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ROČENKA OBCE PRUŽINA

■ ŠÍRIA DOBRÉ MENO OBCE PRUŽINA

BRIPET - Ján Briestenský, Jozef Petrovič, SHR Apoleníková - Oľga Apoleníková, Potraviny Moravčíková - Monika Moravčíková,
Autodoprava Jance - Anton Jance, Obchod s drevom - Píla Tŕstie - Ján Belavý, Pohostinstvo Kopeček - Eva Šebáková, Pizzeria
pod Orechom - Ján Janiga, Kaderníctvo Lenka - Lenka Turzová, Krov-mont - Dušan Jance, DJ Trambus - Martin Kubiš,
Reštaurácia Včielka - Martin Jakubech, Kvety a darčeky - Miroslava Krajčoviechová, Ovocie-zelenina - Pavol Kardoš, Masážny
salón Pohoda - Alena Belavá, Lekáreň Belmedika, MUDr. Helena Omelková, MUDr. Božena Ivorová, Textil a kozmetika Ľubica
- Ľubica Kronerová, Ing. Alica Mičeková, Petermontáž - Peter Velič, Stolárstvo Priedhorský - Ján a Peter Priedhorskí, Ing. Igor
Krištofík, HANT - Anton Haviar, Stolárstvo Kostka - Michal Kostka, Penzión pod Strážovom - Vita Pružina, VK - SOK - Viktor
Kvaššay, FERRMONT Púchov, RZPriedhorie - Ivan Krúpa, ADOZEP - Pavol Ďuriš - Dušan Pažitný, AV_stolárstvo - Anton
Valášek, Pálenica Pružina - Jozef Šebák, VODA-PLYN-KÚRENIE - Milan Ďurček, Inštalatér - Stanislav Svitek, MEGAWASTE
Slovakia s.r.o., Vrbata - reklamná agentúra, žiaci a učitelia ZŠ Štefana Závodníka, obyvatelia obce Pružina.
ĎAKUJEME

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE PRUŽINA

Milí

spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som vám aj prostredníctvom dotácie na rekonštrukciu obecného úradu, ktorú
nového čísla našej ročenky zaželal v tomto budeme realizovať v tomto roku.
roku všetko dobré. Želám vám hlavne zdravie,
V katastri obce sme obnovili dve lesné cesty
spokojnosť, šťastie a pohodu každý deň.
na Samostriel a cestu Hlboká. Tým sa zlepšila
dostupnosť pri pestovateľskej činnosti v lesoch
Prešlo desať rokov, odkedy pôsobím vo a v prípade, ak by vznikol požiar. Som veľmi
funkcii starostu. Vybrali ste si ma, dali ste mi rád, že budú slúžiť všetkým. Akcie, ktoré sme
dôveru. Ďakujem vám, že ste mi verili, že ste zrealizovali v minulom roku sme sa snažili
stáli pri mne, že ste boli ochotní pomáhať.
zachytiť v tejto ročenke 2016. Veríme, že pri jej
Desať rokov je z môjho pohľadu dosť dlhá listovaní si radi spomeniete na pekné podujatia,
doba, kedy sa už dá bilancovať, obzrieť sa späť spoznáte sa na fotograﬁách, prečítate si mená
na to, čo sa nám spoločnými silami podarilo novonarodených detí i občanov, ktorí oslávili
vybudovať. Ale myslieť aj na budúcnosť, čo významné životné jubileá. Zaspomínate si aj na
plánujeme, čo by sme ešte chceli uskutočniť.
tých, ktorí žili medzi nami a už nás opustili.
Obec je ako jedna veľká rodina. V nej sa stále
Moje poďakovanie patrí najmä všetkým
niečo deje, každý deň treba niečo riešiť, niekomu poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí mi
pomôcť, poradiť, o niečom rozhodnúť alebo pomáhajú pri náročnej práci pri spravovaní
sa s niekým aj rozlúčiť. Denne sa stretávame, obce. Spoločnými silami sa snažíme prijímať
rozprávame, diskutujeme, radíme, hľadáme najlepšie rozhodnutia v prospech všetkých
možnosti, riešenia... A mojou snahou je nájsť občanov. Zároveň z úprimného srdca ďakujem
to najlepšie riešenie, pomôcť každému. No nie vám, všetkým spoluobčanom, ktorí aktívne
vždy sa to dá. Niektoré veci sa podaria, niektoré spolupracujete a pomáhate, aby sa naša obec
nie. Niekedy je spokojných ľudí viac, niekedy rozvíjala. Je to dôkaz, že jej osud vám nie je
menej. Ale taký je život. Striedajú sa v ňom dni ľahostajný. Som presvedčený, že spoločnými
slnečné aj zamračené.
silami sa nám aj v tomto roku podarí zrealizovať
V roku 2016 bola naša obec úspešná pri naše plány na zveľadenie obce.
viacerých žiadostiach o dotácie. Vďaka nim
Želám nám všetkým veľa elánu, nadšenia
sa nám podarilo zrealizovať uvedené akcie - a odvahy nebáť sa „natiahnuť krídla našich
rozšírenie kanalizácie na horný koniec, čím sme snov“. Aby sme našu Pružinu premenili na
výrazne prispeli k zlepšeniu životného prostredia miesto, kde sa všetci budeme dobre cítiť, kam
v tejto časti, rekonštrukcia kotolne na obecnom sa vždy budeme radi vracať a ku ktorému sa
úrade a vypracovanie nového územného plánu budeme s hrdosťou hlásiť.
obce. Tesne pred vianočnými sviatkami sme ako
vianočný darček dostali rozhodnutie o schválení
starosta obce Pružina

Michal Ušiak

Žiadny cieľ nie je tak ďaleko, aby naň nedosiahli krídla tvojich snov. W. Smith
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PREHĽAD INVESTIČNÝCH AKCIÍ V ROKU 2016 v EUR
Investičná akcia
Kanalizácia - Environfond
Nákladné vozidlo OÚ
Kamerový systém v obci - rozšírenie
Projekty k zníž.energ.nároč. budov
OÚ- Rekonštr. kotolne-Environf.
Bežec.dráha pri viacúčel. ihrisku
Územný plán obce - ŠR a vlastné
Rozhľadňa-projekty, prieskum
Miestne komun. - rozšír. Priedhorie
Verej. osvetlenie - rozšír.-Klokočová
Zateplenie stropu v KD
Rek.a modernizácia - zasadačka OÚ
SPOLU

ŠR
199 999,98

Dar

21 320,00
13 622,00

234 941,98

12 000,00
12 000,00

Vlastné prostriedky
18 024,80
2 700,00
3 360,00
5 880,00
1 548,26
13 351,38
6 371,00
6 735,36
3 085,54
17 043,59
7 216,69

Spolu
218 024,78
2 700,00
3 360,00
5 880,00
22 868,26
13 351,38
19 993,00
6 735,36
3 085,54
17 043,59
7 216,69

67 291,82

314 233,80

■ ČISTENIE OBCE

Čistenie doliny po zime vďaka iniciatíve zástupcu starostu Ing.
Jaroslava Beňadika. Spolu s ďalšími nadšencami boli po zime
vyčistené priekopy okolo ciest smerom na Tŕstie a Ďurďové. Na
zberný dvor vyzbierali dve plné autá.
ZBERNÝ DVOR PRUŽINA
OTVÁRACIE HODINY
OD 1.12. DO 31.3.
PONDELOK
13.00 - 17.00
STREDA
13.00 - 17.00
PIATOK
13.00 - 17.00
SOBOTA
9.00 - 12.00

2.

OD 1.4. DO 30.11.
14.00 - 18.00 hod.
14.00 - 18.00 hod.
14.00 - 18.00 hod.
9.00 - 12.00 hod.

■ NOVÁ ZASADAČKA A VYNOVENÉ PRIESTORY NA OÚ

Priestory OÚ a zasadačka OÚ. Podarilo sa nám obnoviť zasadačku
obecného úradu a priestory v ňom. Zasadačku sme izolovali,
zateplili a všetko dostalo nový šat. Poďakovanie patrí Antonovi
Haviarovi a Viktorovi Kvaššayovi, ktorí tieto práce ﬁnancovali.

PREHĽAD INVESTIČNÝCH AKCIÍ V ROKU 2016

■ ATLETICKÝ OVÁL
■ REKONŠTUKCIA KOTOLNE NA OÚ

Kotolňa na obecnom úrade, aj vďaka poskytnutej dotácií z
Environmentálneho fondu sme zrekonštruovali kotolňu na
obecnom úrade. Staré dvadsať ročné kotle sme nahradili novými a
úspornými kondenzačnými kotlami, pribudla aj regulácia kúrenia
na vonkajšiu teplotu.

Dokončili sme atletický ovál okolo viacúčelového ihriska pri ZŠ
Š. Závodníka. Ihrisko spolu s atletickým oválom slúži žiakom na
výučbu telesnej výchovy a k rozvoju ich pohybových aktivít.

■ KANALIZÁCIA OBCE POKRAČUJE
■ ZATEPLENIE STROPU NA DOME KULTÚRY

Zateplenie stropu - podarilo sa nám dokončiť zateplenie stropu
v kultúrnom dome, čím sme výrazne prispeli k úspore na
vykurovaní.

Kanalizácia v obci - Obec Pružina na základe schválenej dotácie z
Environmentálneho fondu pokračovala v rozširovaní kanalizácie
v obci smerom na horný koniec .

■ VANDALIZMUS

■ VEREJNÉ OSVETLENIE V ČASTI KLOKOČOVÁ

Obec zrealizovala prvú etapu rozšírenia verejného osvetleniapodľa
ﬁnančných možností. V tomto roku bude stavba dokončená.

žiaľ, aj v našej obci sa prejavuje vandalizmus. Niektorí jednotlivci
sa nevedia vmestiť do kože a ničia náš spoločný majetok,
ktorý musíme po nich opravovať. Na snímke rozbitá vitrínka v
oddychovej zóne. Chceli by sme apelovať na našich občanov,
aby neboli nevšímaví k takýmto prejavom, pretože takéto činy sú
odsúdeniahodné.
3.

Z HISTÓRIE OBCE PRUŽINA
V zemepise Trenčianskej stolice z r.1889 sa píše, že „Pružina,
ľudnatá obec, otočená vrchmi leží pomerne vysoko, preto
má podnebie drsné. Chotár má malý a i ten je neúrodný.
Obyvatelia nútení sú podomové kupectvo prevádzať s
riadom porcelánovým, skleneným, košíkmi a hračkami,
lebo inak by nevyžili. Pružinské vápno je dobrej povesti.
V chotári zdejšom je kvapľová jaskyňa, Dúpna menovaná.
Ďalšou pamätihodnosťou obce je starobylý kaštieľ, v
ktorom sa veľkého mena, Gabriel Baroš narodil. Do histórie
obce i celého Slovenska sa zapísal ako významná osobnosť
boja za pravdu národa kňaz, národovec a vlastenecký
učiteľ dekan Štefan Závodník, ktorý v tejto obci prežil 35
najplodnejších rokov svojho života.” Toľko citát z knihy
Pružina, história a súčasnosť.
Naša obec sa rozkladá na severovýchodnom úpätí
najvyššieho vrchu Strážovskej vrchoviny „Strážova“ v
nadmorskej výške 377 metrov.
Členitosť nášho chotára dáva aj tým najnáročnejším občanom
obce a širokého okolia možnosť plného turistického vyžitia.
Krásne tiesňavy, vodopády, zvláštna a ojedinelá nádherná
kvetena robí z nášho chotára najbohatšíe územie širokého
okolia. Niektoré rastliny (kortúza žltokvitnúca ﬁalka, ﬁalka
dvojkvetá, iskerník alpínsky, soldamelka karpatská, vstavače
– orchidey a veľa iných druhov nájdeme len na Strážove).
V našich lesoch možno vidieť aj početných zástupcov fauny.
Hlavnou je jelenia zver, ďalej srnčia a diviačia, žijú tu rys
ostrovid, mačka divá, líška, kuna lesná i skalná a jazvec.
Krásavcom našich hôr je medveď hnedý. Z vtáčej pernatej
zveri sa vyskytuje hlucháň, jariabok, sluka, jastrab, myšiak,
krkavec, orol skalný, bocian čierny a iné druhy.
Príroda obdarila okolie Pružiny nevšednými krásami,
žblnkajúcimi potôčikmi s krištáľovo čistou vodou a malebnými
lesnými zákutiami, strmými bralami a rozkvitnutými horskými
lúkami a mnohými dosiaľ ešte neprebádanými jedinečnými
krásami.
Záleží len na nás všetkých, či to uchováme aj pre ďalšie
generácie. Musíme si vážiť a zveľaďovať túto krásu. V
budúcnosti vďaka nej môžeme spolu s obcami Čičmany,
Zliechov, Mojtín viac rozvíjať turistický ruch a nové pracovné
príležitosti.
Ďakujme Bohu za takú krásu.
Ing. Ján Janiga

4.

VIZITÁCIA V NAŠEJ FARNOSTI
■ Novú žilinskú diecézu zriadil Svätý Otec pápež Benedikt

XVI. a za diecézneho biskupa vymenoval Mons. Tomáša
Galisa, pomocného biskupa banskobystrickej diecézy. Naša
diecéza bola zriadená 14.februára 2008, teda vo februári
uplynie deväť rokov.
Nakoľko v zmysle Kódexu kánonického práva má biskup
pravidelne konať vizitácie, navštívil v marci 2016 aj našu
farnosť.
Kánonická vizitácia je cirkevným právom stanovená návšteva
(vizita) v diecéze s úmyslom skontrolovať stav. Vizitáciu koná
sám diecézny biskup, pomocný biskup, generálny vikár,
biskupský vikár, poverený kňaz. Vizitácia sa má konať v
predpísaných časových intervaloch a podliehajú jej farnosti,
kňazské semináre, kláštory, kostoly a kaplnky, katolícke
inštitúcie a domy, posvätné veci a miesta nachádzajúce sa v
diecéze.
Keďže sme pomerne mladá a nová diecéza, otec biskup
Tomáš sa rozhodol ju spoznávať týmto spôsobom – konaním
vizitácií. Nebola to len kontrola, ale hlavne snaha lepšie
spoznávať svoju vlastnú diecézu. Jeho pastoračná návšteva
bola veľkým obohatením pre neho samého, aj pre mňa ako
farára v tejto farnosti, pre pánov starostov našich obcí Pružina
a Ďurďové. A myslím, že nebudem klamať, keď poviem, že aj
pre ostaných veriacich, s ktorými sa stretol buď osobitne ako
s jednotlivcami alebo spoločne vo farskom kostole pri svätej
omši a po nej pri živom dialógu s farníkmi.

Nech všetko, čo sme v tých dňoch zažili a pocítili, nás posilní a
povzbudí do ďalších rokov žiť v pokoji a v porozumení aj ako
ľudia, aj ako občania, aj ako kresťania, aj ako veriaci katolíci.
Mgr. Pavol Gavenda, farár

■ PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE V OBCI PRUŽINA V ROKU 2016
5.

TURISTI V OBCI PRUŽINA
■ ANI TURISTI NEZAHÁĽALI

Opäť sme o rok starší, ale aj obohatení novými poznatkami,
zážitkami. Inak tomu nebolo ani medzi turistami, ktorí sú v
obci združení pod TJ Strážov Pružina a aktívne ich v obci
pracuje 22. Príroda v našom okolí je možno aj štedrejšia než
si zaslúžime. A na to môžeme byť právom hrdí! Preto by sme
si mali vážiť, čo nám ponúka a hlavne ju chrániť. Aj z toho
dôvodu sa naši turisti snažia udržiavať turistické chodníky.
Aj keď priznáme, bolo by potrebné
spevniť ich a očistiť niektoré úseky,
aby boli bezpečnejšie. Tak ako po
minulé roky, aj v roku 2016 turisti
na začiatku roka bilancovali, čo sa
podarilo, ale aj nepodarilo v roku
predchádzajúcom.
Podobne ako v predchádzajúcich
obdobiach sme rok začali pochodom
do katastrom susediaceho Mojtína.
1. mája sme privítali účastníkov
na 41. ročníku výstupu na Strážov.
Prišlo ich takmer 500. Odmenou bol
pamätný list s perom. Vydarenou
akciou bola aj brigáda na kosenie
tráv a úpravu okolia odpočívadiel
smerom do Strážova, Čičmian a v
Riedkej. Po vydarenej práci čakalo
na účastníkov pohostenie, a tak sme
spojili príjemné s užitočným. Nielen
dospelí ale aj mládež sa každý rok
tešia na viacdňový pobyt v Tatrách.

Obľúbeným miestom je Vavrišovo. To sme aj v minulom
roku vybrali za miesto oddychu a zdroj načerpania nových síl.
Takmer tri desiatky turistov s rodinami tak prežili príjemný
predĺžený víkend. Užili si množstvo atrakcií. Nechýbala
návšteva Demänovskej jaskyne v Nízkych Tatrách, súťaže, či
kúpanie v bazéne.
Veľmi dobrá spolupráca je aj s Jaskyniarskym klubom
Strážovské vrchy, v čele s jeho predsedom Mgr. Bohušom
Kortmanom. Jaskyniari svojou činnosťou značne obohacujú
športovo-kultúrne podujatia a šíria dobré meno obce. Za
6.

podujatie „Zelená modrá“, ktorá býva v Čelkovej Lehote boli
ocenení za šírenie tohto druhu kultúry. V rámci tejto akcie býva
sprístupnená aj Pružinská Dúpna jaskyňa, ktorú aj v minulom
roku navštívilo veľa turistov nielen z nášho regiónu. V jaskyni
opäť nechýbal koncert, ktorý je tiež lákadlom pre mnohých.
Aj z týchto dôvodov sme preto koncom roku zorganizovali v
kultúrnom dome s našimi jaskyniarmi milú besedu nielen o
našich jaskyniach. Zúčastnilo sa jej veľa priaznivcov nielen z

obce. V programe bolo aj premietanie ﬁlmov, pútavý výklad
B. Kortmana, či projekcie o jaskyniach. Záver nám jaskyniari
spestrili svojimi vlastnými piesňami.
V obci je aktívny aj Klub extrémnych turistov, ktorých
hlavnou úlohou je organizovanie Cyklomaratónu. Jubilejný X.
ročník zvládli vynikajúco. Keďže turistika a cykloturistika úzko
súvisia, naši členovia na tomto podujatí pomáhajú na tratiach.
Podujatie si vyžaduje okrem ﬁnancií aj veľa nadšencov. V jeseni
sa osvedčila akcia pri „Kortmanke“ pod názvom „Strážovské
vrcholenie“, ktorej organizátorom sú jednak jaskyniari, ale
predovšetkým občianske združenie Mikroregión Strážovské
vrchy. Jeho členom je aj naša obec. Naši členovia nechýbajú
ani tu. Podujatie sa koná vždy v prvú októbrovú nedeľu.
Záver roka tradične patrí vianočnému pochodu do Čičmian.
A ako inak môže náš turista ukončiť starý rok, ak nie na
majestátnom Strážove. V minulom roku privítal rekordný počet
účastníkov aj vďaka vynikajúcemu počasiu. O dobrú náladu,
milé stretnutia a pohodu nebola núdza. V minulom roku nás
poctil svojou návštevou aj náš župan Ing. Jaroslav Baška. Teší
nás, že CHKO Strážovské vrchy sú vyhľadávaným miestom
nielen našich turistov. V pamätných knihách nachádzame
odkazy z Čiech, Moravy, Poľska, aj z Ameriky. Preto sa
naďalej chceme starať o toto územie a zachovať ho aj pre tých,
čo prídu po nás! Naše úsilie si vyžaduje pomoc aj od iných.
Preto touto cestou ďakujeme vedeniu obce za podporu našich
podujatí v prospech občanov i návštevníkov. Marta Belavá

ÚSPEŠNÍ JASKYNIARI V OBCI PRUŽINA

■ JASKYNIARSKY KLUB STRÁŽOVSKÉ VRCHY

Jednou z organizácií, ktoré pôsobia v Pružine a jej okolí už
dlhší čas je Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej
speleologickej spoločnosti. Má vyše 40 členov. Tí sa pod
vedením predsedu Bohuslava Kortmana venujú prieskumu a
výskumu jaskýň, ich poznávaniu, dokumentácii a ochrane, ako
aj sprístupňovaniu odbornej i širokej verejnosti vrátane občanov
Pružiny a okolitých obcí. Zásluhou speleológov boli nedávno
vyhlásené za verejnosti voľne prístupné Pružinská Dúpna
jaskyňa (v období máj – október) a Babirátka, (od januára
2016) Partizánska jaskyňa na V. Maníne. Tento rok Dúpnu v
sprievode jaskyniarov navštívilo viac ako 1000 záujemcov od
nás i zo zahraničia. Mnohí z návštevníkov si prezreli aj výstavku
na jaskyniarskej základni v Priedhorí a nové informačné tabule
na náučnom chodníku K. Brančíka, ktorý vedie k jaskyni od
Pizzerie pod orechom. Túto najznámejšiu jaskyňu Strážovských
vrchov spolu s domácimi jaskyniarmi už niekoľko rokov

skúmajú paleontológovia z Brna. Tento rok sa im podarilo
získať v Dúpnej ďalšie nálezy a poznatky o veľkých šelmách z
poslednej ľadovej doby. Verejnosť o nich informovali jaskyniari
prostredníctvom vydaných nových propagačných materiálov,
ale aj na podujatiach, ktoré zorganizovali v spolupráci s OZ
Mikroregión Strážovské vrchy a s podporou našej obce – v
dňoch 25. a 26. júna. Bol to VI. ročník ZELENEJ MODREJ,
počas ktorej sa v Dúpnej konal organový koncert a jaskyňa bola
elektricky osvetlená a 2. októbra na Kortmanke STRÁŽOVSKÉ
VRCHOLENIE (III. ročník) s návštevou známej priepasti. V
októbri navštívili Dúpnu žiaci pružinskej ZŠ Š. Závodníka a
družobnej ZŠ Orlová z Českej republiky.V novembri jaskyniari
s obecným úradom pripravili pre našich občanov v kultúrnom
dome prezentáciu jaskýň a svojej činnosti. O pôsobení JK
Strážovské vrchy a o jaskyniach v okolí Pružiny sa verejnosť
dozvedela aj z miestnej, regionálnej i celoslovenskej tlače a
ostatných médií vrátane RTVS.

7.

NA SALAŠI V PRUŽINE
■ BAČOVA CESTA

Aj v tomto roku sa naplno rozbehla krásna a už tradičná
„Bačova cesta“. Je to jedinečné podujatie, kde sa ľudia majú
možnosť zoznámiť s našimi ovčiarskymi tradíciami, kde si
labužníci môžu vychutnať vynikajúce syrárske špeciality z
ovčieho mlieka či iné salašnícke výrobky. Je to miesto, kde si
návštevníci môžu oddýchnuť od každodenného zhonu.
Podujatie Bačova cesta tu otvorila majiteľka Oľga
Apoleníková. Návštevníkov pozdravil aj primátor mesta
Považská Bystrica, starosta obce Pružina, predseda OZ
Bačova cesta Ing. Ľudovít Urbanovský a napokon predseda
Zväzu chovateľov oviec a kôz Ing. Igor Nemčok. Na Salaši
v Pružine nechýbal ani bohatý program ľudovej hudby a
folklórnych súborov. S prednáškou o bryndzi tu vystúpil Ing.
Karol Herian, CSc. A bolo tam ešte mnoho ďalších atrakcií.
Ľudia mali možnosť zakúpiť si vynikajúce ovčie špeciality a
oddychovať pri dobrom programe.
Možno sa nezaujatým návštevníkom zdá, že ovčiarske
slávnosti a Bačova cesta sú podujatia len na spestrenie života
na dedine. No majú oveľa väčší zmysel a poslanie. Návštevníci
týchto podujatí si podvedome pripomínajú, kde sú naše
slovenské vidiecke korene. Naše územie predsa dlhé stáročia
žilo z poľnohospodárskej výroby a zvlášť z chovu oviec. Máme
na to predsa vynikajúce prírodné podmienky. Skutočnosťou
však je, že na Slovensku sa rapídne znížila živočíšna výroba a
vyše 50 % skonzumovaných potravín sa dováža zo zahraničia.
Hoci pred r. 1990 sme boli potravinovo sebestační a potraviny
sme ešte aj vyvážali. Žiaľ, za posledné roky sme stratili
potravinovú sebestačnosť, u mládeže sa stratil vzťah k pôde,
zanedbali sme poľnohospodársku výrobu, prepustili vyše 70%
pracovníkov.
Poľnohospodárska výroba a aj samotné ovčiarstvo, to nie
je iba nepatrná časť podnikateľských aktivít. Má to aj širší
celospoločenský význam. Práve zdravé poľnohospodárstvo
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dáva nielen čerstvé produkty, ale dáva ľuďom prácu, dáva
zdravú nekonzervovanú výživu, vytvára krajinotvorbu a
zasahuje aj do ekológie.
Na podujatiach Bačovej cesty sa návštevníci mohli presvedčiť,
že farmárska výroba domácich tradičných potravinárskych
výrobkov je vynikajúca, že sú tu ešte veľké možnosti na ďalší
rast. Táto Bačova cesta a podobné tradičné ovčiarske i ľudové
slávnosti by nám všetkým mali pripomenúť naše ľudové
tradície, náš vzťah k prírode, vzťah k pôde a zvieratám. A
mali by učiť ľudí zdravo sa stravovať i žiť. Mali by sme si
viac vážiť to, čo tu na krásnom Slovensku máme. Mali by sme
postupne byť znova potravinovo sebestační a naučiť ľudí a
najmä mládež, že zdravo a dobre žiť sa dá v spojení s prírodou.
Donekonečna predsa nevyžijeme iba z priemyslovej výroby,
prípadne z montovania automobilov. Práve potraviny sa vo
svete stávajú čoraz viac dôležitou strategickou surovinou.
Ing. Karol Herian, CSc.

NA SALAŠI V PRUŽINE

■ NA SALAŠI PRI GULÁŠI

V septembri t.r. sa opäť uskutočnili na Salaši v Pružine už
tradičné oslavy salašníctva pre širokú verejnosť s priliehavým
názvom „Na salaši pri guláši“. Tentokrát to bol už XI. ročník.
Toto mimoriadne podujatie, ktoré si už získalo celoslovenský
charakter, robí majiteľka salaša Olinka Apoleníková s
kolektívom svojich pracovníkov. A robí to naozaj profesionálne.
V slnečnom letnom počasí sa tu zišlo vyše 2 tisíc ľudí a to
nielen z obce, ale aj zo širokého okolia a z ostatných regiónov
Slovenska. Boli tam aj predstavitelia obcí, za Združenie
chovu oviec a kôz Ing. Slavo Reľovský, pracovníčka z
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského z Bratislavy
Doc. Margita Obernauerová, CSc., vedúci pracovníci z oblasti
vzdelávania, komunikácie, príbuzných ústavov, atď. Každý
návštevník, ktorý tam prišiel mal určite z toho podujatia radosť
aj pôžitok.

Veľké uznanie a poďakovanie patrí najmä hlavnej
organizátorke pani Olinke Apoleníkovej za dokonalú prípravu
bohatého programu i občerstvenia. Účinkovali viaceré
folklórne súbory, fujarista a nechýbal ani odborný program.
S prednáškou o prínose ovčích syrov a bryndze vystúpil Ing.
Karol Herian, CSc. Videli sme ukážky ťahania syrových nití,
pripravené boli súťaže pre deti i dospelých a aj jazdy detí na
koňoch. Návštevníkov lákali viaceré stánky a hlavne ten, kde
sa varil vynikajúci baraní guláš, tradičné bryndzové halušky,
ale aj bryndzové palacinky či ďalšie domáce špeciality.
Takéto podujatia, ako je už tradičné stretnutie „Na guláši
pri salaši“ treba naozaj podporovať, lebo pomáhajú pri rozvoji

vidieka, ovčiarstva, pri udržiavaní našich ľudových tradícií. A
v neposlednom rade sú propagáciou tradičnej dobrej stravy. V
súčasnej dobe, keď verejnú mienku často ovládajú nadnárodné
spoločnosti a ľudia sú pod tlakom reklamy rôznych atraktívnych,
no často aj nezdravých potravín, má takéto podujatie osobitný
význam. Tie naše tradičné, zdravé výrobky, najmä z ovčieho
mlieka, ako je bryndza, podliehajú rôznym obvineniam a
spotrebiteľ je potom na pochybách, či sú naozaj zdravé. Úvahy
o tom, či konzumovať bryndzu vyrobenú zo surového alebo
z pasterizovaného mlieka sú však bezpredmetné. Oboje majú
svoje prednosti i význam. No netreba sa báť ani vykysnutého
ovčieho hrudkového syra, vyrobeného zo surového ovčieho
mlieka a dobrej bryndze z vyzretého syra. Veď práve kysnutím
syra sa vytvorí kyselina mliečna, ktorá má silné antimikrobiálne
účinky, a tá potlačí všetku banálnu mikroﬂóru. Takéto vyzreté
syry, akým je aj bryndza, majú už dobre stráviteľné rozpustné
zložky bielkovín, potrebné esenciálne aminokyseliny, rozpustný
vápnik ... Preto majú taký veľký význam pri zdravej výžive.
Takmer všetky syrové špeciality z ovčieho i kozieho mlieka,
ktoré sa vyrábajú v krajinách EÚ, sú z nepasterizovaného
mlieka. Nemali by sme preto spochybňovať ani naše tradičné
výrobky z ovčieho mlieka. Ich výrobu a spotrebu by sme mali
podporovať všetkými spôsobmi.
Je veľmi dobre, že Salaš Pružina pomáha udržiavať naše
tradície i dobré tradičné slovenské jedlá. Za to patrí organizátorom
veľká vďaka. Pevne veríme, že to povzbudí aj ďalších chovateľov
a spracovateľov mlieka k zorganizovaniu podobných krásnych a
poučných podujatí.
Ing. Karol Herian, CSc.

■ NAŠI JUBILANTI - JOZEF A MARTA JURKECHOVÍ oslávili 50

rokov spoločného života
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NAŠI JUBILANTI V ROKU 2016
Jubilantom želáme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania v ich ďalšom živote, manželským párom veľa ďalších rokov
spoločného života

■ ANNA BELAVÁ bola v roku 2016 najstaršou občiankou obce,

dožila sa 95 rokov

■ JÁN A KAMILA HAVIAROVÍ oslávili 60 rokov spoločného

života

■ ŠTEFAN A JULIANA KVAŠŠAYOVÍ oslávili 60 rokov
■ ANTÓNIA HAVIAROVÁ sa dožila 95 rokov

spoločného života

■ GUSTÁV
■ MÁRIA JANCE oslávila krásnu 90-ku

■ ŽOFIA KARDOŠOVÁ sa dožila 90 rokov
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A ANNA JAKUBECHOVÍ oslávili 50 rokov

spoločného života

■ FRANTIŠEK A EMÍLIA KARDOŠOVÍ oslávili 50 rokov

spoločného života

NAŠI OCENENÍ JUBILANTI V ROKU 2016

V roku 2015 Obecné zastupiteľstvo v Pružine schválilo
Smernicu - „Zásady udeľovania Čestného občianstva obce
Pružina, Ceny obce Pružina a Ceny starostu obce Pružina za
mimoriadne zásluhy pri rozvoji obce a jej zviditeľňovaní.
■ MARTIN OLŠOVSKÝ

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na „Cenu starostu obce“
Martinovi Olšovskému, ako prvému občanovi v zmysle tejto
smernice.
Sedemdesiatnik Martin Olšovský si toto ocenenie plným právom
zaslúži. V mladosti sa aktívne zapájal do reprezentácie školy a
neskôr obce v kultúrnych vystúpeniach. Neskôr sa vrátil do obce
ako učiteľ, kde dosiahol úspechy v kultúre resp. vo fotokrúžku.
V TJ vykonával rôzne funkcie, nakoniec pracoval ako predseda
TJ. Počas jeho pôsobenia začala výstavba nových kabín na
futbalom ihrisku. Jeho graﬁcké návrhy na symboly TJ sa využívajú
doteraz. Neskôr ako graﬁk pracoval na graﬁckých návrhoch pre
rôzne publikácie, obálky, fotopohľadnice. Má najväčšiu zásluhu
na vydaní publikácie o našej obci pri jej 725. výročím. Jeho

návrhy na pohľadnice Pružiny sú špičkové dodnes. V posledných
rokoch pracoval na knihe Obrazová abeceda stredného Považia, o
čom sa písalo aj v Literárnej revue Slovenska.
Spolu s archeológmi pracoval aj v archeologických lokalitách
v okolí obce.
Bol spoluzakladateľom občianskeho združenia Pamäť a úcta,
kde spracoval rôzne návrhy na tabule a pod. Vždy mu bolo cťou
propagovať našu obec.

■ ING. JÁN JANIGA

Ing. Ján Janiga už v r. 1971 vykonával funkciu poslanca MNV, neskôr
poslanca obecného zastupiteľstva až doteraz.
V roku 1998 bol zvolený do funkcie starostu, kde pôsobil dve funkčné
obdobia. Má podstatnú zásluhu na dokončení plynoﬁkácie obce, rekonštrukcii
cesty aj s chodníkom cez obec, zavedenie optického kábla, siete ORANGE,
T-COM a iné.
Od roku 1965 aktívne hrával futbal za našu obec a neskôr vykonával
funkciu predsedu TJ, kde bol počas jeho pôsobenia zavedený populárny
„Výstup na Strážov“. Bol spoluzakladateľom lyžiarskeho a stolnotenisového
oddielu. Podieľal sa tiež na vzniku mikroregiónu Strážovské vrchy a neskôr
aj občianskeho združenia Pamäť a úcta. Bol hlavným iniciátorom výstavby
sochy sv. Jána Nepomuckého v Priedhorí.
V súčasnom období pracuje ako predseda kultúrnej komisie v obecnom
zastupiteľstve.
Svoje aktivity venuje hlavne propagácii našej obce.
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ŠTATISTIKA OBCE PRUŽINA
■ DETI NARODENÉ V ROKU 2016:

V minulom roku sa narodilo 30 detí, čo je o 10 viac v porovnaní
s rokom 2015. Uvítanie detí sa koná dvakrát do roka. Našim
najmenším občanom prispievame sumou 70€.

Priedhorský Tomáš
Prostináková Liliana
Cvengroš Marek
Jakubík Adrian
Koleková Michaela
Haviarová Nina
Priedhorský Šimon
Žierik Lukáš
Pollák Adam
Gombár Matúš
Gombár Šimon
Hlávka Matej
Priedhorský Matej
Belavý Lukáš
Hrobárik Jakub

Gabrišová Agáta
Haviarová Lívia
Jakubech Marián
Priedhorský Martin
Zvak Marko
Vícen Mathias
Ďurechová Stela
Gabková Tamara
Kardoš Kristián
Kubiš Patrik
Sádecký Alexander
Jurkechová Zara
Miko Martin
Kučmin Matias
Kovár Tomáš

■ OPUSTILI NÁS V ROKU 2016:

Hajdíková Adela
Špánik Alojz
Melová Mária
Briestenská Andrea
Nemec František
Majtán Rudolf
Haviar Eduard
Ďurišová Žoﬁa
Briestenská Zuzana
Hogaj Jozef

Pecho Rudolf
Gazdíková Antónia
Šanobová Oľga
Kukučiar Samuel
Špánik Ondrej
Križan Emil
Moravčíková Elena
Hajdík Emil
Majtán Ondrej
Jurkech Rudolf

■ OPUSTIL NÁS ONDREJ MAJTÁN

28.11.2016 nás vo veku 84 rokov
navždy opustil Ondrej Majtán,
dlhoročný funkcionár, ktorý od
roku 1971 pôsobil ako tajomník
MNV a od roku 1986 -1990
ako predseda MNV. Počas jeho
pôsobenia bola dostavená nová
hasičská zbrojnica a ďalšie stavby
postavené v akcií Z.
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Prehľad počtu obyvateľov v obci Pružina
v jednotlivých rokoch:
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
■ “SOM PRUŽINČAN” so sídlom 018 22 Pružina č. 55

Na základe oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, sekcie verejnej správy, odboru všeobecnej
vnútornej správy a v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona
č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov
a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zo dňa 2. 3. 2016 bolo občianskemu združeniu s
názvom „Som Pružinčan“, so sídlom Pružina 55 Štatistickým
úradom Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 citovaného
zákona pridelené identiﬁkačné číslo (IČO) 50101005.
Občianske združenie má zriadený v Slovenskej sporiteľni
a.s. účet číslo: IBAN SK 7209000000005112140916
s názvom „Som Pružinčan“, na ktorý môžete zasielať svoj
dobrovoľný príspevok na podporu kultúrneho, spoločenského
a športového rozvoja obce Pružina.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V OBCI PRUŽINA

■ HASIČI KEDYSI. Dobroľný hasičský zbor v Pružine má už 136 rokov, na snímke hore hasiči chodili s konským povozom a ručnou

striekačkou. Na snímke dole Fašiangový sprievod, ktorý organizovali hasiči.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA V OBCI PRUŽINA

■ ŠTATISTIKA V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

K 30.6.2016 sme hodnotili 251 žiakov, z toho na I. stupni 100 a
na II. stupni 151 žiakov. Povinnú školskú dochádzku v zahraničí
si plnia 3 žiaci. Do školského obvodu patria aj deti z priľahlých
obcí, ktoré denne cestujú a využívajú spoje MHD. Z Ďurďového
- 5 žiakov z Podskalia – 2 žiaci, z Tŕstia – 23 žiakov, z Dolného
Lieskova - 10 žiakov, z Horného Lieskova – 15 žiakov a zo
Slopnej – 15 žiakov. V škole učí 23 pedagogických zamestnancov.
Školský klub detí má dve oddelenia s kapacitou 50 detí. Technický
chod školy zabezpečuje 1 školník, 1 ekonómka, 1 administratívna
zamestnankyňa a 5 upratovačiek.
■ VZDELÁVANIE ŽIAKOV

V rámci povinného vzdelávania sa žiaci počas celého roku
zúčastňujú aj na ďalších aktivitách, kurzoch, projektoch súťažiach,
akadémiách, exkurziách a výletoch. Pripravujeme kultúrne programy pre obec.
Žiaci I. stupňa absolvovali kurzy dopravnej výchovy na detskom
dopravnom ihrisku v Považskej Bystrici a tiež boli na plaveckom
výcviku v Púchove.
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■ ŠKOLA V PRÍRODE

Žiaci 4. ročníka v počte 25 absolvovali školu v prírode v Jasení v
Nízkych Tatrách. Na platbu sme využili štátnu dotáciu vo výške
100 € na jedného žiaka.
■ LYŽIARSKY KURZ

Štátnu dotáciu 150 € na jedného žiaka sme uplatnili aj pri
lyžiarskom kurze pre žiakov II. stupňa, ktorí boli v rekreačnom
zariadení Ráztoka v Hornej Marikovej.
■ EKO JARMOK

EKO jarmok v Považskej Bystrici – pri príležitosti Dňa Zeme sme
sa v apríli 2016 prvýkrát zúčastnili aj eko jarmoku – mali sme
pripravené výrobky na predaj a prezentovali sme sa aj kultúrnym
programom.
■ ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

Žiačkou školského roka 2015/2016 sa stala Lucia Hlubinová 9.
A – úspešná v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a
školu reprezentovala vo všetkých druhoch športových súťaží.
Katarína Križanová – SJL – v literárnej časti súťaže Európa v

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V OBCI PRUŽINA
škole získala ocenenie na úrovni Slovenska. Žiačku pripravovala
Mgr. Miroslava Talašová.
Barbora Briestenská - z 9. A si bola prevziať v Nových Zámkoch
čestné uznanie v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám
rád Slovensko“. Do 24. ročníka poslala prácu „Sen o Ľudovítovi
Štúrovi“. Žiačku pripravovala Mgr. Petra Mikulíková.
Čestné uznanie v rámci Slovenska získali Šimon Janík a Karin
Balogová obidvaja z 9. B v celoslovenskej literárnej súťaži „O
cenu Dominika Tatarku“. Žiakov pripravovala Mgr. Martina
Ďurišová.
■ MATEMATICKÝ KLOKAN – súťaž v rámci Slovenska – úspešní
riešitelia: Andrea Svítková 6.A., Milan Kubiš 8.A., Sebastián
Turza 7. A.
Veronika Vráblová – získala 1. miesto v okresnom kole súťaže
Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec a v krajskom kole získala
cenu riaditeľky súťaže. Úspešne reprezentovala školu v krajskom
kole aj v súťaži Šaliansky Maťko.
Žiačku pripravovala Mgr. Martina Ďurišová.
■ VESMÍR OČAMI DETÍ

– v regióne boli ocenení Michal Kolek 3.A. a skupinová práca
žiakov I. stupňa
V II. kategórii – 1. m. Lukáš Haviar, 2.m. Nikola Kurejová, 4.
m. Nikola Chlebanová
Žiakov pripravovala Mgr. Zuzana Briestenská.
■ ŠACH – Anastasia Olšovská - úspešná v krajskom kole. Žiačku
pripravovala Mgr. Darina Michálková.
■ STREĽBA ZO VZDUCHOVKY - v krajskom kole reprezentovali

školu: Martina Gazdíková, Karin Balogová, Miroslav Búšik.
Žiakov pripravovala Mgr. Miroslava Talašová.
Florbal dievčatá – získali 3. miesto v trenčianskom regióne
– Jana Kardošová, Lucia Gáliková, Martina Gazdíková,
Karin Balogová, Lucia Haviarová, Katarína Vráblová,
Diana Zacharová, Simona Mlyniská, Monika Olšovská, Lívia
Kvasnicová.
Žiačky pripravovala Mgr. Miroslava Talašová.

OKRESNÉ KOLÁ SÚŤAŽÍ:
■ PYTAGORIÁDA - úspešní riešitelia:
Adam Kubiš 5.A., Milan Kubiš
■ GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

– úspešný riešiteľ bol Adam Kubiš 5.A..

■ OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Andrej Samul zo 7. A. a Gréta Blašková z 9. B získali 2. miesto
v okrese na olympiáde z anglického jazyka. Žiakov pripravovali
Mgr. Petra Mikulíková a Mgr. Mária Šebáková.
■ EURÓPA V ŠKOLE - výtvarná časť – Karolína Baránková
– postup do celoslovenského kola
Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Briestenská.
■ DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO - Okresné kolo – 1. miesto
Soﬁa Osrmanová, Kristián Vrábel, Peter Zachar
V II. kategórii 1. miesto – kolektívna práca žiaci 7. ročníka
Žiakov pripravovala Mgr. Zuzana Briestenská.
■ ŠPORTOVÉ AKTIVITY:

V súťaži družstiev v atletike dievčatá aj chlapci získali 3. miesta
v okresnom kole.
Žiaci, ktorí úspešne reprezentovali školu, boli v máji 2016
odmenení výletom do Martina a do Banskej Bystrice.

SPOMÍNAME NA NAŠICH SPOLUOBČANOV

■ KLADENIE

VENCOV
Každoročne si
položením vencov
spomíname na našich
občanov, ktorí padli
v I. a II. svetovej vojne.
Medzi nimi bol aj
bývalý starosta
Anton Kardoš,
zastrelený fašistami
3.1.1945.
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P.č.
Organizácia
Január
1.
Obec Pružina
Február
2.
ZŠ Š. Závodníka Pružina
3.
Obec Pružina
4.
Obec Pružina
Apríl
5.
Farnosť Pružina
Máj
6.
TJ Strážov - turistika
7.
Oľga Apoleníková SHR
8.
Obec Pružina
9.
Obec Pružina
10.
Klub dôchodcov ...
Jún
11.
Bripet Pružina
Júl
12.
Farnosť Pružina
13.
Jaskyniarsky klub
August
14.
ZO DHZ
15.
Farnosť Pružina
September
16.
KEC Pružina
17.
Apoleníková
18.
ZO DHZ
19.
Jaskyniarsky klub
Október
20.
Jaskyniarsky klub
21.
Obec Pružina
22.
Jaskyniarsky klub
November
23.
Farnosť Pružina
24.
Anton Hogaj
December
25.
Obec Pružina
26.
TJ Strážov - turistika
27.
TJ Strážov - turistika
28.
Farnosť Pružina

16.

Akcia

Dátum konania akcie

Zodpovední

kultúrne vystúpenie HS EMINENT

22.1.2017

E. Ďurišová

Ples
Detský karneval
Obecná zabíjačka

3.2.2017
11.2.2017
25.2.2017

Mgr.D.Michálková
E. Ďurišová
M. Ušiak

Krížová cesta

7.4.2017

F. Jančeková, J.Kováč

41. ročník výstupu na Strážov
41.
ročníkcesta
výstupu na Strážov
Bačova
Deň matiek
Žoﬁjské hody, jarmok
Výstavka ručných prác

7.5.2017
8.5.2017
14.5.2017
21.5.2017
1.5.2017

Ing. M. Belavá
O. Apoleníková
M.Ušiak, ZŠ
M.Ušiak, E.Ďurišová
Ž. Podstraská

Bripeťácke šantenie
Hry pre deti
6.ročník -Zelená modrá

17.6. alebo 1.7.2017

J. Briestenský

júl- august 2017
1. - 2. 7. 2017

F. Jančeková, J. Kováč
B. Kortman

Hasičská súťaž o Pohár Š. Závodníka
Pokladovka - hľadanie pokladu

1.8.2017
29.8.2017

J.Gábriš, P.Kupček
B. Cvengrošová..

Cyklistika
Na salaši pri guláši
Nočná hasičská súťaž
3.ročník Strážovské vrcholenie

2.9.2017
15.9.2017
IX.17
24.9.2017

J. Priedhorský
O. Apoleníková
J.Gábriš, P.Kupček
B. Kortman

Strážovské vrcholenie
Robo Kazík a zabávač
Jaskyne a jaskyniari - prednáška

1.10.2017
22.10.2017

Misijný jarmok
Retro výstava ﬁlm a video
Stretnutie s Mikulášom
Vianočný pochod do Čičmian
Silvestrovský výstup na Strážov
Jasličková pobožnosť, koledovanie

5.11.2017
11.11.2017-19.11.2017
4.12.2017
27.12.2017
31.12.2017
25.12.2017 - 31.12.2017

E. Ďurišová
B. Kortman
F. Jančeková
A. Hogaj
M.Ušiak,Ďurišová
Ing. M. Belavá
Ing. Marta Belavá
F. a M. Jančekové

KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ AKCIE V OBCI PRUŽINA V ROKU 2016

■ OLYMPIÁDA 2016. Aj v tomto roku sa naši seniori zúčastnili
Olympiády dôchodcov, ktorú v spolupráci s Okresným úradom
v Považskej Bystrici organizovala aj naša obec v rekreačnom
zariadení Podskalie.

■ KARNEVAL

Karneval v obci sa každoročne koná pred fašiangami. Aj v tomto
roku bolo vďaka sponzorom ocenených všetkých 95 detí.
■ KONCERT

MARCELY
LAIFEROVEJ
v kultúrnom dome
Na snímke dom
v Pružine, kde
vyrastala do 3 rokov.

■ POSEDENIA S NAJSTARŠÍMI SPOLUOBČANMI

pred vianočnými sviatkami

■ Parlamentné

voľby 2016
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SPRÁVNE TRIEDENIE ODPADU V OBCI PRUŽINA
Zmesový komunálny odpad (ďalej ZKO)
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, počet
zberných nádob na ZKO, ich umiestnenie a interval zberu
na území obce Pružina upravuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. (zverejnené
na stránke obce www.pruzina.eu).
Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené
zberné nádoby vo veľkostiach 110 litrov, 240 litrov
alebo 1100 litrov.
Občania sú povinní v deň vývozu vyložiť zbernú nádobu
pred rodinný dom. Ak nebude nádoba vyložená, nebude
možné ju vyprázdniť, nakoľko by išlo o neoprávnený
vstup na súkromný pozemok. Obec Pružina zakazuje
občanom ukladať vrecia s odpadom vedľa smetných
nádob. V prípade, ak občanom nepostačuje jedna
smetná nádoba majú možnosť zakúpiť si (aj na Obecnom
úrade v Pružine) ďalšiu.
Harmonogram vývozu www.pruzina.eu.
Nakladanie s drobným stavebným odpadom (DSO)
Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje
formou množstvového zberu. Výšku poplatku za
množstvový zber DSO na území obce Pružina je
určené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady.
Držiteľ DSO je povinný tento najprv vytriediť - rozdeliť
na jednotlivé zložky KO – stavebné materiály, kovy,
sklo, plasty, drevo a pod. a použiteľnú časť zhodnotiť;
zvyšnú časť - stavebné materiály (zmes betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc a pod.) sú držitelia DSO povinní
odovzdať v zbernom dvore.
DSO - stavebné materiály (zmes betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, a pod. ) je zakázané ukladať k
nádobám na KO a do nádob na KO (z dôvodu ich
preťaženia).
Nakladanie s objemným odpadom z domácností
Objemný odpad z domácností je komunálny odpad,
ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer alebo
hmotnosť umiestniť v štandardných nádobách, alebo
jeho množstvo presahuje ich objem. Medzi objemný
odpad patrí napr. nábytok, dvere, staré okná, nádoby,
koberce, plechové rúry, sanitárne vybavenie (WC misa,
umývadlo, vaňa) a pod.
Počas celého roka je objemný odpad z domácností
možné ukladať na zberný dvor. Ide výlučne o
objemné odpady, ktoré sú súčasťou KO, a nie o
odpady z podnikateľskej činnosti.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom zo záhrad a parkov
vrátane odpadov z cintorínov (ďalej BRO)
Držiteľ odpadu je povinný prednostne predchádzať vzniku
odpadu zo záhrad individuálnym alebo komunitným
kompostovaním v kompostovacom zariadení; ak toto
nie je možné alebo účelné, odpad odovzdá osobe
oprávnenej nakladať s týmto odpadom.
BRO zo záhrad a parkov je možné odovzdať aj v zbernom
dvore. Patria sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo
strihania a orezávania krovín a stromov (dĺžka max. 1
m), vyplevaná burina, pozberové zvyšky z pestovania,
zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny,
drevný popol a pod. Nepatria sem: kuchynské odpady s
výnimkou šupiek z ovocia a zeleniny, uhynuté zvieratá,
časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“,
exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat.
Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov
do zberných nádob na komunálny odpad, na iné
miesta, než na to určené, alebo ho spaľovať.
Elektroodpad z domácností
Elektroodpad z domácností je držiteľ takéhoto odpadu
povinný odovzdať v zbernom dvore.
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Patria sem: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá,
počítačová, kancelárska telekomunikačná technika,
mobilné telefóny, videá, digitálne hodinky, variče,
ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory,
ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné
zariadenia a pod. Do elektroodpadu nepatria: plynové
variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná
signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový
komunálny odpad, či iné odpady.
Elektroodpad je zakázané:
- ukladať do zberných nádob určených na KO,
- ukladať na verejné priestranstvá, resp. ku KO,
- odovzdať iným subjektom ako upravuje platná
legislatíva (napr. pouliční zberači, neoprávnení
výkupcovia a pod.),
- rozoberať, zasahovať do nich a vyberať časti.
Odpady z papiera
Odpady z papiera sa v rámci triedeného zberu zbierajú
pomocou mobilného zberu oprávnenou osobou a
školským zberom papiera.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy,
kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy,
telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače,
baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. Nepatria
sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály
(napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier,
papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny,
škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne
znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.
Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a
uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich
objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.
Odpady z plastov
Triedený zber plastov sa vykonáva prostredníctvom
spoločných zberných nádob a vriec. Zber odpadov
prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa
harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako
číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka,
prepravky ﬂiaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných
olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov
a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén,
poháriky z automatov a iné plastové nádobky,
vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly
kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi,
viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou,
farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
• Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené
a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich
objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.
• Väčšie kusy plastového odpadu je potrebné odovzdať
v zbernom dvore
Odpady zo skla
Odpady zo skla sa v rámci triedeného zberu zbierajú
prostredníctvom zvonových kontajnerov. Zber odpadov
zabezpečuje podľa harmonogramu zberová spoločnosť.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety
zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových
a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z
okuliarov a pod. Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy,
porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, opaxid
(dymové sklo), fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov
ﬂiaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo
(zeminou, farbami, potravinami) a pod.
• Väčšie kusy skleneného odpadu je potrebné odovzdať
v zbernom dvore. Napr. okenné tabule.
• V prípade potreby je možné odpady zo skla odovzdať
na zbernom dvore.

Nakladanie s batériami a akumulátormi
Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové
batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od
ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú
súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa
zbierajú spolu s týmto odpadom.
Zber a preprava použitých BaA a automobilových
BaA na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia je
zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera
obce.
Patria sem: automobilové batérie, prenosné batérie
(gombíkové, tužkové) - napr. do hodiniek, hračiek,
prenosných personálnych počítačov a iných
elektrozariadení a pod. Použité BaA je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností,
b)ukladať k zberným nádobám a stanovištiam
kontajnerov,
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (tzv. pouličným výkupcom),
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať časti.
Nakladanie s použitým šatstvom
a textíliami z domácností
Do textilu a šatstva patrí čisté šatstvo a textil (odevy,
deky, prikrývky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k
oblečeniu (klobúky, čiapky, šále, rukavice), prípadne iné
druhy šatstva a textilu.
Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva
prostredníctvom špeciálnych zberných kontajnerov a
mobilného zberu oprávnenou osobou na zber. Nádoby
sú vyvážané podľa potreby. Do nádob na triedený zber
textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadov.
Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností
Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne
odovzdať donáškovým spôsobom v použitých „PET“
fľašiach na zbernom dvore v obci.
Patria sem: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky
nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla
a tuku a pod. Nepatria sem: motorové, hydraulické
či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na
konzumáciu či na prípravu jedla. Odpad je zakázané
zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na
verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám
a kontajnerom na komunálny odpad. Prepravu a
zneškodňovanie odpadu uvedeného v odseku 1.
zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu.
Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov
vypúšťaním do kanalizácie.
Nakladanie s odpadovými pneumatikami
Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych
odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec.
Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové
pneumatiky.
Bližšie informácie o nakladaní s komunálnymi
odpadmi získate na Obecnom úrade v Pružine,
kancelária č. 4, číslo telefónu 4358731.
Vypracovala: Danka Mikulová
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■ MIKULÁŠ

Aj tento rok do našej obce zavítal svätý Mikuláš , ktorý rozdával
darčeky našim najmenším v kultúrnom dome.

■ FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA

V areáli fy BRIPET Obec Pružina organizuje obecnú fašiangovú
zabijačku a dvaja junáci Janko Briestenský a Jozef Pertovič v
letných mesiacoch ochutnáku ich výrobkov “Bripeťácke šantenie”.

■ KEC

Dňa 3.9.2016 sa uskutočnil už 10. ročník Pružinského cyklomaratónu, ktorý organizuje náš Klub extremných cyklistov. Čoraz
vyššia účasť cyklistov, svedčí o vysokej kvalite tohto podujatia.

■ STOLNÝ TENIS. Náš stolnotenisový oddiel TJ Strážov Pružina

výborne reprezentuje našu obec v okresných súťažiach. V septembri sa uskutočnil 11.ročník turnaja o pohár starostu obce. Na
peknom III. mieste umiestnil Ivan Krupa.

■ FUTBAL

Naši muži nám zatiaľ nerobia takú radosť, akú sme očakávali. Zato žiaci už tradične bojujú o popredné priečky v okresnej súťaži.
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Porovnanie množstva odpadu v Obci Pružina za roky 2016 - 2015

POROVNANIE MNOŽSTVA ODPADU V OBCI PRUŽINA ZA ROKY 2015 - 2016
2016

názov odpadu

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september október

november december

podomový odpad

20,630

21,200

22,560

22,060

22,460

34,100

22,920

23,280

24,480

23,800

22,480

35,030

8,49
29,120

9,23
30,430

8,86
31,420

8,97
31,030

10,09
32,550

8,64
42,740

14,91
37,830

10,28
33,560

12,64
37,120

9,92
33,720

9,4
31,880

5,74
40,770

0,56

0,545

0,535

0,57

0,595

0,66

0,595

0,66

0,62

0,395

2

4,7

2,16

5,66

2,5

1,8

2,36

4,28

0,200

0,220

2,810

36,380

1,8
36,880

48,255

veľkoobjemové kontajnery
smetné nádoby + kontajnery spolu
plasty v t.

0,3
sklo v t.

2,50

2,5

za rok

295,000
117,170
412,170
6,035
30,460

papiera lepenka, textil

0,080

0,220

0,120

0,320

0,180

0,340

0,220

0,76
33,770

32,200

33,695

0,562
38,667

45,650

0,79
39,555

1,19
41,290

4,710

elektrický a elektronický odpad

31,920

odpad za mesiac spolu

39,555

38,667
33,770

31,920

32,200

podomový odpad 200301
veľkoobjemové kontajnery 200307
plasty 200139
sklo 200102, 150107
papiera lepenka, textil 191201, 200110
elektrický a elektronický odpad

48,255

45,650
41,290 40,215

36,380 36,880

33,695

5,102
458,477 t za rok

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

Množstvo odpadu v obci Pružina v tonách za rok 2016
- podľa mesiacov
množstvo v tonách za mesiac

40,215

295,000

117,170

6,035
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30,460

4,710

5,102
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2015

názov odpadu

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september október

november december

20,060

17,690

20,090

20,210

22,250

20,240

32,050

21,610

21,720

22,410

22,590

34,490

10,95
31,010

0,82
18,510

13,85
33,940

6,31
26,520

8,71
30,960

8,37
28,610

5,68
37,730

18,01
39,620

7,27
28,990

15,59
38,000

8,52
31,110

8,92
43,410

0,24

0,32

0,24

0,24

0,21

0,21

0,25

0,32

0,22

0,67

0,36

0,22

2,00

6,12

4,1

3,1

3

3

3

3

2,9

3,2

0,015

0,018

0,013

0,013

0,017

0,018

0,015

0,018

0,012

0,018

33,265

0,42
25,388

31,837

0,57
41,568

41,688

0,28
34,662

0,36
47,208

podomový odpad
veľkoobjemové kontajnery
smetné nádoby + kontajnery spolu
plasty v t.
sklo v t.

za rok

275,410
113,000
388,410
3,5000
33,420

kovové obaly, kompozity, papier

0,018

0,022

0,197

elektrický a elektronický odpad
odpad za mesiac spolu

34,198

30,873

34,283

Množstvo odpadu v obci Pružina v tonách za rok 2015
- podľa mesiacov
množstvo v tonách za mesiac

41,568 42,955
34,198

33,265

30,873

34,283

47,208
41,688
34,662

31,837

29,232

42,955

29,232

1,630
427,157 t za rok

Množstvo odpadu v obci Pružina v tonách za
rok 2015 - podľa druhu odpadu
podomový odpad 200301
veľkoobjemové kontajnery 200307
plasty 200139
sklo 200102, 150107
kovové obaly, kompozity 150104, 150105
275,41

25,388

113

3,5
1

20.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

33,42

0,197

1,63
Vypracovala: Danka Mikulová

PRACOVNÁ DOBA OBECNÉHO ÚRADU:

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

8.00 - 11.30
12.00 - 16.00
8.00 - 11.30
12.00 - 16.00
8.00 - 11.30
12.00 - 17.00
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
8.00 - 11.30
12.00 - 15.00
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