
Vážení páni poslanci, pani poslankyňa a milí  hostia 

 

Dovoľte mi v prvom rade opätovne poďakovať občanom  obce Pružina za zvolenie 
do funkcie starostu obce Pružina. Hoci tento rok mali tieto voľby špecifický charakter, 
naši občania ukázali, že veci verejné im nie sú ľahostajné. Hoci môj osobný odhad 
na účasť vo voľbách bol nižší oproti reálnym číslam. 

Chcem pogratulovať Vám páni poslanci k opätovnému zvoleniu, niektorým k prvému 
zvoleniu do funkcie poslanca obecného zastupiteľstva v Pružine. Som veľmi rád, že v 
našom zastupiteľstve zasadne aj predstaviteľka nežného pohlavia. Všetkým  nám 
prajem, aby sme si vytvorili príjemnú pracovnú atmosféru a verím v dobrú 
spoluprácu. Práve Vy poslanci sa budete stretávať s občanmi našej obce, ktorí na 
vás budú klásť úlohy, požiadavky. Preto Vás chcem požiadať, aby ste sa všetky tieto 
podnety  snažili prenášať na mňa a pracovníkov obecného úradu, aby boli riešené k 
spokojnosti občanov, pretože čas beží rýchlo a obdobie štyroch rokov uplynie ako 
voda a mnohí z Vás sa budú uchádzať opäť o post poslanca. 

Z môjho pohľadu sa dá predchádzajúce volebné obdobie hodnotiť ako úspešné. 
Dokončili sme viacero úspešných projektov, ktoré výrazne pomohli k rozvoju našej 
obce. Ten najvýraznejší bol "Prístavba a stavebné úpravy MŠ", ktorým sme zvýšili 
kapacitu o 20 detí. Prvýkrát sme uspokojili potreby všetkých rodičov  na umiestnenie 
ich detí do MŠ. Zrekonštruovali sme budovu obecného úradu a upravili jeho okolie, 
čím sme budovu premenili na modernú a úspornú. Ďalej v oblasti environmentálnej 
výchovy sme realizovali projekt domáceho kompostovania,  občania dostali zdarma 
vlastný kompostér a tým, by sme mali znížiť aj množstvá komunálneho odpadu.  

Žiaľ, vyskytol sa aj problém, na ktorom obec nemá žiadny podiel, nemáme 
obvodného lekára pre dospelých. Systém zdravotníctva na Slovensku je zlý. 
Nedostatok všeobecných lekárov nepostihol len našu obec a najviac trpia naši 
občania, predovšetkým tí starší. Preto by som Vás vyzval, aby sme spoločne hľadali 
lekára pre našu obec. Nebude to jednoduché, ale verím, že spoločnými silami 
dokážeme niekoho do obce pritiahnuť. Spomenul som tých najstarších občanov a 
práve pre  nich by som chcel vybudovať domov sociálnych služieb alebo penzión, 
aby jeseň života prežívali v rodnej obci. Patríme k obciam, ktorá má najviac 
opatrovateliek a opatrovaných ľudí v okrese Považská Bystrica, čo nás ročne stojí 
nemalé finančné prostriedky, tým by sme tento problém vyriešili. 

Ďalej by som chcel odstrániť dlhoročný problém v našej ZŠ Štefana Závodníka a to 
vybudovať telocvičňu. Hoci sme úspešne realizovali projekt zateplenia, rekonštrukcie 
a výmeny okien a škola slúži svojmu účelu vyše 50 rokov, a za tento čas všetci žiaci 
musia cvičiť v nevyhovujúcich priestoroch. Boli kedysi aj sľuby za minulého režimu, 
žiaľ ostalo len pri nich. Počas môjho pôsobenia každý rok podávame žiadosť o 
dotáciu na jej výstavbu, ale neúspešne.  

V budúcom roku budeme v spolupráci s TSK realizovať projekt rozšírenia a obnovy 
povrchu cesty E 1970 smerom na horný koniec. 



Spomeniem ďaľšie rozpracované projekty:  vybudovanie zberného dvora  alebo 
vystavba rozhľadne, dokončenie kanalizácie, úprava miestnych komunikácií a tak by 
som mohol pokračovať. Rád privítam Vaše návrhy a nápady ako neustále zlepšovať 
kvalitu života v našej obci. Konečne sa nám podarilo aj na kultúrnom poli oživiť 
spomienky na slovenský folklór a to vďaka iniciatíve Andreja Haviara, ktorý vedie v 
škole tanečný krúžok. Budeme sa snažiť podporovať aj túto iniciatívu zakúpením 
krojov pre ich vystúpenia. 

Organizovanie každoročných podujatí ako výstup na Strážov a KEC cyklomaratónu 
dokazujeme, že aj v amatérskych podmienkach dokážeme pripraviť podujaita na 
vysoko profesionálnej úrovni, o čom svedčí aj zvyšujúci sa počet účastníkov. Zato sa 
chcem všetkým organizátorom z úprimného srdca poďakovať a takto ich podporiť, 
lebo šíria dobré meno našej obce po celom Slovensku. Uvítal som,  že do obecného 
zastupiteľstva sa dostali dvaja poslanci, ktorým osud športu v našej obci nie je 
ľahostajný. Verím, že vďaka ich podpore sa podarí oživiť túto oblasť. 

Nedá mi nespomenúť spoluprácu aj na duchovnom poli v našej obci. Po príchode 
nového kňaza sa spolupráca, ktorá bol na dobrej úrovni ešte zlepšila a budem sa 
snažiť zo všetkých síl tomuto božiemu robotníkovi pomáhať. Pretože keď obec žije v 
duchovnej jednote, vtedy sa dá napredovať. V tejto spolupráci vidím aj možnú 
záchranu starej fary v rámci realizácie nejakého projektu.  

Cieľov by bolo oveľa viac, žiaľ musíme byť realisti a púšťať sa do projektov, ktoré 
dokážeme zvládnuť bez zadlžovania našej obce.   

To som len v krátkosti priblížil smerovanie našej obce v nasledujúcom období a 
zároveň Vás chcem požiadať o pomoc pri plnení týchto cieľov, prípadne bude vítaný 
každý jeden nápad, projekt, ktorý by sme s Vašou pomocou mohli realizovať, pretože 
máte svojich blízkych a známych, ktorí by mám s ochotou mohli pomôcť. 

Do tejto náročnej práce Vám želám hodne zdravia, šťastie, pevné nervy a božiu 
pomoc. A keď budeme bilancovať  naše funkčné obdobie, aby sme mohli s hrdosťou 
povedať, že sme zanechali po sebe dobrú prácu a dokončené diela.             

 

 

 


