
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, milí hostia! 

Na začiatok chcem poďakovať všetkým občanom obce Pružina za účasť v týchto spojených 

komunálných voľbách, účasť sa blížila k 60%, čo je fakt, že občanom našej obce stále zaleží na jej 

osude. Volebné výsledky som prijal skromne, s pokorou, preto chcem úprimne z celého srdca 

poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoju dôveru. Je to pre mňa veľká pocta a zároveň zodpovednosť.  

Gratulujem Vám pani poslankyne a páni poslanci k zvoleniu do obecného zastupiteľstva. Máme tu 

aj nové tváre, s ktorými prichádzajú aj nové, verím, že konštruktívne myšlienky a  nápady, ktoré 

budú prospešné pre našu obec. Starosta a poslanci vždy za môjho pôsobenie vystupovali ako jeden 

celok, ktorý vždy šiel jedným smerom a za dobro vecí. Verím , že tomu bude aj naďalej. 

Budete sa stretávať s občanmi, ktorí na Vás budú klásť svoje požiadavky, preto Vás chcem požiadať  

aby ste ich ďalej posúvali nám, aby sme ich riešili k ich spokojnosti. No nie všetko sa dá vyriešiť, 

predovšetkým najväčšie problémy tvoria majetkové pomery v rodine, dedičské 

konania,pozemkové nezrovnalosti, zlé rodinné a susedské vzťahy, preto týmto občanom  musíme 

zabezpečiť odborné poradenstvo alebo odbornú právnu pomoc.  

Vrátim sa k tomuto roku, ktorý sa blíži ku koncu. Z môjho pohľadu ho hodnotím ako veľmi úspešný  

pretože sme slávili 750.výročie prvej písomnej zmienky o obci, pri tejto príležitosti sme vybudovali 

parkovaciu plochu tu pri obecnom úradu, vydali sme hodnotnú knihu, ktorá sa stretla s veľkým 

záujmom,  dokončili sme asfaltovanie miestnych komunikácií na Priedhorií, vybudovali sme zberný 

dvor, ale myslím si, že naši občania mali najväčšiu radosť z toho, že po rokoch tu opäť máme 

obvodného lekára . Musíme ešte dotiahnúť zriadenie lekárne v starom zdravotnom stredisku, aby 

občania mali komplexnú službu, hoci musíme vysťahovať funkčnú posilnovňu, čo bude k nevôli 

predovšetkým mladých ľudí , ktorí ju navštevujú. Nie všetky rozhodnutia sú populárne , ale 

musíme rešpektovať nevyhnutné potreby našich občanov. Uvádzam to preto, lebo tieto veci 

prebiehajú kontinuálne, cez jednotlivé roky a treba ich dotiahnúť do úspešného konca. Po ročnej 

kontrole na MŽP sme dostali súhlas na nákup technologického vybavenia zberného dvora, 

tento nákup sa fyzicky nedá zrealizovať do konca roka, preto ho budeme realizovať až v roku 2023. 

Hoci sme si chceli robiť zimnú údržbu ešte v roku 2021. Chcem pokračovať  v rozbehnutých 

projektoch, na ktoré máme vyčlenené finančné prostriedky, pretože rok 2023 bude veľmi náročný 

a budeme si musieť dobre zvážiť do čoho sa pustíme. V prvom rade musíme zabezpečiť chod obce 

a finančné prostriedky, ktoré ostanú môžeme použiť na kapitálové výdaje. Stále nevieme koľko 

budeme platiť elektrickú energiu a plyn , preto sa musíme pripraviť na všetky alternatívy 

zdražovania týchto energií.  Obec  sa nachádza  v blízkosti CHKO Strážovské vrchy  a počas môjho 

pôsobenia sme sa snažili, všetky odberné miesta riešiť v záujme ochrany životného prostredia  

a ekológie.  Žiaľ, na neodbornosť a nekompetetnosť predstaviteľov súčasnej vlády doplácame 

všetci, každý jeden občan SR, každá jedna obec a mesto. Nerozumiem , niektorým statusom 

politikov na sociálnych sietach , kde píšu ako bude lepšie, ako keby žili v inej republike alebo majú 

vytvorené svoje skupiny podporovateľov a nevidia reálny život v naších obciach a mestách. Prosím 

Vás neznižujme sa k takémuto spôsobu komunikácie a používajme svoj zdravý rozum.   

V našej obci nemáme telocvičňu, nemáme zariadenie pre seniorov, stavby, ktoré by v jednom 

prípade zlepšili vyučovací proces hlavne pre mladých ľudí a druhom by sme zabezpečili prežiť 

dôstojnú starobu v našej obci. A stárneme všetci a príde čas , že každý z nás bude potrebovať 

takéto zariadenie. Cheme pokračovať v budovaní chodníka na dolnom konci, ktorý je dôležitý pre 

bezpečnosť našich občanov. Je ťažké rozhodnúť, čo je dôležitejšie.  

Máme starú faru, kde pôsobil velikán slovenského národa rímsko-katolícky kňaz a spolu zakladateľ 

Matice Slovenskej Štefan Závodník, ktorý je v našej obci pochovaný, ktorá je v dezolátnom stave 



a nedarí sa nám ju obnoviť. Preto by som chcel možno z plánu obnovy sa pustiť do tohto projektu, 

aby sa nám ju  podarilo zachrániť. Naša obec je prevažne katolícka a ja sa verejne hlásim k odkazu 

Štefana Závodníka, ktorý uznával tradičnú rodinu a tradičné duchovné hodnoty .  

Som veľmi rád, že v obci po rokoch pandemie sa pomaly rozbieha šport, kúltúra, funguje folkórny 

súbor, ktorý svojím vystupením na oslavách 750.výročia potvrdil, že sa uberáme dobrým smerom. 

Veľké poďakovanie patrí Andrejovi Haviarovi umeleckému vedúcemu a všetkým členom súboru. Po 

dvoch rokoch KEC opäť zorganizoval cyklo maratón pre tých najmenších o čom svedčí aj účasť cez 

200 pretekárov. Poďakovať chcem Jánovi Priedhorskému , ktorý vie vždy dať dokopy partiu 

správných  ľudí. Tradične sme hrdý na našich hasičov, ktorý sú zaradený „A“ kategórií hasičských 

jednotiek. Ich prístup a nasadenie oceníme vždy až pri nejakých živelných udalostiach . Možno aj za 

ich dobrú prácu si ľudia zvolili práve predsedu DHZ Pavla Priedhorského za poslanca, hoci občas 

musím hlbšie načrieť do obecnej pokladnice na ich výdaje.   Nesmiem zabudnúť ani na klub 

dôchodcov, ktorí sa pravidelne stretávajú v kultúrnom dome, chodia na zájazdy po celom 

Slovensku a zúčastnili sa tohtoročnej olympiády seniorov v Považskej Bystrici , kde obsadili dve 

tretie miesta . Dovoľte mi poďakovať p. Vilme Gazdíkovej za jej vedenie tohto klubu. Všetky tieto 

oblasti, ktoré som menoval ľudia vykonávajú dobrovoľne, bez nároku na honorár , niekedy aj 

ohovaraním ich činnosti a možno sa dá niečo robiť aj lepšie, preto uvítam Vašu aktivitu pri ich 

fungovaní, príp . zapojením sa do ich činností. Myslím si , že sa zhodneme , že ich aj naďalej 

budeme finančne podporovať , aby šírili dobré meno našej obce. 

Možno mnohí nevedia, že v miestnej časti Briestenné prebieha komasácia od roku 2021, že je to 

projekt, na ktorý sme podávali žiadosť v roku 2010, kolko stálo úsilia a námahy jeho presadenie, 

ale po jeho úspešnom dokončení, budú mať naši občania vysporiadené svoje pozemky s oveľa 

vyššou hodnotou. A tento proces k.ú. Pružina ešte len čaká.    

 Mojou snahou je pomáhať všetkým, ktorí pomoc potrebujú, bez ohľadu na to, kto akú kampaň 

viedol. Predovšetkým  pomáhať sociálne slabším. Mladým pomáhať pri výstavbe svojích rodinných 

domov, tým starším lepšie zvládnúť jeseň života. Zabezpečiť pre nich sociálne opatrovateľky. 

Cieľov je veľa, ale som realista, ktorý chce viesť našu obec bez zadlžovania, bez zbytočných  emocií  

aj naďalej zlepšovať podmienky na život a hlavne, aby vládol v obci pokoj, ktorý je tak potrebný 

pre všetkých ľudí. 

Do tejto náročnej práce nám želám spoločne hlavne pevné zdravie, veľa síl a božie požehnenie do 

našej práce , lebo bez božieho požehnania sú márne ľudské namáhania. A naše volebné obdobie 

uplynie rýchlo ako voda.  

  

 


