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Príhovor starostky: Pozerajme na tento svet srdcom
Vážení
spoluobčania!
V
rýchlom
behu dní nášho
uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc. Čas sviatočný,
čas výnimočný, čas
priam
zázračný.
Vošiel do našich
príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka.
Je to čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní
a priatelia. Čas, kedy si sadáme k spoločnému
stolu, aby sme si prejavili vzájomnú úctu a lásku.
Spomíname si aj na svojich blízkych, ktorí sú
ďaleko. Spomíname si na svojich blízkych, ktorí
už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú
v našich srdciach a spomienkach.
K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie
zvykov našich predkov a všetci vieme, že bez
tradícií nie sú Vianoce tými pravými. Preto
v príjemnom teple domova budú znieť aj vianočné
koledy a modlitby. Ako poďakovanie za míňajúci
sa rok i ako prosba za zdravie a spokojnosť do
budúcnosti. Vianočné sviatky plné láskavosti,
porozumenia, spokojnosti a srdečnosti máme
zafixované my starší a radi toto posolstvo odovzdávame zase našim deťom a vnúčatám. Nech
čistá láska a úprimnosť sprevádzajúca vianočné
sviatky pretrvá aj v ďalších generáciách. Lebo
človek nepotrebuje k životu len najnovšie výdobytky vedy a technického pokroku, ale ukazuje
sa, že najviac potrebuje práve lásku, pochopenie
a vľúdnosť.
Želám Vám, milí spoluobčania, radostné
a pokojné prežitie vianočných sviatkov, aby
sa vám splnili Vaše sny, priania a predsavzatia. Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých
spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie a
veľa psychických i fyzických síl.
Všetkým prajem Vianoce plné porozumenia,
lásky a spokojnosti.

Dovolím si citovať odkaz Sašky Bangovej pri
nedávnom vystúpení jej nevidiaceho manžela
v televízii: „Ľudia, skúste sa na tento svet
pozerať srdcom, veľa to znamená...“.
Je tu čas bilancovania
Rok 2012 bol z ekonomického hľadiska
veľmi ťažký. Obec spláca úvery za vybudované
nájomné byty, sociálne zariadenia v RO Duchonka, revitalizáciu verejných priestranstiev
v obci, projekt rekonštrukcie a modernizácie
Základnej školy s materskou školou, na ktorom sa obec podieľa 5 %-ným spolufinancovaním a tiež úhradou neoprávnených nákladov.
K 31.12.2012 zostáva na tomto projekte obci
splatiť ešte sumu 93 000 € úverových prostriedkov v Prima banke. Som rada, že naša základná škola je zrekonštruovaná a vybavená tak, že
nám ju môžu závidieť i mnohé mestá, pretože
rok 2013 bude aj pre našu obec rokom šetrenia
a škrtov.
Učitelia štrajkujú, peniaze však chýbajú
na všetkých úsekoch života
Chápem učiteľov, že sa domáhajú vyšších
platov, že nie sú za svoju prácu adekvátne
ohodnotení, i to, že sa problém školstva dlhodobo nerieši a odsúva na vedľajšiu koľaj.
Vysoko si vážim prácu učiteľov. Ich poslaním
je stáť pri svojich žiakoch v dobrom i zlom.
Úprimne im ďakujem za všetko, čo robia pre
naše deti, že im dennodenne nezištne odovzdávajú kus seba a vštepujú im cenné základy,
bez ktorých by sa v živote nevedeli orientovať
a nájsť správnu cestu pre svoj ďalší vývin, nadobudnutie vzdelania a zaradenie sa do života.
Vďaka vynikajúcemu učiteľskému zboru naši
žiaci dosahujú na zvolených stredných školách
a odborných učilištiach výborné výsledky a robia dobré meno svojej obci.
Myslím si však, že zvýšenie platov učiteľov
nie je možné riešiť a vyriešiť štrajkom.
V časoch krízy, akej samospráva ešte nečelila,
záleží naozaj na vzájomnom pochopení, dia-

lógu a zhovievavosti. Peniaze chýbajú na
všetkých úsekoch života. Väčšina ľudí už dlhodobo zvádza boj o prežitie, neustále sa
zvyšuje nezamestnanosť, a preto je nevyhnutné
prijať úsporné opatrenia, aby všetci prežili. Veď
sme na jednej lodi.
pokračovanie na str. 2

Po roku Mikuláš opäť klopal na
dvere našich domácností
V predvečer Mikuláša 5. decembra deti
z 25 prašických domácností nedočkavo čakali
na večernú návštevu. Mikuláša s čertom
a anjelom sa nakoniec dočkali a básničky,
pesničky či sľuby nemali konca. Mnohé
z detí sa k čertovi ani nepriblížili, ale našli sa
aj odvážlivci. Viac fotografií na str. 6

Odvážny Martinko Mošať sa s čertom aj odfotil
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Obec znižuje mzdy a náklady
na tovary a služby
V minulom roku obciam a mestám vláda veľa peňazí nedala a opäť sa musíme
uskromniť. Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo s Vládou Slovenskej republiky
18. októbra 2012 Memorandum o spolupráci pri
uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na
zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013. Cieľom tohto memoranda ako
vyjadrenia spoločného úsilia je v oblasti konsolidácie verejných financií zabezpečiť zníženie
deficitu verejných financií na 2,9 % HDP v roku
2013 tak, aby Slovensko dodržalo svoje záväzky
voči Európskej únii vyplývajúce z Paktu stability
a rastu. Toto Memorandum sa uzatvára na dobu
určitú, a to do 31.12.2013.
Pre našu obec to znamená od januára 2013
zníženie miezd o 5 % a zníženie nákladov na
tovary a služby o 10 %. Obávame sa, že to
nebudú jediné obmedzenia, a preto obec pristupuje k radikálnym úsporným opatreniam
a zároveň je nútená pristúpiť k zvýšeniu poplatku za psa zo 4 na 5 EUR a poplatku za tuhý komunálny odpad z pôvodných 12 EUR na osobu
a rok na 14 EUR.
O nové nájomné byty zatiaľ nie je záujem
V minulom čísle Prašických noviniek
som informovala o pripravovanom zámere
rekonštrukcie budovy bývalého obecného úradu
a pošty na nájomné byty.
V súčasnosti je vypracovaná Štúdia
rekonštrukcie a nadstavby bytového nájomného
domu, ktorá je k dispozícii záujemcom o jednoizbové a dvojizbové byty. Podmienkou je finančná
spoluúčasť budúcich nájomníkov týchto bytov
vo výške 20 % z hodnoty bytu, v dôsledku čoho
by sa po splatení dotácie zo štátneho fondu rozvoja bývania nájomníci stali vlastníkmi týchto
bytov. Oslovili sme preto všetkých 27 žiadateľov
o takúto formu bývania, avšak do dnešného dňa
sa prihlásili iba dvaja záujemcovia.
Máme za sebou ďalšie investície
Projekt revitalizácie centra obce bol v jarných
mesiacoch tohto roku ukončený, jeho súčasťou
však nebolo parkovisko pred budovou Centra
služieb a obecného úradu a priľahlá komunikácia, ktoré obec koncom tohto roka zabezpečila
z vlastných zdrojov a z finančnej podpory
z rezervy predsedu vlády SR Róberta Fica
(15 000 EUR). Celkové náklady na rekonštrukciu
boli 44 000 EUR.
Ďalšou významnou investičnou akciou je zrealizovaný zámer modernizácie verejného osvetlenia inštalovaním úsporných indukčných
svietidiel na uliciach Nemečkovská, Žalmanová, Lipová, Krátka, Okšovská, časť ul.
1. mája, Budovateľská a Duchonka s celkovými
nákladmi 37 574 EUR.
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Na Partizánskej ulici bola čiastočne
dokončená kanalizácia, avšak na jej celkové
dobudovanie obec potrebuje ešte 344 727,70
EUR. O túto čiastku sme požiadali Environmentálny fond. Zároveň sme požiadali aj
o dotáciu na vybudovanie novej komunikácie
na Partizánskej ulici. V prípade kladného vybavenia žiadostí bude nová komunikácia na
Partizánskej ulici investičnou prioritou č. 1.
Prvé nádoby na separovaný odpad sú už tu
Už v minulých číslach prašických noviniek sme vás informovali o projekte „Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov“. Tento dlhodobý
a veľmi náročný projekt sa postupne stane
pre našu obec realitou. V súčasnosti boli
privezené a sú zatiaľ uskladnené žlté nádoby
na plast, v januári 2013 budú dodané modré
nádoby na papier a v apríli 2013 hnedé nádoby na bioodpad. Nádoby na komunálny odpad, ktoré v domácnostiach máte, budú tiež
označené čipom. Potom bude nasledovať podpísanie zmluvy o výpožičke zberných nádob
a ich odovzdanie občanom.
Ako separovať:
Do nádob na zber plastov sa budú dávať
plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov,
obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov,
obalové fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky atď.
Nádoby na papier: noviny, časopisy, knihy,
zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, viacvrstvové obaly od mlieka, smotany, džúsov, tetrapak atď.
Nádoby na bioodpad: zvyšky ovocia,
zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla,
škrupiny z orechov, vajec, piliny a hobliny,
čajové vrecká a pod.
Zvyškový komunálny odpad bude
obsahovať zložky komunálneho odpadu, ktoré
nie je možné vytriediť. Do týchto nádob nebude
možné dávať nebezpečné odpady, stavebný
odpad, elektroodpad, bioodpad, popol, trávu,
lístie, kvety, burinu a pod.
Triedený zber vracia druhotné suroviny do
výrobného procesu. Zmenšíme objem skládkovania a spaľovania odpadov, spotrebuje sa
menej energie. Kompostovaním biologicky
rozložiteľných odpadov môžeme získať kvalitné ekologické hnojivá. Realizácia triedeného
zberu pomáha zároveň vychovávať ľudí
a formovať ich vzťah k ochrane životného prostredia i medziľudské vzťahy. Základy výchovy
v oblasti separovania naše deti získavajú už
od materskej školy a je len na nás dospelých, či sa dokážeme zapojiť do tohto procesu
a spoločne bojovať za našu planétu.
E. Nemešová
starostka obce

Poslanci schválili
nemalé investície do obce
Poslanci obecného zastupiteľstva (OZ) sa v II. polroku 2012
(do uzávierky Prašických noviniek č. 24) stretli 3-krát.
Dňa 5.9.2012 schválili:
• úpravu rozpočtu č. I. za rok 2012
• žiadosť Milana Kollára o zníženie nájmu za pozemok
pod reštauráciou MOLINO (diskoplocha na Duchonke)
na 1 € pre rok 2012
• príspevok na cestovné vo výške 0,40 € pre žiakov dochádzajúcich z Duchonky a ulíc Okšovská a Novosvetská
• dohodu s Ivanom Streďanským o uložení inžinierskych
sietí na parc. č. 317
• žiadosť podnikateľa Petra Laciku o možnosť platenia nájomného za prevádzku pizzérie v trojmesačných splátkach. Ročné nájomné je vo výške 2 990 €
• žiadosť PZ Brezina o prenájom priestorov v budove
kamenárstva
• predaj obecných pozemkov za 4 739 EUR.
Taktiež zrušili odpredaj parc. č. 3136/88 občanovi Vladimírovi Okšovi a súhlasili s vybudovaním vodohospodárskeho zariadenia na Budovateľskej ul. pre zamedzenie
vytápania cesty a rodinného domu č. 81.
Poslanci uložili:
• vedeniu ZŠ vyhotoviť prehľad požiadaviek materskej
školy (MŠ) na efektívnejšiu prevádzku a riadenie MŠ,
školskej jedálne (ŠJ) a školskej družiny (ŠKD)
• Komisii kultúry, športu, vzdelávania a mládeže monitorovať problémy v MŠ, ŠJ a ŠKD minimálne 4 x ročne
a správu o požiadavkách predkladať na zasadnutia OZ.
Dňa 15.10.2012 schválili:
• správu riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr. Petra Dobrého o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Prašice za rok
2011/2012
• úpravu rozpočtu obce Prašice č. II. na rok 2012
• inventarizáciu majetku a záväzkov obce Prašice ku dňu
31.10.2012
• stratégiu cestovného ruchu v okrese Topoľčany v rámci
projektu Klaster
• zápis do obecnej kroniky za rok 2011
• VZN č. 6/2012 o vytvorení spoločného školského obvodu
s obcami Tvrdomestice, Nemečky, Závada, Podhradie
a Velušovce
• modernizáciu verejného osvetlenia v obci za 37 574 EUR
• rekonštrukciu parkoviska pred OcÚ spoločnosťou
LAMONT v sume 19 981,26 EUR
• rekonštrukciu komunikácie od predajne rozličného tovaru po križovatku pri OcÚ spoločnosťou Cesty Nitra a.s.
za sumu 23 922,12 EUR
• predaj obecných pozemkov za 5 473 EUR.
Na mimoriadnom zastupiteľstve 26.11.2012 schválili:
• odkúpenie garáže pri stanici záchrannej služby za
695,24 EUR
• dodatok č.1 k VZN č. 7/2011 o dani z nehnuteľnosti
• predaj obecných pozemkov za 15 369,60 EUR.
Zároveň uložili zodpovedným zamestnancom obce
(P. Novotný, M. Glos) riešiť porušovanie dopravných
predpisov v časti Rajča.
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Upozornenie pre občanov
Dane sa budú platiť skôr

Pozor na zasnežené chodníky

Upozorňujeme občanov, že od 1. januára 2013
podľa dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) obce Prašice č. 7/2011 vyrubená
daň z nehnuteľnosti, daň za tuhý komunálny odpad
(TKO) a daň za psa už nebude splatná do 31. mája,
ale do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Zimné mesiace sú tu a s tým sú spojené aj povinnosti, ktoré máme pri udržiavaní chodníkov pred rodinnými domami. Podľa Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších
predpisov, § 9 ods. 2 závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa
nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou,
sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Duchovné slovo
Nezabudnime na pravé Vianoce
Milí farníci!
Chcel by som Vás aj ja Váš duchovný otec
pozdraviť prostredníctvom Prašických noviniek.
Prežívame Advent. Prvou adventnou nedeľou,
ktorá v tomto roku pripadla na 2. decembra, sa
pre rímsko-katolíkov i ďalších kresťanov začal
advent – obdobie duchovnej prípravy na slávenie Vianoc.
Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod. Symbol adventného
obdobia, ktoré trvá asi štyri týždne, je adventný
veniec so štyrmi sviečkami, ktoré sa postupne
zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Tieto sviečky bývajú tmavofialové a symbolizujú
liturgické farby adventných nedieľ. Zapaľujú ich
v katolíckych kostoloch, v rôznych cirkevných
zariadeniach a tiež veriaci vo svojich domovoch.
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva, radosti, úcty a kráľovskej dôstojnosti.
Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú
staré adventné piesne – roráty – zostavené
podľa biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa obvykle začínali pred svitaním
a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo
„kráčalo v tmách“. Adventná predvianočná
príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva
I. Veľkého (440-461). Iný záznam o advente
pochádza z Francúzska, kde končil v meste
Macon v roku 582 nariadil, aby sa príprava
na slávenie vianočných sviatkov začala už od
prvej nedele po sviatku sv. Martina. Adventné
obdobie v tejto forme zahrnovalo šesť nedieľ
a malo pôstno-kajúcny charakter. Pápež Gregor
I. Veľký (590-604) skrátil adventné obdobie na
štyri nedele (symbolizujúce 4000 rokov čakania
na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja)
a je pôvodcom adventných kázní v Bazilike
Santa Maria Maggiore v Ríme. Svoju definitívnu
formu nadobudol advent v 8. a 9. storočí. V roku
1362 pápež Urban V. (1362-1370), ktorý aj po
zvolení za pápeža žil ako benediktínsky mních,
zaviedol pre advent pôstne pravidlá.
Dôležité pre kresťanov v období adventu je
pokánie, úsilie o nápravu života, častejšie modlitby a zamyslenia, pristupovanie k sviatostiam,
najmä spovedi. V katolíckych, evanjelických

a iných kresťanských chrámoch sa v čase
adventu konajú aj mnohé adventné koncerty
niekedy spájané aj charitatívnou myšlienkou.
24. decembra večer začíname sláviť Vianoce. Je tu Štedrý večer, pre mnohých, najmä pre deti, tak radostný, lebo tie sa tešia najviac na darčeky. Mnohí sa tešia na vigílnu alebo polnočnú sv. omšu pretože je to sv. omša,
ktorá má neopakovateľné, duchovné čaro a na
každom kroku cítime Božské mystérium. Na
druhý deň je 1. Sviatok vianočný: narodenie
nášho Pána Ježiša Krista. Je to sviatok prikázaný, a tak kresťania prichádzajú do chrámov,
aby privítali Ježiška a oslávili Boha sv. omšou.
Vianoce sú najradostnejšie sviatky liturgického
roku. Kiež by sme prežili pokojné a požehnané
Vianoce.

Čaká nás birmovka i prvé sv. prijímanie
Na obdobie do konca školského roku je
nasledujúci program: už od októbra sa koná
príprava na sviatosť birmovania, ktorá bude
približne v máji alebo v júni. Presný dátum
ešte oznámim, keď nám ho určí biskupský
úrad. Poučenia sa konajú po skupinkách, deti
majú birmovník, majú pomôcky, z ktorých
budú aj skúšané. Chcel by som, aby si prehĺbili

vzťah k Ježišovi a posilnili si vieru a tak mali
správnu orientáciu hodnôt aj v rokoch po prijatí
sv. birmovania. Nebrať to ako povinnosť, ale
s radosťou sa zaujímať o poznanie Boha. Sv. Hieronym povedal: „Neznalosť písma, neznalosť
Krista“. Deti sa majú zúčastňovať na nedeľných
sv. omšiach a odporúča sa, aby pristúpili ku sviatosti zmierenia. Birmovanci budú aj preskúšaní
z vedomostí a potom môžu pristúpiť ku sviatosti
birmovania. Predtým však birmovanci s rodičmi
a birmovnými rodičmi pristúpia ku sviatosti
zmierenia.
Prvé sv. prijímanie bude 26. mája 2013,
v poslednú májovú nedeľu, lebo tak je to
v Prašiciach zaužívané. Deti majú k tejto sviatosti prípravu v škole s p. katechétkou Ľubomírou
Adamčíkovou. Aj ja ich budem pripravovať po
vianočných sviatkoch. Deti dostanú aj modlitby
a piesne, ktoré sa budú musieť naučiť naspamäť.
Ďalšou povinnosťou detí je zúčastňovať sa na
nedeľných sv. omšiach a tiež na prikázaných
sviatkoch.
Hospodárske záležitosti: Finančné zúčtovanie za rok 2012 bude predložené ku koncu
roku. V budúcom roku 2013 by som chcel
zrealizovať tieto opatrenia:
• organ vo farskom kostole (cca 4000 €),
generálna oprava
• pozlátiť kalichy a ciboriá (cca 700 €)
• dať vyhotoviť sochu Panny Márie
na Nemečkovskej ceste (cca 3000 €)
• zakúpiť organ a zosilňovač, mixážny pult
a reproduktory do Tvrdomestíc (cca 3000 €)
• splatiť dlžobu na kostole v Tvrdomesticiach
(2650 €)
• vyhotoviť zvukovú izoláciu v spovednej
miestnosti v Tvrdomesticiach (cca 1000 €)
• kotol na kúrenie vo farskej budove je často
opravovaný a bude potrebovať výmenu
(cca 2500 €).
Tieto veci ešte prediskutujem s farskou radou, no všetko záleží na tom, ako s tým budú
súhlasiť veriaci. Budem rád, ak pomôžu sponzori. Všetkým, ktorí pomôžu, i tým, ktorí už
pomáhajú a prispievajú, vyslovujem srdečnú
vďaku a úprimné Pán Boh zaplať.
Pokojné a požehnané vianočné sviatky
a požehnaný nový rok všetkým farníkom želá a
vyprosuje
vdp. dekan, farár Milan Zaujec
3
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Výstava má už pätnásť rokov
Už 15 rokov sa môžu
naše ženy a dievčatá chváliť
šikovnosťou po celom Slovensku.
Ich výtvory – obrazy zo semien
a plodov našich záhrad – obdivujú každý rok nielen Prašičania,
ale i návštevníci z iných obcí
a miest. V ich radoch sa dokonca
nájdu aj hostia z Čiech a Moravy.
Inak tomu nebolo aj v tomto roku.
Slávnostnou sv. omšou venovanou poďakovaniu Bohu
za úrodu v Kostole sv. Jakuba
bola 30. septembra otvorená
už pätnásta výstava plná farieb,
vôní a hlavne fantázie. Dva
týždne príprav vyvrcholili v nádherné stvárnenie Panny Márie
s dieťaťom, Ježiša z Turínskeho
plátna, postáv sv. Cyrila a sv.
Metoda, pretože v roku 2013 si
pripomenieme 1150. výročie ich
príchodu na naše územie.
Na ľavom bočnom oltári bolo
z prírodných materiálov znázornené podobenstvo „Bože daj, nech Tvoje slovo padne do úrodnej pôdy“
a v interiéri celého kostola nechýbalo množstvo dopestovaných plodov
z prašických záhrad.

A práve vďaka ochotným a pravidelným dodávateľom potrebných
surovín, tekvíc, jabĺk, strukovín, rôznych druhov semien a iných materiálov má táto naša tradícia čoraz viac návštevníkov. Všetkým ochotným pestovateľom, všetkým ženám, ktoré výstavu pripravujú aj tým,
ktorí akokoľvek priložia ruku k dielu, patrí vďaka za ich práce, ktoré tešia
srdiečka mnohých ľudí.
Pri príležitosti spomínaného 15. výročia výstavy obec Prašice vydala
propagačný bulletin. Občania, ktorí majú záujem, si ho môžu vyzdvihnúť v
obecnej knižnici.
S. Dojčárová

Slovko uznania, pocty a vďaky
Do redakcie Prašických noviniek prišiel list
od nášho rodáka kňaza Mariána Jančeka, ktorý
vykonáva kňazskú službu na fare v Urminciach.
S radosťou vyhovieme jeho prosbe o zverejnenie ako poďakovanie ženám, ktoré obetavo
každý rok pripravujú výstavu zo semien a plodov
v Kostole sv. Jakuba. Zároveň v ňom autor ďakuje
členom FS Prašičan za návštevu v Urminciach,
kde Bohu ďakovali za úrodu 7. októbra.
Drahí rodáci, priatelia!
V roku 1998 sa jesenné poďakovanie za
úrodu spojilo s výstavou plodov zeme a s prezentáciou nádherných tematických obrazov,
vytvorených z maličkých semien, zrniečok
a múčky. Domáci i hostia, ľudia zblízka i zďaleka
navštevovali farský kostol sv. Jakuba. Mnohí neverili vlastným očiam, keď prvýkrát uvideli tieto
úžasné diela. Návštevníci výstavy sa kochali krásou, ktorú vyžarovali biblické obrazy a vyjadrovali obdiv ženám, ktorých šikovné ruky dokázali
priam zázračne vytvoriť obrazy pre potešenie
duše. Atmosféru vďakyvzdania doplňovala jesenná výzdoba chrámu a okolia z rozmanitých
plodov našich záhrad. Srdcom týchto slávností je
vždy ďakovná bohoslužba, počas ktorej v podaní
prašického folklórneho súboru a spevokolu zaznie i dojímavá roľnícka hymna.
Dovoľte, aby som poďakoval všetkým našim
šikovným ženám a dievčatám za ich obetavú
4

prácu, nadšenie, ktorým prekypujú, tvorivosť
prinášajúcu stále nové a nové nápady, trpezlivosť,
cit pre umenie a krásu a predovšetkým za ich
živú vieru a inšpirujúcu lásku k Pánu Bohu,
ktorú vložili zrnkom ku zrnku do svojich umeleckých výtvorov. Všetkým organizátorom ďakovnej
výstavy k 15. výročiu úprimne blahoželám. Teším
sa z Vášho diela, ktoré privádza človeka k duchovnej obnove a zároveň úspešne reprezentuje
našu obec a farnosť v topoľčianskom regióne
i na Slovensku.
Touto cestou sa chcem poďakovať aj
všetkým členom spevokolu, ktorí prijali moje
pozvanie na návštevu do Urminiec. Bolo to pri

príležitosti poďakovania za úrodu, v nedeľu
7. októbra 2012. Ženy a chlapi oblečení v krojoch
vniesli do slávnostnej bohoslužby typicky slovenský ľudový charakter a svojim spevom a hudbou povzniesli naše srdcia k Bohu. Po sv. omši
sme slávnostne požehnali výstavu plodov zeme
v miestnom kultúrnom dome a zotrvali v družnej
atmosfére s veriacimi z Urminiec, ktorí pripravili
aj malé občerstvenie. Bolo príjemné byť opäť
s Vami. Za Vašu obetavosť a ústretovosť Vám so
srdca ďakujem.
Všetkých rodákov pozdravuje
PaedDr. Marián Janček

Na fare v Urminciach
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Kalendár školských prázdnin
v školskom roku 2012/2013
Pre radosť všetkých školopovinných detí prinášame kalendár školských
prázdnin stanovený podľa pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva SR.
Dátum prázdnin

Prázdniny

24.12.2012 – 7.1.2013

Zimné prázdniny

1.2.2013

Polročné prázdniny

4.3.2013 – 8.3.2013

Jarné prázdniny

28.3.2013 – 2.4.2013
1.7.2013 – 31.8.2013

Veľkonočné prázdniny
Letné prázdniny

Zaslúžia si to:
Pochvalu a vďaku si zaslúžia Jozef Paluš a Anton Novotný za
obetavosť pri záchrane Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie
na miestnom cintoríne. Veríme, že ich neodradia neprajníci
z radov našich spoluobčanov a svoje plány dokončia tak,
ako si to predsavzali.
Pokarhanie si zaslúžia občania, ktorí porušujú zákon
č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov tým, že
nerešpektujú zákaz voľného pohybu psa po verejných priestranstvách. Ak majiteľ (držiteľ) psa nezabráni jeho voľnému
pohybu okrem priestorov na to určených, môže mu byť uložená
bloková pokuta vo výške 165 €.

Na prašickej kaplnke sa opäť pracovalo

Takto to vyzerá pod povrchom

Nie je to tak dávno, čo sa kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na miestnom cintoríne
mohla pýšiť vynovenou vežičkou, novým hromozvodom a antikorovým dvojramenným
krížom. Bolo to v roku 2010 a na jej opravu vtedy prispelo 263 prašických domácností vyzbieraním sumy 5598 EUR. Iniciátormi tejto snahy
boli naši občania Jozef Paluš, prezývaný „Krk“,
a Anton Novotný.
Hoci sa stretli aj so zápornými reakciami
niektorých našich spoluobčanov, na chuti im to
neubralo a v starostlivosti o túto našu historickú
pamiatku pokračovali v októbri tohto roka.
„Bolo treba zabrániť vlhnutiu múrov.
Vlhkosť bola už v značnom štádiu a začal sa
znehodnocovať interiér aj exteriér kaplnky.
Tak sme to s Tonkom zobrali zase na seba
a opäť sme pochodili po rodinách,“ vysvetľujú,
prečo pokračujú v záchrane pamiatky.
Do zbierky im prispelo 23 rodín a vyzbieralo sa spolu 1120 EUR. Spolu s peniazmi, ktoré

zostali z predošlej zbierky (1100 EUR) tak mali
2220 EUR.
„Mrzelo nás, keď nás niektorí „dobroprajníci” ohovárali, že si chceme niečo z toho strčiť
sebe do vrecka, alebo že to prepijeme. Nebudem
ich menovať, oni vedia, ktorí sú to. Ak by sa chcel
niekto presvedčiť o tom, koľko nákladov bolo,
všetko máme zdokladované, aj koľko materiálu
sa nakúpilo, aj koľko sme zaplatili za prácu.“
Sanačné práce vykonal tunajší mladý murár
Juraj Pešlo s Pavlom Balátom z Krušoviec.
Pozostávali s vykopania nasávacej šachty,
osadenia kanalizačných rúr okolo celej kaplnky
a vybudovania zbernej šachty s komínom, ktorá
slúži na vysúšanie nazberanej dažďovej vody
a zároveň prevetráva zvlhnuté základy. Podľa
slov majstrov je to rokmi overená technológia,
ktorá je použitá aj na miestnom kostole.
To však nie je všetko, čo by chceli Jozef
Paluš a Anton Novotný na kaplnke spraviť. Zo
zbierky im ostala ešte časť peňazí a už vedia,
čo s nimi. „Na budúci rok by sme chceli dať
opraviť základy a kamenný obklad. Treba ho
dať dolu, pretože keď po ňom udriete kladivom,
tak celý spadne. Celé sa to odúva a opadáva
to. Veď to sa robilo ešte za p. farára Kováča.
Ale sme už dohovorení s týmito našimi chlapcami a oni povedali, že to radi spravia. Sme
s nimi veľmi spokojní a určite im ešte niečo
dáme, veď sú to naši ľudia.“
Po skončení všetkých prác budú všetky
doklady o tom, čo bolo opravované, kto to
vykonával, ktoré rodiny prispeli i fotografie

Zamyslenie redaktora
„Radujme sa všetci...“
Prišiel posledný mesiac roka, december.
Nasnežilo, mrzne - pravé zimné počasie.
Dlhé zimné večery sa zdajú ešte dlhšie, ako
sú v skutočnosti. Z rádia i z televízie na nás
kričí stokrát opakovaná a už nič nehovoriaca
reklama o darčekoch a pohode. Zakrývame si
už uši, aby sme mohli počuť sami seba. A to
je veľmi ťažké. Starosti i „pseudostarosti“ nás
nútia: pracovať, písať, telefonovať, cestovať,
nakupovať a tak ďalej. Zhon všedných dní
nám znemožňuje myslieť na seba, nieto ešte
myslieť na iných. Veď v tom hluku okolo to

nedokáže nikto.
Lenže: Vianoce nie sú o nových kabátoch,
autách, mobiloch, peniazoch a bohatstve. Vianoce nám pripomínajú, že je tu iný, oveľa
dôležitejší dar, ktorým by sme niekoho potešili
a z ich radosti by sme získali aj my. Vianoce sú
príležitosťou, aby sme si navzájom pripomenuli,
že LÁSKA došla na svet – božská, jedinečná!
Je tu teda sviatok narodenia Ježiša Krista. Aj
my by sme radi dali to najlepšie, najkrajšie,
najdôležitejšie? Ale čo to je ? Nuž, dajme
aj my to, čo sme už dostali. To najcennejšie
pre človeka - lásku: nebeskú, nepoškvrnenú.

vložené do medeného puzdra a uložené
v kaplnke. Vraj, aby sa aj o 100 rokov vedelo,
čo sa tu dialo.
Veríme, že aj o tých 100 rokov budú medzi obyvateľmi Prašíc ľudia, podobní Jozefovi Palušovi a Antonovi Novotnému. Občania,
ktorí nielen slovami, ale i činmi dokážu bojovať
proti zubu času, proti neochote či lenivosti
spoločnosti. Tak, ako vravia obidvaja záchrancovia: „Veď je to naše, pýcha prašického
cintorína. Má to skoro 200 rokov, tak si to
musíme opatriť.“
S. Dojčárová

Anton Novotný a Jozef Paluš

Anton Novotný a Jozef Paluš

Rovnako ju potrebuje kresťan, moslim, ateista.
Vždy, v každý deň svojho života, po celý rok.
Každý v hĺbke srdca cíti, že hmotný dar daný
bez lásky ho neuspokojí. Láska aj bez vecného
daru má stále svoju nemerateľnú cenu. A spôsobov, ako ju prejaviť je nekonečné množstvo.
Rok končí. Ak sa dožijeme nového v zdraví
a v pohode, nachádzajme cestu k sebe navzájom napriek všetkej názorovej rôznorodosti. Ak
sa tak stane, tak láska víťazí. A to má byť podstatou nášho žitia.
M. Glos
5
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Na mikulášskej návšteve u vás doma
Na jednom mieste kopa detí, Mikuláš s čertom veru mali čo robiť aj v rodine Klobučníkovej,
Antaličovej a Galbavej

Nelinke Chropeňovej pomohla prekonať strach krstná mama

Medzi balíčkami si našiel ten svoj aj Nikolasko Šimko

Palko Novotný to zvládol na výbornú

Rodinky Martinčeková a Šimonová sa návštevy Mikuláša nevedeli dočkať
Mikuláš neobišiel ani Lukáška a Evku Michalkovcov

Filipko Kľuka sa k čertovi ani nepriblížil

Natálka Zagora vymenila balíček za plienočky

Dievčatá Novotné a Šrámekové sa čerta už nebáli

Návštevy sa dočkali aj Sára a Filipko Cifrovci

6
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Sezóna v autokempingu sa skončila, prevažujú pozitíva
Leto bohaté na pekné zážitky a zaujímavé
podujatia je za nami, a tak sa na zimný spánok
uložil už aj autokemping na Duchonke. V sezóne
2012 priniesol zopár noviniek, ktoré ho v silnej
konkurencii kvalitných kempov na Slovensku
aspoň trochu zatraktívnili. V nasledujúcich riadkoch sa s čitateľmi podelíme o dojmy z našej
prvej sezóny na Duchonke a poodhalíme i niečo
zo smelých plánov k budúcemu roku.
Festivaly Duchonku znovu potiahli
Duchonka bez festivalu Orange Summer je ako
leto bez slnka – jednoducho nemysliteľná. Aj v
tomto končiacom roku sa druhý augustový víkend zišli tisícky priaznivcov slovenskej muziky,
ktorí na dva dni roztancovali Duchonku. Netreba zabudnúť ani na júnový Let it Roll, ktorý
sa, hádam, stane ďalšou peknou tradíciou
nášho strediska. Aj keď návštevnosť oboch
festivalov zaostala za očakávaním, tešiť nás
môže pomerne nerušený priebeh a minimum
práce pre príslušníkov polície či záchranky.
Okrem týchto dvoch „masoviek“ sa na Duchonke uskutočnili aj ďalšie podujatia menšieho
rangu – zraz turistov, automobilových veteránov
alebo divácky atraktívne Majstrovstvá Sloven-

ska kynológov. Ich organizátorom ďakujeme za
spoluprácu a tešíme sa na spoločné stretnutie
i v budúcnosti.

v lone peknej prírody a chutné české pivko
z Turista baru. Okrem Čechov boli v kempe ubytovaní aj Kanaďania či Taliani.

Spokojnosť hostí, ale niečo tomu chýbalo
Najväčšiu časť ubytovaných v kempe tvorili,
ako aj po iné roky, domáci rekreanti. Prevažne
k nám prichádzali ľudia zo všetkých kútov západného Slovenska. Pochválili čistotu spoločných
priestorov, útulný bar s peknou letnou terasou a
detským ihriskom ako aj úžasné ticho a pokoj v
lesoparku. Ako najproblematickejšia sa ukázala
kvalita vody vo vodnej nádrži, ktorá by mala byť
výkladnou skriňou celého strediska. V súčasnosti
však ľudí skôr odpudzuje, čo je zároveň aj zdvihnutým prstom pre zodpovedných, aby sa s momentálnou situáciou začalo niečo robiť.

Zlepšiť športovú i kultúrnu ponuku
Rok 2012 bol pre nás, nových správcov autokempingu, takpovediac zahrievací. Potešilo
nás, že ľudia napriek bohatým možnostiam
rekreačných stredísk na Slovensku i v zahraničí
nestrácajú o Duchonku záujem. To nás zároveň
zaväzuje, aby sme budúci rok priniesli niečo
lepšie, krajšie, novšie. Srdcom kempu je horný
areál s bungalovmi, ktorý mnohí návštevníci
z dôvodu umiestnenia mimo hlavnej promenády
takmer vôbec nepoznajú. Práve tu by mali
v budúcom roku pribudnúť pieskové plochy
pre letné športy, ako aj nové zázemie pre prevádzku letného kina. Okrem toho prebehne
rekonštrukcia podláh i kúpeľní vo všetkých bungalovoch a uvažujeme i o zavedení zaujímavých
cenových balíčkov.
Nakoniec by sme sa chceli poďakovať
všetkým návštevníkom a priateľom Duchonky
za ich priazeň a do nového roku im popriať veľa
zdravia a osobných úspechov.
L. Baluška

„Dvacetiletí“ českí návštevníci
Do tejto kategórie sme zaradili veľkú časť
návštevníkov spoza rieky Moravy, ktorí, ako
nám sami povedali, navštívili Duchonku naposledy „před dvaceti lety“. Väčšina z nich márne
hľadala stánky s nafukovačkami a preplnené
stredisko. Mnohí napriek tomu zostali a napokon boli veľmi vďační za niekoľkodňový oddych

obnoveny Turista bar

veteráni na Duchonke

Osemsmerovka
Nájdi v osemsmerovke 18 slov a zistíš,
ktorá pieseň je symbolom Vianoc.
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Butik Oľga na Mlynskej ulici Vás pozýva
na vianočné zľavy detského tovaru.
Otváracie hodiny
od 9.00 hod. do 15.30 hod.
od pondelka do piatka.
Obedná prestávka
od 11.00 hod. do 11.30 hod.
Otvorené je aj v sobotu
od 9.00 hod. do 13.00 hod.

Obchod s textilom GANEZTEX v Prašiciach

Vás pozýva na vianočné nákupy. Obchod
bude otvorený aj v sobotu 15. a 21.decembra
od 9. hod. do 12 hod.
V novom roku opäť otvoríme 14.1.2013.
Zároveň ďakujeme všetkým zákazníkom za
nákupy v našej predajni v uplynulom období.
Do nadchádzajúcich vianočných dní Vám
prajeme hlavne veľa zdravia, spokojnosti a
príjemné prežitie vianočných sviatkov a do
Nového roku vykročte tou správnou nohou.
Bc. Anežka Gajdošová
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ZO ŠKOLSKEJ KRONIKY

Učitelia sa obhajujú: Prečo sme volili štrajk?
Koncom novembra museli rodičia detí
Základnej školy v Prašiciach riešiť otázku,
kde dajú na týždeň svoje deti. Príčinou
bol celoslovenský štrajk zamestnancov
školstva, ktorý bol vyhlásený od 26. novembra na neobmedzenú dobu. Po dohode
s riaditeľom školy Mgr. Petrom Dobrým
a starostkou obce bolo v priestoroch
školskej družiny zriadené miesto, kde mohli
byť deti umiestnené maximálne na 4 hod.
denne, a to len v obmedzenom počte pod
dozorom jednej z družinárok.
Svoje stanovisko nám učitelia ZŠ  Prašice
poslali do redakcie Prašických noviniek s
prosbou o zverejnenie celého znenia.
Celoslovenská odborová organizácia
školstva SR vyhlásila celoslovenský štrajk
zamestnancov školstva, ktorý sme uvítali
a zároveň podporili svojou trojdňovou účasťou
i my, učitelia ZŠ. Rozhodli sme sa tak preto,
lebo svojou doterajšou pasivitou a vyčkávaním
na „lepšie časy pre učiteľov“ sme dosiahli iba to,
že sme sa ocitli na chvoste spoločnosti nielen
platovo, ale aj spoločensky.
500 EUR vám nestačí?
Pripomienky našich spoluobčanov typu
„500-eurový plat vám nestačí? Veď koľkí ľudia
žijú z 300 euro, napr. krajčírky, upratovačky,
robotníčky...“ ma uráža. Nikdy som sa nad nikým
nevyvyšovala, nikdy som nikoho neponižovala.
Rovnako sa porozprávam s doktorkou ako aj
s predavačkou, ale osoba, alebo osoby, ktoré
prezentujú takéto názory, patria u mňa k ľuďom
s nedostatočnou inteligenciou.
Ja osobne si myslím, že medzi učiteľom
a robotníkom je niekoľkostupňový vzdelanostný
rozdiel. Preto nevidím opodstatnenie, aby niekto
porovnával naše platy s platmi robotníckej triedy.
Tým však nechcem povedať, že ich platy sú adekvátne ich práci. Robia za almužny, preto by
sa mali tiež zamyslieť a niečo s tým robiť. Som
rada, že učitelia sa konečne zobudili, aj keď ich
prvé kroky sú veľmi nesmelé.
Bojujeme len za pár drobných, čo sa
s navýšením pre doktorov nedá porovnávať,
ale dôležité je, že sme začali, a dúfam, že
v tom budeme do budúcna pokračovať. Veď
keď porovnáme naše platy s platmi doktorov,
sudcov, notárov, ekonómov, ktorých platy sa
pohybujú medzi 1000 – 3000 eurami, pričom
máme rovnaké – vysokoškolské – vzdelanie druhého stupňa, podaktorí k tomu ešte
i atestačné skúšky, tak sme ozaj platovo na
chvoste spoločnosti.
Chceme naspäť svoje postavenie
Pripomienky typu, že nič nerobíme, alebo
že sme v práci krátko, považujem tiež za veľmi
primitívne. Pre porovnanie : skúste ísť po 13.
hod. k obvodnému lekárovi. Dovolím si tvrdiť,
že 80% obvoďákov nenájdete po 13. hod.
v práci. Prečo im nikto z vás nepovie, že málo
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robia, za čo berú také vysoké platy? Váš prístup k nám učiteľom svedčí o našom postavení
v tejto spoločnosti. Preto by sme chceli naspäť
získať niekdajšie postavenie, keď učiteľ bol
v spoločnosti niekto. Ľudia veľmi rýchlo zabúdajú. Zabúdajú na to, že niekedy pred pár rokmi
aj oni chodili do školy. A že práve učitelia sa
pričinili o to, že ukončili nejaké vzdelanie, vďaka
ktorému teraz živia seba i svoje rodiny. Alebo
si niekto z vás myslí, že sa narodil murárom,
krajčírom, doktorom či ekonómom?
Stalo sa mi, že jeden nemenovaný robotník si odo mňa za postavenie krbu (skladačky)
vypýtal 500 eur.
Keď som mu povedala, že mu toľko nedám,
lebo to je môj mesačný zárobok, zareagoval, čo by som vraj chcela, veď nič nerobím,
nevyrábam žiadne hodnoty. Neviem, aké hodnoty mal na mysli, ale vyučený, vzdelaný človek
nie je pre túto spoločnosť žiadna hodnota? Tak
potom zrušme školy, zrušme učiteľov, veď tejto
spoločnosti pokojne postačia analfabeti.
My s vašimi deťmi vydržať musíme
Stretla som sa tiež i s názorom, že robotníci na nás robia. Na to môžem odpovedať
len jedno: „Máte za čo, veď to, čo viete, sme
vás naučili my – učitelia.” Alebo sa stretávam
s otázkami typu, dokedy budú ešte tie prázdniny,
s tými deťmi sa doma už nedá vydržať. Ale my
s nimi vydržať musíme, a to s prostriedkami,
ktoré máme k dispozícii, čiže dobrým slovom,
prípadne dobrou motiváciou, a to nielen s tým
vaším, ale ešte s ďalšími dvadsiatimi. Skúste si
ich všetkých dvadsaťjeden zobrať na ten týždeň
domov a až potom sa vyjadrite o ničnerobení
učiteľa.
Ďalšia háklivá téma pre verejnosť sú prázdniny. My sme ich nevymysleli a tiež nimi nie sme
dvakrát nadšení. My totiž nemáme prázdniny,
ako si podaktorí mylne myslia. My si čerpáme
dovolenku, ktorej máme oveľa menej, ako je
prázdninových dní, a preto si všetky zastupovania a popoludňajšie činnosti dávame do náhradného voľna, aby sme cez prázdniny mohli byť
doma. Alebo máme sedieť v prázdnej škole?
Našu prácu by nezvládli
Nám učiteľom chýba sebavedomie. Neviem,
kde sme ho za tých niekoľko rokov po revolúcii stratili. Nevieme, alebo zabúdame sa brániť,
možno v snahe s každým vychádzať po dobrom, ale to sa vždy nedá. Potom strácame na
svojom kredite, čo sa prejavuje aj v správaní sa
a dovoľovaní si spoločnosti do nás. Lenže mnohí tí odvážni s výučným listom si neuvedomujú,
že mi by sme sa ich prácu po dvojmesačnom
kurze ako-tak vykonávať naučili, ale oni by tú
našu nezvládli ani po celoživotnom štúdiu.
A keď sme už pri tom celoživotnom vzdelávaní. Práca učiteľa nekončí poslednou
vyučovacou hodinou, ako si mnohí z vás myslia.
Okrem krúžkov, prípravy dobrých žiakov na
olympiády, recitačné súťaže, rôzne vystúpenia,

ktoré nacvičujeme hlavne pre obec (takže dúfam, že nás OÚ v našom štrajku podporí), sa
musíme celoživotne vzdelávať. Veď odkedy sme
skončili vysokoškolské štúdium, absolvovali
sme ročné školenie Etickej výchovy, trojročné
školenie integrovaného vyučovania, ročné
školenie počítačovej gramotnosti (čo znamená,
že nás neučili četovať na facebooku, ale musíme ovládať Word, Excel, Power Point a rôzne
iné programy potrebné pri vyučovaní detí).
V januári končíme štvorročnú výučbu anglického jazyka, keďže sa angličtina vyučuje už tretí
rok aj na prvom stupni. Má ešte niekto dojem, že
málo robíme?
A to som nespomenula našu pravidelnú
prípravu na vyučovanie, pretože od reformy
školstva sme ešte nedostali žiadnu kvalitnú
knihu, podľa ktorej by sme mohli pri učení
postupovať, takže si hľadáme materiály na internete.
Verte, že práca učiteľa v súčasnej dobe, keď
sa spoločnosť a technika rútia dopredu obrovskou rýchlosťou, je veľmi náročná. Veď mi musíme stíhať rozhľadu našich detí odchovaných
na počítačoch a internete, aby sme im mali
čo povedať a čím ich zaujať. My si nemôžeme
dovoliť „zaspať na vavrínoch.“ Preto náš pocit,
že na nás spoločnosť a tiež vláda zabúda, je
opodstatnený.
Príliš mäkké učiteľky?
Dospeli sme k názoru, že štrajk je jediné
riešenie, ktoré nám zostáva, a preto ho podporujeme a i v budúcnosti, pokiaľ sa nevyrieši
naše postavenie v tomto štáte, podporovať
budeme.
Na internete som našla reakciu istého otecka na náš štrajk, z ktorej by som chcela kúsok
odcitovať: „Prvý štrajk som podporoval, ale druhý
nepodporujem, lebo učiteľky tu jasne ukazujú,
že sú príliš mäkké. Zľakli sa neobmedzeného
štrajku, čo je na ich škodu. Trojdňovým
štrajkom dávajú najavo, že vlastne ani nijaké
významnejšie postavenie v spoločnosti nechcú.
Žiadne zjednotenie sa a postavenie sa za svoje
záujmy, nič. Len sklopiť uši a stiahnuť chvost....“
a pokračuje:
„Adekvátna požiadavka by bola počiatočný
plat cca 900 EUR v čistom + postupné
zvyšovanie. Že na to „niekto” bude musieť
zarobiť? Áno, iste: tí, ktorých predchádzajúci
učitelia naučili orientovať sa v súčasnom svete.
Že na to „momentálne nemáme”? Áno, iste: keď
je na rozkrádanie, platy sudcov, na notebooky
poslancom, na poslaneckých asistentov, na
zimnú olympiádu, euroval a bohvie na čo ešte,
tak potom nie je na učiteľov, zdravotné sestry
a podobné profesie.“
Verím tomu, že aj v našej obci sa nájdu
ľudia, ktorí nás v našej iniciatíve podporia
a držia nám palce.
Za učiteľov napísala:
Renáta Miková
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Klopi, klopi brána, otváraj sa zrána
Nikoho zo žiakov ani učiteľov nenapadlo,
že sa tento školský rok nebude mať aká brána
otvárať. Totiž pred niekoľkými týždňami si náš
pán školník zmyslel, že brána do areálu školy
je nevyhovujúca a šup s ňou preč. Areál školy
zostal otvorený, dokonca i stĺp odtiaľ zmizol.
Pieseň „Klopi, klopi brána, otváraj sa zrána...“ je
aktuálna už iba v prvej triede, kde sa ju deti učia
spievať na hodine hudobnej výchovy.
A zrazu toľko miesta. Už sa nemusíme
strkať a predbiehať, kto vojde cez bránu prvý,
v pohode sa zmestíme aj šiesti naraz. Žeby pre-

to pán školník zrušil našu školskú bránu, lebo
sa nemohol pozerať, ako cez ňu prechádzame?
Prezradím vám, že to nie je preto. Pán
školník má už novú bránu. Vôbec ju nekúpil, ani
ju nevyčaroval, ale ju sám zhotovil. To máme ale
šikovného školníka! Všetci ste určite zvedaví,
ako bude vyzerať. To bude prekvapko, ktoré nám
školník chystá... možno k Vianociam. Uvidíme.
Ale môžete si už dopredu rozmyslieť, do koho
strčíte ako prvého, keď budete cez novú bránu
prechádzať.
R. Miková

Školník Ján Meluš osadí novú bránu,
len čo mu to počasie dovolí

Na jedného učiteľa v Prašiciach pripadne priemerne 21 žiakov
Základnú školu navštevuje v školskom
roku 2012/2013 235 žiakov, sústredených
v jedenástich triedach. Na prvom stupni máme
päť tried: 1. roč. – 22 žiakov tr. uč. Mgr. Uríková,
2.A – 14 žiakov tr. uč. Mgr. Búbelová, 2.B – 15
žiakov tr. uč. Mgr. Miková, 3.roč. – 24 žiakov
tr. uč. Mgr. Aschengeschvantnerová, 4.roč.
– 26 žiakov tr. uč. Mgr. Mik. Na prvom stupni
máme celkovo 101 žiakov. Druhý stupeň má

zriadených šesť tried: 5.roč. – 21 žiakov tr. uč.
Mgr. Prochádzka, 6.roč. – 28 žiakov tr. uč. Mgr.
Grznárová, 7.roč. – 23 žiakov tr. uč. Ing. Grácová, 8.A – 17 žiakov tr. uč. Mgr. Hlušková, 8.B
– 18 žiakov tr. uč. Mgr. Habajová, 9. roč. – 27
žiakov tr. uč. Mgr. Novanská. Na druhom stupni
máme celkovo 134 žiakov. Učiteľský kolektív
nám dopĺňajú učitelia: Mgr Peter Duchoslav –
učiteľ nemeckého jazyka, Mgr. Vlasta Kalužová

– učiteľka telesnej výchovy a Mgr. Ľubomíra
Adamčíková – učiteľka náboženskej výchovy.
Na škole sa od druhej triedy vyučuje informatická výchova (Mik, Prochádzka) a od tretej
triedy anglický jazyk (na prvom stupni vyučujú
Uríková a Miková). Všetci menovaní učitelia si
museli rozšíriť svoju aprobáciu o dané predmety.
R. Miková

Materská škola svoje brány nezatvorila
Štrajk prevádzku v Materskej škole v Prašiciach
neovplyvnil a materská škola bola otvorená ako
zvyčajne. Dôsledkom štrajku základnej školy
a zvýšeného výskytu chorôb sa znížil počet detí,

avšak nie až natoľko, aby materská škola musela svoje brány zatvoriť, či nejako obmedzovať
svoju prevádzku. Žiadny z pedagogických, či
nepedagogických zamestnancov materskej

školy sa k štrajku do konca redakčnej uzávierky
nevyjadril.
V. Zdychavská

V škôlke vyrastajú mladí korčuliari
12 detí (6 chlapcov, 6 dievčat) z Materskej školy v Prašiciach pod
vedením pani učiteľky Ivety Štefkovičovej navštevujú výučbu základov
korčuľovania, ktorú ponúka hokejový klub HC Topoľčany. Celý turnus trvá
tri mesiace, od novembra do januára.
Každý pondelok sú nádejní mladí korčuliari s vhodným oblečením,
prilbou a samozrejme korčuľami prichystaní nastúpiť do autobusu, ktorý
zabezpečuje hokejový klub, a pod vedením skúsených trénerov sa učiť
základom korčuľovania. V mnohých prípadoch deti sprevádzajú aj rodičia,
ktorí túto radosť s deťmi prežívajú spoločne. Cena je symbolická, a to
1 euro a hradí predovšetkým dopravu. Pokiaľ rodičia chcú ísť so svojimi

ratolesťami, sú vítaní a neplatia žiaden poplatok.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani učiteľke Ivete
Štefkovičovej, Jozefovi Herdovi (rodič) a Jankovi Šimkovi (rodič), že
s elánom, nasadením a úsmevom na tvári si v dnešnej uponáhľanej
dobe nájdu čas a navštevujú kurz základov korčuľovania spolu s deťmi,
a nielenže zlepšujú a skvalitňujú kontakt medzi rodinami a materskou
školou, ale i prispievajú k tomu, aby naše deti mali krásne spomienky na
obdobie strávené v materskej škole.
V. Zdychavská

Nádejní mladí korčuliari
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Kynologický klub slávil úspechy: V klube ťaháme za jeden povraz
Druhý polrok 2012 bol plný akcií, no my
spomenieme tie, ktorých sa zúčastnili prašickí
psovodi. Začali sme ukážkami výcviku pri
príležitosti zrazu turistov na Duchonke a pre
školu v prírode pri chate Jasmín. Kvarteto psovodov sa zúčastnilo 7. júla Oblastnej výstavy
nemeckých ovčiakov v Bytči s veľmi dobrými
výsledkami: Erik Grežďo – Keisy (VD), Peter
Detko – Kity (VD), Ing. D. Páleník – Alisa (VD),
Ľ. Bruchatá – Alma (D).
Na prašické hody 27. – 29. júla sa konal
v Handlovej tábor kynológov so zadaním
skúšky. Zúčastnilo sa 6 prašických psovodov.
Dvaja z nich, E.Grežďo a P. Detko nastúpili i na
skúšku, ktorú úspešne zvládli.
Dvaja členovia nás reprezentovali 4. augusta na súťaži v Košiciach s týmito výsledkami:
Peter Pista s Jolou 1.miesto a Peter Detko s Kity
2.miesto.
Smer, akým kráčajú prašickí kynológovia, je veľmi dobrý. Či už v brannom viacboji
kynológov (BVK) a či vo výkone žneme úspech
za úspechom, čoho dôkazom sú výsledky.
Usporiadali sme sústredenie psovodov
z celého Slovenska pred Majstrovstvami Slovenska na Duchonke v tábore Duchonka Land:
konalo sa 17. – 19. augusta spolu 13 psovodov a
psovodkýň z Košíc, Senice, Zvolena, Trenčína,
Krupiny a domáci.
Nadišiel dlho očakávaný dátum 15. – 16.
september. Prašice po prvýkrát v histórii klubu
usporiadali Majstrovstvá Slovenska v BVK
za účasti 46 psovodov zo 17 klubov a našich
domácich psovodov. Naše farby zastupovali
7 psovodi, ktorí prešli kvalifikačným sitom:
2 muži, 1 dorastenec, 2 žiačky, 1 žiak a 1 žena.
Výsledok hovorí za všetko. Atmosféru preteku
zaznamenala aj RTVS, vďaka ktorej sme večer
videli v Televíznych novinách. Preteky sa konali
pod záštitou starostky obce p. Eriky Nemešovej.

Na otvorení sa zúčastnil aj prezident kynológie
p. Štaudinger z Lučenca, ktorý sa pochvalne
vyjadril na adresu organizačného výboru majstrovstiev.
Výsledky:
kategória dorastenci
– Erik Grežďo s Keisy z Petrovho Dvora
– majster Slovenska na rok 2012
kategória muži
– Peter Pista s Agentom z Malého mesta
– majster Slovenska na rok 2012
kategória žiačky
– Angelika Gálisová s Keity z Petrovho dvora
– vicemajster Slovenska
kategória muži
– Peter Detko s Kity z Petrovho dvora
– vicemajster Slovenska
kategória žiačky
– Eva Danišová s Astorom
– 2.vicemajster Slovenska
kategória ženy
– Mária Grznárová s Delindou – 4. miesto
kategória žiaci
– Jakub Dojčár s Lajlou – 4.miesto
	K úspešnému priebehu majstrovstiev Slovenska nám výrazne pomohlo a prispelo
11 sponzorov:
Happy Dog – Yveta Trousilová (Teplice) ČR
– hlavný sponzor
Acana – Marián Benko
– krmivá pre psov a mačky Klátová Nová Ves
Zoochov – Marek Matejov
– predaj chovateľských a záhradkárskych
potrieb Bojná
OÚ Prašice – starostka obce
Zväz športovej kynológie SR
Z Polytanu SK – Martin Tóth
– výroba a predaj kynologických pomôcok Nitra
Nitriansky samosprávny kraj
PPD Prašice sídlo Jacovce
Hrádza Duchonka – p. Eman Beláň
Fa. Discovery Zuzana – M. Petrus Prašice
Výroba a montáž plastových okien a dverí –

Jozef Kišac Prašice
Ďalšou veľkou akciou bolo 6. októbra otvorenie nového areálu cvičiska starostkou obce
a predsedom PPD Prašice Ing. Jozefom Urminským. Bol to 21. ročník pretekov so zadaním
skúšky z výkonu. Súťažilo sa v 3 kategóriách
a vo všetkých zvíťazili Prašice.
ZM – víťaz Ľ. Bruchatá – Alma z pohoria Tribeč
SVV1 – víťaz P. Detko – Kity
SVV 2 – víťaz Jaroslav Čačík – Ambra
z Frenkyho dvora
SVV 2 – 2. miesto Ľ. Bruchatá – Rendy
Na pretekoch sa zúčastnili kluby:
Trenčín, Alekšince, Lazany, Prašice.
Piati naši psovodi úspešne zvládli skúšky
z výkonu. V domácom prostredí Ľ. Bruchatá –
ZM a J. Čačík – SVV2. P. Detko v Pobedíme
SVV1, P. Pista – ZM v Trenčíne, E. Grežďo
– SVV2 tiež v Trenčíne. E. Grežďo – Keisy
a P. Detko – Kity úspešne zvládli bonitáciu
svojich nemeckých ovčiakov v Beckove. Okrem
toho J. Čačík získal 1. septembra v Lehote pri
Nitre 2. miesto spolu s Ambrou. Gratulujeme!
Reprezentácia v Zoborskej kynologickej
lige (ZKL)
Družstvo tvorila dvojica J. Čačík a P. Detko.
1. kolo: 25. augusta – Pohár starostu obce
Alekšince
J. Čačík s Ambrou 1. miesto, P. Detko s Kity
2. miesto
2. kolo: 8.septembra – Pohár starostu obce
Čakajovce
P. Detko s Kity 1. miesto
3. kolo: 22.septembra – Národný pohár Zbehy
Ľ. Bruchatá s Rendym - víťaz SVV2
P. Detko s Kity – SVV1 8. miesto
4. kolo: 6. október – Preteky prašických

Naši kynológovia ako usporiadateľský klub Majstrovstiev Slovenska v BVK získali pochvalu od prezidenta Zväzu športovej kynológie.
Vzadu zľava: Ing. Peter Bariak , Ľubica Bruchatá, Janka Porubská, Ján Cabaj, Lenka Janošová, Ľudovít Kovačik.
Vpredu zľava: Eva Danišová, Jakub Dojčár, Angelika Galisová, Maria Grznárová, Peter Detko, Peter Pista, Erik Grežďo.
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kynológov
Výsledky sme už spomenuli.
5. kolo: 20. októbra – Nitra
Nezúčastnili sme sa na tomto kole, pretože sme
boli na bonitácii v Beckove, ale i tak sme celkovo v lige skončili na 2. mieste za víťaznými
Alekšincami.
Tento rok bol pre kynológiu v Prašiciach
jedným z najťažších. Spoločne sme odpracovali
viac ako 1500 hodín, čo zahŕňalo dobudovanie
areálu, budovy (bývalé šatne OFK), oplotenie
pozemku, zatrávnenie, vybudovanie prekážok,
studne atď.
S odstupom času sa potvrdilo, že keď sa
zíde generácia, ktorá ťahá za jeden povraz, po
čase prídu aj výsledky.
D. Bariaková

V kategórii muži na našich nikto nemal

OFK hodnotí jesennú časť sezóny 2012/2013
Pomôže „A-čkarom“
posila z Mexika?
Mužstvo pod vedením trénera
Michala Janegu vstúpilo do
novej sezóny s očakávaniami,
že sa zlepšia výsledky a výkony
mužstva. Početnejšia účasť na tréningových jednotkách bola znakom, že futbalisti chcú zlepšiť
svoju pozíciu v súťaži a nebojovať v tejto sezóne
len o záchranu. Avšak opakom boli dosahované
výsledky, kedy v prvých 10 kolách získalo
mužstvo len 1 jediný bod. Veľakrát k slabým
výsledkom prispievali aj samotní rozhodcovia,
ktorí svojimi niekedy až nezmyselnými rozhodnutiami dokázali nezvratne poznačiť samotný
zápas. Ku koncu zimnej časti sa mužstvo začalo
zlepšovať a so súpermi z dolnej časti tabuľky sa
začali získavať dôležité body potrebné pre jarnú
časť súťaže. K zlepšenej hre prispeli aj mladí
dorastenci (Košút, Podolec, Hustý, Štefkovič),
ktorí si svojimi výsledkami pýtajú miesto v A –
mužstve. Celkovo tím získal až 12 bodov, čo znamená, že bude zimovať na 12. mieste, pričom
na chvoste súťaže sú len 4 mužstvá: Oponice,
Kuzmice, Práznovce a Nemčice. Celkovo teda
môžeme povedať, že sa budete tešiť na jarnú
časť súťaže a na výkony futbalistov a tiež
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Klub
TJ Slovan Krušovce
OFK Tovarníky
TJ Slovan Veľké Bedzany
TJ Zlatý klas Urmince
OFK Nitrianska Blatnica
OFK Hrušovany
TJ Čeľadince
OFK Metacolor Ludanice
TJ Slovan Bojná
TJ Slovan Preseľany
TJ Družstevník Veľké Dvorany
OFK Prašice
TJ Oponice
TJ Nemčice
OFK Kuzmice
OFK Práznovce

Z V
15 11
15 11
15 11
15 10
15 8
15 7
15 7
15 7
15 6
15 6
15 6
15 3
15 3
15 3
15 2
15 1

R
2
2
1
1
1
2
2
1
3
3
3
3
3
2
4
3

P Skóre
2 42:19
2 40:18
3 37:18
4 38:20
6 26:33
6 28:24
6 22:24
7 22:25
6 37:37
6 20:20
6 21:24
9 27:33
9 29:45
10 22:34
9 22:36
11 20:43

Body
35
35
34
31
25
23
23
22
21
21
21
12
12
11
10
6

+ Body
14
11
10
10
4
2
2
-2
0
0
-9
-9
-9
-10
-14
-18

s veľkou pravdepodobnosťou na nového hráča
z Mexika, ktorý po vybavení potrebných papierov by mohol pomôcť nášmu tímu k pozitívnym výsledkom. Ďakujeme aj za podporu
našich priaznivcov, ktorí po získaní bodov začali
znova navštevovať súťažné stretnutia.
Dorastencov doviedol tréner Konštiak
na čelo tabuľky
Dorastenci vstúpili do súťaže vynikajúco a svojimi výkonmi tešili svojich priaznivcov, rodičov
a samotného trénera Michala Konštiaka, ktorý
správnym vedením tímu dosiahol, že jeho
mužstvo bude po zimnej časti na tej najvyššej
priečke v tabuľke s 28 bodmi. Za zmienku
stojí, že mužstvo inkasovalo v 11 zápasoch len
9 gólov, čo je najmenej zo všetkých tímov.
V tíme panuje dobrá nálada a chalani sa tešia
už na jarnú časť súťaže, kde by chceli potvrdiť
svoje postavenie v tabuľke a vyhrať MO dorastu
v skupine A. Oplatí sa vidieť toto mužstvo počas
hry a chalani by určite uvítali väčšiu návštevnosť
divákov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Klub
OFK Prašice
TJ Slovan Bojná
ŠK Veľké Ripňany
TJ Družstevník Veľké Dvorany
TJ Slovan Veľké Bedzany
OFK Nitrianska Blatnica
TJ ŠK Radošina
OFK Krtovce
TJ Družstevník Jacovce
OFK Tesáre
OFK Tovarníky
OŠK Závada

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V R P
9 1 1
8 1 2
7 1 3
7 0 4
6 2 3
6 1 4
5 2 4
5 0 6
4 0 7
3 0 8
2 0 9
0 0 11

Skóre Body + Body
39:9 28
13
39:17 25
7
38:24 22
1
36:23 21
3
37:13 20
5
21:12 19
1
49:21 17
2
50:40 15
0
29:29 12
-3
18:33 9
-6
15:39 6
-12
2:113 0
-15

Žiaci prezimujú na 4. mieste
Mužstvo s trénerom Michalom Konštiakom disponuje väčším množstvom mladých futbalistov
dopĺňaných aj o hráčov z prípravky a dokázalo
podávať taktiež vynikajúce výsledky. S 15 bodmi
sa tím nachádza na 4. mieste v tabuľke majstrovstiev okresu starších žiakov skup. A. Sám tréner
hodnotí súťaž pozitívne a verí, že toto mladé
mužstvo sa bude stále zlepšovať.

Klub

Z V R P Skóre Body + Body

1 OFK Tovarníky

8

8

0

0

59:1

24

15

2 TJ Slovan Bojná

8

5

1

2

22:9

16

1

3 TJ ŠK Radošina

8

5

1

2 24:14 16

4

4 OFK Prašice

8

5

0

3 27:17 15

9

5 TJ Družstevník Jacovce

8

3

2

3 15:28 11

-4

6 ŠK Veľké Ripňany

8

2

2

4 17:22

8

-7

7 OFK Nitrianska Blatnica

8

1

3

4 13:24

6

-6

8 OFK Krtovce

8

1

3

4

9:22

6

-9

9 TJ Slovan Veľké Bedzany

8

0

0

8

4:53

0

-9

Prípravka prehrala len raz
Naše najmladšie prašické mužstvo okolo trénera Mgr. Jozefa Grznára skončilo po jesennej časti na skvelom 4. mieste len dva body za
prvými Tovarníkmi s 24 bodmi. Počas súťaže len
raz prehrali. V prípravke máme už „28“ hráčov,
čo poukazuje na veľký záujem o futbal u detí,
avšak na druhej strane sa musíme pozrieť na
problémy, ako sú vybavenie klubu (pomôcky na
tréning – dôležité pre kondičný a technický rozvoj detí), slabý záujem zo strany vedenia o ich
výsledky a starostlivosť o ihrisko. V našej obci
vyrastajú šikovní futbalisti, ktorí si zaslúžia, aby
im boli poskytnuté podmienky na trénovanie
a ich ďalší športový rozvoj. Veď nikde nie je
napísané, že v Prašiciach by nemohla vyrásť
športová hviezda svetového formátu. Ambície mužstva a hráčov pred jarnou časťou sú
tie najvyššie, tak uvidíme, či aj reálne budú
splnené.
Mgr. Jozef Grznár

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Klub

Z V R P Skóre Body + Body

OFK Tovarníky
TJ Družstevník Jacovce
TJ Zlatý klas Urmince
OFK Prašice
TJ Slovan Krušovce
OFK Solčany
TJ Nemčice-TJ Čeľadince
TJ Slovan Bojná
OFK Nitrianska Blatnica
OFK Kuzmice
TJ Ponitran Koniarovce
TJ Rajčany-TJ Horné Chlebany

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
8
8
7
7
5
3
4
3
3
1

2
2
1
3
2
1
3
0
2
1
1

1
1
2
1
2
5
5
7
6
7
9

58:12
48:15
39:15
51:15
31:18
28:25
37:30
24:21
24:19
21:26
13:49

26
26
25
24
23
16
12
12
11
10
4

11
11
7
6
11
-2
-3
-6
-4
-8
-14

11

PRAŠICKÉ novinky

Spoločenská kronika obce Prašice za II. polrok 2012

životné jubileá

Manželstvo uzavreli
Martin Daniš
a Zuzana Streďanská
JUDr. Mgr. Michal Kratochvíl
a Sandra Mezeiová
Volodymyr Palyhach
a Mária Laciková
Ing. Martin Lacika
a Jana Čakajdová
Prajeme veľa krásnych chvíľ
na spoločnej ceste životom!

 60 
Vladimír Kmeť,
Lýdia Chmelárová,
Ladislav Grznár,
Mgr. Ľubica Košíková,
Ladislav Paluš,
Božena Pilátová,
Lýdia Zdichavská,
Oľga Poláková,
Marta Macková,
Ján Pilát,
Daniel Kišac,
Mgr. art. Ľubomír Paulovič,
Terézia Grežďová,
Viktória Selecká,
Marian Vančo,
Daniela Kováčiková,
Marta Michalková,
Ernest Kováčik

 70 
Strieborné svadby
25 rokov manželstva
Jozef Švercel
a manž. Anna, rod. Kostolná

Paulína Grežďová,
Oľga Tomancová,
Gizela Hrudková,
Emília Bartoníková,
Mgr. Helga Paulovičová,
Stanislav Martinček

navždy nás opustili
Mária Grežďová 86 r.,
Róbert Pokus 52 r.,
Alžbeta Beňová 85 r.,
Miroslav Galbavý 44 r.,
Jozef Pokus 61 r.,
Milan Grežďo 67 r.,
Alojz Chmelár 79 r.,
Pavlína Švercelová 80 r.,
Mária Grežďová 77 r.,
Dominik Okša 71 r.,
Oľga Hrutková 79 r.,
Anton Hrudka 80 r.,
Ivan Pleško 31 r.,
Albín Paulovič 79 r.,
Jozef Michalka 101 r.
(najstarší občan Prašíc –
držiteľ čestného občianstva)
Imrich Kobida 79 r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

 80 
Ing. Mária Čížová,
Milan Báleš

 91 
Mária Záhradná

narodili sa

Zlaté svadby

V súčasnosti je najstarším občanom
Prašíc František Boháčik 95 r.

Filip Kauzal, Karolína Streďanská,
Lukáš Paluš

50 rokov manželstva
Ing. Jozef Uhlár
a manž. Agnesa, rod. Žákovičová

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme!

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