,55 4,23

33,220

27,575

36,080

40,710

35,055

45,430
38,260 38,630

32,945

38,891

49,170

32,286
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MNOŽSTVO ODPADU V OBCI PRUŽINA V TONÁCH 
ZA ROK 2017 - PODĽA MESIACOV CELKOVO A 

SEPAROVANÝ ZBER

množstvo separovaného zberu celkové množstvo odpadu

295,000

117,170

6,0350
30,460

4,710 5,102

Množstvo odpadu v obci Pružina v tonách za 
rok 2016 - podľa druhu odpadu

smetné nádoby veľkoobjemové kontajnery

plasty sklo

papier, lepenka, textil elektro odpad

2,800 3,340 0,780 2,665 6,117 2,910 1,725
7,730

3,095 2,660 5,000 7,485

31,920 33,770
32,200

33,695

38,667 45,650
39,555

41,290

40,215
36,380

36,880

48,255

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MNOŽSTVO ODPADU V OBCI PRUŽINA V TONÁCH 
ZA ROK 2016 - PODĽA MESIACOV  CELKOVO A 

SEPAROVANÝ ZBER

množstvo separovaného zberu celkové množstvo odpadu

POROVNANIE MNOŽSTVA ODPADOV V OBCI PRUŽINA ZA ROKY 2016 - 2017
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17.

KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ AKCIE V OBCI PRUŽINA V ROKU 2017 PRE SENIOROV

■ AKCIE PRE DÔCHODCOV

Darček pod stromček dostavajú 
aj občania starší nad 80 rokov. 
Posedenie sa uskutočnilo na 
obecnom úrade, kde si spoločne 
posedeli, podebatovali naši 
najstarší občania, zaspomínali na 
staré časy.

Naši dôchodci sa radi stretávaju 
vo svojej klubovni v kultúrnom 
dome, kde si pripomínajú okrúhle 
výročia, ďalej navštevujú mestá 
po celom Slovensku, dokonca 
navštívili NR SR, zúčastnili 
sa olympiády v Plevníku, pred 
vianocami navštívili trhy v 
Poľsku, takto aktívne trávia jeseň 
svojho života.

■ Ing. Rudolf ZAŤKO na 
snímke sa už ako dôchodca 
aktívne zúčastnil Olympiády 
seniorov. 
V roku 2017 mu skončilo 
funkčné obdobie hlavného 
kontrolóra obce Pružina  
a odchádza na zaslúžilý 
dôchodok.  Touto cestou sa 
mu chceme poďakovať za 
dlhodočnú odvedenú prácu 
a taktiež za jeho pôsobenie v 
obecnom zastupiteľstve, kde 
vykonával funkciu poslanca od  
roku 1980 - 2012. 
Prajeme mu, aby si v zdraví 
spolu s manželkou Oľgou 
užíval zaslúžený dôchodok. 
Do funkcie hlavného kontrolora 
obce bola zvolená Ing. Jarmila 
Kušnierová.
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18.

KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ AKCIE V OBCI PRUŽINA V ROKU 2017

■ DOBRÁ NOVINA - Počas vianočných sviatkov tradične v našej obci koledujú deti Dobrú novinu.

■ DETSKÝ KARNEVAL, MIKULÁŠ, DEŇ DETÍ
Obec každoročne pripravuje pre najmenších občanov tradičné 
podujatia Detský karneval, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom 
dome. Príchod Mikuláša sme očakávali v kultúrnom dome, kde 
detičky dostali darčeky a Mikuláš slávnostne rozsvietil vianočný 
stromček. Osobitne by sme chceli podakovať poslancovi  
Stanislavovi Dolinkovi a Františke Jančekovej za pomoc.

■ FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA
Pre zlé poveternostné podmienky sa Fašiangy uskutočnili 
v Kultúrnom dome. Občania si pochutnávali na výrobkoch 
Fy. BRIPET. Ďakujeme Jankovi Briestenskému a Jožkovi 
Petrovičovi za chutné výrobky.
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19.

KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ A ŠPORTOVÉ AKCIE V OBCI PRUŽINA V ROKU 2017

■ STOLNOTENISOVÝ ODDIEL
Stolnotenisový oddiel pod vedením poslanca Petra Vrábla úspešne reprezentuje našu obec v okresných súťažiach. V septembri 
uskutočnili turnaj o pohár starostu obce za účasti hráčov z okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Tradičný silvestrovský 
turnaj na základnej škole vyhral Anton Valášek, pred Petrom Kvaššayom a Rudolfom Kostkom, na snímke vpravo.
 

■ AKCIE NA SALAŠI
Na našom salaši sa 8.mája opäť uskutočnilo podujatie pre širokú 
verejnosť „BAČOVA CESTA“, ktorú organizuje majiteľka p. 
Oľga Apoleníková v spolupráci s Občianskym združením pod 
vedením Ing. Ľudovíta  Urbanovského. Toto podujatie si už zís-
kalo veľkú obľubu u obyvateľov z blízkeho okolia a aj z celého 
Slovenska a dokonca i zo zahraničia. 

Boli tu zástupcovia viacerých salašov, zástupcovia ZCHOK, 
veľké množstvo zainteresovaných ľudí z celého Slovenska a 
tiež viacerí zahraniční účastníci. Samotné podujatie  spolu s 
majiteľkou otvoril predseda Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja Ing. Jaroslav Baška, primátor mesta Považská Bystrica  doc. 
PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. a predseda OZ Bačova cesta 
Ing. Ľudovít Urbanovský. Hoci bolo neisté a spočiatku aj trochu 
chladné počasie prišlo tu postupne veľa ľudí. Boli pripravené 
vynikajúce ovčiarske špeciality ako baraní guláš, bryndzové 
halušky, jahňacie špeciality, ovčie syry a sladké i bryndzové 
palacinky. Celé popoludňajšie posedenie sprevádzal bohatý 
kultúrny program, kde vystupovalo viacero ľudových súborov, 
odznela tam aj prednáška Karola Heriana o prínose ovčích syrov 
pre zdravie, uskutočnili sa tam viaceré súťaže detí a nakoniec 
tam bolo aj veľmi milé divadielko. Popri tom tam bolo viacero 
stánkov s ľudovými remeslami, bola tam aj záhradná technika,  
a iné atrakcie. 
Rovnako krásna akcia „NA SALAŠI PRI GULÁŠI“ bola v sep-
tembri.  Tak ako vždy aj tentokrát sa krásny zámer,  pritiahnuť 
ľudí na salaš, nadýchať sa krásnou salašníckou atmosférou a 
pritom  sa dobre pobaviť i dobre sa najesť, sa mimoriadne dobre 
vydaril. Toto krásne ovčiarske podujatie sa začalo svätou omšou 
už o 11 hod. a potom po slávnostnom otvorení majiteľkou 
Oľgou Apoleníkovou nasledoval bohatý  kultúrny i náučný pro-
gram a to – vystúpenie Moštenských pajtášov, pastierske duo 
z Brvništia a Telocvičňa kungfu z Bytče.  Pre účastníkov bolo 
veľmi zaujímavé predvedenie výroby tradičného ovčieho hrud-
kového syra pánom Črepom a potom aj odborná prednáška Ing. 

Karola Heriana o prí-
nose mliečnych výrob-
kov pre zdravie ľudí. 
Z pripravených podu-
jatí treba spomenúť aj  
rôzne súťaže detí i do-
spelých, jazda na koni,  
i cifrovanú muziku. Veľmi účastníkov podujatia zaujalo i Dub-
nické divadlo „Zborovňa“. Návštevníci mali možnosť vidieť 
ovčiarske tradície,  ochutnali si mliečne výrobky z ovčieho 
mlieka i vynikajúci guláš  i  jahňacinku, bryndzové halušky, pa-
lacinky, atď.  Náš salaš za posledné roky patrí so svojimi vyni-
kajúcimi syrárskymi i mliečnymi výrobkami medzi špičkové 
ovčiarske podniky. Za tou veľkou popularitou a za  kvalitou 
ovčích syrov je obrovská náročná práca a neustále vylepšovanie 
nielen samotného chovu oviec s ktorým sme sa tento rok zaradili 
do rozmnožovacieho chovu nového plemena slovenskej dojnej 
ovce, ale i v spracovaní mlieka, neustále zdokonaľovanie tech-
nológie výroby, inovácia výrobkov a hlavne vytrvalosť majiteľky 
a celého kolektívu. O tom svedčia aj viaceré ocenenia, ktoré sme 
v tomto roku získali na súťažiach v Pribyline a vo Východnej. 
Taktiež sme v súťaži  „Chotár roka“získali krásne 3.miesto. v 
kategórii malých fariem do 500 ha. 
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20.

ČO PRINIESOL PRE OBČANOV NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH???  

Vedeli ste, že každý obyvateľ Slovenskej republiky ročne 
vyprodukuje 350 kg komunálneho odpadu? Zloženie tohto 
odpadu znázorňuje obr. č. 1 – príkladná Slovenská kuka nádoba. 
Takto nahádzaný komunálny odpad v jednej nádobe skončí 
na skládkach komunálneho odpadu. Skládkovanie odpadov 
je najhorší spôsob zneškodňovania odpadov. Skládka pôsobí 
na jednotlivé zložky životného prostredia ako voda, vzduch, 
zem, rastliny a živočíchy ale hlavne na naše zdravie. Skládky 
sa postupne napĺňajú a ich kapacity sa blížia k ich uzatváraniu. 
Samotné skládky odpadov menia celý ráz krajiny a pravidelne 
na nich dochádza k úletom plastov do okolia a o zápachu z nich 
ani nehovoriac... Toto je to čo chceme zanechať pre naše budúce 
generácie?  Nové skládky sa už našťastie povoľovať nebudú 
a preto je dôležité zamyslieť sa ako narábame s odpadmi v 
našich domácnostiach – triedime odpady v čo najvyššej miere? 
Alebo všetko ide do kuka nádoby - „smetiaka“ ?

Kuka nádoba (obrázok č. 1) znázorňuje % množstvá 
jednotlivých zložiek odpadov. Až 45 % tvorí biologický 
odpad, ktorý sa dá skompostovať. 14% je papier, 11% je 
plast a 10 % je sklo – sú to zložky, ktoré sa dajú zrecyklovať 
a opätovne použiť. 4% tvorí textil, ktorý vieme hodiť do 
nádoby na textil. 4% tvoria kovy, ktoré taktiež vieme veľmi 
dobre zrecyklovať. 3% sú tvorené tetrapakmi – aj tie sa dajú 
zrecyklovať. S pôvodných 350kg nám v nádobe ostáva už iba 
32kg zostatkového nevyužiteľného odpadu, ktoré by skončili 
na skládke.  

Nový zákon o odpadoch mení fi nancovanie triedeného zberu 
odpadov (papier, plasty, sklo, kovové obaly, elektroodpady). 
Na zaplatenie celého kolobehu odpadu - zber a následné 
zrecyklovanie týchto vytriedených zložiek odpadu musí 
nájsť výrobca fi nančné prostriedky. Tu je ale potrebné aj naše 
pričinenie sa. napr. občan si kúpi vodu minerálky v plastovej 
fľaši. Fľašu následne hodí do kuka nádoby na smeti. Výrobca 
minerálky bude potrebovať viac prostriedkov na to aby si 
dal vyrobiť novú plastovú fľašu z nového materiálu, pretože 

recyklovateľná PET fľaša skončí na skládke... A čo z toho 
vyplýva pre nás konečných zákazníkov? Minerálka bude 
drahšia a zaplatí ju spotrebiteľ – my všetci. Aj preto je dôležité 
odpady triediť. 

Výrobcovia sa nám postarajú o triedené zložky odpadu 
(papier, plasty, sklo, kovové obaly, elektroodpady). No obec sa 
musí postarať aj naďalej o komunálny odpad - smeti, bioodpad 
a drobný stavebný odpad. 

Obci na pleciach ostáva aj opustený odpad tzv. „čierne 
skládky“. To znamená, že obec musí hradiť prostriedky za 
odstránenie čiernych skládok. Je zmysluplnejšie čierne skládky 
vôbec netvoriť, nakoľko sa na ich odstránenie poskladá celá 
obec, či už cez poplatok za odpad, alebo z obecných daní.   

Začnime sa k našej zemi a našej obci správať s úctou a 
začnime aj odpad vnímať inak. Za odpad, ktorý vyprodukujem 
som zodpovedný ja SÁM, nie starosta, nie sused ale JA SÁM. Je 
len v našich rukách, čo zanecháme pre naše budúce generácie. 
Rozhodli ste sa vykročiť cestou čistejšieho, zdravšieho a 
krajšieho prostredia vo svojej obci?   

 

KOMPOSTOVANIE V ZÁHRADE

Kompostovanie je prírodný, riadený = kontrolovaný proces 
za prístupu vzduchu. Kompostovaním premieňame pôvodné 
organické látky tzv. bioodpad (napr. tráva, lístie, podrvené 
konáre, zvyšky z ovocia a zeleniny...) na kvalitné hnojivo = 
kompost pre našu záhradku. Proces kompostovania prebieha 
pomocou živých pôdnych organizmov (napr. dažďovky, 
roztoče, mravce...) a mikroorganizmov, ktoré spoločne 
premieňajú bioodpad na plnohodné hnojivo = kompost .

Domáce kompostovanie má tú výhodu, že vieme, čo si do 
kompostu dáme a výsledný kompost ostáva priamo využiteľný 
pre naše potreby. Môžeme takto vrátiť záhradke živiny, ktoré 
sme z nej formou úrody odobrali.

VÝZNAM KOMPOSTU: 
■ Používaním kompostu pôdu obohacujeme o 
organické látky a humus. 
■ Zlepšujeme mechanicko-fyzikálne vlastnosti 
pôdy, najmä pórovitosť a vlhkosť pôdy.

■ Zlepšujeme fyzikálno - chemické vlastnosti pôdy 
– kompost dokáže na seba viazať ťažké kovy a 
dusičnany.
■ Humus, ktorý je v komposte zvyšuje odolnosť 
pôdy proti okysleniu.
■ Zlepšujeme biologické vlastnosti pôdy – zvyšujeme 
množstvo pôdnych mikroorganizmov.
■ Kompostom zabezpečíme rastlinám dostatok živín 
počas celého vegetačného obdobie.
■ Zvyšujeme výnosy pestovaných plodín a 
zlepšujeme ich kvalitu.
■ Používaním kompostu znižujeme riziko výskytu 
chorôb a škodcov pri pestovaní ovocia a zeleniny.
■ Použitím kompostu pri výsadbe zabezpečíme 
úspešnejšie zakorenenie nielen priesadám ale aj 
stromom a krom. 

Spracovala: Ing. Ďurišová 

rocenka2017.indd   20 4.2.2018   20:48:28


