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 1.

M i l í  s p o l u o b č a n i a ,
príchod nového roka si spájame s nádejou na nový začiatok. Začíname odznova. S novými 
predsavzatiami, novými cieľmi, novou silou pozitívne zmeniť niečo vo svojom osobnom či 
pracovnom živote. Začiatok nového roka nás však dokáže aspoň na chvíľu zastaviť. Prinúti 
nás zamyslieť sa, obzrieť za starým rokom a zrekapitulovať, čo všetko sme v ňom zažili. Čo 
sa nám podarilo, čo sme dokázali, či sme prispeli k zlepšeniu kvality života v našej obci. Je to 
čas hodnotenia, priznania si, akých chýb sme sa možno dopustili, a tiež čas otázok, či sme sa 
poučili, aby sme neprešľapovali na mieste, ale napredovali ďalej. 

Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som bol trochu osobný. Minulý rok mal pre mňa veľký 
význam. Vážim si, že ste mi opäť prejavili dôveru v komunálnych voľbách. Úprimne vám 
všetkým ďakujem. Uvedomujem si, akú veľkú hodnotu má dôvera. Preto sa budem zo všetkých 
síl snažiť, aby som vás nesklamal. 

Aj v tomto roku máme pred sebou veľké plány. Aj v tomto roku, tak ako po iné roky, budú 
pri uskutočňovaní našich cieľov stáť v ceste prekážky a výzvy. Spoločne ich budeme musieť 
prekonať. Na rok 2015 má naša obec naplánovaných veľa úloh, mnohé veci treba dobudovať 
a zlepšiť. Spolieham sa na vašu podporu a pochopenie. S ochotou, trochou tolerancie, dobrej 
vôle to spolu dokážeme a posunieme kvalitu života v našej obci o ďalší viditeľný krok dopredu. 
Vážim si každé vaše povzbudenie, cenné rady a nápady, ktoré pomáhajú pri zveľadovaní našej 
Pružiny. Spolupráca s vami je pre mňa veľkou oporou. Teším sa, že sa nám v obci darí žiť ako 
jednej veľkej rodine, pomáhať  si jeden druhému. A som rád, že sa z nášho slovníka nevytratili 
slová  ako vzájomná  úcta a porozumenie.

Naša ročenka zachytáva najdôležitejšie udalosti zo života  našej obce za rok 2014. Zároveň 
je poďakovaním všetkým spoluobčanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú budovať, 
zveľadovať Pružinu a jej osud im vždy leží na srdci.

Ešte raz všetkým vyslovujem veľkú vďaku!         Michal UŠIAK
 starosta obce Pružina

 

 

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE PRUŽINA
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PRÁCE REALIZOVANÉ V OBCI V ROKU 2014
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■ NOVÁ TRŽNICA 
Pri nákupnom stredisku, v centre obce, sa vybudovala pekná 
tržnica. Bola uložená zámková dlažba, pribudlo nové oplotenie. 
Tieto práce zrealizovali naši aktivační pracovníci pod vedením 
Vojtecha Kvaššay. Patrí im za to úprimná vďaka.

■ OPRAVA STRECHY NA ČISTIČKE ODPADOVÝCH VÔD 

■ Oprava škarpy a vybudovanie zastávky - čakárne na hornom 
konci.■ OSADENIE INFORMAČNEJ TABULE 

V strede obce sme pre turistov osadili informačnú tabuľu, ďalšiu 
na hornom konci v novej autobusovej zastávke. Postupne by mali 
pribudnúť na Priedhorí a Chmelisku.

■ CESTA KLOKOČOVÁ
Veľkú radosť novým obyvateľom urobilo dobudovanie cesty 
Klokočová návozom makadamu a osadením obrubníkov, ktoré 
realizovala fi rma VK-SOK. Nový asfaltový koberec by sa mal 
dokončiť v roku 2015.

■ VÝSTAVBA ČAKÁRNE
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■ Vlaňajší január sme začali zvesela. Po rekonštrukcii Kultúrneho 
domu Štefana Závodníka zabezpečila obec vystúpenie známych 
hudobných skupín zo Šlágrov televízie. Predstavili sa viaceré 
skupiny - Veselá Trojka,  Kysucký prameň, Mošteňanka,  Progress, 
ktorá hrala aj na školskom plese.

ZAČIATOK ROKA V OBCI

■ VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA 
Osadenie parkových lavičiek v materskej škôlke prispeje k lepšej 
atmosfére.

■ OPRAVA HROBU JURAJA KARDOŠA 
   - NÁŠHO ZOSNULÉHO KŇAZA

■ OPRAVA STRECHY MATERSKEJ ŠKÔLKY
Opravu si vynútilo zatekanie do priestorov materskej škôlky.

■ OREZÁVANIE LÍP

■ OPRAVA PAMÄTNÍKA PADLÝM ÚČASTNÍKOM 
   I. SVETOVEJ VOJNY

■ OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Obec má viac ako 11 km miestnych komunikácií. V roku 2014 sme 
rekonštruovali cestu do Richtárskej, Kvaššayovskú cestu, cestu do 
kostola....
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ZAČIATOK ROKA V OBCI PRUŽINA

■ Malá spomienka na výročie smrti Štefana Závodníka. /1813 - 
1885/. Dňa 12. februára 2015 si pripomenieme 130. výročie smrti 
významného kňaza Štefana Závodníka. V našej pružinskej farnos-
ti pôsobil takmer 35 rokov. Usiloval sa o to, aby naši predkovia 
nepodľahli pokušeniu ako farizeji a zákonníci v dnešnom evanje-
liu, ktorým Pán Ježiš povedal: “A rušíte Božie slovo pre svoje 
obyčaje, ktoré si odovzdávate.” (Mk7,13) Ale snažil sa aj o to, aby 
pozdvihol jednoduchý ľahostajný ľud pružinský na vzdelaný a hl-
boko veriaci. Štefan Závodník založil v Pružine pre dospelých, 
ktorí nevedeli čítať ani písať, nedeľnú školu. Okrem toho krátko 
po príchode zriadil vo farnosti štyri dedinské školy.  Zaobstaral pre 
ne potrebné knihy a časopisy, najmä z oblasti poľnohospodárstva. 
V záznamoch sa uvádza, že v roku 1858 pružinskú nedeľnú školu 
navštevovalo 94 osôb a do škol v pružinskej farnosti chodilo 230 
detí. Nedeľná škola v Pružine mala ešte jednu osobitú zvláštnosť. 
Závodník k nej pripojil zaujímavý odbor - košikárstvo a zriadil 
tu ústav košikársky, ktorý navštevovali farníci každý utorok a 
štvrtok.

■ „Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia, stará baba plače, že sa 
nevyskáče…“ Február sa niesol v znamení tradičného sprievodu 

masiek. Ten prešiel celou dedinou, aby pred 40 dňovým obdobím 
pôstu rozveselil a roztancoval celú dedinu. Neodmysliteľnou 
súčasťou fašiangov v našej obci býva aj obecná zabíjačka. Aj 
tento rok ju zabezpečil starosta s chlapcami z fi rmy Bripet. 
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■ Po majetkovom vysporiadaní pozemkov pod zberným dvorom 
sme túto plochu spevnili návozom a vybudovaním oplotenia. V 
našej obci zatiaľ občania dostatočne neseparujú odpad. Vo veľko- 
kapacitných kontajneroch končia veci, ktoré by sa dali využiť aj 
inak. Dovoľujeme si opätovne vyzvať občanov k dôslednejšej 
separácii odpadu. Ak nebudete vedieť, čo s niektorými 
komoditami a v prípade akýchkoľvek nejasností vám ochotne 
poradia pracovníci obecného úradu. Taktiež by sme privítali 
návrhy k otváracím hodinám zberného dvora. Podľa nich budú 
potom upravené.

■ Rok 2014 bol rokom volebným. V marci sa aj obyvatelia našej 
obce zúčastnili voľby prezidenta Slovenskej republiky. Účasť bola 
63 percentná. Novým prezidentom sa stal Andrej Kiska. V máji sa 
konali voľby do Europarlamentu, volili sme si zástupcov do EÚ a 
v novembri sa konali komunálne voľby. 
Starostom obce sa stal Michal Ušiak a zvolili sme si nových či 
staronových poslancov. Sú nimi: Oľga Apoleníková, Ing. Igor 
Krištofík, Peter Vrábel, Ing. Ján Janiga, Stanislav Dolinka, 
Vladimír Hogaj, Ing. Rudolf Zaťko, Dušan Jance, Ing. Jaroslav 
Beňadik, Mgr. Martin Jakúbech. 

MAREC V OBCI PRUŽINA
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■ Telovýchovná jednota Strážov Pružina, odbor turistiky mal k 1. 
1. 2014 22 členov, okrem nich má aj veľa priaznivcov. V roku 2014 
sa nám podarilo brigádnicky  osadiť nové smerovníky na Strážov, 
od chaty Červiková, okolo chaty Belanka do Úvalu a odtiaľ s 
napojením na červenú turistickú značku od Zliechova na lúku pod 
Strážovom a na Strážov – 1 213 m.n.m – najvyšší vrch v CHKO 
Strážovské vrchy. Táto trasa bola v roku 2013 ofi ciálne schválená 
Okresným úradom Trenčín, čo  prilákalo aj veľa turistov.

Z činnosti odboru turistiky vyberáme:
V januári sme boli pri Strážovských vodopádoch, vo februári 
pripravili členskú schôdzu a schválili návrh kalendára na rok 
2014. V marci sme navštívili Kľak a Podskalský Roháč. Apríl sa 
niesol v znamení Jilemnického 25-ky ale aj výletu na Podjavorník. 
Máj patril už tradične Výstupu na Strážov. Juniáles v júni s 
hudobnou skupinou Progres priniesol nielen pekné zážitky, ale aj 
fi nančný príspevok na aktivity odboru turistiky. Leto sme prežili 
na turistike v Tatrách – vo Vavrišove, ale aj na návšteve Dúpnej 
jaskyne či tradičnom cyrilo-metodskom pochode na Mojtín. 
Absolvovali sme niekoľko cyklotúr do Zliechova, Čičmian i na 
Lietavský hrad. V septembri sme pomáhali pri organizovaní 8. 
ročníka Pružinského cyklomaratónu o Považsko-strážovský  pohár 
na jednotlivých kontrolách na trase. Prvú októbrovú nedeľu sme 
sa spoločne s jaskyniarmi a našimi občanmi zúčastnili ďalšieho 
ročníka obľúbenej akcie „Strážovské vrcholenie“ na Kortmanke, 

ktorú organizoval Mikroregión Strážovské vrchy. Podujatie má 
veľmi dobrý ohlas u ľudí z blízkeho i vzdialeného okolia. V závere 
roka nechýbali pravidelné akcie ako pochod do Čičmian – 27. 12. 
2014 a mimoriadne populárny Silvestrovský výstup na Strážov. 

Veríme, že v roku 2015, kedy oslávime 40. ročník pravidelných 
májových výstupov na Strážov sa ešte viac  zaktivizujeme a 
prilákáme ďalších milovníkov turistiky. 

TURISTI V OBCI PRUŽINA
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TURISTI V OBCI PRUŽINA

■ Aj tento rok sa uskutočnilo stretnutie Strážovské vrcholenie za 
účasti zástupcov obcí združených v Strážovskom mikroregióne 
- Pružina, Prečín, Domaniža, Čelkova Lehota, Sádočné, Plevník, 
Podskalie. Spolu sme strávili príjemné popoludnie.

■ V rámci výzvy určenej na rozvoj vidieka obec Pružina predložila 
projekt Turistický chodník a boli sme úspešní. Vznikol tak 
krásny náučný chodník v oddychovej zóne k detskému ihrisku v 
Potôčkoch.
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■ Bačova cesta na Slovensku sa rozbehla
Je máj, príroda naplno ožila, skrásnela, je čas lásky, ale aj 

bačovskej sezóny a tradičnej májovej bryndze. Ovečky i kozičky 
si užívajú sviežu trávičku, nastal čas na tradičné ovčiarske 
slávnosti. Je to nielen sviatok ovčiarov, ale všetkých, ktorí sú spätí 
s vidiekom, ľudovými tradíciami a našimi dobrými bačovskými 
špecialitami. Nedávno začali Bačovu cestu na Gazdovskom dvore 
v Turčianskych Kľačanoch, 8. mája bola Bačova cesta na Salaši v 
Pružine. Organizovala ju jej majitelka Oľga Apoleníková a patri-
la k najvydarenejším. Toto podujatie má v Pružine už dlhoročnú 
tradíciu. Navštívilo ho viac ako dvetisíc ľudí z celého Slovenska. 
Zúčastnili sa aj predstavitelia Zväzu chovateľov oviec a kôz s 
predsedom Ing. Igorom Nemčokom, emeritným riaditeľom Výs-
kumného ústavu mliekarenského Ing. Karolom Herianom, CSc., 
majitelia a riadiaci pracovníci zaoberajúci sa chovom oviec, sta-
rostovia obcí…Oľga Apoleníková zo Salaša Pružina pripravila 
bohatý hudobný program. Nechýbala ani ukážka výroby májo-
vej bryndze spojená s ochutnávkou, súťaže pre deti i dospelých, 
vystúpenie svetovej sopranistky Márie Porubčinovej. Návštevníci 
mali možnosť pozrieť si ovečky, povoziť sa na koníkoch, navštíviť 
stánky s remeslami, neustále sa varil dobrý baraní guláš, piekli sa 
bryndzové palacinky a varili tradičné bryndzové halušky. Boli tam 
stovky ľudí, ktorí ochutnávali vynikajúce bačovské špeciality…
Takéto podujatia sú vynikajúcou propagáciou našich bačovských 
tradícií, ľudových remesiel, typických jedál našich predkov a 
hlavne sú zdrojom krásnych stretnutí, pohody a oddychu od 
každodenných starostí. 

Za krásnu atmosféru treba úprimne poďakovať organizátorke 

Oľge Apoleníkovej a jej kolektívu spolupracovníkov. Takýmito 
podujatiami sa dá propagovať nielen ovčiarstvo, ale aj jeho prínos 
pre rozvoj vidieka, pre zabezpečenie zdravej probiotickej výživy 
a zdravia ľudí. V máji sa celosvetovo oslavuje aj Deň mlieka a 
my máme ešte veľa rezerv, aby sme zvýšili spotrebu mliečnych 
výrobkov aspoň na dvojnásobok. A takýmito podujatiami mu-
síme pomáhať učiť ľudí konzumovať zdravé mliečne výrobky a 
špeciality a využívať naše domáce zdroje.

■  Ďalšou z aktivít Oľgy Apoleníkovej je začiatkom septembra 
už tradičná akcia Na salaši pri guláši. Podujatie začalo slávnost-

NA SALAŠI PRUŽINA 
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AKTIVITY V OBCI PRUŽINA 

9.

nou sv. omšou. V programe pokračovali detské a ľudové súbory 
s prekrásnymi piesňami a tancami. Nasledovala ukážka výroby 
parených syrov, pripravené boli zaujímavé súťaže v jedení ovčieho 
syra, bryndze, v pití žinčice, popoludňajšie miestne divadelné 
predstavenie Ženský zákon…. Nechýbali vynikajúce bryndzové 
halušky, či pružinská miestna špecialita – bryndzové palacinky. 
Zaujímavé boli ukážky tradičných remesiel, kováčska i košikárska 
dielňa, pečenie baraniny v konve na mongolský spôsob, ukážky 
ovečiek s jahniatkami, dobrá zábava s tancom dlho do noci… 
Zorganizovať takéto podujatie nie je také jednoduché, dá to veľa 
námahy, no musí tam byť chuť niečo urobiť, radosť z vykonanej 
práce a obrovský kus srdca. Toto všetko na Salaši v Pružine majú 
a bohato rozdávajú. Zaslúžia si naše obrovské poďakovanie.

■ Pamiatku padlým účastníkom II. svetovej vojny si každoročne 
pripomína položením vencov pri pamätníku SNP a taktiež 
bývalému starostovi obce Antonovi Kardošovi, ktorého zastrelili 
fašistické vojská 3.1.1945.  Na snímke Jozef Kuco, predseda 
SZPB, Ing. Ján Janiga, Ing. Rudolf Zaťko a Jozef Vrábel.
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UVÍTANIE DETÍ V OBCI PRUŽINA

■ Dôkazom toho, že naša obec napreduje je aj neustále sa 
zvyšujúci počet obyvateľov obce. V júli sme v našej obci s 
radosťou privítali ďalší prírastok. Vďaka nemu obec prekročila 
magickú dvetisícku. Dvetisícim občiankom sa stal synček Adrian, 
ktorý sa narodil manželom Tomášovi a Martine Kostkovcom. 
Do našej obce sa prisťahovali z Považskej Bystrice a v lokalite 
Klokočová si  postavili dom. Obec  podporuje mladé rodiny a pri 
narodení dieťaťa poskytuje príspevok v sume 70 eur. 

■ Deti narodené v roku 2014:
Vyhničková Lucia
Valášek Jaroslav
Priedhorská Paulína
Gabrišová Magdaléna
Šulavík Simon
Kostka Adrian
Gazdík Damián
Danoon Reyyan Laith
Haviarová Nina
Priedhorská Kristína
Kvaššay Markus
Bahna Lukáš 
Brindzová Linda

Lutišan Tobias
Kulewicz Julia
Jakubechová Nina
Haviar Tibor
Kudela Kristián
Kollár František
Vrábel Daniel
Hlubinová Klára
Belavý Mathias
Arner Sofi a
Nemcová Simona
Košútová Terézia
Mlynická Lucia
Baninec Filip
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■ STOLNÝ TENIS
Naši stolní tenisti už dlhé roky reprezentujú našu obec. Svojím zanietením sú príkladom pre mladšie generácie v obci.
Na snímke zľava: Jozef Šebák, Ing. Ľubomír Kováč, Mgr. Martin Jakubech, Peter Velič, Viktor Kvaššay, Peter Vrábel, Ivan Krúpa, Juraj 
Gabčo, Ing. Róbert Ďurajka, Milan Behro, Michal Ušiak
 

ŠPORT V OBCI PRUŽINA

■ FUTBALISTI
Futbalistom mužom TJ Strážov Pružina sa nepodarilo postúpiť v jarnej časti do najvyššej okresnej súťaže a  takto to pokračovalo 
aj v jesennej časti. Ich výkony nemali stabilný trend, lepšie zápasy striedali horšie a aj preto zimujú len v strede tabuľky. Družstvo 
dorastencov sme museli pre nezáujem odhlásiť zo súťaže. Dobré meno pružinského futbalu šírili iba žiaci, ktorí pod vedením trojice 
trénerov Petra Kostku, Mareka Haviara a Patrika Šebáka sú v čele okresnej tabuľky a veríme, že si toto umiestnenie udržia. 

rocenka2014.indd   13 22.2.2015   14:05:38



12.

■ Pri príležitosti 70. výročia SNP vydala obec Pružina v 
spolupráci s Prof. Ing. PhDr. Jaroslavom Čelkom DrSc. knihu pod 
názvom “SEPTEMBER 1944 v údolí Rajčianky, Domanižskej a 
Pružinskej doline. Autor v nej opisuje zážitky počas Slovenského 
národného povstania v okolí našej obce. Kniha obsahuje úvahy, 
spomienky, dokumenty a komentáre udalostí, ktorých bol autor 
ako príslušník Sivuškinovho partizánskeho odddielu pred 70-timi 
rokmi priamym účastníkom. Knihu pokrstil autor s manželkou, 
Ján Janiga, Michal Ušiak, prednosta OÚ v Pov. Bystrici Jozef 
Smatana. Krstilo sa strážovskou pramenitou vodou a ihličím.

“Povstanie - etapa v mojom živote, na ktorú sa nedá nikdy 
zabudnúť. K udalostiam tohto obdobia som sa často vracal pri 
návštevách rodného kraja, spočiatku aj s kamarátmi z boja. Roky 
však plynuli, doslova utekali a naše rady sa poriadne preriedili. 
Priznám sa, neraz som uvažoval, že raz niekedy až na dôchodku by 
som mal čosi napísať o svojom rodisku aj s obdobím, keď som sa 
aktívne zapojil do boja proti fašizmu. Uskutočnenie tejto myšlienky 
som dlho odkladal, až doteraz.” - spomína autor knihy.

Z knihy zo strany 19. citujeme:
Dňa 14. septembra 1944 došlo k udalosti, o ktorej sa v materiáli 

Účasť obyvateľov obce Pružina na protifašistickom odboji 
spomína nasledovné: “Všetky obce od Rajca po Domanižu a 
Prečín obsadené už boli partizánmi a dňa 14. septembra 1944 
dostavil sa autom na obecný úrad zástupca veliteľa z Domaniže 
Peter Popov, kde so starostom obce Antonom Kardošom, vedúcim 
notárom Bohumilom Kubíčkom a veliteľom žandárskej stanice 
Vojtechom Ondrisom podrobne prerokovali obranný plán obce 
a aktívnu účasť začlenenia obyvateľstva na oslobodzovacom 
boji.” Peter Popov údajne žiadal, aby sa už tento deň urobili 
ženijné opatrenia medzi Pružinou a Tŕstím. Následne bol vydaný 
14. septembra 1944 pripravený rozkaz, v ktorom sa hovorilo, že 
obyvatelia Pružiny a okolitých obcí nesmú prechádzať na dolnú 
časť Pružinskej doliny, ktorá bola “územím nikoho.”

Viaceré nemecké akcie v Pružinskej doline, zrejme 

prieskumného charakteru, znemožnila detašovaná skupina 
Sivuškinovho oddielu pôsobiaca aj v Pružine. V materiáli sa tiež 
píše, že veliteľ nemeckej jednotky, ktorá postupovala od Tŕstia 
prikázal poniže Pružiny zaistiť predstaviteľov obce Pružina. Tí 
sa vybrali v ústrety Nemcom so žiadosťou, aby “nemecké vojsko 
nerobilo na občanoch v Pružine žiadne represálie, lebo v obci niet 
povstalcov ani partizánov, že obec je otvorená a nemieni klásť 
žiadny odpor.” Bol to starosta obce, notár a traja občania Pružiny. 
Medzitým však Pružinu obsadila “obrnená nemecká jednotka 
postupujúca od Domaniže, ktorá sa stretla s vojskom postupujúcim 
od Tŕstia...” Starosta Anton Kardoš sa však uskutočneniu krutej 
výstrahy nemeckého veliteľa nevyhol. V pružinskom materiáli 
sa hovorí, že nemecký vojak “odviedol starostu asi sto krokov 
od kultúrneho domu k potoku, na menej frekventované miesto 
a zákerným sposobom, výstrelom do tyla, vyhasil jeho nevinný 
život a vrátil sa do kultúrneho domu. Keďže starosta bol strelou 
zle zasiahnutý a javil ešte známky života, odobral sa druhý vojak 
s automatom a sérou rán ukončil trápenie tohto mučeníka.” Anton 
Kardoš, vtedajší starosta obce tragicky zahynul 3. januára 1945 
vo veku 31 rokov .

SPOMIENKY NA SNP V OBCI PRUŽINA

19. 8. 2014 SPEKTRUM 9

Podľa starostu Pružiny Michala Ušiaka, ktorí 
privítal hostí na pôde obce, je uvedenie knihy 
do života zároveň spomienkou na udalosti spred 
sedemdesiatich rokov.
- Pred necelý rokom, keď som dostal žiadosť 
od vtedy neznámeho Jaroslava Čelka o finanč-
ný príspevok na vydanie knihy, uvažoval som, 
o čom bude, aký okruh čitateľov osloví a či sa 
téma dotkne našej obce. Po niekoľkých telefo-
nátoch bolo jasné, že kniha bude o zážitkoch, 
spomienkach a udalostiach, ktoré sa stali počas 
SNP v našej či okolitých dolinách, kde bojoval 
ako partizán v protifašistickom odboji. SNP bolo 
neoddeliteľnou súčasťou európskej protifašistic-
kej rezistencie. Jedna z najväčších antifašistic-
kých akcií na svete. Hoci bolo potlačené, Slo-
vensko sa ním zaradilo medzi víťazné krajiny II. 

V mesiaci osláv Slovenského národného povstania (SNP) sa v Pružine sa na obecnom úrade 
krstila kniha Jaroslava Čelka, ktorá obsahuje úvahy, spomienky, dokumenty a komentáre 
udalostí, ktorých bol pred 70-timi rokmi priamym účastníkom. Autor bol v tom čase priamym 
účastníkom SNP ako príslušník Sivuškinovho partizánskeho oddielu.

svetovej vojny. Je našou povinnosťou zanechať 
živý odkaz pre našu mladú generáciu, ktorá 
nemá mnohokrát základné vedomosti o týchto 
významných udalostiach v slovenských deji-
nách. Práve tento rok si pripomenieme 70. vý-
ročie SNP. Preto som privítal a podporil vydanie 
tejto knihy,- povedal starosta na margo publiká-
cie September 1944 v údolí Rajčanky, Domaniž-
skej a Pružinskej doline.

OBČAS MAL POCHYBNOSTI
- Vitajte! – privítal hostí autor. Vracať sa po toľ-
kých desaťročiach k tak zložitej dobe, nebolo 
pre mňa jednoduché. Boli chvíle, keď som zapo-
chyboval, či knihu vôbec dokončím. Vďaka obe-
tavej pomoci a spolupráci so združením Pamäť 
a úcta, ako aj morálnej podpore starostu obce 
Pružina sa mi to podarilo,- povedal pred krstom 
autor.
- Pred rokom sme nevedeli, že niečo podobné 
vôbec vznikne. Koncom augusta 2013 sme spo-
ločne so Stanislavom Mikom, Martinom Olšov-
ským a Lubošom Janoškom založili OZ Pamäť 

a úcta. Prvou našou aktivitou bolo obnovenie 
pamätníka v Ritke. Štúdiom materiálov sme sa 
dostali cez Gejzu Sádeckého ku profesorovi 
Čelkovi. Ten nám porozprával zážitky zo SNP. 
Dohodli sme sa, že mu pomôžeme získať po-
trebné materiály a on začne na knihe pracovať,- 
hovorí spoluzakladateľ OZ Ján Janiga.

TRAGÉDIA ANTONA KARDOŠA
Janiga spomenul dokumenty, ktoré hovoria 
o besnení Nemcov na povstaleckom území. 
Časť z nich zozbieral farár Pavol Gavenda. – Vý-
sledok vynúteného zberu zbraní bol úbohý. Táto 
skutočnosť vyvolala medzi Nemcami zlosť. Po-
hrozili, že potrestajú všetkých obyvateľov obce 
a starostu a notára zastrelia. Notára zachránil 
farár Juraj Dalloš, ktorý vysvetlil nemeckému 
veliteľovi, že notárova žena odpadla a jej pla-
čúce dieťa priniesli do kultúrneho domu. Ženu 
sa nepodarilo prebrať. Veliteľ notára prepustil. 
Starosta sa však jeho krutej výstrahe neunikol.
Nemecký vojak ho odviedol k potoku, na menej 
frekventované miesto a zákerným spôsobom, 
výstrelom do tyla, vyhasol nevinný život Antona 
Kardoša,- píše sa v materiáloch. 

VODA A IHLIČIE
- Oživovanie spomienok na atmosféru pred vy-
puknutím povstania, ako aj na rušné i dramatic-
ké septembrové dni si vyžiadalo veľké sústre-
denie a zároveň trpezlivosť pri výbere a usporia-
daní materiálov. Je celkom prirodzené, že rokmi 
niektoré spomienky vyblednú, ale to podstatné, 
aspoň dúfam, som stihol položiť na papier,- po-
vedal Jaroslav Čelko. 
Knihu pokrstili strážovskou pramenitou vodou 
a ihličím.
- Naše združenie vzniklo preto, aby sme si uc-
tili a spomenuli práve na podobné momenty. 
Pripravujeme umiestnenie pamätnej tabule 

v miestach, kde slúžila píla ako ošetrovňa par-
tizánov. Tá bola v decembri 1944 vypálená. Pa-
mätnú tabuľu chcem umiestniť aj pri vstupe do 
jaskyne Pod svrčinovcom – do Jaskyne spásy, 
kde sa skrývali ľudia počas II. svetovej vojny. 
Pripravujeme aj tabuľu na pamiatku trojice učite-
ľov, ktorí zamrzli v roku 1939 na hranici chotárov 
medzi Pružinou a Zliechovom,- informoval hostí 
Ján Janiga.
- Hoci k téme SNP som sa vrátil takmer na 
sklonku života, som spokojný, že som tak urobil. 
Touto knižkou chcem vzdať hold mojím spolu-
bojovníkom, priateľom, známym, ako aj ich ro-
dinám. Zároveň chcem odkaz SNP sprostredko-
vať aj tým, ktorí vojnu a povstanie nezažili, ako 
aj budúcim generáciám, aby mohli byť hrdí na 
svoje regionálne dejiny. Ako sa mi to podarilo, 
posúďte sami,- dodal Jaroslav Čelko.

M. Kováčik

Knihu o Slovenskom národnom povstaní pokrstili 
pramenitou vodou a ihličím zo Stražova
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HASIČI V OBCI PRUŽINA

■ Dňa 4. augusta sa uskutočnil už 20. ročník hasičskej súťaže o Putovný pohár Štefana Závodníka. Veľká vďaka patrí všetkým obetavým 
hasičom, ktorí sa postarali o organizáciu akcie. Poďakovanie patrí aj Viktorovi Kvaššayovi, ktorý je už tradične generálnym sponzorom 
všetkých ročníkov. Tento rok zvíťazili hasiči z Ďurďového a ženy z Mikušoviec.

■ DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V PRUŽINE 
bude v roku 2015 oslavovať 135.výročie vzniku aj vďaka obetavosti a zanietenosti svojich členov. V minulom roku uskutočnil dve 
hasičské súťaže a to XXI. ročník o Pohár Štefana Závodníka a III. ročník nočnej súťaže. DHZ sa tiež aktívne zúčastňuje na dianí v 
obci. Ich preventívna činnosť sa prejavila aj v tom, že v roku 2014 nemuseli mať žiadny výjazd k požiarom. Na snímke po upratovaní 
hasičskej zbrojnice a družstvo dievčat pred štartom. 
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■ Život školy je počas celého roka zaujímavý a pestrý. Žiaci 
zvládajú učebné témy a pritom aj ďalšie vzdelávacie aktivity, 
krúžky, kurzy, súťaže, spoločenské podujatia, exkurzie i výlety. V 
ročenke sa venujeme len niektorým aktivitám z bohatého spektra 
činností.

V júni sa lúčili žiaci deviateho ročníka. Spolu 31 žiakov 
odchádzalo na rôzne odborné a stredné školy. 

V septembri 2014 nastúpilo do prvého ročníka 13 žiakov, ich 
triedna je Mgr. Jana Janíková. V trinástich triedach sa učí 261 
žiakov, o ktorých sa stará  22 pedagogických zamestnancov. V 
školskom klube sú dve oddelenia pre  45 detí. 

Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili týždňového pobytu v škole 
prírody neďaleko Bojníc. 

Záujem rodičov a obyvateľov obce bol o výstavu veľkonočných 
výrobkov, ktorú pripravila Mgr. Zuzana  Briestenská  so  žiakmi. 
Atrakciou boli výrobky z hliny.  Hrnčiarsky kruh a  keramická pec 
boli pre školu zakúpené zo zdrojov rodičovského združenia. 

Pre pedagógov na Slovensku organizovala naša škola v 

spolupráci s mestom Považská Bystrica, ZUŠ PB a obcou Pružina 
kurz „ Inovatívna metodika výučby hudobnej výchovy, spevu a 
hry na fl aute“. Lektorom bol český pedagóg prof. PhDr. Ladislav 
Daniel, CSc., Dr.h.c. 

Hodnotili sme vedomostné a spoločenskovedné olympiády, 
úspechy v rámci okresu dosiahli : Veronika Jančeková – 3. miesto  
Slávik Slovenska, Helena Valášková – 3. miesto Hviezdoslavov 
Kubín, Barbora Briestenská – 1. miesto Hviezdoslavov Kubín, 
2. miesto Šaliansky Maťko a 3. miesto -  Biologická olympiáda.  
Olympiáda z anglického jazyka – Gréta Blašková – úspešná 
riešiteľka.

Slovenské ocenenie – Čestné uznanie v II. kategórii  získala v 
súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ 
– žiačka Nikola Gábrišová. Žiačku pripravovala Mgr. Božena 
Kvasnicová. V tejto súťaži bola úspešná už druhýkrát. Výsledky 
ju právom nominovali na školský titul Žiačka roka 2014 – za 
jej všestrannú úspešnú reprezentáciu školy v prednese, v tvorbe 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  V OBCI PRUŽINA
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA  V OBCI PRUŽINA

literárných textov, v hre na gitaru, v tancoch i ďalších športových 
súťažiach. 

V biologickej olympiáde  Gabriela Šúlyová obsadila 1. miesto v 
okrese a  4. miesto v krajskom kole. 

Úspešných riešiteľov sme mali v geografi ckej olympiáde 
-  Michal Tomášek, Adriana Jurkechová, Jakub Hoferík, Jakub 
Kmetík. V chemickej olympiáde – Jakub Hoferík, Adam Moravčík, 
Mária Janceová. Žiaci 2. až 9. ročníka absolvovali úspešne 
matematické súťaže – Pytagoriáda, matematická olympiáda, 
Všetkovedko, Maks, Maksík. 

Z výtvarnej výchovy v rámci Slovenska boli ocenené práce 
žiakov 7.A, 7.B, 9.A,9.B v súťaži „Umenie z blízka“. Cenu za 
kolekciu prác  v súťaži Dobšinského rozprávkovo získali žiaci 5A, 
6.B, 9.A triedy.

 Mgr. Zuzana Briestenská bola ocenená za kreativitu v práci so 
žiakmi.

V medzinárodnej výtvarnej súťaži Vianočná pohľadnica z 5472 
výtvarných prác detí z  385 škôl zo Slovenska, Českej republiky, 
Poľska a Ukrajiny žiaci 9.A : Romana Melicheríková, Eva 
Jakubeková, Lenka Lapašová, Matej Mlyniský získali v kategórii 
B2 Základné školy (11-15 rokov), kombinovaná technika cenu za 
kolekciu prác.

ŠPORTOVÉ AKTIVITY:
Po dlhšej pauze sme uskutočnili v Hornej Marikovej lyžiarsky 

výcvik pre žiakov 7. ročníka. (foto 10)Žiaci boli zapojení do 
súťaží v stolnom tenise, fl orbale, futbale, atletike v streľbe zo 
vzduchovky. 

V atletike sa družstvo chlapcov v okrese umiestnilo na 2. mieste 

hneď za športovou školou a družstvo dievčat na 3. mieste. Naši 
žiaci sú úspešní každoročne aj na špecifi ckej súťaži v okrese 
a to skok do výšky – Považskobystrická latka, získali sme 6 
umiestnení  a o najlepší výkon sa postarala Jana Kardošová – 135 
cm v kategórii ročník 2002.

V streľbe zo vzduchovky žiačka Martina Krajčová reprezentovala 
školu  na Majstrovstvách Slovenska. 

Viac ako 1000 družstiev súťažilo vo futbale dievčat, naše 
žiačky po úspechu v okrese, regióne i v kraji postúpili do fi nále. 
Na Majstrovstvách Slovenska sa umiestnili na 8. mieste. Školu 
reprezentovali: Jana Kardošová, Lucia Gáliková, Lívia Kvasnicová, 
Karin Balogová, Monika Olšovská, Lucia Haviarová, Katarína 
Vráblová, Diana Zacharová, Katarína a Kristína Križanové 

 Družstvo pripravovala Mgr. Miroslava Talašová.

Uskutočnili sme seminár pre učiteľov telesnej výchovy v okrese, 
kde sa aj žiaci zoznámili s novou loptovou hrou KINBALL.

Deň otvorených dverí na I. stupni – deti tvorili z tekvíc.
Navštívili sme významné nálezisko v Bojnej, ktoré významne 

dokumentuje život Slovanov na našom území. 
Úspech malo i čítanie s pánom Mrkvičkom, ktorý pomáhal 

deťom nájsť cestu ku knihám.
Cezhraničná spolupráca: Na návšteve boli u nás deti 5. ročníka 

zo ZŠ Orlová z Českej republiky.
Vianočnú atmosféru sme si umocnili vinšovaním jednotlivých 

tried, pranostikami i koledami. So želaním šťastného a úspešného 
nového roka sme sa rozchádzali na vianočné prázdniny.
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CYKLOMARATÓN V OBCI PRUŽINA

 V septembri sa už tradične konal cyklomaratón, tento rok to bol 
už 8. ročník. Organizátorom bol opäť KEC Pružina a  hlavným 
sponzorom Jozef Miček z fi rmy ZIPP. Za organizáciu akcie im patrí 
poďakovanie.
Adriana Šmulíková a jej dojmy z 8. ročníka cyklomaratónu v 
Pružine:
„Začala som jazdiť od roku 2006. Môj prvý cyklomaratón som 
absolvovala v roku 2006. Bol to pre mňa úžasný zážitok. Vtedy 
som nechápala, ako si z ľahkosťou šľapú do kopca. Ja som 
samozrejme do kopca tlačila. Od toho času som sa začala MTB 
venovať pravidelne. Táto záľuba mi dala množstvo zážitkov. 
Spoznala som veľa úžasných ľudí. Vznikli nové priateľstvá. 
Medzi moje obľúbené cyklomaratóny patrí aj Pružinsky - KEC. 
Je tu veľmi dobrá atmosféra. Tento ročník bol pre mňa veľmi 
náročný, trať bola blatistá a v zjazdoch šmykľavá. Počasie nám 
neprialo a tak som nemohla tento ročník dokončiťa do cieľa som 
prišla ako dáma - na štvorkolke s usporiadateľmi :-) .“
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OKTÓBER V OBCI PRUŽINA

■ V minulom roku sme si pripomenuli sedemdesiate výročie Slovenského národného povstania 
a zároveň aj smutnú udalosť, vypálenie osady Rietka, ktorú vypálili 1. októbra 1944 nemeckí 
vojaci. V osade Rietka sme odhalili kríž na rázcestí pri dome Jána Kozáka, ktorý má na osadení 
najväčšiu zásluhu. “Som jeden z dvoch posledných žijúcich obyvateľov pôvodnej osady, preto 
chcem pripomenúť našim občanom, že počas tejto udalosti zahynuli traja partizáni a trojčlenná 
židovská rodina. V roku 2013 bol za pomoci ochotných občanov obnovený pamätník občanom 
spomínanej tragédie. Uvedený kríž za početnej účasti občanov bol 19.10.2014 posvätený miestnym 
pánom dekanom Mgr. Pavlom Gavendom. Teším sa, že som sa toho dožil.”

■ OLYMPIÁDA SENIOROV 2014. Dňa 4. septembra 2014 sa uskutočnil I. ročník Olympiády seniorov 2014. Myšlienka zorganizovať 
olympiádu seniorov v Považskej Bystrici vznikla v kruhu blízkych priateľov a známych, ktorí mali túžbu zorganizovať podujatie ktoré 
spája ľudí - povedal nám Ing. Jozef Smatana, prednosta Obvodného úradu v PB. Prezidentom olympiády sa stala nestarnúca legenda 
československého hokeja, Jozef Golonka. O zábavu nebola núdza aj vďaka nestarnúcej stálici populárnej hudby, Dušanovi Grúňovi.
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ŽIVOTNÉ JUBILEÁ  V OBCI PRUŽINA

■ Dôkazom toho, že láska na celý život existuje nielen vo fi lmoch 
sú naše manželské páry Eduard a Emília Briestenskí, Jozef a 
Mária Hrenákovci, ktorí stoja verne pri sebe 50 rokov.

■ Okrúhliny oslávili aj manželia Margita a Anton Hajdíkovci, 
ktorým blahoželáme k 60. výročiu sobáša.

■ V decembri si pripomenuli 60. výročie sobáša manželia Ján a 
Mária Šebákovci.

■ Tento rok sa v našej obci dožil krásnych 90 rokov Ján Velič, 
ktorý dlhé roky pôsobil v základnej organizácii záhradkárov. 

■ V novembri si 50 rokov spoločného života pripomenuli manželia 
Eduard a Emília Briestenskí spod Briesteného. 

■ 90-rokov oslávila pani Petrovičová.

■  50. výročie sobáša slávili manželia Hrenákovci.
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KONIEC ROKA V OBCI PRUŽINA

■ Obec už tradične pripravuje pre deti dve akcie do roka: Mikuláša 
a Karneval. Detičky sú odmenené darčekmi, ktoré obec získava 
od sponzorov. Vyslovujeme im veľké poďakovanie. Mikuláš 
už tradične rozdával deťom darčeky, na ktoré prispel aj Anton 
Haviar. Aj jemu patrí naše poďakovanie. 

■ Do materskej škôlky nastúpila ako mladé dievča. Zamilovala 
si prácu s deťmi a venovala sa im s láskou celý život. Jej rukami, 
no najmä srdcom prešli celé generácie detičiek. Ich pani učitelka 
Evka Nemcová odišla koncom roku na zaslúžený dôchodok. Za 
celoživotnú prácu jej úprimne ďakujeme.

■ Každý vek má svoju neopakovateľnú krásu, každý šedivý vlas 
svoju hodnotu. Aby sa naši občania necítili v predvianočnom čase 
opustení, obec zabezpečila stretnutie s najstaršími občanmi na 
obecnom úrade. Pri šálke čaju a koláčiku si zaspomínali na svoje 
mladé časy, bolesti, trápenia, ale aj to pekné, čo prežili. Odnášali 
si nielen balíčky pod stromček, ale aj dobrý pocit, že niekto na 
nich myslí. 

►
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KONIEC ROKA V OBCI PRUŽINA

■ Dňa 15. 11. 2014 sa konali komunálne volby. Z celkového počtu 
1614 voličov sa volieb zúčastnilo 981 občanov.  Na starostu obce 
kandidoval Michal Ušiak a Jozef Matušov.
Okrem toho na poslancov kandidovalo 23 obyvateľov. Poslanci v 
našej obci na volebné obdobie 2015 - 2018.
Horný rad zľava: Ing. Igor Krištofík, Michal Ušiak Peter Vrábel, 
Oľga Apoleníková, Ing. Ján Janiga, Stanislav Dolinka, Vladimír 
Hogaj. 
Dolný rad zľava: Ing. Rudolf Zaťko, Dušan Jance, Ing. Jaroslav 
Beňadik, Mgr. Martin Jakúbech. 
V mesiaci decembri sa uskutočnilo aj ustanovujúce obecné 
zastupiteľstvo.

■ OPUSTILI NÁS:
Habšudová Antónia
Mlyniská Mária
Kostková Mária
Kostelanský Peter
Rohová Margita
Haviar Jozef
Kardoš František

Hlubinská Mária
Haviar Ľudovít
Štastná Františka
Valášková Mária
Topor Pavol
Ďuriš Vladimír
Toporová Antónia
Kudela Kristián

■ PRACOVNÁ DOBA OBECNÉHO ÚRADU:
Pondelok:  8.00 - 11.30 12.00 - 16.00
Utorok:   8.00 - 11.30 12.00 - 16.00
Streda:   8.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Štvrtok:   N E S T R Á N K O V Ý  D E Ň
Piatok:   8.00 - 11.30 12.00 - 15.00

■ KONTAKTY NA OBECNÝ ÚRAD:

Obec Pružina, Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Telefón: +421 /42/ 435 87 39, +421/42/435 80 01
Fax:       +421 /42/ 435 87 31
Mobil:    +421 902 245 270

e-mail:    Michal Ušiak: starosta@pruzina.eu
 Ing. Marta Belavá: belava.marta@gmail.com 
 Ida Kardošová: matrika@pruzina.eu
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Silvestrovský prípitok 
nech Vám je na úžitok, 

nech sa smútky, trápenia 
v roku 2015 na radosti premenia. 

Nech Vás bolesť nezraní, 
to je mojim želaním. 

Šťastný nový rok 2015
praje starosta obce Pružina

Michal Ušiak.
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ŠÍRIA DOBRÉ MENO OBCE PRUŽINA:
Potraviny Moravčíková - Monika Moravčíková, Autodoprava Jance - Anton Jance, SHR Apoleníková - Oľga Apoleníková, Obchod 
s drevom - Píla Tŕstie - Ján Belavý, Pohostinstvo Kopeček - Eva Šebáková, Pizzeria pod Orechom - Ján Janiga, Pohostinstvo Pružan 
- Veronika Jakubechová, 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, Rozličný tovar - Jarmila 
Sedláková, 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, BRIPET - Ján Briestenský, Jozef Petrovič, 
Stolárstvo Priedhorský - Ján a Peter Priedhorský, Ing. Igor Krištofík, HANT - Anton Haviar, Stolárstvo Kostka - Michal Kostka, 
Penzión pod Strážovom - Vita Pružina, VK - SOK - Viktor Kvaššay, FERRMONT Púchov, Rekreačné zariadenie Priedhorie - Ivan 
Krúpa, ADOZEP - Pavol Ďuriš - Dušan Pažitný, AV_stolárstvo - Anton Valášek, Pálenica Pružina - Jozef Šebák, VODA-PLYN-
KÚRENIE - Milan Ďurček, Inštalatér - Stanislav Svitek, Vrbata - reklamná agentúra a obyvatelia obce Pružina. ĎAKUJEME.
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