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Nové číslo prináša:  

1. DOD a sprievodné programy, 

2. účasť žiakov na medzinárodných súťažiach, 

3. prírodná záhrada v našej škole,  

4. rôžhe aktivity žiakov 

5. abeceda výživy 2. časť 

6. nelegálne skládky v obci Pruské 

                            11 / 1– 2016 

Dňa 13.10.2016 sa na Strednej odbornej škole v Pruskom 

uskutočnil už 16. ročník Dňa otvorených dverí. 

V areáli školy sa konali rôzne akcie, ktoré zorganizovali študenti 

spolu so svojimi pedagógmi. Školu počas dňa navštívilo viac ako 

870 návštevníkov, ktorí si už tradične mohli pozrieť výstavu 

ovocia a zeleniny pod názvom „Jesenná záhrada“, mladším 

návštevníkom sa páčili hospodárske zvieratá, chlapci 

uprednostňovali výstavu malej mechanizácie, pozornosť pútali aj 

cukrárske výrobky žiakov školy. Zaujímavá bola i prezentácia 

študentskej firmy a cvičnej firmy a samozrejme jednotlivých 

odborov, v ktorých sa vzdelávajú žiaci školy. Veľký úspech mali 

ukážky viazania a aranžovania kvetín spojené s ich predajom, 

taktiež ukážky kynologického výcviku psov, ktoré predvádzali 

nielen naši študenti, ale aj príslušníci ZVJS Ilava. 
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Novinkou Dňa otvorených dverí bola prehliadka dvoch expozícií 

umiestnených v pivnici kaštieľa zo 16. storočia. Jedna expozícia s 

názvom Galéria bola zameraná na históriu kaštieľa a 

poľnohospodársky zameranej školy sídliacej v kaštieli. Druhá 

expozícia sa niesla v duchu prezentácie poľnohospodárskeho 

náradia a nástrojov z minulého storočia. 

V tomto roku bol zorganizovaný farmársky trh, kde  prezentovali 

svoje výrobky firmy,  ktoré úzko spolupracujú s našou školou, sú 

to napríklad Gazdovstvo Uhliská, PD Mestečko, Agrofarma 

Červený Kameň, Farmárik Bolešov a NWT Greenhouse s.r.o. 

Kameničany. Záujemcovia si mohli vyskúšať jazdu na koni 

v areáli školy na kobylke Buffi. 

Škola pod záštitou predsedu TSK zorganizovala už štvrtý  ročník 

celoslovenskej súťaže „Mladý poľnohospodár“ s medzinárodným 

zastúpením 

z Českej republiky. 

Súťaže  sa 

zúčastnilo 12 

súťažiacich zo 6 

škôl. Na prvom 

mieste sa umiestnil 

Ondrej Panák z II.C 

triedy, z odboru poľnohospodár  - mechanizácia. 

Veľkým úspechom školy bolo získanie certifikátu a plakety 

„Prírodnej záhrady“, tieto ocenenia odovzdala do rúk riaditeľky 

školy Marianna Holušová Ružičková z  Centra environmentálnych 

aktivít Trenčín. 

Dňa 13.10.2016 

sa na Strednej 

odbornej škole 

 v Pruskom 

konal  4.ročník 

medzinárodnej 

súťaže žiakov 

stredných škôl  s názvom Mladý poľnohospodár. 

Zúčastnilo sa jej 12 žiakov zo šiestych škôl  Slovenska a Česka 

 Táto súťaž pozostávala z troch disciplín : 1. test z konštrukcie 

traktora 2. jazda zručnosti s traktorom a prívesom 3. poznávanie 

súčiastok traktora . 

Súťažiaci ukázali veľké majstrovstvo v jazde na traktore , ako aj 

pri poznávaní jednotlivých súčiastok . Víťazom sa stal žiak 

druhého ročníka  Ondrej Panák zo Strednej odbornej školy 

v Pruskom,  na druhom mieste sa umiestnil Matúš Blaho SOŠ 

Pruské  a tretí bol Vladimír Jaseň SOŠ Levice. 
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V súťaži družstiev zvíťazili žiaci SOŠ Pruské, ktorí sú na rok 

vlastníkmi  putovného pohára. Víťazi získali hodnotné ceny 

a všetci účastníci dostali pamätný list a upomienkové darčeky. 

Prvá cena bola tablet, ktorú venovalo do súťaže združenie Agrion. 

Ceny odovzdával riaditeľ firmy Horsch s Nemecka , ktorí sú 

partnermi SOŠ Pruské. 

Myslím si ,že naše poľnohospodárstvo sa nemusí báť o budúcich 

traktoristov , lebo to nadšenie a odhodlanie pri súťaži ukázalo, že 

chlapci si zvolili ozaj  správne povolanie, ktoré ich napĺňa 

a veľmi  baví. 

 

 

Medzinárodná súťaž odbornej zručnosti v aranžovaní 

 

Dňa 20. októbra 2016 sa 

v priestoroch SOŠ Rakovice 

konala medzinárodná súťaž 

odbornej zručnosti (SOZ) 

v aranžovaní na tému 

„Poďakovanie za úrodu“. 

 Súťaž vyhlásilo združenie 

EUROPEA Slovakia, pri 

príležitosti konania sa 

medzinárodnej konferencie 

EUROPEA Iternational 

v dňoch 20. – 21. októbra 

2016. Medzi účastníkmi 

z jedenástich krajín Európy 

(Česká Republika, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Litva, 

Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko)  boli aj naše dve 

študentky z 2.A triedy odboru záhradníctvo – viazačstvo 

a aranžérstvo Kristína Prekopová a Barbora Siekliková.  Dievčatá 

súťažili ako tím a mali dve súťažné zadania. Prvou súťažnou 

témou bolo zhotoviť závesný veniec vhodný na dvere z darov 
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jesene „Dary úrody“ a pri druhej téme mali za úlohy vytvoriť 

jesenný aranžmán, ktorý vhodne doplní interiér pri oslave 

„Poďakovania za úrodu“. 

 

Pri príležitosti konania 

medzinárodnej konferencie 

EUROPEA International 

v dňoch 20.-21.októbra  

2016 sa prezentovala 

Stredná odborná škola 

Pruské na prezentácií ukážok 

"Dobrej praxe". Prezentácia ukážok  sa konala  v priestoroch 

Hotelovej  Akadémie Ľ. Vintera v Piešťanoch. 

Našu školu reprezentovali tri žiačky: Katka Čemešová z II.V 

s ukážkou  moderného košikárenia z odpadového papiera Petra 

Doktorová z II.A  ukážkami  moderného aranžovania a  Dominika 

Gajdošíková  z III.C v  zdobení medovníkov. 

Dievčatá  prezentovali nielen svoje zručnosti, ale aj jazykové 

schopnosti, nakoľko sa na tejto prezentácií zúčastnili návštevníci z 

25 štátov Európskej únie. Prezentácia mala veľký úspech pri 

našom stánku sa zastavilo obrovské množstvo ľudí, ktorí boli 

zvedaví , čo to naši žiaci robia. Myslím si, že sme veľmi dobre 

reprezentovali nielen našu školu a Trenčiansky kraj , ale aj 

Slovensko , za čo patrí vďaka všetkým, ktorí sa na príprave tejto 

prezentácie podieľali.                                                  Katarína II.V 

 Prírodná záhrada – oáza pre život a zdravie 

    Prírodná záhrada je miestom, kde spolunažívajú človek, 

rastliny a živočíchy vo vzájomnej symbióze. Podporuje pestrosť 

voľne žijúcich druhov živočíchov a rastlín na záhrade. 

     Nájdeme v nej pokoj, načerpáme inšpiráciu a môžeme prežívať 

pocity harmónie s prírodou. Je to miesto, ktoré nás privádza ku 

koreňom našej existencie a umožňuje nám úplne bezprostredne 

spoznávať zmysel nášho života, lebo pri práci v záhrade je naša 

činnosť zameraná na život. Zároveň máme možnosť získať zdravé 

a vlastnoručne dopestované potraviny. 

     Vyžaduje to ale určitú zmenu myslenia. Dnes to vyzerá tak, 

akoby ľudia zabudli, že príroda funguje aj sama. Človek sa tak  
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dostáva do pozície správcu, ktorý robí dizajn a dotvára jednotlivé 

prvky prírody. Zároveň v nej nebojuje, práve naopak, spolupracuje 

ako s rastlinami, tak so živočíchmi. Prírodná záhrada nepozná 

škodcov a buriny. Rešpektuje a využíva prírodné podmienky. 

     Od septembra 2016 je Stredná odborná škola  Pruské držiteľom 

plakety „Prírodná záhrada“. Cesta k získaniu plakety  bola 

naplnená pracovným elánom učiteľov, majstrov a žiakov školy. 

Splnili sme základné kritéria prírodnej záhrady: nepoužívame 

pesticídy, ľahko rozpustné minerálne hnojivá, rašelinu, ani 

substráty s rašelinou. Uprednostňujeme šetrné ekologické postupy 

hospodárenia. 

     Naša prírodná záhrada môže širokej verejnosti ukázať živý plot 

z divorastúcich krov, prirodzenú lúku, divoký kút, listnaté stromy, 

kvety, trvalky, vodné prvky, liečivé rastliny, kompost, úkryt pre 

zvieracích priateľov a ovocnú záhradu. 

     Smaltová plaketa s ježkom je potešením všetkých zúčastnených 

učiteľov, majstrov a žiakov školy. V súčasnosti sa začíname 

zaoberať myšlienkou získania plakety „Ukážkovej prírodnej 

záhrady.“ Pre jej získanie musíme prírodnú záhradu doplniť 

o prvky krajiny a tým vytvoriť jedinečnú kompozíciu. Taktiež 

musíme lokalitu ešte viac zatraktívniť za účelom šírenia 

myšlienky projektu širokej verejnosti. 

27. október 2016 bol zaujímavý, pretože sa na SOŠ 

uskutočnilo viacero podujatí. Obe podujatia boli ale veľmi 

odlišného charakteru. 

Jedno sa nieslo v hudobno – vzdelávacom duchu. Hudobné pásmo, 

pod názvom „Klub 27“, nám priblížilo známe osobnosti 

z hudobnej branže, ktoré opustili tento svet veľmi mladí a tím sa 

zaraďujú do klubu 27. Sláva a  ich vzostup im priniesol nielen 

úspech, ale mnohí prepadli drogám či alkoholu. Zaspomínali sme 

si na známe mená ako boli speváčka a skladateľka Janis Joplin, 

Brian Jones  zakladateľ skupiny The Rolling Stones, Jimi Hendrix  

geniálny gitarista, Kurt Cobain spevák kapely Nirvana  a v roku 

2011 sa pridala do klubu Amy Winehouse. Ich známe piesne 

striedali životné príbehy a osudy spevákov a hudobníkov, ktorých 

talent a životy zničili drogy a alkohol. Predstavenie bolo pre 

žiakov nielen hudobným zážitkom ale aj zamyslením sa nad 

našimi rozhodnutiami, ktoré nie vždy sú správne.                  red. 
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Celoslovenská súťaž stredných škôl vo výcviku psov 

2016 

   Ide o  druhé podujatie  27.10. 2016, kedy sa v areáli SOŠ Pruské 

uskutočnil III. ročník Celoslovenskej súťaže stredných škôl vo 

výcviku psov podľa skúšobného poriadku BH-SK. Súťaže sa 

zúčastnili študenti 5 stredných škôl : domáca SOŠ Pruské, SOŠ 

Ivanka pri Dunaji, SOŠ Žilina, SOŠ Nitra a SOŠ Trnava. Každú 

školu reprezentovali traja žiaci so svojimi psami, ktorí v rámci 

súťaže predviedli veľmi pekné výkony. Ich kvalitu vyzdvihol aj 

delegovaný rozhodca ZŠK SR pre výkon pán Viliam Ružička, 

ktorému patrí vďaka za veľmi korektné, objektívne posudzovanie. 

   

Víťazkou súťaže sa stala žiačka SOŠ Ivanka pri Dunaji Bianka 

Sidorová,  ktorá z celkovo možných 40 bodov získala 39 bodov. 

Na 2.mieste sa umiestnila žiačka domácej SOŠ Pruské Paulína 

Hala Magdadiová, ktorej pán rozhodca udelil 38 bodov.  Na 

3.mieste skončil študent SOŠ Ivanka pri Dunaji Filip Augustín 

s počtom bodov 37. 

V súťaži trojčlenných družstiev sa naša škola umiestnila s počtom 

bodov 104 na druhom mieste. 

   Hodnotné ceny, ktoré nám poskytli naši sponzori -  SUPER 

ZOO a chovateľská stanica Elite Amstaff, dostali nielen súťažiaci 

umiestnení na prvých troch miestach, resp. víťazné družstvo, ale  

diplom i malú odmenu za účasť si odniesol  každý súťažiaci. 

   Podujatie bolo všetkými zúčastnenými hodnotené veľmi kladne 

a študenti i pedagógovia sa už teraz sa tešia na ďalší ročník. 
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Hallowen v kaštieli 

 

Hoci je Halloween oslavovaný večer 31.októbra, internátni žiaci 

ho oslávili už v predstihu. Dňa 26.10.2016  mali možnosť  zažiť 

vskutku  strašidelný  večer, ktorý sa uskutočnil   v priestoroch  

budovy  A – kaštieľa.   Mávnutím kúzelného prútika  sa vyčarili 

rôzni duchovia a strašidlá, ktoré dávali o sebe vedieť tajomnými 

zvukmi. Kto mal odvahu  prešiel si  strašidelnú  cestu územím 

duchov   a strašidiel sám. Menej odvážni išli vo dvojici a zo 

sviečkou. Strašidelná atmosféra a dobrá nálada trvala až do konca 

podujatia, z ktorého si všetci zúčastnení odniesli neopísateľné 

zážitky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Edukácia žiakom žiakmi“ 

 

Dňa 24.10.2016  žiaci SOŠ Pruské  pri príležitosti 

Medzinárodného dňa školských knižníc, pripravili projekt 

„Edukácia žiakom žiakmi“. Žiaci si pripravili prezentácie 

s odbornou tematikou, pri príprave prezentácií využili odborné 

knihy zo školskej knižnice. Do nášho projektu sme pozvali deti 

a žiakov zo základnej  a  materskej školy Hugolína Gavloviča 

Pruské. Projekt bol pripravený v dvoch triedach. Pre deti z 

materskej školy sme hravou formou  prezentovalo  svet zvierat na 

farme, o koníkoch, o emóciách. Následne deti v skupinách 

vyhľadávali v  odborných knihách druhy zvierat. V druhej triede 

boli žiaci 7.A  triedy oboznámení s využitím koní a plemenami 
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psov. Žiaci potom vyhľadávali odpovede na otázky v odbornej 

literatúre. Ich aktivitu sme ocenili diplomom. Tieto aktivity boli 

zrealizované aj pre žiakov 3 triedy a pre triedu 7.B. Cieľom nášho 

projektu bolo využívanie odbornej literatúry pri získavaní nových 

informácií. 

Naši žiaci si vyskúšali aké je učiteľské povolanie ťažké. Odmenou 

im však bol potlesk od detí a žiakov a pochvala od učiteľov ZŠ 

a MŠ.                                                                      Michaela II.M 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ na SOŠ Pruské 

Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti sa opiera o vládou 

schválenú stratégiu. V súvislosti s tým bol v roku 2008 

vypracovaný Národný štandard finančnej gramotnosti, verzia 1.0, 

ktorý bol v roku 2014 aktualizovaný na Národný štandard 

finančnej gramotnosti, verzia 1.1 (ďalej NŠFG). NŠFG je 

členený do siedmich tém, ktoré sú ďalej rozpracované do 

celkových kompetencií a čiastkových kompetencií. 

Na SOŠ Pruské sa vzdelávanie študentov v oblasti FG realizuje 

začlenením prioritných tém NŠFG do jednotlivých 

predmetov s využitím medzipredmetových 

vzťahov nielen na teoretickom vyučovaní, ale aj na 

praktickom vyučovaní a taktiež aj v rámci 

mimoškolských aktivít formou krúžkov a mimoškolskej činnosti 

študentov v ŠI. 

Napriek tomu, že sú financie ústredným pojmom finančného 

vzdelávania, finančnú gramotnosť nie je možné zjednodušiť na 

oblasť čísel. Úlohou finančného vzdelávania nie je len rozvoj 

orientácie v problematike financií, ale so žiakmi je potrebné 

precvičovať aj to, ako vybrať najlepšie riešenie za daných 

podmienok. Okrem ekonomických kritérií je potrebné zvažovať i 

okolnosti rodinné, spoločenské, právne, etické, ale aj ekologické.. 

Tento širší kontext predstavuje ďalej priestor pre ekonomicky 

zodpovedné rozhodovanie. Jednou z úloh finančného 

vzdelávania je zabezpečiť orientáciu a prehľad vo finančných 

produktoch a službách. Na druhej strane je však potrebné 

rešpektovať zásadu všeobecnosti, aby vo vyučovaní 

neprichádzalo k propagácii konkrétnych produktov, služieb a 

inštitúcií. Podľa OECD by malo byť finančné vzdelávanie 

jednoznačne oddelené a odlíšené od komerčného finančného 

poradenstva. Preto by mali byť vždy predstavené viaceré ponuky, 

ktoré môžu byť medzi sebou porovnávané. Výučba je potom 

prednostne zameraná na získavanie zručností a rozvíjanie takých 

stratégií, ktoré sú dôležité pre život. 

                                  Koordinátor FG – ING. Ľubica Krpelanová 
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Obrátená strana mesta 

 

Cítil si sa niekedy ako v zajatí? 

Ako tvor bez života, bez citov a objatí? 

Sťa človek bez nádeje pod lavínou. 

Ak áno, ver že to nebolo len tvojou vinou. 

 

Aj ona mala život krásny, 

dokým ju nemalo niečo v pästi 

Chcela vyskúšať, veď žije iba raz. 

Túžila mať pred inými väčší ráz. 

 

Prechádzala sa po meste  so zakrytou tvárou, 

veď vnímali ju ako ženu ľahkých mravov. 

Ruky strčené v hlbokom vrecku, 

už ju nepálili rany po včerajšom prehrešku. 

 

Túto ulicu poznala a vnímala jej pach. 

Na schodíku je tíško čakal známy strach. 

Jemné ihly z nej urobili tvrdú schránku. 

Paradox, že nikto neotvoril svoju bránku. 

Jej žily nemali schopnosť sa zamknúť. 

 

Prenikol cez ne ten endorfín noci 

a zničil to posledné čo v nej prosí. 

Nikdy nevedela kde jej rukopis splynie s poslednou 

bodkou. 

Pamätať si budú iba jej skamenené oči, 

čo žalostne pýtali kroky jej suchých bokov. 

                                     Michaela II.M 

Návšteva v Macedónsku 

     V júni 2016 som sa zúčastnil 

mládežníckej výmeny 

v Macedónsku. Výmena bola 

zameraná na permakultúru.  

    Práve permakultúra ma presvedčila o tom, že som chcel byť 

toho súčasťou, chcel som sa dozvedieť o permakultúre viac. 

Dovtedy som o tom nič nevedel, bol to pre mňa neznámy pojem. 

Keďže som farmár a mám veľa skúseností s farmárčením, 

pripravil som si prezentáciu o mojej farme, Slovensku a Košeci. 

Prezentoval som ju pred Macedóncami, Nemcami a inými 

Slovákmi, ktorí sa výmeny zúčastnili. Prezentovali aj Nemci 

a Macedónčania, takže sme si navzájom povymieňali skúsenosti.  

Boli nám prednášať ľudia, ktorí využívajú princípy permakultúry, 

niekoľkokrát do týždňa sme boli na farme, kde sme si mohli 

vyskúšať permakultúru v praxi, dizajnovali sme si vlastné farmy.  

Tento 10-dňový pobyt v Macedónsku ma veľmi obohatil 

a povzbudil pestovať a chovať „rozumne“, čiže využívať 

vzájomnú symbiózu rastlín, využívať prírodnú energiu, využívať 

najmä obnoviteľné zdroje... 

Každému odporúčam takúto výmenu, bolo to veľmi obohacujúce.  

                                                                        Jakub Rolín IV.A 
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Abeceda zdravej výživy 1. časť 
 

Bielkoviny - sú makromolekulové zlúčeniny zložené z 

aminokyselín viazaných peptidovou väzbou. Sú základnou 

stavebnou jednotkou tela. Ovplyvňujú imunitu, podieľajú sa na 

stavbe svalovej hmoty a ďalších tkanív, na tvorbe hormónov, 

enzýmov, sú nevyhnutné pre správnu funkciu nášho  tela.   

Živočíšne bielkoviny v potravinách  – sú pre telo hodnotnejšie, 

pretože živočíšne bielkoviny obsahujú viac esenciálnych 

aminokyselín, čiže sú pre telo lepšie. 

Rastlinné bielkoviny – zväčša neobsahujú všetky aminokyseliny, 

čiže sú menej hodnotné. 

Denne by sme mali zjesť cca 0,7 gramu bielkovín na kilogram 

našej hmotnosti. Rastlinné bielkoviny by mali tvoriť 60 – 70% 

a živočíšne 30 – 40% celkového príjmu bielkovín za deň. Ak teda 

vážite napr. 70 kíl, tak za deň by ste mali zjesť cca 49 gramov 

bielkoviny (0,7×70). Najlepšie kombinovať bielkoviny s rastlinnej 

stravy, ale aj zo živočíšnej stravy. 

V živočíšnej strave ako mäso, mlieko, vajíčka je síce dostatok 

bielkovín, ale problém je v tom, že živočíšne bielkoviny sú pre náš 

organizmus o poznanie ťažšie stráviteľné. Živočíšne bielkoviny sú 

takzvané komplexné, obsahujú všetky potrebné aminokyseliny 

a tým pádom majú pre telo väčšiu hodnotu ako rastlinné 

bielkoviny (proteíny). 

Rastlinné bielkoviny, to je radosť pre Vaše telo – sú ľahko 

stráviteľné a samozrejme že pri rastlinnej strave spolu 

s bielkovinami prijímate aj veľké množstvo vitamínov, minerálov 

a iných výživných zložiek. Najznámejším a najväčším zdrojom 

rastlinných bielkovín sú strukoviny (sója, hrach, fazuľa, 

šošovica,…), ale sú aj v semienkach, orechoch, v menšom 

množstve aj v zemiakoch, ryži, cestovinách. 

 

Tvarohová nátierka 

 
250 g mäkký tvaroh        

1 ks mrkva             

 3 ks sladkokyslá uhorka 

1 uvarené vajce natvrdo                                     

2 PL majonéza                                                

 2 PL kyslá pochúťková 

smotana 

soľ, korenie  

 

Mäkký tvaroh v miske rozmiešame s majonézou a kyslou 

smotanou. Primiešame doň nastrúhanú mrkvu, nakrájané vajíčko a 

uhorky. Všetko  premiešame, dochutíme soľou, korením. 

Najlepšie nátierka chutí na čerstvom pečive.              Petra II.C 
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Mikulášsky bazár(8.ročník) 

Kedy?  2.12.2016 

Kde? Vežička budova A Ako sa zapojiť?  

 Ide o symbolický predaj čistých zánovných vecí (oblečenie, 

hračky, funkčná elektronika, knihy). Prispieť môžu všetci žiaci 

i zamestnanci vecami, ktoré prinesú do 1.12.2016 do 

zborovne, ako i kúpou či dobrovoľným príspevkom.   Veci 

môžete doniesť : Ing. Bielikovej, Ing. Gézeovej  a Mgr. 

Šlesárovej. Garantmi  akcie za ŽŠR sú II.V. Tento deň si 

môžete vychutnať vianočný punč, ktorý pripraví školská 

akciová spoločnosť.  

Výťažok je určený sociálne slabším študentom 

na našej škole. 

 

 

Na prvom stretnutí členov ŽŠR sme 

riešili aktivity, ktoré sa uskutočnili a tie, 

ktoré sa len pripravujú. Zapojili sme sa 

do súťaže „Pýtajme si slovenské“, 

Lukáš Jelínek z II.A pripravil zaujímavé krátke video – Na salaši. 

Pripravuje sa súťaž Miss Reneta, na  ktorú sa môžu prihlásiť 

študentky. 27.10.2016 sa v priestoroch telocvične uskutoční 

koncert „Klub 27“ na protidrogovú tematiku. 

2.12.2016 sa bude konať 8. ročník Mikulášskeho bazára. Pre 

členov ŽŠR sa pripravuje  odborné školenie s témami 

komunikácia, tímová spolupráca ap.,  ktorú pripravuje Rada 

mládeže TSK, pod vedením Ing. Labudíka.   

Žiaci sú informovaní, že na škole prebieha súťaž o najlepšiu 

dochádzku. Žiaci z I. A Rudolf Malíka a Milan Staňo sa zúčastnili 

na TSK stretnutia na tému Farmársky parlament. 

Žiaci v diskusii informovali na možnosť uvoľňovania zo 7. 

vyučovacej hodiny o niečo skôr, lebo nestíhajú obedy a následne 

autobusy. Taktiež pripomienkujú, že 1 spoločenská miestnosť je 

málo, je tam zima, či by sa na vchod nemohli dať dvere, alebo 

záves. Taktiež sa pýtali, kedy budú lavičky na budove C. 

                                                                                  Nikolas II.A 
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Občania Pruského v okrese Ilava sa 

búria proti nelegálnym skládkam 

     Každý deň občania Pruského pozorujú 

vyvážanie odpadu na nelegálnu skládku pri 

rybníku na hranici  CHKO Biele Karpaty. 

Nelegálna skládka sa na tomto mieste 

hromadí už viac ako 5 rokov a občania sa 

snažia túto skládku zastaviť, žiaľ sa to nedarí.  

Do obce Pruské chodia turisti, ktorých táto skládka znepokojuje a 

kazí im zážitok z krásnej prírody. Na túto tému sa viac vyjadrila 

občianka Pruského slečna Nikola B.:  

,, Áno, túto skládku sledujem už viac ako 5 rokov a stále ma 

dokáže nepríjemne prekvapovať novými vecami. Nedávno som 

dokonca uvidela partiu mladistvých ako vyhadzujú fľaše z 

alkoholických nápojov priamo do prírody a rybníka, kde je tabuľa, 

ktorá oznamuje občanom prísny zákaz sypania smetí v okolí 

rybníka. V obci Pruské máme zberný dvor na ktorý je každodenný 

prístup a ľudia tam môžu svoje odpadky vyhadzovať zadarmo. 

Mňa osobne hnevá, že tento zberný dvor ľudia nevyužívajú a 

týmito odpadmi znečisťujú našu krásnu prírodu." 

Ako sa k tejto téme vyjadril starosta obce? 

,,Ku tomuto vám môžem povedať iba jedno, a to, že pre našich 

občanov máme náš zberný dvor otvorený od 8:00 do 22:00 hod. 

Snažíme sa tento problém riešiť, no žiaľ sa nám to ešte nepodarilo. 

Do konca roku 2016 by sme chceli zhotoviť okolo rybníku plot. 

Do tohto vyhradeného miesta budú mať prístup rybári s platnými 

preukazmi. Večer táto oblasť rybníka bude strážená kamerovým 

systémom." 

     a si osobne myslím, že sa táto skládka čoskoro vyrieši a budem 

držať palce pánovi starostovi Viliamovi Cíbikovi a dúfajme že, 

svoj sľub dodrží a tým ochráni naše životné prostredie.  Nikola III.A 
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