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PRÍHOVOR STAROSTKY:

Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som sa Vám
prihovorila ako novozvolená starostka obce.
Na začiatku môjho funkčného
obdobia chcem poďakovať všetkým svojim voličom a ubezpečiť
ich, že budem dôsledne realizovať
svoj volebný program. Poďakovanie patrí i mojim protikandidátom
a ich voličom za účasť vo voľbách.
S novozvolenými poslancami
a poslankyňami obecného zastupiteľstva a pracovníkmi obecného
úradu sa usilujem o to, aby sme
všetky problémy riešili k spokojnosti občanov a zveľaďovaniu
obce. Mojím cieľom je postupne
uvádzať do života Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce s cieľom trvale udržateľného
rastu vo všetkých rozhodujúcich
oblastiach života občanov vo ﬁNa strane č. 2 vám
predstavujeme poslancov
obecného zastupiteľstva
zvolených v komunálnych
voľbách v novembri 2010.
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zdarma

„VAŠA DÔVERA JE PRE MŇA HNACOU SILOU“
nančne stabilizovanej obci.
Jednou z priorít obce je cieľavedome vytvárať čoraz priaznivejšie
podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov Základnej
školy s Materskou školou Prašice.
V oblasti vzdelávania naša
základná škola dosahuje stabilne
dobré hodnotenia. Vysoká angažovanosť pedagógov v práci
s deťmi sa prejavuje pozitívne vo
výchovno-vzdelávacom procese,
o čom svedčia vynikajúce výsledky žiakov po stránke vedomostnej, ako aj záujmovej krúžkovej
činnosti. Budem sa snažiť o to,
aby sa aj naša materská škola systematickým metodickým
usmerňovaním dostala medzi
najlepšie MŠ v okrese.
Aj napriek negatívnym dopadom svetovej a ﬁnančnej hospodárskej krízy sa snažíme úspešne
napĺňať svoje zámery prostredníctvom štrukturálnych fondov
a iných dostupných zdrojov.
Najväčšou investíciou je prebiehajúci projekt „Revitalizácie
obce“, na ktorý bude vynaložených 824 500 €. Ide o postupnú
rekonštrukciu verejných priestranstiev, detských ihrísk, autobusových čakární, miestnych
parkov, chodníkov, umiestnenie
lavičiek, prepojenosť ulíc Slnečná
a Ul. 1. mája a mnohé iné premeny, ktoré by sa mali zrealizovať do
konca septembra 2011.
Ospravedlňujem sa všetkým
občanom, ktorí sú akýmkoľvek
spôsobom obmedzovaní počas
tejto výstavby, či už nadmerným
prachom, blatom, nevyhnutnými

Čo vás čaká v lete na
Duchonke sa dozviete
na strane č. 4. a 5.

obchádzkami najmä na Rajči,
v časti „Pod gaštanmi“ a Partizánskej ul. . Za trpezlivosť budeme
odmenení
krásnymi parkami,
chodníkmi, autobusovými zastávkami a čakárňami, pompéznym
mostom cez potok Železnica
s mierne svahovitou asfaltovou
cestou s osvetlenými chodníkmi
na Rajči, upravenými verejnými
priestranstvami pre detské hry
a zábavu, úpravou verejných
priestranstiev a prvkov verejnej
zelene pri kostole, pri pošte.
Do tohto projektu nebola zaradená rekonštrukcia dvora pri
Kostole sv. Jakuba. Popri obnovenom parku však tento dvor
vyzeral veľmi úboho, a preto som
dala pokyn na novú výsadbu.
K tomu, aby ju bolo možné zrealizovať, bolo nevyhnutné odstrániť
staré tuje, ktoré jednak poškodzovali trojičný stĺp a táto časť vstupu
do kostola pôsobila neestetickým
a nedôstojným dojmom. Na historickú pamiatku trojičný stĺp bolo
pripevnené osvetlenie kostola,
čo má za následok jeho ďalšie
poškodzovanie. Po získaní ﬁnančných prostriedkov obec zabezpečí obnovu tejto pamiatky.
Veľkou zmenou bolo tiež vypílenie aleje tují z chodníka na cintoríne. Tento zásah do jestvujúcej
výsadby bol vykonaný hlavne na
základe sťažností občanov, ktorí
majú pomníky svojich blízkych
v bezprostrednej blízkosti tejto
aleje. Padajúce konáre a opadávanie plodov a zelene z tují poškodzovali pomníky, na ktorých zanechávali fľaky napriek neustálemu

Hrnkovcom nestačí dom,
musia mať i bazén ...
dočítate sa na strane č. 6.

čisteniu. Väčšina občanov tento
krok uvítala. V jarných mesiacoch
budúceho roka aj na cintoríne zabezpečíme novú výsadbu, ktorá
iste prispeje k skrášleniu tohto
miesta posledného odpočinku.
Naliehavou investíciou je
rekonštrukcia Partizánskej ulice, ktorá je v dezolátnom stave.
V súčasnosti sa na tejto ulici
buduje verejná kanalizácia. Po
dokončení projekčných prác
a získaní ﬁnančných prostriedkov
budú začaté práce prestavby tejto ulice.
Som presvedčená, že nikto
nikdy nevyhovel každému a nebude to inak ani v mojom prípade.
Ak sa Vám niečo nebude páčiť
a nebudete spokojní s mojou prácou, rada Vás privítam v priestoroch obecného úradu. Uvítam
všetky nové nápady a podnety,
o ktorých si myslíte, že by pomohli
k zveľadeniu našej obce a prilákajú mladých.
Ďakujem Vám za dôveru, ktorú ste mi prejavili počas volieb do
orgánov samosprávy. Vážim si tejto dôvery. Ona je pre mňa hnacou
silou, ktorá ma posilňuje a dáva
môjmu snaženiu zmysluplnosť
a utvrdzuje vo mne presvedčenie,
že to, čo robím, robím v prospech
Vás, našich detí a vnúčat pre zveľadenie Vašej a mojej obce. Do
akej miery sa mi to podarí, nechám na posúdenie Vám !
Erika Nemešová
starostka obce

Kynológovia doniesli do
Prašíc päť majstrovských
titulov...
viac na strane č. 12
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POZÝVAME VÁS
Naša kultúrna ponuka pokračuje ďalšími zaujímavými podujatiami a jedným
z nich je aj vystúpenie známeho „slovenského talentu“, nevidiaceho speváka Mariána Banga. Piesne v jeho podaní si môžete vypočuť na hodovú sobotu
23. júla o 18:00 hodine na futbalovom
ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia sa vystúpenie presúva do kultúrneho domu. Ešte predtým si však môžu
prísť na svoje futbaloví fanúšikovia, ktorých „prašickí starí páni“ pozývajú na
hodový zápas proti hosťom z Pezinka
so začiatkom o 16:00 hodine.
Prvý augustový víkend už tradične
patrí hudobnému festivalu na Duchonke. Tento rok to bude 5. a 6. augusta
a ako vždy, očakáva sa vysoká návštevnosť podujatia. Záujemci o vstupenku na tento festival si ju môžu zakúpiť
na obecnom úrade u P. Novotného za
predpredajovú cenu 19,90 €.

PREDSTAVUJEME VÁM ICH
DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA BOLI V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH 27. NOVEMBRA 2010, ZVOLENÍ POSLANCI:

Ing. Mária Malinková
SMER

Mgr. Lýdia Marková
SDKÚ-DS

Ing. Bystrík Hrutka
SMER

Ing. Roman Bruchatý
SMER

Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Prašiciach 11. januára 2011, bolo zriadených 7 komisií
OZ:
1. Komisia ekonomická a správy majetku – predseda:
Ing. Mária Malinková
Členovia: Ing. Janka Štefkovičová, Ing. Alica Macková
Zapisovateľka: Lýdia Miková

Ing. Jozef Michalka
SMER

2. Komisia výstavby, ŽP a ÚP – predseda: Ing. Jozef Michalka
Členovia: Ing. Bystrík Hrutka, Michal Glos, Peter Novotný
Zapisovateľ: Róbert Haberland
3. Komisia sociálna a bytová – predseda: Mgr. Ján Grznár
Členovia: Zuzana Palušová, Miloš Mik, Viera Okšová,
Janka Režová
Zapisovateľka: Alena Vaváková
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Mgr. Ján Grznár
SNS

Mgr. art. Ľubomír Paulovič
SNS

4. Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda:
Ing. Roman Bruchatý
Členovia: Iveta Štefkovičová, Dušan Páleník, Mária Novotná
Zapisovateľka: Karin Šimková
5. Komisia kultúry, športu, vzdelávania a mládeže – predseda:
Mgr.art. Ľubomír Paulovič
Členovia:Drahoslava Dolinková, Peter Duchoslav, Lýdia Marková,
Peter Detko, Renáta Miková, Mária Novotná
Zapisovateľka: Stanislava Dojčarová
6. Osobitná komisia verejného záujmu – predseda:
Ing. Roman Bruchatý
Členovia: Mgr. Ján Grznár, Ing. Bystrík Hrutka, Mgr. Lýdia
Marková
7. Povodňová komisia – predseda: Erika Nemešová,
podpredseda: Ing. Roman Bruchatý

O
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PRAŠICKÉ NOVINKY
Z PRÁCE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

OD ZAČIATKU ROKU SCHVÁLILI
PÄŤ NARIADENÍ
Novozvolení
zástupcovia
obce – starostka a poslanci
obecného zastupiteľstva (OZ)
prevzali svoje funkcie ako
jedni z posledných v okrese
Topoľčany(iba 2 obce v okrese
mali ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva až 11.
1. 2011). Po ustanovujúcom
zasadnutí sa za prvý polrok
2011 obecné zastupiteľstvo
stretlo štyrikrát.

drejku na zriadenie kancelárie
a servisu výpočtovej techniky
a internetu. Poslanci odsúhlasili odpredaj dvoch motorových
vozidiel značky škoda Fabia
a zakúpenie jedného nového
vozidla značky škoda Fabia.
Z ﬁnančného hľadiska poslanci schválili členské v združení TIR na rok 2011 vo výške
0,16 €/obyvateľa ako aj ﬁnančnú spoluúčasť obce Prašice
na projekte „Separovaný zber
Rozhodli o príspevku na stra- a zhodnocovanie biologicky
vu pre dôchodcov
rozložiteľných odpadov“ vo výšV januári boli schválené ke 6,59 €/obyvateľa.
komisie pracujúce pri OZ, ich
členovia, zapisovatelia a plá- Niektorí poslanci sa vzdali
ny práce poslancov i komisií. jedného platu
Bolo schválené VZN č.1/2011
25.5.2011
sa
poslanci
o odvádzaní odpadových vôd stretli na svojom 4. riadnom
verejnou kanalizáciou a stočné zasadnutí, kde schválili úprana rok 2011 vo výške 0,60 €/ vu rozpočtu obce č.1 v roku
m3. Na tomto OZ boli schvá- 2011, zámennú zmluvu medzi
lené aj : VZN č.2/2011 o pod- obcou Prašice a PPD Prašimienkach a správe pohrebiska, ce, úver vo výške 58 000,- €
VZN č.3/2011 o chove a držaní na 5% spoluﬁnancovanie prozvierat, VZN č.4/2011 o cenách jektu „Revitalizácia verejných
pozemkov, ich nájme, prenáj- priestranstiev v obci Prašice“.
me a spôsobe predaja, Smer- OZ ďalej odsúhlasilo založenie
nicu č.1/2011 o poskytovaní združenia Klaster Topoľčany,
príspevku k stravovacej jednot- odpredaj pozemkov, prenájom
ke dôchodcom a o poskytovaní tanečnej plochy na Duchonke,
jednorazovej dávky v hmotnej prenájom tenisových kurtov
núdzi občanom. Schválený bol na Duchonke a sumou 100,- €
aj plán kontrolnej činnosti hlav- podporilo športovkyňu Simonu
ného kontrolóra obce na I. pol- Matičkovu z Nemečiek (poslanrok 2011 a schválením prešla aj ci Ing.Bruchatý, Ing. Hrutka,
urbanistická štúdia funkčného Mgr. Paulovič, Ing. Michalka
využitia plôch rekreačnej oblas- a Ing. Malinková sa v prospech
ti Duchonka.
športovkyne vzdali jedného poslaneckého platu).
Rozdeľovali obecné ﬁnancie
Na začiatku marcového za- Posvietia si na neplatičov
stupiteľstva starostka menoNa júnovom zasadnutí OZ
vala komisiu pre sčítanie oby- schválilo Záverečný účet obce
vateľov a OZ schválilo: Štatút za rok 2011, zápis do kroniky
obce Prašice, VZN č.5/2011 obce za obdobie január 2010
o poskytovaní dotácií z rozpoč- až december 2010 ako aj plat
tu obce, Zásady hospodáre- starostky obce Prašice podľa
nia s majetkom obce, Zásady nového zákona č. 154/2011 Z.z.
hospodárenia s ﬁnančnými Ďalej poslanci schválili príspeprostriedkami obce a pravidlá vok 0,13 € na obed pre žiakov
kontrolnej činnosti obce. Kyno- z Prašíc navštevujúcich ZŠsMŠ
logickému klubu Prašice bola a odpredaj pozemkov v k.ú.
odsúhlasená dotácia vo výške obce Prašice. Zaoberali sa rie500,- € na budovanie vlastné- šením problémov s neplatičmi
ho cvičiska. Tiež bol poskytnutý daní a poplatkov, ktorých aktuﬁnančný príspevok 100,- € na álny zoznam budú požadovať
vydanie zbierky poézie Zdenky na každom zastupiteľstve.
Lacikovej pod názvom „ Po- Všetky VZN schválené OZ
viem ti rozprávku“. OZ súhlasilo v Prašiciach si môžete prečís prenájmom časti priestorov tať aj na webovej stránke obce
Centra služieb Ivete Ducho- (www.prasice.sk).
slavovej na zriadenie čajovne
M. Glos
a priestorov pre Patrika On-

SEPAROVAŤ ODPAD ZAČNEME
KONCOM TOHTO ROKU
Obec Prašice je od roku
2004 členom Ponitrianskeho
združenia obcí pre separovaný
zber a nakladania s odpadmi,
ktoré podalo projekt s obdobným názvom „Separovaný zber
a zhodnocovanie biologických
odpadov“. K tomu, aby bol projekt úspešný, bolo potrebné vykonať veľa kvaliﬁkovanej práce,
ktorá bola zúročená začiatkom
tohto roku. Je v ňom zahrnutých 63 obcí. Tento projekt rieši takmer všetky odpady, ktoré
v obciach vznikajú. Zahŕňa dva
stavebné objekty – kompostáreň vo Výčapoch – Opatovciach
a dotrieďovaciu halu s triediacou linkou na dotrieďovanie vyseparovaných zložiek odpadu
v Lužiankach.
Separovať bude každá domácnosť
Každá domácnosť bude
vybavená 4 nádobami – na
plast, papier, kuchynský odpad
a zbytkový komunálny odpad.
Smetné nádoby budú vybavené špeciálnym čítacím kódom.
Zberná technika bude vybavená zariadením, ktoré to zaznamená do počítača. Spätne bude
možné zistiť, kto ako separuje,
čo sa v konečnom dôsledku

odrazí na znižovaní poplatku
za vývoz odpadu. Občan, ktorý
dobre separuje odpad, vlastne
poskytuje druhotnú surovinu.
V obciach budú umiestnené
i nádoby na zber skla a kovových odpadov.
Zelený odpad využijeme ako
kompost
Zelený odpad bude spracovaný rýchlobežným drvičom
a k tomu budú 2 traktory. Sústredený odpad sa bude drviť
a následne fúkať do kontajnerov s objemom 35 m3. Podrvený
odpad sa bude voziť do kompostárne, kde sa bude ďalej
spracovávať. Konečný produkt
– kompost bude poskytovaný
obciam do parkov a zelených
plôch. Dodanie smetných nádob a následné separovanie
všetkého odpadu z domácností
začne koncom roku 2011.
Keď začneme so separovaním odpadu, vyčistí sa veľa
obcí a zmení sa aj vzhľad.
Pevne verím, že všetci naši
občania priložia ruku k dielu
a vlastnou iniciatívou prispejú
k skrášľovaniu našej obce.
Erika Nemešová
starostka obce

KAM IDÚ FINANCIE OBCE
Aj v dnešných novinkách by
sme Vás chceli informovať, ako
napredujú projekty, ktoré podala Obec Prašice na rôzne inštitúcie verejnej správy.
Základná škola prešla kontrolou
Projekt Rekonštrukcie Základnej školy s materskou školou je v konečnej fáze. Bola
schválená záverečná monitorovacia správa a následne
bola podaná posledná žiadosť
o platbu vo výške 40 000 €,
na ktorej schválenie sa čaká.
V máji zamestnanci Regionálneho operačného programu
odbor kontroly uskutočnili kontrolu na mieste, kde prešli všetky tri zrekonštruované budovy
(ZŠ, MŠ, telocvičňa). O celkovom ukončení projektu Vás budeme informovať v najbližších
novinkách.

Revitalizácia sa chýli ku koncu
Ďalším veľkým projektom,
ktorý aktuálne prebieha, je Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Prašice. O tom, čo
tento projekt zahŕňa, sme vás
informovali v predchádzajúcich
dvoch číslach Prašických noviniek. Jeho ukončenie je naplánované v septembri až októbri
2011.
Financie pribudnú i v cestovnom ruchu
V apríli obec získala z Regionálneho operačného programu ﬁnancie vo výške
100 000 €, určené na rozvoj
cestovného ruchu.
Partnermi projektu sú obce Nemečky,
Podhradie, Závada, Velušovce
a Tvrdomestice (na spoluﬁnancovaní sa budú spolupodieľať,
pokračovanie na 4. str.
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pokračovanie z 3. str.

s rozvodmi tepla a elektroinštalácie. Projekt je schválený na rok
2011, kde Slovenská inovačná
a energetická agentúra pripravuje potrebné podklady na podpis
zmluvy s obcou Prašice, ako aj
projektovú dokumentáciu na
stavebné povolenie. Financie
určené na rekonštrukciu sú poskytnuté pilotným programom
„Energetická efektívnosť vo verejných budovách“ a bude zrealizovaný koncom tohto roku.
Projekt rekonštrukcie verejného
osvetlenia, ktorý obec podala
Zdravotnícke stredisko sa v júni 2010, čaká stále na schvádočkalo, osvetlenie zatiaľ nie lenie.
Obec Prašice podala žiadosť
na rekonštrukciu Zdravotnícke- Začíname boj s odpadom
Na začiatku roka 2011 bol
ho strediska, v ktorej bude zahrnutá výmena okien, zateple- schválený projekt Separovania
nie obvodového plášťa budovy, a zhodnocovania biologicky rozzaizolovanie strechy a podlahy, ložiteľných odpadov, ktorý pozrekonštruovanie kotolne spolu dalo Ponitrianske združenie pre
a to podľa počtu obyvateľov).
Získané ﬁnancie sa použijú na
realizáciu kultúrneho podujatia,
kde sa budú prezentovať obce
patriace do projektu a pozvané
obce, ďalej sa vytvoria propagačné materiály ako pohľadnice
a iné. Začiatok realizácie projektu je predpokladaný na koniec
roku 2011 s ukončením aktivít
do troch rokov. O bližšej realizácii projektu Vás budeme informovať priebežne.

DETI PRIJALI DO SRDIEČKA
PÁNA JEŽIŠA
Posledná májová nedeľa sa
v našej dedine niesla v duchu
slávnostnej a sviatočnej atmosféry. Vo farnosti sa konala slávnosť prvého svätého prijímania.
Prvýkrát do svojho srdiečka prijalo Pána Ježiša 20 detí
– tretiačikov. Na túto udalosť
sa svedomite pripravovali už
počas celého školského roka
na hodinách náboženstva, ale
aj vo svojich rodinách. Potom
nasledovali „stretká“ vo farskom
kostole, kde celý týždeň pred
svätým prijímaním deti spolu
s pánom farárom Vdp. Milanom
Zaujecom, Mgr. Lýdiou Markovou a gitaristkou Nikolkou nacvičovali všetko potrebné pre
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slávnostnú liturgiu.
V nedeľu svietilo slniečko
nielen na oblohe, ale aj v každom srdiečku malých priateľov
Pána Ježiša. To vyžarovalo aj
z ich tváričiek a potvrdzovalo
krásnymi šatami malých dievčat
a chlapcov. Vkusne a starostlivo vyzdobený kostolík dotváral
túto slávnostnú chvíľu. Treba
pochváliť a poďakovať všetkým,
ktorí takto spríjemnili deťom ten
najkrajší okamih ich života. Veď
mať Pána Ježiša v srdiečku
a tešiť sa na každé stretnutie
s ním, je tým najkrajším darom.
katechétka
T. Palušová

separovaný odpad, a ktorého
členom sú aj Prašice. Schválené
ﬁnancie sú vo výške 3 000 000,- €
pre všetky obce združenia.
O podrobnostiach tohto projektu
sa môžete dočítať v článku „Separovať odpad začneme koncom tohto roku“ na str. 3.
V súčasnosti obec Prašice
čaká na schválenie projektu
z Environmentálneho fondu na
obecnú kanalizáciu, ako aj na
poskytnutie dotácie z Programu
obnovy dediny na rekonštrukciu
obecných chodníkov.
Nitriansky samosprávny kraj
nám schválil 4 z piatich podaných žiadostí. Prvá – Detská
olympiáda Duchonka 2011 vo
výške 250,- € už bola použitá
v júni pri oslavách MDD.
Projekt Tvorivá dielňa bol podporený sumou 100,- € a bude

v materskej škôlke realizovaný
v septembri 2011. Na chrámový
koncert pri príležitosti mesiaca
úcty k starším sme získali dotáciu vo výške 200,- €. Ďalších
300,- € môžeme využiť na nákup
obuvi k detským ľudovým krojom.
V nasledujúcom období obec
Prašice neuvažuje o realizácii
veľkých projektov z dôvodu chýbajúcich ﬁnančných prostriedkov na spoluﬁnancovanie. Obec
určite bude podávať menšie projekty a žiadosti o dotácie v rámci
nadácií, ministerstiev, vyššieho
územného celku, ako aj agentúr
pôsobiacich pri ministerstvách,
ako environmentálny fond, program obnovy dediny a iné.
M. Glos

FARSKÝ ÚRAD V PRAŠICIACH VERIACIM:

VYŠŠIE MILODARY ZA OMŠU
Katolícki biskupi rozhodli, že
od 1. júla bude výška milodaru
za slávenie omše 5,- €. Doteraz
to bolo 3,32 €, teda ekvivalent
100,- Sk. Biskupi však upozorňujú, že milodar ani jeho výška
nie sú povinné. Pripomínajú,
že „kto z veriacich bude chcieť
obetovať dobrovoľne vyšší milodar alebo nižší, môže tak
urobiť“. To znamená, že kňaz
nemôže žiadať vyššiu sumu,

môže však prijať spontánne
venovaný vyšší, ale aj nižší milodar, ako je určený za obetovanie omše. Kňazi môžu sláviť
„omšu na úmysel“ veriaceho aj
bez milodaru, napr. na úmysly
chudobných, diskriminovaných
a pod.
zo zdrojov kbs vypísal
vdp. Milan Zaujec

LETO NA DUCHONKE V RÉŽII
OBCE
Príprava začala už v máji
Vzhľadom k tomu, že vyhlásená verejná súťaž na prenájom autokempu DUCHONKA
bola neúspešná, obec začala
v jarných mesiacoch s prípravou ATC vo vlastnej réžii.
Postupne sme zrekonštruovali bungalovy, obytné bunky,
sociálne zariadenia. Na malej
pláži je vybudovaná nová vodomerná šachta, ktorá slúži na
meranie spotrebovanej vody,
čím je zjednodušená i manipulácia s týmto odberným miestom v prípade poruchy.
Na jednotlivé odberné miesta elektrickej energie sme postupne ako boli ukončené zmluvy o odbere so zaniknutou spol.
s.r.o. Prašičan, uzatvorili nové
zmluvy o odbere el. energie

a začali sme s platením zálohových faktúr. V čase vegetačného pokoja sme spílili suché
a napadnuté dreviny a kríky,
nasledovalo kosenie a hrabanie
trávy, čistenie verejných priestranstiev a pláže. Pripravujeme
sa na prijatie veľkého množstva
stanov a karavanov do stanového tábora. Tieto miesta sú
využívané iba počas veľkých
festivalov.
Veľké festivaly sú tento
rok dva. V tomto roku to bolo
v dňoch 24. a 25. júna počas tanečného festivalu LET IT ROLL
SLOVAKIA. Je to dcérska verzia
úspešného českého festivalu,
ktorý sa po prvýkrát uskutočnil
na území Slovenska. Je zapokračovanie na 5. str.
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PRAŠICKÉ NOVINKY
pokračovanie z 4. str.

meraný na žáner drum & bass,
veľmi obľúbený štýl elektronickej
hudby prinášajúci vystúpenie
umelcov tých najväčších svetových mien. Druhým veľkým hudobným festivalom je DUCHONKA FEST, ktorý sa uskutoční
v dňoch 5. a 6. augusta na veľkej pláži. Jeho organizátorom
je HIT Production, s.r.o., Bratislava. Z našej strany pre tieto
festivaly pripravujeme vykosený
a čistý autokemp, parkovacie
miesta, obsluhu, organizačné
zabezpečenie, poriadkové služby. Spolupracujeme s našimi kynológmi, políciou, zdravotníkmi,
hygienikmi, študentmi.
Hlásia sa i záujemcovia o možnosť predávať v stánkoch rýchleho občerstvenia, ktorým je
umožnené poskytovať služby po

splnení podmienok podľa druhu
ponúkaného sortimentu.
Tanečná plocha opäť ožije
„Tanečná plocha“ do leta vyrastie v uzavretých priestoroch
IBIZA – KAFÉ, kde sa bude pravidelne od štvrtka do soboty konať pizza – šou za účasti majstra
Slovenska v pečení pizze, taktiež tu bude premietanie ﬁlmov,
pútavé akcie pre deti, diskotéky
budú pod vedením dídžeja svetového mena, ktorý vystupuje
pod umeleckým menom AQUA.
Po minuloročnom úspešnom
zumbamaratóne sa tento rok
(6. augusta) bude konať jeho
druhý ročník.
E. Nemešová
starostka obce
Letný festival Let It Roll je úspešne za nami

OKIENKO ŠÉFREDAKTORA:

ČO BUDE S NAMI ĎALEJ
Odpad – ťažko riešiteľný, ba
možno niekedy až neriešiteľný
problém mnohých samospráv.
Chceme či nechceme (verím,
že viac áno), separovanie sa
stane dôležitou súčasťou nášho každodenného života. Nie
preto, že niekto hore to nariadil.
Ale preto, aby sme cestou domov neodvracali oči od vysypaných smetí pred bytovkami pod
miestnym cintorínom, ktoré tam
pravidelne dopĺňa jeden náš
„uvedomelý“ občan na fúriku
i napriek upozorneniam. Preto, aby sme sa pri prechádzke
okolitou prírodou, napríklad pri
priehrade Duchonka, nemuseli
predierať pomedzi vyhodené
matrace, starý nábytok? či dokonca nebezpečný elektroodpad od chatárov i nechatárov.
Je to málo? Prejdite sa s otvorenými očami po našich Prašiciach, Okšovom Mlyne, Novom
Svete a nájdete toho toľko, až
tomu nebudete veriť.
Niekto si povie: „Mňa sa to
netýka, ja všetko spálim.“ Pri-

tom do slovka všetko zahŕňa
plasty, gumy, tetrapakové obaly,
textílie... A príroda, poraď si so
škodlivinami ako vieš. Nikto ma
pri tom nevidí, ozónová diera je
ďaleko, tak sa predsa nič nedeje.
Myslenie jedného si vynásobte počtom ľudí, ktorí sa
radia medzi takýchto „uvedomelých občanov“ v našej obci,
počtom obcí a miest na Slovensku. Výsledok?
Predstavte si bývalý cukrovar v Topoľčanoch, k tomu
preplnené oddelenia v nemocniciach, ktorých je aj tak čím
ďalej, tým menej a rastliny, zvieratá len v múzeách alebo na internetových obrázkoch. Odkaz,
ktorý zanechávame budúcim
Slovákom.
Myslíte si: „Bláznivé predstavy
jednej redaktorky. V Prašiciach
to hádam také nebude.“
A čo ste urobili preto, aby to
také nebolo?
S. Dojčárová

KAM S ODPADOM
Téme odpad sa v tomto čísle
venujeme vo viacerých článkoch.
Ale otázok okolo nej je viac, preto
je potrebné, aby ste vedeli všetky potrebné informácie. Jednou
z vašich najčastejších otázok je:
„Kde mám dať starý televízor alebo pokazenú mikrovlnku?“
Elektroodpad nepatrí do kontajnerov
Všetku bielu a čiernu techniku, domáce spotrebiče, záhradnú
techniku i vyradené autobatérie,
jednoducho všetok elektroodpad
môžete nosiť na dvor za starým
obecným úradom, ktorý býva
otvorený pre našich občanov
každý pracovný deň od 7°° do
15°° hod.. Dvakrát do roka (jar
a jeseň) býva dvor otvorený
i v sobotu v dopoludňajších hodinách, o čom vás vždy v dostatočnom predstihu informujeme
prostredníctvom rozhlasu alebo
stručných letáčikov.
Malé batérie ako tužkové,
mikrotužkové, hodinové, atď.
môžete vhadzovať do zberných

nádob, ktoré sú umiestnené
v predajni rozličného tovaru
i v Supermarkete COOP Jednota
v Prašiciach.
V separácii pomáha i škola
Obaly z papierového škatuľového mlieka, džúsov i ostatné
tetrapakové obaly môžete prostredníctvom vašich detí, vnukov
posielať vystreté a umyté do
školy, ktorá sa takto podieľa na
separácii odpadu v obci. Pokiaľ
nie sú vo vašej rodine školopovinné deti, určite poznáte na ulici
rodinu, ktorá takéto deti má a tieto obaly bez problémov do školy
donesie.
Často vidíme na smetiskách
staré pneumatiky. I tento odpad
má v našej obci určené zberné
miesto. Preto Vás prosíme, aby
ste ich nevhadzovali do veľkých
kontajnerov alebo nebodaj na
čierne skládky, ale priniesli ich za
kultúrny dom pri betónový múr
oddeľujúci areál futbalového ihriska.
S. Dojčárová

POMOHLI STE DOBREJ VECI
Poznáte to. Skrine plné šatstva, ktoré už dávno nenosíte,
ale je Vám ľúto ho vyhodiť. Topánky, ktoré sú ešte dobré, ale
už nie sú v móde Vám zaberajú
police a nemáte ich už kam dávať. Čo s tým? Práve pre tento
účel prebehla v Prašiciach humanitárna zbierka opotrebovaných vecí. Od 30. mája do

3. júna ste mali možnosť zbaviť
sa ich a zároveň pomôcť v núdzi
mnohým ľuďom, postihnutým či
už nepriazňou životného osudu, prírodnou katastrofou alebo
inou formou nešťastia.
Túto charitatívnu zbierku
a zároveň i zvoz nazbieraného
tovaru zabezpečuje neziskové
občianske združenie Diakonie

Broumov z ČR. Jeho poslaním
je pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli
v krízovej životnej situácii a na
okraji spoločnosti, a to s cieľom
ich osamostatnenia tak, aby
mohli nájsť svoje miesto v spoločnosti.
Všetky naše rodiny, ktoré sa
zapojili do tohto projektu (a nebolo ich málo), si preto zaslú-

žia poďakovanie za preukázané občianske cítenie a ochotu.
Zozbierané veci zaplnili celkovo
tri miestnosti a podľa zamestnancov Diakonie Broumov sme
vyzbierali jednu z najväčších dodávok a pomohli tak nejednému
človeku, možno celým rodinám.
Ďakujeme.
S. Dojčárová
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ČO NOVÉ V KNIŽNICI:

HURÁ, BUDÚ NOVÉ KNIHY!
Nové priestory Obecnej
knižnice v Prašiciach ožili farbami a originálnymi podpismi
verných čitateľov. Zábavné maľovanie sa začalo v „Týždni slovenských knižníc“ v marci tohto
roku. Odtlačky dlaní návštevníkov knižnice pomaly zapĺňajú
jednu z jej stien a nie sú to len
dlane detí. Svoj odtlačok už má
aj samotná pani starostka Erika
Nemešová či najstaršia čitateľka, 82-ročná Anička Grežďová.
Druhá stena ožíva vďaka našej
šikovnej detskej sestričke Zuzke Palušovej. Krásne rozprávkové postavičky tak dopĺňajú hravý nádych knižničných
priestorov.
O tom, že naši čitatelia nie
sú len „zahrabaní v knihách“,
svedčí i malý turistický výlet na
Topoľčiansky hrad na Podhradí,
ktorý sme absolvovali 21. apríla. Poviete si: „Podhradie? To
poznáme!“ Možno ho poznáte

ako chátrajúcu ruinu, o ktorú
sa nik nestará, ktorá pomaly
zarastá a rozpadáva sa. Omyl!
Pod trpezlivými a odbornými
rukami zamestnancov spoločnosti Topoľčiansky hrad sa táto
nádherná kultúrna pamiatka
zmenila na atraktívne miesto
s novým mostom, výhľadnou
plošinou,
zrekonštruovaným
horným nádvorím ...
Verte, je tam čo obdivovať.
Spiatočná krátka túra cez
lesy a lúky za Podhradím až
do Autokempingu Duchonka
ubehla vďaka dobrej nálade
medzi „ výletníkmi“ veľmi rýchlo. Záverečná opekačka a krátke člnkovanie po priehrade boli
tou správnou turistickou bodkou za úspešným dňom.
A ešte jedna dobrá správa
pre všetkých čitateľov . V júni
tohto roku bol Ministerstvom
kultúry SR schválený projekt,
vďaka ktorému pribudnú do

NOVINÁRČINU ZAVESÍ NA KLINEC
Po dlhoročnej
spolupráci
v
redakčnej rade
Prašických noviniek
končí
svoju činnosť
náš stály športový redaktor
Vladimír Režo.

V mene všetkých členov redakčnej rady mu za celú jeho
doterajšiu činnosť a nekonečné
hodiny strávené nad prípravou
každého čísla ďakujeme a prajeme mu do ďalších rokov veľa
zdravia, elánu a radosti zo života.
redakčná rada

fondu našej obecnej knižnice prišli medzi nás, priateľov knihy.
nové knihy v celkovej hodnote Teší sa na vás vaša knihovníč500,- €.
ka Stanka.
Verím, že sme vás dostatočne povzbudili k tomu, aby ste
S. Dojčárová

KDE BUDE INFORMAČNÁ TABUĽA?
Už dlhšiu dobu v Prašiciach
chýba obecná informačná tabuľa. Mnohí ste si to všimli, čo
súdime z vašich dopytov po nej.
Tá, ktorá stála v centre obce
pri príjazdovej ceste ku kultúrnemu domu, bola odstránená
z dôvodu rekonštrukcie priestranstva okolo nového Supermarketu COOP Jednota. Z dôvodu prebiehajúcej revitalizácie
centra obce sa nová tabuľa
ešte neosadila. Pokiaľ sa tak
stane, máte možnosť prostredníctvom elektronickej ankety na
obecnej webovej stránke (www.
prasice.sk) hlasovať za jedno
z týchto miest:
• pri zmrzlinovom stánku
• pri obecnom úrade

Po dokončení rekonštrukcie
centra obce sa anketa vyhodnotí a podľa toho bude osadená
nová informačná tabuľa.
Naši občania sa taktiež pýtajú na dôvod osadenia tabule
na miestnom cintoríne. „Táto tabuľa je určená na lepšiu orientáciu návštevníkov cintorína. Po
skončení letnej sezóny sa začnú všetky hroby označovať číslami a na tabuli bude vyvesený
plán hrobových miest, na základe ktorého budú s pozostalými
uzatvárané zmluvy o prenájme
hrobových miest.“ Informáciu
poskytol zamestnanec obecného úradu Peter Novotný.
S. Dojčárová

ZASLÚŽIA SI TO
KARHÁME:
Jozefa Barteka zo Slnečnej ulice za sústavné znečisťovanie
verejného priestranstva a znepríjemňovanie životných podmienok spoluobčanov!
CHVÁLIME:
Podnikateľa a nášho spoluobčana Ivana Krajčíka ml. za nezištnú a v dnešnej dobe veľmi ojedinelú pomoc rodine Polderovej.

„HRNKOVCOM NESTAČÍ DOM, MUSIA MAŤ I BAZÉN“
Nie každý človek na svete má
to obrovské šťastie byť zdravým.
Píšem obrovské, lebo tento fakt
som si uvedomila až keď som
spoznala Miška Hrnku, ktorého
som napriek tomu, že je takmer môj sused, prvýkrát videla
len vďaka nakrúcaniu Modrého
z neba. Miško nebehá s rovesníkmi po ulici, nehrá futbal. Od
detského veku je pripútaný na
lôžko a odkázaný na celodennú
starostlivosť svojej obetavej matky. Miško trpí veľkým postihnutím pohybového ústrojenstva,
ktoré sa snažia tak lekári ako
aj rodičia udržiavať v istých medziach, keďže je neliečiteľné. Je
to však veľmi náročné, pretože
rodina je v zlej ﬁnančnej situácii, vzhľadom na slabé ﬁnančné
príspevky, ktoré náš štát opatrovateľom chorých ľudí poskytuje.
Miško potrebuje pre posilnenie
svalstva vodné terapie. Pravidelné navštevovanie kúpeľov je pre
rodičov ﬁnančne nemožné, ak
túto liečbu poisťovňa neuhradí.
Preto sa Miškov adoptívny otec
rozhodol požiadať o pomoc Vila
6

Rozborila a jeho reláciu Modré
z neba a vysníval Miškovi bazén
. Vilo sa po overení situácie a odporúčaní lekárov rozhodol tento
netradičný sen splniť, pretože
zistil, že je pre Miška jediným
riešením, ako udržať ochabnuté
svalstvo „v relatívnej kondícii“
a spomaliť tak priebeh ochorenia. Myslím, že nikto z nás si neželá zakúsiť Miškov osud
či osud jeho mamy. Preto
ma veľmi prekvapili reakcie niektorých našich
„milých spoluobčanov“,
ktorí sa vyjadrili, že „Hrnkovcom už nestačí veľký
dom, chcú mať tiež bazén“. Úbohosť niektorých
ľudí nemá hranice, a preto si ich netreba všímať,
nech sa „utopia vo svojej závisti“. V obci však
máme i spoluobčanov, ktorí za povšimnutie
stoja. Sú to ľudia s veľkým srdcom, súcitiaci
s ľudským nešťastím
a sú ochotní pomôcť.
Spomedzi nich spo-

j

meniem
Ivana Krajčíka ml.
a Ing. Jozefa Michalku, od ktorých sa dostalo rodine asi najväčšej pomoci.
A zážitky z nakrúcania? Mojím najväčším zážitkom bolo rozhodne zoznámenie sa s Miškom
a mala som dojem, že aj Vilovým. Aj preto sa o ňom vyjadril ako o šoumenovi, o človeku

s neskutočnou pozitívnou energiou. Z Miška táto energia priam
sála a vyžaruje do okolia. Je obdivuhodné, že takto chorý človek
nepôsobí ako kôpka nešťastia.
Máme sa čo od neho učiť.
Nie bazén, ale tento jeho životný postoj mu môžeme všetci
závidieť!
R. Miková

Miškovi bazén prospieva

j
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HUBÁRI POZOR, V LESE NIE STE SAMI
V posledných rokoch pokračuje nárast populácie medveďa
a staršie jedince vytláčajú mladšie aj mimo územie svojho pôvodného rozšírenia, teda v našom prípade aj do Považského
Inovca, kde sa však v nedávnej
minulosti migrujúce medvede
sporadicky vyskytovali.
V súčasnosti v oblasti Duchonky, podľa informácií lesníkov a lesných robotníkov, bol
medveď videný začiatkom mesiaca jún v lokalitách Tlstý Vrch,
Bukovina, Železnica a Obrázok
(neďaleko obce Podhradie), kde
je aj v týchto dňoch z čerstvých
stôp zrejmá jeho prítomnosť.
Niekoľko rád ako predísť stretnutiu s medveďom a ako sa správať v prípade, keď už k stretnutiu
dôjde:
Prevencia
Ak nechcete mať problémy
s medveďmi, najlepšie je im
predchádzať. Používaním jednoduchých preventívnych opatrení môžete znížiť vaše šance na
stretnutie sa s medveďom. Tiež
je rovnako dôležité, aby ste ho
neprilákali. V lese aj v lokalitách blízko lesa buďte ostražití,
najmä ráno, večer a v noci, keď
sú medvede aktívnejšie, ale aj
cez deň v hustom poraste alebo
v okolí zdrojov potravy. Všímajte
si stopy alebo iné znaky prítomnosti medveďa - ak sú čerstvé,
zvýšte Vašu pozornosť. Keď je
viditeľnosť obmedzená, pomôže
rozprávať sa, pískať si alebo inak
dopredu upozorniť medveďa na
prítomnosť človeka. Medvede sa
Vám spravidla vyhnú, keď o Vás
vedia.
Keď uvidíte medveďa, ktorý si
Vás ešte nevšimol
Ostaňte pokojne stáť a zhodnoťte situáciu - vie medveď, že
ste tam? Ak o Vás ešte nevie,
ustupujte smerom, odkiaľ ste
prišli a obíďte ho oblúkom. Urobte to potichu, keď sa medveď nepozerá smerom k Vám, stále ho
pozorujte. Nechajte mu dostatok
priestoru a voľnú únikovú cestu.
Ak sa približuje smerom k Vám,
sledujte akúkoľvek zmenu v jeho
správaní. Obíďte ho širokým oblúkom, alebo odíďte smerom,

odkiaľ ste prišli. Buďte hlavne
opatrní, aby ste sa nedostali
príliš blízko alebo medveďa neprekvapili. Útok medveďa, ktorý
o Vás nevie, môžete vyprovokovať napríklad krikom. K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to
ani v prípade, že sa zdá byť pokojný.

a neistý. Môže sa k vám priblížiť
alebo zaútočiť. Skúste vyzerať
pokojne - stáť zoči-voči medveďovi, ktorý sa bráni, môže byť
hrozným zážitkom, ale fyzický
kontakt je zriedkavý. Na medveďa nekričte a ani do neho nič
nehádžte - týmto môžete vyprovokovať útok. Skúste vyzerať tak,
že nie ste hrozbou. Pri náhlom
stretnutí zblízka sa vyhnite pohľadu do očí šelmy (pre zviera je
to znak agresie). Prihovárajte sa
medveďovi pokojným hlasom toto môže upokojiť medveďa aj
Vás. Keď sa medveď nepohybuje smerom k Vám, snažte sa
opatrne vzdialiť, pričom ho stále
pozorujte. Pamätajte si, prekročili ste hranice jeho osobného
priestoru. Vzdialiť sa je najlepším riešením v tejto situácii. Keď
ustúpite, obyčajne sa medveď
upokojí. Ak sa medveď stále
približuje k Vám, zastaňte. Keď
medveď zastane, pokúste sa
znova vzdialiť. Kedykoľvek sa
medveď približuje alebo zaútočí,
ostaňte stáť.

Ak Vás medveď už zbadal
Ak už je jasné, že neodídete bez toho, aby si Vás medveď
všimol, ostaňte stáť v pokoji
a rýchlo zhodnoťte situáciu.
Neutekajte - mohlo by to vyprovokovať prenasledovanie. Keď
stojí na zadných nohách, snaží sa vás identiﬁkovať zrakom
a čuchom. Pokojne (aby ste ho
nevyplašili) sa z čo najväčšej
vzdialenosti identiﬁkujte, že ide
o človeka - prihovárajte sa mu
nízkym vážnym hlasom a pomaly mávajte rukami nad hlavou.
Zväčšujte vzdialenosť medzi
vami pomalým cúvaním späť.
Ak o Vás medveď vie a zdá sa,
že ho nezaujímate, mali by ste
využiť túto šancu a odísť. Nebežte, mohlo by ho to vyprovokovať Ak medveď zaútočí v sebaobrane
k prenasledovaniu.
Útok znamená to, keď Vás
Ak už medveď o Vás vie a pri- medveď fyzicky napadne. Ak
medveď zaútočí, často iba zabližuje sa k Vám
Zostaňte stáť. Skúste zostať strašuje - zastaví alebo zmení
pokojní, útoky sú zriedkavé. Ak smer predtým, ako dôjde k priaje to možné, držte sa ako sku- memu kontaktu. Ak sa dostapina spolu. Neutekajte, pokým si nete do priameho styku a ide
nie ste úplne istí, že sa včas dos- o obranný útok, ľahnite si na
tanete do bezpečia - medveď zem a hrajte mŕtveho. Ľahnite si
vie bežať rýchlejšie ako človek na brucho, nohy voľne od seba.
smerom do kopca aj nadol. Vy- Prsty rúk spojte za hlavou. Táto
liezť na strom môže byť niekedy
riešením, ale nie je to zaručene
bezpečné miesto a je treba dostať sa aspoň 4 metre nad zem.
Ak sa medveď približuje, pretože sa bráni.
Obranné správanie je skoro vždy dôsledok toho, že ste
prekročili jeho osobný priestor,
prekvapili ste ho alebo sa dostali k nemu príliš blízko. Zriedka
sa nič netušiaci medveď môže
priblížiť k Vám a je prekvapený.
Medveď v obrane je znepokojený. Vstúpili ste do jeho osobného priestoru a považuje Vás
za hrozbu. Môže ustúpiť alebo
zostane nablízku, nervózny

pozícia vám bude chrániť tvár
a krk. Medvede sa pri obrannom
útoku často sústredia na tvár
človeka, ak nie je chránená. Ak
máte na chrbte ruksak, môže
vám poskytnúť istú ochranu pre
chrbát a krk. Ak vás medveď
prevráti, znova sa kotúľajte tak,
aby ste mali brucho a ostatné životné orgány chránené pri zemi.
Keď medveď vycíti, že už nie ste
nebezpečným, zvyčajne odíde.
Keď sa útok skončí, ostaňte nehybne ležať a čakajte, kým medveď určite neodíde.
Ak sa medveď priblíži a nie je
to v sebaobrane
Medveď, ktorý sa k Vám približuje zámerne, prejavujúc len
malý alebo žiadny nepokoj, to
nerobí v sebaobrane. Môže na
to mať aj iné dôvody. Možno je
zvedavý, zvyknutý na človeka
alebo na ľudskú potravu, možno
si upevňuje svoje dominantné
postavenie. Spôsob, akým sa
takéto medvede približujú, sa
môže zdať podobný, ale Vaša
najvhodnejšia reakcia je tá istá.
Zastaňte. Ostaňte pokojný, ako
je to len možné a prihovárajte
sa mu pokojným hlasom. Zhodnoťte situáciu. Skúste sa dostať
preč z jeho chodníčka či smeru.
Môže to byť všetko, čo od Vás
chce. Ak pokračuje k vám a jeho
pozornosť je stále upriamená na
Vás - zastaňte. Ostaňte nehybne stáť. Keď medveď zastane,
znova cúvajte, ale sledujte jeho
správanie.
Ing. B. Lech
technik LS Duchonka

Ilustračné foto
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PONÚKLI SME VÁM
„Ja myslím, že civilizácia nie je dobrá, ak je bez kultúry. Človek potrebuje
Táto myšlienka vyjadruje poslanie všetkých, ktorí sa podieľajú
k šťastiu a spokojnosti nie len pohodlie telesné, ale i duševné. Kultúra na príprave akéhokoľvek podujatia, športového či spoločenského.
a civilizácia musia ísť ruka v ruke.“
A v našej obci nedostatok takýchto podujatí určite nie je. Fotokoláž
Jan Werich Vám pripomenie niektoré z nich.

Máj postavili žiačky ZŠ spolu s členmi FS Prašičan

Prijatie jubilantov - Mária Martinčeková pri podpise do pamätnej knihy obce, vedľa
nej starostka obce Erika Nemešová

Medzi ľudových majstrov už neodmysliteľne patrí Renáta Raučinová s výrobkami
zo šúpolia

Na Svätohubertovských dňoch si deti vyskúšali streľbu zo vzduchovky pod
dohľadom poľovníka Jozefa Kišaca

Účastníci výstupu na Bielu Bukovinu - horný rad zľava: Peter Krajčovič, František
Ondrušík, Martin Dojčár, Božena Ondrušíková, Ing. Ladislav Barát. Dolný rad zľava
MUDr. Rozália Barátová, Matej Dojčár, Stanislava Dojčárová.

Druháci pri vystúpení na Deň matiek
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ÚSPECHY ZÁKLADNEJ ŠKOLY:

Tak ako v predošlých školských rokoch ani v tomto sa
žiaci našej školy nedali v jednotlivých súťažiach popri svojich
rovesníkoch z iných škôl zahanbiť. Či už to bolo vo fyzikálnej,
biologickej alebo v športovej
súťaži, najčastejšie obsadzovali
popredné priečky. Nemám toľko
priestoru, aby som spomenula mená všetkých úspešných,
snáď aspoň najčerstvejšie a najväčšie úspechy, ktorými sa môžeme pýšiť. V máji tohto roku sa
náš žiak Bruno Kopček zúčastnil
celoslovenského kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré
sa konalo v Bratislave. Postúpil
tam ako víťaz krajského kola.
V Bratislave si Bruno počínal veľmi dobre. Vo veľkej konkurencii

MÁME SA ČÍM CHVÁLIŤ

obsadil vo svojej kategórii pekné
druhé miesto. Súťaž sa skladala
z dvoch častí – písomnej a ústnej, kde si odborná porota overovala nielen znalosti z písanej
angličtiny a jej gramatiky, ale aj
z hovorenej reči a Brunovej pohotovosti reagovať na otázky poroty – samozrejme v angličtine.
Vďaka patrí nielen Brunovi, ale
aj p. uč. Grácovej, ktorá Bruna
na olympiádu pripravovala.
Nemalým úspechom sa
môžu pochváliť aj naše dievčatá
– ﬂorbalistky, ktoré poctivo trénujú pod vedením riaditeľa školy.
Svojimi výkonmi postúpili tiež na
celoslovenské kolo v Nemšovej,
ktorého sa zúčastnili reprezentačné družstvá každého kraja.
Nitriansky kraj zastupovali práve

naše dievčatá /Bibiana Malíková, Denisa Tlstá, Renáta Raftlová, Natália Štefkovičová, Nikola
Šebová 8 roč., Linda Detková
9.A, Klaudia Laciková, Adriana
Štefkovičová 9.B, Kristína a Barbora Bruchaté a Michaela Kusá
zo 7. triedy/, pretože v krajskom
kole obsadili prvú priečku. Veľmi
dobre si počínali aj na celoslovenskej súťaži, kde sa spomedzi
najlepších družstiev umiestnili
na štvrtom mieste.
Všetkým úspešným žiakom
želám veľa šťastia, vytrvalosti
a húževnatosti, všetkým ostatným žiakom veľa úspechov v budúcom školskom roku a pedagógom samých úspešných žiakov.
Bruno Kopček

R. Miková

„PREČO SA LÚČIŤ MUSÍME....“
Slová tejto slovenskej piesne
sa rozliehali po budove školy opäť
i v tomto školskom roku. Starý
kolobeh sa vracia a naši deviataci – niektorí uslzení, iní dojatí,
sa znova lúčia so svojimi učiteľmi
a spolužiakmi. Tento výjav sa
opakuje v škole každý rok, mohli sme si už zvyknúť, ale akosi
to nejde. Nech sa snažíme ako
chceme, predsa sa nám len vykotúľa z oka malá slzička, ktorá prezradí náš smútok v duši. Smútok
za deťmi, teraz už mladými ľuďmi,
na ktorých sme si za deväť rokov
privykli a určite nám budú chýbať.
A keď sa tak pozeráme na ich dojaté tváre, tešíme sa, že aj my im.
17. júna v piatok mali rozlúčkový večierok, na ktorom sa lúčili a zároveň ďakovali za všetku
lásku a starostlivosť nielen svojim
rodičom, ale aj nám učiteľom.
„Milá mamička, ďakujeme za prvé slová,
ktoré si nás naučila, ďakujeme za pofúkané rozbité koleno, za osušené slzičky,
za bezsenné noci, ktoré si presedela pri
našej postieľke, keď sme boli chorí... Milý
otecko, ďakujeme za každé povzbudenie, za to, že si nás nechal vyhrať, keď
sme hrali proti sebe futbal, za dobré
rady do života... Milí naši učitelia, ďaku-

jeme Vám za všetko, čo ste nás naučili,
ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie,
ktoré ste s nami mali, keď sme sa nenaučili a nesprávali podľa pravidiel, ďakujeme za pomoc a životné skúsenosti, ktoré
ste nám rozdávali, ďakujeme ...“ Aj keď
s úsmevom na tvári tancovali
v rytme samby či tanga, ktoré
zvládali pod vedením tanečného majstra Jaromíra Tomana,
predsa len ich ovládol smútok.
Zaspomínali si na svoje detstvo
strávené v školských laviciach
a nejednému vypadli slzy. Uvedomili si, že bezstarostné detstvo
je za nimi, časy, keď im boli tolerované a často prepáčované poklesky sa už nevrátia a nastupujú
do tvrdej reality, kde platí pravidlo
kto z koho.
Milí deviataci, neteší nás, že
sa s Vami musíme rozlúčiť, ale
život ide ďalej... preto Vám želáme, aby ste ho prežili čo najlepšie
ako sa dá, aby ste sa raz za svoje činy nemuseli hanbiť, aby ste
sa po rokoch hrdo mohli postaviť pred generáciu mladých ľudí
a ukázať im, tak ako my Vám, kadiaľ vedie tá správna cesta.
odchádzajúce deviatačky Soňa Bruchatá a Klaudia Laciková sa lúčili so slzami v očiach

R. Miková

TESTOVANIE DEVIATAKOV BOLO TENTO ROK OBZVLÁŠŤ NÁROČNÉ
Z rozhodnutia MŠ SR prebieha už niekoľko rokov celoslovenské testovanie žiakov
9. ročníkov ZŠ – T9, ktoré sa na
mnohých stredných školách stalo akoby náhradou za prijímacie
skúšky. Podľa testových výsledkov sú deviataci prijímaní na

stredné školy a odborné učilištia.
Monitorovacie testy sú zamerané okrem vedomostných úloh aj
na pozornosť, logiku a čítanie
s porozumením. V tomto školskom roku boli monitorovacie
testy obzvlášť náročné najmä
z matematiky, kde dve úlohy

dokázalo vypočítať len 5% žiakov zo všetkých slovenských
škôl. Celoslovenský priemer zo
slovenského jazyka bol 58,2%
a priemer našich žiakov bol
57,4%. Z matematiky celoslovenský priemer bol 52,9% a naši
žiaci dosiahli priemer 52,2%.

Všetci naši deviataci boli prijatí na školy, na ktoré sa hlásili:
štátne gymnázium – 2 žiaci,
cirkevné gymnázium – 9 žiakov,
stredné odborné školy – 16 žiakov,
učňovské školy – 12 žiakov.
R. Miková
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STRUČNE Z KRONIKY MATERSKEJ ŠKOLY
V školskom roku 2010/11
bolo v našom predškolskom
zariadení zapísaných 69 detí.
Z toho 1 dieťa z Velušoviec,
5 z Nemečiek, 1 z Podhradia
a 8 detí z Tvrdomestíc. Počet
zamestnancov sa oproti predchádzajúcemu školskému roku
nezmenil.
Naše deti sa svojimi schopnosťami prezentovali nielen
v priestoroch MŠ a domova
dôchodcov, ale aj v obci a tým
obohacovali kultúrny program
takých akcií , ako boli Deň dôchodcov, Deň matiek, vianočné
posedenie, uvítanie do života
a mnohé iné.
Naša škola je zapojená do
projektu „Škola podporujúca
zdravie“, spolupracujeme s logopedičkou a pod jej individuál-

nym vedením pracujeme s deťmi s narušenou komunikačnou
schopnosťou.
V tomto roku 22 detí absolvovalo predplaveckú prípravu,
19 sa oboznamovalo s anglickým jazykom. Z množstva podujatí spomeniem karneval,
recitačnú súťaž, vystúpenie ku
Dňu matiek, športový týždeň
z príležitosti sviatku detí, olympiádu a mnoho podobných
aktivít, ktoré sa konajú v každodenných výchovných činnostiach. Touto cestou chcem
poďakovať obecnému úradu
a rodičom detí, ktorí nám pomáhajú pri realizovaní týchto
školských aktivít a činností.
I. Štefkovičová

NAŠE DETI - OLYMPIONICI

1. júna sme otvorili tradíciu
,,škôlkarskej olympiády“, ktorá
sa konala v príjemnom prostredí Duchonky. Zúčastnilo
sa na nej 58 škôlkarov zo všetkých troch tried. Deti súťažili
v 5 disciplínach a všetky družstvá boli odmeňované diplomom a sladkou odmenou. Deti
súťažili s veľkým zanietením
a s chuťou zvíťaziť. Ale nebolo
ani tak dôležité zvíťaziť ako zúčastniť sa. Počasie nám krásne
vyšlo, tak nič nebránilo deťom
ukázať a predviesť to, čo trénovali na školskom dvore počas
celého roka. Preskakovali prekážky, hádzali loptou na cieľ,

šplhali po lane, skákali do diaľky a preliezali tunel. Najväčším
prekvapením na záver pre deti
bolo hľadanie pokladu v lese
a pravé športové medaily, ktoré
dostali za celodennú námahu.
Projekt bol ﬁnancovaný
z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja a za pomoc
pri jeho realizácii ďakujeme
i Obecnému úradu v Prašiciach, ktorý zabezpečil dopravu všetkých účastníkov. Vďaka
patrí i ﬁrme Discovery, ktorá
poskytla medaily pre deti.
I. Štefkovičová

DARCOVIA KRVI SI PRÁVOM ZASLÚŽIA UZNANIE NÁS VŠETKÝCH
„Aby sme mohli oceniť cnosti človeka, netreba sa naň pozerať pri veľkých udalostiach, ale pri každodennom živote.“
Blaise Pascal
Ľudská krv je nenahraditeľná, a preto sa považuje za najvzácnejšiu tekutinu.
Rozhodnutie darovať krv má
veľký význam, pretože môže
zmeniť, resp. zvrátiť osud iného
človeka a zachrániť mu život. Ak
ste zdraví a vo veku od 18 do 60
rokov, stačí kedykoľvek navštíviť
transfúznu stanicu, pretože tejto
životodarnej tekutiny nikdy nie je
dosť. Navyše sa odberom dozviete viac aj o svojom zdravotnom stave, čím čiastočne splníte
kritéria preventívnej prehliadky.
Odber krvi je dnes bezpečným
spôsobom jej získania od zdravého darcu a pri dodržaní pravidiel negatívne neovplyvňuje
jeho zdravie. Naopak, vyrovnáva
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sa mu krvný tlak, zlepšuje imunita a skvalitňuje pokožka.
Nemusíte cestovať, prídu za
vami
Občania našej obce majú
hlavne tú výhodu, že za touto
humanitárnou akciou nemusia
cestovať do okresných miest,
ale sa dvakrát ročne zúčastniť
darcovstva krvi, ktoré organizuje riaditeľstvo miestnej ZŠ.
Pojazdná transfúzna stanica
veľmi ochotne vymení svoje
pracovisko za priestory našej
školy. Každoročne sa tejto akcie
zúčastňuje približne štyridsať
rodičov našich detí a ich priateľov. Táto humanitárna akcia
sa stala u nás v škole tradíciou,
a pracovníci transfúznej stanice
z Nitry sú nám povďační. „Vďaka
všetkým dobrovoľným darcom
krvi za nezištnú pomoc a podporu. Vďaka za super organizáciu
celej akcie.“ Citovala som z poďakovania, ktorým sa môžeme
pýšiť v školskej kronike. Okrem

srdečného poďakovania od pracovníkov NTS v Nitre máme zaregistrované tiež podpisy darcov.
Niektoré mená sa pravidelne
opakujú, napr. Beáta Podolcová,
Ivana Cabanová, Silvia Mikulášová, Marek Bajzík, Stanislava
Dojčárová, Ondrej Bajtala, Ján
Bórik, Miloš Grežďo so synom

Richardom, Helena Bóriková,
Peter Dobrý a Jozef Urík. Všetkým ľuďom, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľajú na darcovstve krvi, patrí náš veľký obdiv
a vďaka, veď nikdy nevieme,
kedy ich budeme potrebovať.

Dobrovoľní darcovia Michal Paluš a Marek Bajzík

R. Miková
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MALIČKOSTI, KTORÉ STOJA ZA POVŠIMNUTIE
• Za posledných 7 rokov sa neriešil problém s likvidáciou PET
ﬂiaš v našej obci. Po nástupe nového vedenia od februára 2011
sa za pomoci ﬁrmy ENVI GEOS
Nitra a zamestnancov obecného úradu podarilo túto skládku
úspešne zlikvidovať.
• Neustále preplnené veľkoob-

jemové kontajnery popri ceste
na Duchonku – pohľad, ktorý sa
naskytol každému návštevníkovi
autokempingu. Niektorí ľudia si
mýlili tuhý komunálny odpad, za
odvoz ktorého platia, so stavebným odpadom či dokonca elektro
odpadom. Z tohto dôvodu boli
kontajnery na Duchonke zruše-

né, majitelia chát a rekreačných
zariadení boli písomne informovaní o harmonograme a spôsobe vývozu odpadu v rekreačnej
oblasti. Po niekoľkých týždňoch
môžeme konštatovať, že riešenie
bolo úspešné. Duchonka je oveľa
čistejšia.
• Do kultúrneho života obce sa

Radi Vás privítame v areáli tenisových kurtov a minigolfového ihriska v krásnom prostredí rekreačnej
oblasti Duchonka. Nájdete nás v ATC Duchonka za veľkou plážou. V prípade záujmu si kurty môžete
dopredu zarezervovať na telefónnom čísle 0944 138 479.

vrátila Folklórna skupina Prašičan, deti materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej
školy. Svojimi vystúpeniami nám
spríjemnili Pochovávanie basy,
Stavanie mája, Deň matiek, bohoslužby v našom kostole a iné
spoločensko-kultúrne akcie v obci, za čo im patrí naša vďaka.

INZERCIA
Hľadáme nových členov do
redakčnej rady pre Prašické
novinky, ktorí študovali alebo
študujú v odbore masmediálnej komunikácie a žurnalistiky.
Zároveň hľadáme externých
prispievateľov do časopisu Prašické novinky.
Kontakty:
0905 328 766, 038/5391 586,
stanislava.dojcarova@prasice.
sk
Hľadáme nových členov do
folklórnej skupiny Prašičan.
Kontakty:
0905 328 766, 038/5391 586,
stanislava.dojcarova@prasice.
sk

Lesné skúšky stavačov sa na Hrádzi Duchonka konali 9. júla. Víťazom skúšok sa stal Ing. František
Paluš (predseda PZ Brezina) so psom Car (na fotke vpravo). Za ním starostka Prašíc E. Nemešová,
Ing. Jozef Jursa – predseda Klubu chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov a ostatný rozhodcovský zbor.

Obec Prašice má záujem o založenie turistického oddielu.
Hľadáme preto záujemcov, ktorí by sa chceli stať jeho členmi,
aby sa prihlásili na OcÚ.
Na budúci rok počas druhého
júnového víkendu sa na Duchonke uskutoční Regionálny
turistický zraz. Starostka obce
prevzala štafetu z obce Timoradza, kde sa konal regionálny
zraz turistov v tomto roku.
Kontakty :
0905 328 766, 038/5391 586,
stanislava.dojcarova@prasice.
sk
Záujemcovia o vstupenky na
letný festival Orange JOJ Music
Summer Duchonka si ich môžu
zakúpiť na Obecnom úrade
v Prašiciach u P. Novotného za
zvýhodnenú cenu 19,90 €.
Obec Prašice ponúka na prenájom Autokemping Duchonka
o výmere 203 592 m2 spolu
s Turista barom a sociálnymi
zariadeniami. Cena dohodou.
Tel.: 0903 247 193.
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PZ BREZINA MÁ UŽ 60 ROKOV
ných psov v kritických situáciach
predviedli prašickí kynológovia.
Súčasťou sobotňajšieho popoludnia boli aj drobné športové
súťaže pre deti, ale aj dospelých
a počas celej tejto akcie bol podávaný poľovnícky guláš, ktorý
pripravili členovia PZ Brezina
Najprv krúpy, potom slnko
Celý týždeň pripravovaná ak- prítomným - zdarma.
cia, ktorá sa konala na štadione
OFK Prašice, bola poznačená Svätohubertovská omša začaobavou, či nám počasie dovolí la sprievodom
Oslavy pokračovali v nedeľu
uskutočniť všetky ukážky a súťaže. V sobotu po krátkej búrke slávnostnou Svätohubertovskou
s krupobitím sa s menším ones- omšou, ktorá sa začala spriekorením začala ukážka prekáž- vodom poľovníkov a pozvaných
kových atrakcií psíkov malých hostí za zvukov lesníc v podaplemien klubu „AGILITY“ z Nitry. ní trubačov z Nitry so srncom
Po nich nám sokoliari z Ban- a darmi prírody. Omšu celebroskej Štiavnice ukázali spôsob val vdp. Milan Zaujec pri vonkajovládania pernatých dravcov. šom oltári sv. Cyrila a Metoda
Napodobňovaním
zvukových v areáli kostola. Po jej ukončení
prejavov jelenej, srnčej a divia- sa sprievod odobral do kultúrčej zveri sa predstavil Ján Kolník neho domu na slávnostnú členz Nitrianskej Blatnice. Záverom skú schôdzu, počas ktorej boli
jeho vystúpenia bolo vábenie odmeňovaní jubilanti pri príležijeleňa, diviakov a divých kačíc. tosti ich okrúhlych výročí ( Július
Nasledovala ukážka ovláda- Lacika st. 80 r.,Vladimír Režo
nia a práce poľovníckych psov 70 r. a Jozef Pokus 60 r.).
v revíri členmi PZ BREZINA
Ing. F. Palušom, V. Bucom Bola udelená zlatá medaila SPZ
a V. Futrošom. Reakcie služobTajomník OR PZ v TopoľčaPri príležitosti 60. výročia založenia Poľovníckeho združenia
BREZINA PRAŠICE sa konali
v dňoch 25. a 26. júna 2011 oslavy tohto jubilea, tzv. „HUBERTOVSKÉ DNI.“

noch Stanislav Gašpar odovzdal a priebehu pracovali, alebo
v mene Slovenského poľovníc- akýmkoľvek spôsobom prispeli k
keho zväzu jedno z najvyšších jej uskutočneniu.
V.Režo
vyznamenaní „ZLATÚ MEDAILU SPZ“ Vladimírovi Režovi za
„Významné zásluhy o
rozvoj poľovníctva na
Slovensku“.
Po chutnom obede sa odpoludňajší
program niesol v znamení tanca a zábavy, ktoré spestrila
hudobná
skupina
ROYAL z Trenčína.
Prítomní sa zabávali a tancovali až do Poľovnícke ukážky predviedli (z ľava) Vladimír Buc so sučkou
večerných
hodín. Ema a Ing. František Paluš so psom Car.
Medzitým si ešte pochutnali na srnčom
guláši.
Touto cestou výbor
PZ ďakuje všetkým,
ktorí prijali pozvanie, prišli, zabavili sa
a budú v dobrom
spomínať na akciu,
ktorá sa uskutočňuje iba raz za 10 rokov. Zároveň výbor
PZ ďakuje všetkým,
ktorí na jej príprave sokoliar z Banskej Štiavnice
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Rok 2011 je pre nás kynológov rokom najťažším, to si
dovolím poznamenať po mnohoročnom pôsobení v miestnom
klube. Cvičiť a pripravovať psa na
súťaže a zároveň budovať nový
„cvičák“ si vyžaduje svoje.
Sezónu sme už tradične začali silvestrovským výstupom na
Pánsku Javorinu. V januári sa konala i výročná členská schôdza,
na ktorej bolo schválené napredovanie klubu hlavne vo výkonnosti psov. Náš nový člen P. Mandúch nás úspešne reprezentoval
na Medzinárodnej výstave psov
v Trenčíne s nemeckým ovčiakom Quinty a utvrdil nás v smere,
ktorým vo výcviku psov kráčame.
V Handlovej prvýkrát, na Duchonke už pätnástykrát
V polovici apríla sa naši psovodi prvýkrát zapísali do štartovacej listiny branného viacboja
kynológov v Handlovej. Z celkového počtu 37 súťažiacich sme
získali jedno 1. miesto (K. Grežďová so sučkou Kofola), jedno
3. miesto (P. Detko so psom
Jork), jedno 5. miesto (P. Pista so
sučkou Jolou) a jedno 6. miesto
(L. Jánošová so psom Bono).
Kvalitu našich zverencov sme
úspešne prezentovali na 15. ročníku BVK na Duchonke. Preteky
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boli zároveň 1. kolom Majstrovstiev Nitrianskeho kraja (MNK)
a reprezentovalo nás 9 psovodov. Domáce prostredie, ale
hlavne poctivá príprava – vďaka
tejto kombinácii sme pre Prašice
získali tri 1. miesta (K. Grežďová
so sučkou Kofola, E. Grežďo so
psom Rony a P. Pista so sučkou
Keisy), tri 2. miesta (V. Okša so
psom Bax, J. Dojčár so sučkou
Lajla a P. Detko so sučkou Kity),
jedno 3. miesto (S. Detková so
sučkou Lola) a jedno 4. miesto
(N. Antaličová so psom Ťapo).
Súťaže nie sú všetko
Členom klubu a hlavne mladým zverencom sa venujeme
nielen na tréningoch. Sústredenia sú často hnacím motorom
k utuženiu kolektívu. Jedno trojdňové na Klenovci už máme za
sebou a čaká nás ešte Handlová
na konci júla a teoretický seminár
v Alekšinciach. Často nás žiadajú okolité obce o ukážky výcviku
našich psov pri rôznych príležitostiach a pre nás to znamená,
že náš klub má dobré meno nielen medzi kynológmi.

kovať i v druhom, ktoré sa konalo
26. júna v Malom Lapáši (Nitra).
Natrénované sme mali a poznali sme súpera, preto sme pevne
verili, že to dokážeme. A výsledok? Vyhrali sme vo všetkých
kategóriách, v ktorých sme nastúpili a pre Prašice sme získali päť
majstrovských titulov! Po sčítaní
výsledkov obidvoch kôl vystúpili
na stupne víťazov v kat. žiačky
N. Antaličová so psom Ťapo,
v kat. dorastenky K. Grežďová so
sučkou Kofola, v kat. žiaci J. Dojčár so sučkou Lajla, v kat. dorastenci E. Grežďo so sučkou Keisy
a v kat. muži P. Pista so sučkou Jola.

niku v októbri tohto roku, aby nás
prišli povzbudiť a podporiť.
Na záver chcem vyjadriť potešenie z pribúdania nových členov nielen dospelých, ale hlavne
z radov mládeže. S novou generáciou detí zo ZŠ sa preto
o budúcnosť nemusíme strachovať. Veríme, že výsledky
sa dostavia. Naša vďaka patrí
i Obecnému úradu v Prašiciach
a mnohým ďalším sponzorom,
ktorí nám pomáhajú v našej
činnosti. Pevne verím, že vďaka
nim i zanieteniu našich členov
sa nám podarí v dohľadnej dobe
dokončiť tak prepotrebné nové
cvičisko.

Obhajoba bude ťažká
P. Detko
V auguste začne Zoborská
kynologická
liga
(ZKL), kde sme
v minulom roku 2010
získali 1. miesto. Obhájiť toto prvenstvo
bude pre náš klub
ťažšie, pretože nás
budú reprezentovať
psovodi s novými
mladými
psami.
Preto
pozývame
všetkých fanúšikov
Máme piatich majstrov Nitrian- na predposledné
skeho kraja
kolo ZKL, ktoré buÚspech z prvého kola MNK deme organizovať Prašickí kynológovia na BVK - 1. miesto Peter Pista, 2. miesto
Peter Detko
(na Duchonke) sme chceli zopa- na domácom tráv-
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PRAŠICKÉ NOVINKY
OFK PRAŠICE:

JEDNI HORE, DRUHÍ DOLE

Mladší žiaci – prípravka má zlato na kopačkách
V súťažnom ročníku 2010/2011 skončila naša prípravka vo svojej
kategórii na 1. mieste a stala sa víťazom Majstrovstiev okresu. Zo 14
súťažných zápasov v 11-tich zvíťazili, v dvoch remízovali a iba jeden raz
okúsili trpkosť prehry. Celkom súperom nastrieľali 57 gólov. Najlepším
strelcom nielen mužstva, ale celej súťaže sa stal Patrik Štefkovič, ktorý
súperom strelil 18 gólov. Chlapci išli za svojím cieľom od začiatku súťaže – vedeli, čo chcú hrať a dosiahnuť. Prácu s takýmto kolektívom si
pochvaľoval aj ich tréner Michal Konštiak st.
Konečné umiestnenie:
1. Prašice

14

11

2

1

57:11

35

2. Radošina

14

10

1

3

41:18

31

3. Tovarníky

14

8

1

5

36:26

25

4. Oponice

14

7

3

4

61:19

24

5. Bojná

14

3

6

5

16:30

15

6. V. Ripňany

14

4

3

7

13:34

15

7. Krnča

14

2

4

8

11:35

10

8. Čeľadince

14

0

2

12

9:71

2

Starších žiakov sme mali len dvoch
Aj napriek tomu, že v tejto vekovej kategórii sme mali iba dvoch starších žiakov, z 10-tich účastníkov súťaže sme skončili na peknom 7. mieste. Do zápasov nastupovali chlapci z prípravky, čo sa zákonite muselo
prejaviť, nakoľko telesná vyspelosť je v týchto kategóriách značne rozdielna. I napriek tomuto handicapu chlapci tieto neľahké súboje zvládli
veľmi dobre. Najlepším strelcom mužstva sa stal Jozef Eliaš.
Konečné umiestnenie:

trénerom tento nedostatok v budúcnosti odstrániť, môžu sa naši dorastenci vrátiť do V. ligy.
Dospelí opustili V. ligu
V uplynulom ročníku V. ligy západ došlo v A-čku k značnej prestavbe.
Pred začiatkom súťaže odišli z kádra starší futbalisti, ktorí hrali stabilne
niekoľko rokov. Na ich miesto nastúpili mladí, avšak s malými skúsenosťami pre takúto súťaž. Táto skutočnosť ovplyvnila výkony mužstva, ktoré
v jesennej časti súťaže získalo iba 6 bodov. Po zimnej príprave, keď sa
čakalo zlepšenie výkonov a zisk bodov potrebných na záchranu, prejavila sa neskúsenosť a slabá individuálna príprava ešte viac. Mužstvo ukončilo súťaž na poslednom 16. mieste so ziskom 18 bodov z 30 zápasov
a V. ligu opustilo. Niektorým hráčom chýbajú základné futbalové prvky
/spracovanie lopty a následné rozohratie, nahrávka či streľba/. Veľa síl
ich stojí vybojovať loptu a ak sa im to podarí, odovzdajú ju späť súperovi.
Sú však mladí a nakoľko v mládežníckych kolektívoch podávali dobré
výkony, tak pri zodpovednom prístupe k tréningom, ale aj k zápasom,
môžu v majstrovstve okresu dosiahnuť také výsledky, ktoré im zabezpečia pokojný hrací prejav. Veď už roky dosahujú naše mládežnícke mužstvá dobré výsledky vo svojich súťažiach. Bolo by na škodu, keby tento
potenciál „domácich odchovancov“ zostal nevyužitý.
Konečné umiestnenie:
1. H. Obdokovc

30

18

9

3

57:26

63

(+18)

2. Holíč

30

19

6

5

59:23

63

(+18)

3. Križovany

30

17

6

7

71:48

57

(+12)

4. V. Kostoľany

30

16

5

9

63:36

53

(+8)

5. Krakovany

30

16

2

12

44:36

50

(+5)

6. Hlohovec

30

13

8

9

59:36

47

(+2)

1. N. Blatnica

18

15

1

2

84:14

46

7. Trebatice

30

14

5

11

54:49

47

(+2)

2. Tovarníky

18

12

3

3

75:22

39

8. Radošina

30

11

11

8

53:46

44

(-1)

3. Bojná

18

12

2

4

110:22

38

9. Mor. Sv. Ján

30

12

6

12

52:54

42

(-3)

4. Radošina

18

10

5

3

43:26

35

10. Kúty

30

10

7

13

52:62

37

(-8)

5. Krušovce

18

8

1

9

51:79

25

11. Smolenice

30

10

5

15

41:52

35

(-10)

6. Jacovce

18

6

2

10

42:50

20

12. B. Mikuláš

30

9

5

16

43:65

32

(-13)

7. Prašice

18

5

4

9

41:81

19

13. Šaštín

30

8

7

15

33:52

31

(-14)

8. Norovce

18

4

3

11

32:82

15

14. Petrova Ves

30

7

7

16

32:48

28

(-17)

9. V. Bedzany

18

4

0

14

23:76

12

15. Jacovce

30

6

6

18

38:56

24

(-21)

10. Kuzmice

18

3

1

14

13:62

10

16. Prašice

30

5

3

22

39:101

18

(-27)

Dorastenci na predposlednom mieste
V mužstve dorastencov došlo pred začiatkom jarnej časti súťaže
k zmene trénera. Táto zmena sa prejavila aj v celkovom umiestnení mužstva na 11. mieste z 12-tich účastníkov. Jednou z príčin bola aj absencia
chlapcov na tréningoch i samotných zápasoch. Väčšinu z nich dohrávali
ani nie s plným počtom hráčov, čoho zrkadlom je ich umiestnenie.

V. Režo

Konečná tabuľka
1. Radošina

22

20

1

1

126:12

61

2. Jacovce

22

18

2

2

74:19

56

3. Tovarníky

22

13

1

8

83:51

40

4. V. Dvorany

22

11

4

7

61:41

37

5. Nemčice

22

11

2

9

64:53

35

6. N. Blatnica

22

10

2

10

51:47

32

7. V. Bedzany

22

7

6

9

42:38

27

8. Závada

22

8

3

11

39:70

27

9. H. Štitáre

22

7

0

15

53:92

21

10. V. Ripňany

22

5

1

16

36:90

16

11. Prašice

22

4

3

15

27:75

15

12. Tesáre

22

4

3

15

20:88

15

Jeden tréner na tri družstvá
Keďže všetky tieto 3 kategórie v jarnej časti súťaží trénoval jeden
tréner – Michal Konštiak st., touto cestou mu patrí poďakovanie za obetavosť, ktorú musel vynaložiť, aby zvládol túto náročnú (hlavne časovo)
činnosť. Zároveň patrí poďakovanie všetkým hráčom, rodičom a priateľom futbalu, ktorí týmto mužstvám fandili a povzbudzovali ich.
Je tu však i negatívna stránka futbalu. Nezodpovedný prístup k tréningovým a zápasovým povinnostiam zvlášť u dorastencov. Ak sa podarí

„zlatí chlapci”
Prvý rad zľava: Michal Konštiak st. (tréner), Peter Ducký, Patrik Štefkovič, Patrik Zigo, Adrián
Pokus, Marek Červený, Tomáš Kováčik, Mário Šimun, Marek Nováčik, Michal Haluza, Vlado
Prochádzka.
Druhý rad zľava: Kristián Pastva, Marcel Šimon Vaňo, Michal Konštiak ml., Samuel Konštiak,
Adam Ďuriška, Patrik Galbavý, Adrián Páleník, Miroslav Galbavý.
Ležiaci: Mário Kováč, Timotej Šula. Chýba: Maximilián Podolec.
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Zbor pre občianske záležitosti
Spoločenská kronika za rok 2010 a I. polrok 2011
Milan Čakajda a manž. Ing. Tatiana r. Hrudková
Ivan Paluš a manž. Mária r. Ráztočná
Igor Žitňanský a manž. Eva r. Vlnková
Ľubomír Grznár a manž. Oľga r. Ďuráková
Peter Urminský a manž. Alena r. Laciková

manželstvo uzavreli:
Martin Bago a Tatiana Švercelová
Ing. Jozef Belianský a JUDr. Lucia Naštická
Mgr. Marián Kučerka a Ing. Petra Hrutková
Mgr. Juraj Tóth a MUDr. Katarína Zdichavská
Roman Okša a Zdenka Geschwandtnerová
Jozef Godál a Lenka Kissová
Milan Grežďo a Terézia Grežďová
Tomáš Macko a Mariana Danišová
Ivana Kováčiková a Sharokh Shakeri

Srdečne blahoželáme!

Adéla Kiššová, Marian Janček, Stanislav Michalka,
Stanislav Chmelár, Ján Barta, Margita Michalková,
Doc. PhDr. Stanislav Matulay PhD., Anna Režová,
Kvetoslav Kuchár, Johana Laciková, Jozef Pokus,
Janka Labudová, JUDr. Vladimír Kapusta, Jozef
Daňo, Viktória Grznárová, Marta Laciková, Matilda
Laciková, Jozef Košec

Blahoželáme a prajeme ešte veľa spoločne 70
prežitých
týc
ý h rokov v zdraví a v láske!
Ing. Štefan Uhlár, Michal Janček, Anton Pokus, Ernest
Minárik, Ján Šulek, Paulína Pokusová, Jozefína
Kovačiková, Milan Martinček, Anton Lacika, Michal
Smutný, Pavol Grman, Emil Orel, Ján Koreň, Ján
Paluš, Ing. Jozef Uhlár, Štefan Kišac, Helena Hrbíková,
Oľga Dorušiaková, Mária Kohútová, Mária Hrudková,
Anastázia Páleníková, Mária Martinčeková, Hedviga
Kišacová, Mária Vaváková, Helena Paulovičová, Oľga
Grežďová, Viktória Grežďová, Anna Koreňová

Narodili sa
Adam Baláž, Tobias Bartoník, Patrik Godál, Filip
Janček, Sára Janegová, Kristián Kišac, Filip Kluka,
Nicolas Kostka, Matej Lackovič, Lívia Michalková,
Andrej Palyhach, Dávid Richter, Radovan Riziky, Soﬁa
Šmondrková, Tomáš Trenčanský, Jakub Urbanec,
Ema Beňová, Vanda Brižeková, Nella Chropeňová,
Simon Čapko, Maroš Grach, Liliana Laciková, Aurel
Naštiský, Nina Okšová, Matúš Tóth, Laura Zelisková,
Laura Zubčáková

80
Július Lacika, Július Mlynek, Emil Herda, Pavlína
Kišacová, Alžbeta Chmelárová, Emília Pilátová,
František Šipoš, Oľga Matejovičová, Juliana
Babincová, Jolana Macková, Emília Palušová, Marta
Šarinová, Otília Kišacová, Paulína Laciková, Amália
Okšová, Alžbeta Šimonová, Anna Hrešková
90 a viac
Ernest Bajzík 90 r., Alexander Paluš 90 r., Margita
Palušová 90 r., Anton Paluš 91 r., Štefan Kováčik
92 r., František Boháčik 94 r.
Všetkým
blahoželáme!
Vš
šet
etký
kýým jubilantom
jju
ubi
bila
lant
la
ntom
nt
tom srdečne
ssrd
rdečn
rdeč
rd
ne bla
ne
b
la
aho
hože
želá
želá
láme
láme
me!

Deťom želáme krásne detstvo,
plné lásky, šťastia a zdravia.

Zlaté
svadby
Zl
Zlat
laté
té sv
ad
dby
Michal Štefkovič a manž. Lýdia r. Grznárová
Milan Kováčik a manž. Jozefa r. Zdichavská
Anton Hrutka a manž.
Alžbeta
anž. A
lžbe
lž
beta r. Páleníková
Navždy
Navžd
ždy nás
nás opustili:
opus
ustiili
ili:

Strieborné
svadby
St
Stri
rieb
ebor
borné
és
vadb
va
db
Rastislav Bajzík a manž. Renáta r. Okšová
Vladimír Mikuš a manž. Zuzana r. Ondrušková
Vladimír Procházka a manž. Jarmila r. Kauzalová
Ján Janček a manž. Mária r. Vatrsková
Marián Macko a manž. Alica r. Grežďová
Daniel Petráš a manž. Mária r. Uríková
Ľuboš Galbavý a manž. Mária r. Klobučníková
Jaroslav Kratochvíl a manž. Darina r. Mlyneková

Životné
jubileá
Ž
60
Jozef Delič, Ľubomír Števanka, Ľubomír Lojko, Imrich
Pokus, Adela Faičová, Jozefína Grežďová, Anton
Galbavý, Ľudovít Kováčik, Štefan Pešlo, Oľga Haňová,
Stanislav Pokus, Ján Bajzík, Blanka Tomková,
Pavel Ďurič, Margita Kovačiková, František Kišac,
Daniela Krasulová, Emília Ondrušková, PhDr. Eva
Matulayová, Jana Pokusová, Ing. Štefan Bariak, Júlis
Bruchatý, Katarína Kováčiková, Ing. Emília Laciková,

Anton Baláž 71 r., Margita Bartová 98 r., Ľudovít Illés
90 r., Jaroslav Kanovský 62 r., Alžbeta Komová 98 r.,
Vejtech Kovačik 65 r., Alžbeta Kováčiková 79 r., Jozef
Krúpa 57 r., Miroslav Merka 44 r., Terézia Naštická
88 r., Vendelín Okša 45 r., Hedviga Okšová 83 r., Mária
Okšová 73 r., Jozef Paluš 81 r., Mária Palušová 75 r.,
Valéria Palušová 68 r., Alexander Šaray 83 r., Matilda
Šiftárová 74 r., Anna Štúrová 83 r., Emília Harvanová
61 r., Mária Kišacová 84 r., Štefan Kováčik 92 r.,
Rudolf Paluš 78 r., Július Pikna 82 r., Otília Piknová
77 r., Jozefína Pistová 63 r., Jozef Štrbavý 88 r., Ján
Terek 61 r., Jolana Pokusová 73 r., Anna Hrešková
80 r., Oľga Páleníková 88 r., Daniela Plešková 26 r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.
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