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Príhovor starostky
Vážení občania, milí čitatelia
V rukách držíte 25. vydanie Prašických noviniek, v ktorom opäť nájdete množstvo informácií spojených so životom našej obce.
Prvý polrok 2013 uplynul ako voda a opäť je tu
čas letných prázdnin, dovoleniek, oddychu, ale aj
práce v potu tváre – žatvy.
Obecné priority
V minulom čísle som informovala o ﬁnančných prioritách obce, kde na 1. mieste je samozrejme Partizánska ulica, ktorá nás všetkých
sužuje už niekoľko rokov.
Obec získala pre tento rok dotáciu na
„Kanalizáciu a ČOV Prašice, 3. stavba –
1. časť“ a tiež na projekt „Odstránenie
negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne
obce“ v celkovom objeme 366 232 € s 5%-ným
spoluﬁnancovaním obce vo výške 19 544 €. Tieto ﬁnancie sú určené na dobudovanie kanalizá-

Teplo lásky
Keď sa všetci máme radi,
naše oko pekne hľadí,
keď si vďačne pomáhame
a každému pokoj dáme
dozrievame v zlaté klásky.
Svet meníme v teplo lásky.
Keď zdoláme všetky prekážky,
keď navždy zmiznú urážky,
keď uznáme to, čo uznať treba
a prijmeme pravý poklad z neba,
keď vypočujeme aj detské hlásky
pocítime príjemné teplo lásky.
Keď si všetci dobro želáme,
keď nenávisť v srdci nemáme,
keď problémy iných vypočujeme
a potom úprimne poučujeme,
keď s úctou pohladíme šedivé vlásky
aj to je úžasný pocit – teplo lásky.
Božena Matejovičová

cie na ul. Partizánska, Mlynská a Mládežnícka
ulica. S prácami sa začne koncom júla 2013.
Následne bude pokračovať rekonštrukcia miestnej komunikácie Partizánska. Práce by mali byť
ukončené do októbra 2013.
Projekt „Energetická efektívnosť vo verejných
budovách“ tiež nadobúda reálnu podobu.
Od augusta do novembra sa bude v rámci tohto
projektu vykonávať rekonštrukcia budovy zdravotného strediska.
Po studenej tuhej zime a sychravej jari prišlo
túžobne očakávané horúce slnečné leto.
Prajem vám, aby ste tieto nádherné slnečné dni
naplno využili na oddych a nové zážitky.
Aby vo vašich príbytkoch nikdy nechýbala
láska, porozumenie, nezištná pomoc vašim blízkym a všetkým, ktorí pomoc potrebujú a hlavne
puto solidarity a spolupatričnosti.
Erika Nemešová
starostka obce

Čože je to päťdesiatka?
Tak túto pesničku si môže začať spievať naša
materská škola(MŠ). Áno, už je to päťdesiat rokov,
čo 1.septembra 1963 otvorila svoje brány pre deti
z Prašíc. Pri tejto príležitosti som navštívila štátny archív
v Topoľčanoch, kde sú uložené kroniky MŠ. Z jej histórie sa nedá zachytiť všetko do jedného článku, ale
pamätníkov možno poteší krátky pohľad do mladosti
a nás mladších obohatí o poznanie útržkov života
predošlých generácií.
Na začiatku len s jednou triedou
Keď materská škola otvorila svoje brány,
mala len jednu triedu s počtom detí 30 vo veku
od 3 do 6 rokov. Jej priestory sa nachádzali v budove Základnej deväťročnej školy, kde na svoju
prevádzku mala vyčlenenú jednu herňu, jednu
spálňu, sklad a jedáleň s piatimi stolmi a tridsiatimi stoličkami. Zariadenie herne bolo veľmi
skromné, nesmeli tu však chýbať kocky, autíčka,
kuchynka či bábiky.
Prvou riaditeľkou materskej školy bola Ida
Urminská, ktorá spoločne s Viktóriou Lacikovou zabezpečovali výchovu detí. Viktóriu neskôr
pokračovanie na str. 4

Archívna fotograﬁa detí z MŠ a učiteľkami Idou Urminskou a Alexandrou Paulovičovou
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Príhovor veriacim
Milí veriaci!
Prihováram sa k vám prostredníctvom prašických noviniek
aj ja , duchovný správca farnosti. Najprv chcem zhrnúť udalosti
tohto roku.
birmovka
Po odslúžení sviatkov Veľkej
noci, kde mali veriaci možnosť
sa očistiť zo svojich hriechov
a duchovne sa povzbudiť
a potešiť Ježišovým víťazstvom
nad hriechom a smrťou, sme
pokračovali v príprave na prijatie sv. birmovania (11. mája).
Deti mali každý týždeň stretnutie so mnou, alebo s katechétkou Táňou Palušovou.
Boli preskúšané a pripravené
aj po stránke liturgickej, aj
náboženskej.
Keďže bolo všetko dobre
pripravené, aj udelenie sv. birmovania dopadlo veľmi dobre.
Celý priebeh pochválil aj vdp.
gen. vikár Peter Brodek, ktorý
deti povzbudil pekným príhovorom, aby si posilnili vieru
a Duch Svätý aby ich v živote
viedol k láske a k zodpovednosti. Pekne spievali aj speváčky
z Tvrdomestíc.
Birmovanci boli z farnosti
Prašice, žiaci 7., 8. a 9. treidy,
traja dospelí boli z Kovariec
a jedna stredoškoláčka.
1. sv. prijímanie
V posledný májový týždeň
po sv. omšiach sme pripravovali deti 3. ročníka k sv. prijímaniu. Deti boli aj z Tvrdomestíc, Nemečiek, aj z farnosti
Závada. Pri nácviku pomáhali
katechétka Ľubka Adamčíková
a Lydka Marková, ktorá spolu
so speváčkou a gitaristkou
Natáliou Šábelovou naučila
deti pekne spievať piesne ku
slávnosti 1. sv. prijímania. Chcel
by som sa im touto cestou ešte
raz poďakovať za obetavú spoluprácu.

Jeho kroky smerujú do Ríma

Bolo by veľmi chvályhodné udržiavať priateľstvo
s P. Ježišom, viera je aj dar aj
sila, ktorú potrebujeme všetci.
Birmovancov aj prvoprijímajúce deti som povzbudil, aby
sa zúčastňovali nedeľných sv.
omší, aby ich P. Ježiš posilňoval
Božou milosťou skrze eucharistiu.
materiálne záležitosti
Boli zakúpené 3 ornáty
v hodnote 500,- EUR. Sošku
p. Márie na Nemečkovskej
ceste dal opraviť Dušan Minárik
z Kuzmíc, opravu previedli
manželia Tariškovci. Pán Boh
im odplať ich dar a obetavú
prácu.
Ak to bude možné,zo sponzorských darov by som chcel
dať pozlátiť 2 cibóriá a kalich, pretože farba je na nich
opotrebovaná.
Sochár p. Milan Moravanský
by chcel opraviť sochy, ktoré sú
na území Prašíc. Chcel by som
čím skôr dostať vyjadrenie farskej rady, či táto renovácia bude
možná, v prípade že nie, budem
tento problém riešiť aj s pani
starostkou Erikou Nemešovou.
Je tu čas prázdnin a dovoleniek, treba si oddýchnuť na tele
aj na duši. Je tu aj čas primícií
a rozličných výročí. Niektorí veriaci sa zúčastňujú aj pútí, čo
je dobrý krok k duchovnému
zdokonaleniu a k duchovnej obnove.
Využite teda leto na oddych,
odpočinok a načerpanie telesných a duchovných síl. Koľko
času si nájdeme na Boha, toľko
nás aj Boh posilní v našich
každodenných
snaženiach
k získaniu pokoja, požehnania
a Božích milostí.
želá farníkom
dekan farár
Milan Zaujec
foto: D. Dolinková

prvoprijímajúce deti so srdiečkom
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V sobotu 13. júla 2013
o 11.00 hodine bola ďakovná
sv. omša vo farskom chráme
sv. Jakuba. Katolícky kňaz
Dr. Peter Čieško rodák z Prašíc
v tejto modlitbe katolíckej Cirkvi
ďakoval za dožitých tridsať rokov života a za všetkých ľudí,
ktorí ho v živote vychovávali
a ktorých spoznal, či stretol.
Sv. omšu hudobne a spevácky
doprevádzal súbor Prašičan,
ktorého členovia boli ozdobou
slávnosti nielen nádherným
spevom, ale aj tradičným
prašickým krojom. V homílii sa
prítomným prihovoril Mons. Doc.
Dr. Dušan Argaláš PhD. Na sv.
omši boli prítomní Prašičania,
Závaďania a Hornosúčania,
u ktorých kaplán Čieško pôsobil posledné tri roky. Na konci
sv. omše predstavil dekan
Dr. Štefan Kováč prvú básnickú
zbierku nášho rodáka s názvom
- Byť skalou dekan. Po sv. omši
bolo pripravené pre všetkých
hostí kresťanské agapé - malé
pohostenie pri kostole, ktoré sa
nieslo vo veľmi priateľskom duchu.
Peter Čieško sa narodil
13.7.1983 v Topoľčanoch. Po
teologickom štúdiu v Bratislave
bol
14.6.2008
ordinovaný
na kňaza v Nitre. Prvé dva
roky duchvnopastoračne pôsobil náš rodák vo farnosti
Nitra-Klokočina ako kaplán
a 1.9.2010 nastúpil do farnosti
Horná Súča pri Trenčíne, kde

ako kaplán prežil nádherné tri
roky života v obklopení prekrásnej prírody a veľmi dobrých ľudí.
Jeho ďalšia cesta povedie do
metropole Talianska Ríma, kde
sa v septembri tohto roku stane
študentom Pápežskej Lateránskej Univerzity a štúdiom Sociálnej náuky Cirkvi sa bude
snažiť nadobudnúť nové vedomosti.
Naša obec je bohatá na krásy prírody, pestrý
spoločenský život, ale svoju
pýchu má hlavne v ľuďoch.
Tých, ktorí žijú a žili medzi
nami v harmónii a s láskou, ale
i v rodákoch, šíriacich dobré
meno Prašíc po celom svete.
Kňaz Peter Čieško má medzi
nimi svoje miesto a tak, ako
všetkým, želáme i jemu veľa
úspechov, chuti a entuziazmu
pri štúdiu. Veríme, že o jeho krokoch budeme v budúcnosti ešte
počuť.
E. Nemešová
foto: Z. Bajzík

Havarijný stav pamätihodností
Súčasný stav pamätihodností
v obci je v havarijnom stave. Na
sochách došlo a dochádza ku degradácii kamennej hmoty a tým
ku strate originality a výtvarného
prejavu.
Na základe Reštaurátorského posudku, ktorý dala obec
vypracovať, musia byť sochy
demontované pod dohľadom reštaurátora a postupne reštaurované, prípadne nahradené
rekonštrukčnými kópiami. Ku
každému dielu je potrebné vykonať základný reštaurátorský
výskum a stanoviť najvhodnejšiu
metodiku a technológiu reštaurovania.
Vzácna pamiatka Trojičný stĺp
so súsoším Boha Otca a Ježiša
Krista pri kostole sv. Jakuba
z r. 1822 je značne poškodená
poveternostným vplyvom. Tvár
Boha má výraznú prasklinu a jej
ľavá strana chýba. Z portrétu Pána
Ježiša ostalo iba torzo. Závažná
prasklina súvisiaca so statikou

diela sa objavuje na pätke stĺpa
a hlavici podstavca. Celé dielo je
znečistené nánosmi uhlíka a kamenná hmota diela je zvetraná.
Na diele je nevhodne umiestnený
reﬂektor na osvetľovanie fasády
kostola.
Pre jej záchranu a obnovu vypracoval Mgr. art. Martin Mikuláš
projektový zámer spolu s cenovou ponukou reštaurovania diela.
V podobnej havarijnej situácii
sú všetky prícestné sochy svätého Vendelína, Urbana, Floriána
(v 90-tych rokoch celkom zničený
vandalmi).
Datovanie týchto sôch pochádza z rokov 1822 až 1834.
Keď si uvedomíme, že títo nemí
svedkovia našej histórie stoja
na svojich miestach takmer 200
rokov, „prežili“ 2 svetové vojny,
je našou povinnosťou vykonať
nevyhnutné opatrenia na ich obnovu a záchranu pre budúce generácie.
Erika Nemešová
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Práca obecných poslancov z blízka
Obecne zastupiteľstvo (OZ) sa v I. polroku
2013 stretlo šesť krát. Prinášame vám
najdôležitejšie body zo zasadnutí.
14.1.2013 sa poslanci zaoberali penziónom
Fortunato, kde schválili:
- Vyhlásenie verejno – obchodnej súťaže na
odpredaj nehnuteľnosti – penziónu FORTUNATO
21.2.
2013
zastupiteľstvo
okrem
iného schválilo:
- Mandátnu zmluvu na nájomné byty vo
vlastníctve obce Prašice so spoločnosťou
HERMANN s.r.o., Tovarníky v zastúpení
konateľom Tiborom Hubinským
- VZN č.1/2013 o podmienkach držania
psov v k.ú. Prašice
- Zmluvu o dielo s víťazom verejného obstarávania „na vypracovanie Zmien
a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie obce Prašice „ Ing. Jánom Mezeiom
vo výške 1920 €
- Predaj obecných pozemkov za celkovú
sumu 13 811 €
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na ﬁnancovanie záujmového vzdelávania
v Centre voľného času pre deti a mládež
v roku 2013 pre deti vo veku 5 – 15 rokov
s trvalým pobytom v obci Prašice vo výške 60 € na jedno dieťa na I. a II. Polrok
2013
4.4.2013 poslanci o.i. rozhodli a schválili:
- Nájomné pre rok 2013 za ATC Duchonka
vo výške 2000 €
- Zníženie nájmu v PJ PIZZERIA pre rok
2013 na sumu 2500 € na základe žiadosti nájomníka Petra Laciku
- Predaj obecného pozemku za sumu
1400 €
- Odstúpenie od zmluvy o Nenávratný

ﬁnančný príspevok v projekte „Zatraktívnenie cestovného ruchu v Prašiciach
a okolí„
18.4.2013 poslanci rozhodovali o čase
a dobe predaja v prevádzkach na Duchonke
a schválili:
- Čas a dobu predaja v prevádzkach Hrádza
a Koliba v pondelok, utorok, stredu,
štvrtok, piatok a nedeľu od 9.00 hod. do
24.00 hod. s ukončením obsluhy na terase
o 22.00 hod. do 15.6.2013
- Čas a dobu predaja v prevádzkach Hrádza
a Koliba v sobotu od 9.00 hod. do
4.00 hod. do 15.6.2013
Poslanci 7.5.2013 schválili:
- Prenájom penziónu Fortunato spoločnosti
RBV s.r.o. na dobu určitú od 15.5.2013 do
31.12.2023 s nájomným vo výške 7000 €
ročne
- Predaj obecných pozemkov za celkovú
sumu 5936 €
Pred prázdninami 27.6.2013 poslanci o.i.
schválili:
- Záverečný účet obce za rok 2012
a celoročné hospodárenie bez výhrad
- Prebytok
rozpočtového
hospodárenia vo výške 5.580,11 € použiť na tvorbu
rezervného fondu za rok 2012
- Zvýšenie dotácie pre OFK obce Prašice na
rok 2013 o sumu 1000€
- Príspevok na dopravu vo výške 0,40 €/
deň pre žiakov dochádzajúcich do ZŠsMŠ
z Duchonky, ul. Okšovská a Novosvetská
pre školský rok 2013/2014
- Prenájom priestorov v budove bývalého
OcÚ pre Michala Chmelára, bytom Tvrdomestice 41, za účelom zriadenia prevádzky
kvetinárstva s ročným nájomným vo výške

600€ + energie
- Prenájom priestorov v budove Požiarnej
zbrojnice za účelom zriadenia skladových
priestorov s ročným nájomným vo výške
300€ + energie pre Pavla Laciku, bytom
Prašice, Budovateľská 572
- Poskytnutie ﬁnančného príspevku vo
výške 500 € pre Zuzanu Polderovú, bytom
Prašice Družstevná 523, za účelom kúpy
invalidného vozíka pre syna Michala Hrnku
- Zmluvu o zriadení záložného práva vo
výške 145 000 € budovou Domu smútku
na rekonštrukciu Zdravotného strediska
so Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou
- Predaj obecných pozemkov za celkovú
sumu 18 900 €
- zmluvu o dotácii na Kanalizáciu a ČOV
Prašice, 3.stavba – 1.časť z Environmentálnym fondom v celkovej výške
344 727€ (spoluﬁnancovanie obce vo
výške 18 114,28 €)
- zmluvu o dotácii na projekt:“ Prašice,
odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce“ z Environmentálnym fondom v celkovej výške
21 505 € (spoluﬁnancovanie obce vo
výške 1399,64 €)
Účasť poslancov na zastupiteľstvách:
Ing. Mária Malinková 100 %
Mgr. Lýdia Marková 100 %
Ing. Bystrík Hrutka 100 %
Ing. Roman Bruchatý 83 %
Ing. Jozef Michalka 83 %
Mgr. Ján Grznár 50 %
Mgr. art. Ľubomír Paulovič 0 %
Úplné znenie zápisníc zo všetkých zasadnutí si môžete pozrieť na webovej stránke
obce www.prasice.sk.

POZÝVAME VÁS NA PRAŠICKÉ HODY
Sobota, 27. júla 2013
15.30 hod. - futbalový zápas OFK Prašice - TJ Koniarovce
17.30 hod. - futbalový zápas Prašickí starí páni - Polícia Bratislava
18.00 hod. - tanečná zábava s hudobnou skupinou DISK pred reštauráciou PETRUS
Nedeľa, 28. júla 2013
16.30 hod. - tanečná zábava s hudobnou skupinou PROGRES (TV Šlágr)
pred reštauráciou PETRUS
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pokračovanie zo str. 1

vystriedali Mária Klimová a Edita Marková.
Spolu s nimi ako upratovačka začínala Mária
Matejovičová. Ďalšie informácie sa objavujú až
v roku 1967, kedy sa k riaditeľke pridala Alexandra Paulovičová.
Aktivity v prírode boli prioritou
Činnosť v škôlke bola rozdelená predovšetkým
podľa ročných období. Jeseň bola bohatá na
zbieranie lesných plodov, šípok, jabĺk, ktoré sa
predávali, zavárali, konzumovali, nesmeli chýbať
hry v záhrade, zbieranie húb v lese, púšťanie
šarkana, výlet do Zoo v Bojniciach. Počas roka
sa oslavoval 1.máj, pri príležitosti ktorého si deti
za pomoci učiteliek vyrobili svoje mávadlá a spolu s rodičmi šli do ulíc manifestovať.
Zima bola bohatá na lyžovanie, sánkovanie,
škola mala vlastné klzisko na korčuľovanie.
V lete nesmeli chýbať výlety na Duchonku, do
lesa- Koziny, Kulháň, Nemečky a pod. Učiteľky
a žiaci základnej školy pre deti pripravovali
rôzne divadelné scénky a predstavenia ako:
Deduškova rukavica, Zajkova chalúpka, Meliem
máčik.
Autorita škôlky rástla veľmi pomaly
Po rokoch sa v škôlke vyskytovalo niekoľko
problémov, ktoré bolo potrebné riešiť. Odchodom
do školy klesal počet detí, inokedy sa stávalo, že
jedna učiteľka nestačila sama obliecť 30 detí na
vychádzku a nezriedka rodičia nechávali svoje
deti jednoducho doma, čím nielen kazili morálku
školy, ale znemožňovali aj spoločné fotografovanie detí na konci školského roka.
Tieto problémy sa vedenie snažilo riešiť.
V šk. roku 1970/1971 zvolalo prvú schôdzu
rodičov, tzv. ZRPŠ, kde bolo predostreté „Desatoro pre rodičov“, ktorým sa mali riadiť. Aj
napriek veľkej snahe učiteliek, bola materská
škola chápaná len ako „ustanovizeň“ bez poriadku a rozhodnutia riaditeľky neboli rešpektované.
Učiteľky však nestratili energiu a svojimi výsledkami si nakoniec rodičov získali až natoľko, že
sa ochotne zapájali do upratovania školského
ihriska a iných pomocných prác.
V šk. roku 1971/1972 sa v záznamoch začalo
objavovať meno učiteľky Alexandry Palušovej
a o rok neskôr Eleny Herdovej, ktorá v škole
pôsobila až do roku 1977. Prílev nových pracovných síl priniesol aj množstvo nových akcií,
výletov, exkurzií, nový prístup k výchove detí.
Oslavovali sa Slávnosti Deda Mráza, Slávnosť
pri jedličke, Deň učiteľov, Sviatky zimy, karneval,
cestovalo sa do Nitry a výlet do Bojníc bol obohatený o kúpanie v bazéne.
Do diania zasiahla i politická situácia
Osemdesiate roky politicky ovplyvnili život
v škôlke. Pri príležitosti osláv 30.výročia SNP, 60.
výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
a 30. výročia Víťazného februára sa deti sa učili
o V.I Leninovi, ukazovali im jeho obrázky, čítali
jeho citácie a básne ako: Siedmy november, či
Leninove deti.
Škôlka si čoraz viac získavala srdcia rodičov
a počet detí sa rokmi zvyšoval. Z jednotriedky
sa stala dvojtriedka, v ktorej boli deti rozdelené
na mladšie a staršie. O ich výchovu sa starali Ida Urminská, Gabriela Manduchová, Silvia
Podobová a Kvetoslava Surovcová. Neskôr do
zoznamu učiteľov pribudli mená Alena Dubná,
Alena Števanková, Marta Hrudková, Daniela
Štefkovičová.
K rôznym akciám a oslavám sa pridal
podvečerný lampiónový sprievod, pásmo tancov
a básní, bábkové divadlá, výchovné koncerty,
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premietanie rozličných diaﬁlmov, posedenie pri
samovare. Výročia oslobodenia obce si škôlka
pripomínala výletom na Jankov vŕšok, kde deti
na hroby kládli kytice, chlapci obkukávali partizánske bunkre, bojovú techniku, dievčence zas
prírodný amﬁteáter. Nesmeli chýbať ani besedy
s priamymi účastníkmi bojov, spisovateľmi, vojakmi, veliteľmi požiarnej ochrany, príslušníkmi
verejnej bezpečnosti.
Medzi rokmi 1980 – 1982 prišli nové posily
Ľubica Hrbáčiková (Psotná), Alena Kraváriková
(Brišková) a Mária Rybanská.
V novej budove
Čas plynul a detí bolo stále viac a viac. Kapacita priestorov, kde materská škola doposiaľ
sídlila nepostačovala. 9. mája 1983 sa MŠ
presťahovala do novej budovy, kde sídli dodnes.
Vtedy jej kapacita bola až 90 detí. V septembri sa dvojtriedka stala trojtriedkou a začala tu
pôsobiť Drahoslava Dolinková, o rok prišla Henrieta Paulovičová, o dva roky Danka Hrutková.
Učiteľky neustále pracovali na zlepšení komunikácie s rodičmi a preto v r. 1984 zaviedli tzv.
otvorené hodiny, organizovali rôzne prednášky.
Z počtu podpisov na prezenčných listinách
v kronike usudzujem, že otvorené hodiny zožali
u rodičov úspech.
S novými učiteľkami prišiel i nový elán
do práce. Zaviedol sa týždeň detských radostí, branná vychádzka, marec mesiac knihy,
slávnosti s názvom Pozdravujeme slávne májové dni, recitovalo sa babičkám k MDŽ, lúčili sme
sa s predškolákmi , navštevovala sa knižnica,
hľadal sa poklad na Duchonke, založili kútiky
priateľstva, pozeralo sa sviatočné vysielanie
televízie pre deti, realizovali sa výchovné koncerty pod vedením p. Jarošovej. Pravidelne
škôlku navštevovali kúzelníci, herci z divadla
A. Bagara z Nitry, i školáci s predstaveniami
pod vedením p. Smutnej. V šk. roku 1987/1988
konečne do materskej školy zavítali nové hračky.
Zmeny vo vedení a spoplatnenie
Riaditeľku Idu Urminskú v šk. roku 1991/1992
vystriedala Mária Rybanská. Znížil sa počet detí
a z trojtriedky sa opäť stala dvojtriedka. Zaviedli
sa návštevy ZŠ, kasární a mestskej plavárne
v Topoľčanoch, Od 1. septembra1994 sa škôlka
zapojila do projektu „Škola podporujúca zdravie“ a rodičia s deťmi sa zúčastnili zberu šípok,
liečivých a sušených rastlín, lipy, ostružiny, materinej dúšky, žihľavy.
Od 1. januára 1995 vstúpila do platnosti
vyhláška o spoplatnení materských škôl, kedy
2-3 ročné deti platili 200,- Sk mesačne, 4-5

ročné 150,- Sk. 1.mája.1996 sa opäť otvorila
tretia trieda, ktorá fungovala iba dopoludnia
s učiteľkou Jankou Bálešovou. O rok neskôr
sa táto trieda zrušila a o dva roky opäť otvorila.
V nej pôsobila Eva Kajzerová.
V šk. roku 2000/2001 do škôlky nastúpila
Valéria Dovalová. O päť rokov neskôr, v šk. roku
2005/2006 sa škôlka stala súčasťou základnej školy s vtedajším riaditeľom Petrom Dobrým. Jeho zástupkyňou pre materskú školu sa
stala Alena Števanková. V ten istý rok začala
v našej škôlke učiť Iveta Štefkovičová. V šk.
roku 2009/2010 Alenu Števankovú na pozícii
zástupkyne vystriedala Lýdia Režová, ktorá túto
funkciu vykonáva dodnes. Spolu s ňou preniklo
do života škôlky environmentálne zameranie
s dôrazom na zdravý životný štýl.
V novom šate
Nasledujúci rok budova materskej školy
prešla kompletnou rekonštrukciou, nadstavilo
sa jedno poschodie. Postupne sme sa menili na
triedy lienok, motýlikov a včielok v kráľovstve „Za
bránou čarovného stromu“. Zoznam učiteliek sa
rozrástol o Veroniku Zdychavskú.
Bez nich by to nešlo
Neodmysliteľnou súčasťou života MŠ bola
i práca nepedagogických zamestnancov. Mária
Matejovičová, ktorú sme spomínali v úvode, tu
pôsobila do roku 1983. Neskôr, už v novej budove sa o čistotu a poriadok priestorov starali
Otília Zacharová, Hedviga Novotná, časom ich
vystriedali Alena Mitická a Erika Michalková,
na miesto ktorej v tomto roku nastúpila Monika Okšová. Práčovňu dlhé roky viedla Viktória
Šulová.
V jedálni o kvalitnú a zdravú stravu našich
detí sa v priebehu rokov starali a niektoré
kuchárky aj dodnes starajú. Napríklad Paulína
Pokusová, Elena Boriková, Emília Grežďová,
Zuzana Haringová a veľa iných šikovných rúk.
Vedúcou jedálne je od roku 1983 Anna Palušová.
A tu kronika končí.....
V kútiku srdca dúfam, že sa mi podarilo týmto
článkom uctiť si prácu všetkých pedagogických
i nepedagogických pracovníkov, ktorí počas celých
päťdesiatich rokov pôsobili v našej materskej škole.
Právom im patrí náš obdiv, úcta a veľké ďakujem za
prácu, ktorú svedomito vykonávali. Veľké ďakujem
patrí i rodičom za ich spoluprácu. Všetkým deťom,
ktoré prešli bránou materskej školy, posielame veľký
pozdrav a dúfame, že si na nás aj dnes v dobrom
spomínajú.
V. Zdychavská

Súčasný personál MŠ zľava: učiteľka Drahoslava Dolinková, kuchárka Jana Režová,
upratovačka Monika Okšová, učiteľka Veronika Zdychavská, vedúca jedálne Anna
Palušová, upratovačka Alena Mitická, riaditeľka MŠ Lýdia Režová, učiteľka Ľubica Psotná, učiteľka Iveta Štefkovičová. Na fotke chýbajú učiteľka Valéria Dovalová a kuchárka
Elena Boriková.
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Dovidenia, škôlka milá
Smútok striedala hrdosť.
Už ich márne budem
hľadať v triede, na chodbách,
či v jedálni. Avšak jedno viem
isto. Tieto deti boli moje prvé
deti, s ktorými som strávila
úžasný rok života, na ktorý
nikdy nezabudnem. Pomohli
mi pochopiť a pripomenúť si,
prečo túto prácu robím a ako
veľmi ju mám rada. Sú to jednoducho moje lásky, ktoré
všetky veľmi ľúbim a budú mi
veľmi chýbať.
Do ďalšieho školského
života im želáme veľa úspechov, aby učiteľom a rodičom robili veľkú radosť
a mohli byť na ne pyšní.

Štvrtok 20. júna 2013, získal pomenovanie rozlúčkový.
Rozlúčkový najmä pre rodičov
a deti, ktorým sa v pondelok,
2. septembra neotvorí brána
škôlky, ale už brána školy.
Tento rok zo škôlky odišlo
24 detí, ktoré viedli triedne
učiteľky Iveta Štefkovičová
a
Veronika
Zdychavská.
V rozlúčkový deň sa v mysli
vynárajú spomienky z celého
roka, kedy sme s týmito deťmi
zažili veľké množstvo zážitkov
a dobrodružstiev. Slnečné
dni miestami vystriedali dni
zamračené, veď to k práci
učiteľa patrí. Avšak v tento
deň som pred sebou videla
deti, z ktorých každé jedno
je jedinečnou osobnosťou
a v hrudi mi zvieralo srdiečko.

V. Zdychavská

Rok v základnej škole
Našu školu v šk. roku 2012/2013
navštevovalo 237 žiakov. Na prvom stupni
sme mali 102 žiakov rozdelených do piatich
tried. Pracovali pod vedením p. uč.: Uríkovej, Búbelovej, Mikovej, Acchengeschvantnerovej, a Mika. Na druhom stupni sme
mali šesť tried s počtom žiakov 135, kde učili
p. uč. : Prochádzka, Grznárová, Grácová,
Habajová, Hlušková, Novanská, Kalužová,
Duchoslav, Zacharová a Dobrý.
deviataci zvládli monitor nadpriemerne
Rozlúčili sme sa s deviatakmi,
ktorých bolo 27. Absolvovanie základnej
školy zavŕšili Venčekovou slávnosťou po
ukončení tanečného kurzu, ktorý sa stáva
na našej škole tradíciou. Poďakovali sa za
starostlivosť pri ich výchove a doterajšom
vzdelávaní učiteľom a tiež aj rodičom.
V marci písali monitor, v ktorom dosiahli
nadpriemerné výsledky. Na základe výsledkov z monitora a úspešnom absolvovaní
prijímacích skúšok, boli všetci prijatí na stredné odborné školy.

naše úspechy
V tomto školskom roku, tak ako i po iné,
sa naši žiaci zúčastňovali mnohých vedomostných i športových súťaží. Spomedzi
mnohých najväčšie úspechy dosiahli: Matej
Dojčár /4.roč./ - 3. miesto obvodové kolo
Hviezdoslavov Kubín, Petra Štefkovičová
/5. roč./ - 3. miesto Krajské kolo v streľbe zo
vzduchovej pušky- družstvá, Martin Režo/
5. roč./ a Martin Slovac /6. roč./- 3. miesto
Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky
- družstvá, Dominika Streďanská /6. roč./
a Adriana Vaváková /7. roč/ - 4. miesto
v obvodovom kole Biologickej olympiády,
Stanislava Pániková /8.A/ - 3. miesto v obvodovom kole Biologickej olympiády, Jakub
Dojčár /8.B/ - 2. miesto obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín, 3. miesto v Obvodovom
kole Pytagoriády, Karin Naštická /9. roč./

- 4. miesto v obvodovom kole Olympiády
v Slovenskom jazyku a 4. miesto v Krajskom
kole Olympiády v Nemeckom jazyku, Barbora Bruchatá /9. roč./ - v Okresnom kole
Atletiky 1. miesto beh na 60 m. a 1. miesto
skok do výšky, Kristína Bruchatá /9. roč./
- v Okresnom kole atletiky 3. miesto v behu
na 800 m., Filip Godál /9. roč./ - v Okresnom kole atletiky 3. miesto v behu na 60 m.,
Monika Moringová /9. roč./ - 3. miesto v obvodovom kole Chemickej olympiády a Terézia Laciková /9. roč./ 2. miesto v spádovom
kole Hviezdoslavov Kubín.
Žiačky 9. ročníka: Kristína Bruchatá,
Barbora Bruchatá, Silvia Dřízhalová,
Terézia Laciková, Natália Laciková, Patrícia Chuťková, Dominika Mitická a Eva Micháleková /8.B/ 1.m OK Orion ﬂorbal cup, 1.m
v Krajskom kole a postúpili do Celoslovenského kola, kde sa umiestnili na 3.mieste.
Žiaci Tomáš Kišac, Frederik Kováčik,
Marcel Šimon Vaňo, Peter Dúcky, Mário
Šimun, Milan Michalka, Šimon Vavrda,
Matúš Poutník, Marek Nováčik v CVC ﬂorbalovej lige 2.miesto, Slovenský pohár vo
ﬂorbale 2.miesto.
absencia žiakov rastie
Z uvedeného vyplýva, že tento školský rok
bol pre našich žiakov pomerne úspešný,
horšie to bolo s počtom vymeškaných
hodín, ktorý dosiahol vysoké číslo 18818
,čo je v priemere 79 hodín na jedného žiaka
našej školy. Všetky vymeškané hodiny boli
podložené lekárskym potvrdením, ale aj
tak by sa mali žiaci i rodičia zamyslieť, či
je skutočne nevyhnutné všetky lekárske
vyšetrenia riešiť počas vyučovacích hodín.
Mali sme na škole však aj 11 žiakov bez jedinej vymeškanej hodiny.
máme nové tabule
Aj v tomto školskom roku sme pokračovali

v modernizácii vyučovacieho procesu.
Zamenili sme kriedové tabule za nové
keramické, na ktoré sa píše ﬁxkou. Túto
vymoženosť ocenia hlavne alergici, keďže
sme sa vďaka novým tabuliam zbavili kriedového prachu.
tancovali sme v Jacovciach
Spolu so školami v Krušovciach a Jacovciach sa aj naša škola zapojila do pokusu
o zápis do knihy rekordov v tancovaní
štvorylky. Pod vedením Jaroslava Tomana,
Stanislavy Dojčárovej a Michala Glosa žiaci
absolvovali zrýchlený kurz a 24. mája na futbalovom ihrisku v Jacovciach sme spoločne
odtancovali tento tanec.
v zbere papiera na 3. mieste v kraji
Žiakov už niekoľko rokov vedieme k separovaniu odpadu. V škole zbierame tetrapaky, staré elektrospotrebiče, použité batérie a samozrejme papier. Tento rok sme
vyzbierali rekordné množstvo starého papiera a to viac ako 15 ton. Časť ﬁnancií zo
zberu sme darovali na účet nadácie Kvapka
Nádeje, ktorou sme boli vyhodnotení ako
tretí najlepší zberatelia v Nitrianskom kraji.
Zároveň sme boli pozvaní na športovú súťaž
do Action park Čuňovo, kde si naši žiaci
pred televíznymi kamerami RTVS zmerali
sily s ostatnými úspešnými zberateľmi Nitrianskeho kraja. Našu školu reprezentovali: Filip Križan, Peter Dúcky, Mário Kováč
a Marek Nováčik. Okrem toho dalších 15
žiakov sa zúčastnilo tejto akcie ako odmeny za zber. Pred poslednou disciplínou boli
naši súťažiaci v priebežnom hodnotení prví
s nádejou na postup do celoslovenského
ﬁnále. No poslednú disciplínu sme nezvládli
a skončili sme na 3.mieste. Súťaž odvysiela
Slovenská televízia v mesiaci september.
družina
Školský klub detí navštevovalo 72 žiakov
pokračovanie na str. 6
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pokračovanie zo str. 5

prvého stupňa. Zriadené boli tri
oddelenia s vychovávateľkami:
Saskovou, Bittarovou a Polónyovou. Poplatok za pobyt bol 5,- EUR
na mesiac na žiaka.
zmeny v uč. zbore
Do školy nám v septembri pribudne
25 prvákov. Vzhľadom k tomu, že
OU v Tvrdomesticiach zatvoril malotriedku, pribudnú nám tiež 2 žiaci
do 3.ročníka, 3 žiaci do 4. ročníka
a 2 žiaci do 5. ročníka. Zmena nastáva i v učiteľskom zbore, keďže sa
po dlhodobej materskej dovolenke
vracia p. uč. Roháčová, opúšťa nás
p. uč. Búbelová. Rozlúčili sme sa
tiež s p. uč. Hluškovou, ktorá po 32
ročnom pôsobení na našej škole
odišla na zaslúžený odpočinok.
Na záver by som chcela zaželať
všetkým našim žiakom ako aj kolegom, aby si počas leta oddýchli
a načerpali dostatok síl na náročnú
prácu do budúceho školského
roku.
Renáta Miková

Dolný rad zľava: Andrej Bóžik, Filip Godál, Michal Haluza, Adrián Pokus, Marek Červený, Matúš Paluš, Jozef Lacika
Stredný rad zľava: Karin Naštická, Miloš Herda, Maximilián Podolec, Lucia Matuškovičová, Patrícia Pastorová, Laura
Detková, Natália Laciková, Monika Moringová, Terézia Laciková, Kristína Bruchatá, Patrícia Chuťková, Dominika Mitická
Horný rad zľava: Martin Janček, Michal Záhradný, Lukáš Okša, Adrián Paulen, Silvia Dřízhalová, Soňa Pániková, Barbora
Bruchatá, Angelika Gálisová

Rodičia, nezabudnite na školskú jedáleň
Čas prázdnin znamená zatvorené brány školy, čiastočne i materskej školy.
Mnohí rodičia však už teraz rozmýšľajú
o nových povinnostiach, ktoré nastanú pre ich prváčikov v septembri.
V množstve informácií, pokynov
i poplatkov, ktoré sa stanú
každodennou súčasťou školského
roka, má svoje miesto i školská
jedáleň. Dôležité informácie, ktoré by
mali rodičia o nej vedieť, si môžete
prečítať v nasledujúcom článku.
Vyvážená strava - základ
Plnohodnotná vyvážená strava je jednou z najdôležitejších
zložiek potrebných pre zdravý
vývin detí. V súlade s materiálno spotrebnými normami z roku
2012 poskytuje aj Školská jedáleň
(ŠJ) v Prašiciach energeticky

a výživovo vyváženú
stravu
vhodnú pre detský organizmus.
V zmysle týchto zásad zostavuje
i jedálny lístok, v ktorom musí
zosúladiť potreby a požiadavky
detí, žiakov, ale i dospelých
stravníkov,
pretože
jedáleň
poskytuje stravu nielen deťom
z materskej školy (MŠ) a žiakom
zo základnej školy (ZŠ), ale i dospelým stravníkom ( učitelia, prevádzkoví zamestnanci, obyvatelia
Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Prašiciach, záchranári pôsobiaci v Prašiciach).
Internetové možnosti
Jedálny lístok si môžete pozrieť
týždenne
na
internetových
stránkach:
ms-prasice.webnode.sk,
alebo

Čo nás čaká v septembri ?
V
školskom
roku
2013/2014
do
materskej
školy nastúpi 71 detí. Výchovno-vzdelávací proces bude
zabezpečovať
6
pedagogických pracovníkov a deti
budú podľa veku rozdelené
do troch tried. Triedu včielok
budú navštevovať najstaršie
deti , spolu ich je 24 z toho
je 12 chlapcov a 12 dievčat.
Rovnaký počet detí bude
v triede motýlikov, kde bude
14 chlapcov a 10 dievčat.
Najmenšie detičky sa budú
volať lienky a spolu ich bude
23, z toho je 19 chlapcov
a 4 dievčatká. Najčastejšie
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chlapčenské
mená
budú
Jakub a Tomáš a dievčenské
Natália a Soﬁa.
Aj napriek veľkej snahe zo
strany vedenia školy, škôlky, či
obecného úradu, ani tento rok
nebolo možné uspokojiť potreby všetkých rodičov. Do materskej školy nebolo prijatých
11 detí, 2 rodičia priniesli
prihlášku po termíne zápisu
a ostatné deti ani v septembri
nedovŕšia vek 3 rokov.
V. Zdychavská

zssmsprasice.edupage.org.
Deťom z MŠ a ZŠ s trvalým
pobytom v Prašiciach prispieva obec na obedy sumou 0,13
EUR. Za stravu sa platí poštovou
poukážkou, alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet č.
848345006/5600.
Prihláste sa predom
Stravník, ktorý sa chce stravovať,
musí mať stravu uhradenú mesiac dopredu do 25 dňa v mesiaci (čiže vopred predplatenú).
Odhlásiť, rsp. prihlásiť stravníka
na stravu je možné osobne, alebo
na telefónnom čísle 038/5391326
vždy deň dopredu do 15.00 hod.,
alebo ráno do 8.00 hod. Zákonný zástupca žiaka dohliada na
odhlasovanie svojho dieťaťa pri

chorobe, odchode z MŠ a ZŠ
a inej neúčasti dieťaťa na strave.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa ﬁnančná ani vecná náhrada neposkytuje.

STRAVNÉ POPLATKY

Anna Palušová
vedúca ŠJ

MŠ
desiata
obed
olovrant

0,28 EUR
0,62 EUR
0,22 EUR

ZŠ
1. - 4. ročník
5. - 9. ročník

0,95 EUR
1,01 EUR

Dospelí stravníci

2,08 EUR

Ľudoví majstri opäť ukázali
svoju zručnosť
Už po 13 krát sa naši
občania
mohli
presvedčiť
o šikovnosti ľudí, ktorých fantázia a zručnosť sa premieňa
na umelecké výtvory. Naši
domáci i „cudzí“ ľudoví majstri vystavili svoje výrobky na
tradičnom predveľkonočnom
podujatí 17. marca v kultúrnom
dome. Nechýbalo tu pletenie
košíkov z prútia a papiera,
pletenie korbáčov, drevorezba, umelecké drôtikárstvo
a
drotárstvo,
hrnčiarstvo,
vyrezávanie
a
zdobenie
kraslíc rôznymi technikami,

háčkovanie, maľba na sklo,
výrobky zo šúpolia a z včelieho
vosku a rôzna iná umelecká
tvorba. Všetkým zúčastneným
majstrom (tento rok ich bolo
22) patrí srdečné poďakovanie
za snahu zachovávať a šíriť
umelecké remeslo aj medzi
mladšími generáciami. Veríme,
že ich úsilie nájde odozvu
v nových pokračovateľoch
a krása ľudovej tvorivosti
prežije v mnohých generáciách
po nás.
S. Dojčárová

PRAŠICKÉ NOVINKY

Prašičania pochovali basu
aj v Závade a na Podhradí
Leto je už v plnom rozkvete, ale v pamäti máme ešte
tohtoročnú dlhú zimu, čas
zabíjačiek a fašiangov. Naši
ochotníci a členovia Folklórnej
skupiny Prašičan si fašiangovú
zábavu vyskúšali až 3 krát.
9.
februára
rozosmievali
obyvateľov Závady, 10. februára
pochovali fašiangy na Podhradí
a Prašice sa rozlúčili s nebožkou
basou 12. februára.

O tom, koľko zábavy, náhodnej
improvizácie a nezabudnuteľných
situácií sa počas takýchto akcií
zažije, netreba ani písať. Verte, že
to treba len zažiť.
Každý, kto má chuť pridať
sa do nášho veselého kolektívu
a nebojí sa rozveseliť okolie aj na
úkor seba, je medzi nami vítaný.
Hovorí sa, že zábava a smiech sú
liekom na všetky smútky. Tak prečo
to nevyskúšať?
S. Dojčárová

Najmladší potešili najstarších
Úcta k vráskam a vďaka za
odpracované roky boli hlavnou
myšlienkou stretnutia starostky
obce Eriky Nemešovej s našimi
Jubilantmi. Pozvanie do obradnej miestnosti obecného úradu
prijali 26. júna, kde ich pri tejto
príležitosti potešili básničkami,
pesničkami a tancom deti z materskej a základnej umeleckej
školy z Prašíc.

Srdečné slová z úst starostky
obce a skromný darček sú len
zlomkom vďaky, ktorú obec
prechováva voči každému seniorovi za ich celoživotné úsilie
o zveľadenie Prašíc, za výchovu
mladej generácie a pozitívny prínos v každej oblasti života.
S. Dojčárová
foto: K. Šimková

foto: z archívu D. Dolinková

Veselá nálada nechýbala ani v Prašiciach

Najstarší občan Prašíc František Boháčik má 96 r.

Kemp na Duchonke je opäť krajší
Ubudli stromy, pribudli atrakcie. Tak by sa
zatiaľ dala zhodnotiť už začatá tohtoročná
sezóna v dovolenkovom rezorte na Duchonke. Po jarnej prerezávke a odstránení
chorých stromov je z kempu opäť vidieť
na priehradu, čo ocení určite každý
návštevník. Okrem zlepšených výhľadov
poskytuje kemp aj novinku pre športových
fajnšmekrov - profesionálne ihrisko pre
plážový volejbal či futbal.
Odstránenie starých drevín zatraktívnilo
kemp
V jarných mesiacoch prišla vítaná pomoc
zvonku – drevárska ﬁrma z blízkeho okolia si zobrala na starosť vypílenie starých
a chorých stromov prevažne v zadnej časti
ATC. Najmä v lokalite pod hlavnou kempovou promenádou tak ﬁrma presvetlila
priestor a umožnila už roky nevídané pekné
pohľady na priehradu. Veríme, že podobné
aktivity, ktoré ešte viac zatraktívnia náš
kemp, prídu aj v budúcnosti.
Po festivale zavládla spokojnosť, organizácia dopadla na jednotku
Kemp už má za sebou aj prvú zaťažkávaciu
skúšku – festival Trident Let it roll 2013.
V porovnaní s vlaňajškom sa nevyskytli takmer žiadne problémy, čiastočne
tomu možno pripísať aj nižšiu návštevnosť
podujatia, ale dozaista aj výbornú prá-

cu dobrovoľných organizátorov. Usporiadatelia aj bezpečnostné zložky vyjadrili
úplnú spokojnosť, čo je pre nás veľkým
zadosťučinením po týždňoch zodpovedných príprav. Čistenie kempu a jeho uvedenie do pôvodného stavu trvalo iba dva dni –
aj to sa však, bohužiaľ, niekomu zdalo príliš
dlho. Odkaz pre týchto našich „priaznivcov“:
Na žalobabu nech sa hrajú malé deti a nie
dospeláci. Nabudúce radím, radšej zobrať
vrecia a poupratovať si pred vlastným prahom.
Okolie TURISTA
baru láka čoraz viac
Centrálny
priestor
v kempe – TURISTA
bar a bungalovy,
spoznáva čoraz viac
ľudí. Hlavná recepcia
sa totiž presunula
hore do baru, kde
postupne
vzniká
veľmi príjemná oddychová zóna. Po
detskom
ihrisku,
trampolíne a novom
sedení pribudlo ihrisko na plážový futbal
či volejbal – čo je
veľké plus nielen pre
návštevníkov kempu,

ale aj celej rekreačnej oblasti. V budovaní
ďalších atrakcií chceme pokračovať aj budúcu sezónu, aby sme sa za náš kemp pri
porovnaní s ostatnými kempami na Slovensku nemuseli hanbiť. Ďakujeme všetkým
návštevníkom za doterajšie pozitívne
ohlasy a radi sa necháme inšpirovať aj
konštruktívnou kritikou, ktorá nás posunie
znovu o pár krokov vpred.
Lukáš Baluška
konateľ spoločnosti
DUCHONKA CAMPING s.r.o
foto: L. Baluška

nové plážové ihrisko
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Krásna dovolenka i bez mora
Leto je obdobím dovoleniek, výletov, turistiky. Ak chcete s rodinou využiť
slnečné voľné dni a stráviť ich v príjemnom prostredí, netreba chodiť ďaleko.
V blízkom okolí našej obce sa nachádza
množstvo zaujímavých miest, ktoré sa
oplatí navštíviť a pritom nemusíte siahnuť
hlboko do peňaženky.
Oponice
Neveľká obec medzi Topoľčanmi a Nitrou
sa môže pochváliť Oponickým hradom
a renesančným kaštielom (viď obrázok)
Chateau Appony, ktorý obýval rod Apponyiovcov viac ako šesť storočí. Za
zmienku stojí i Marcibányiovský kaštieľ
s poľovníckym a etnograﬁckým múzeom,
kde nájdete artefakty z 2.svetovej vojny.
Pod hradom sa ukrývajú miestne dobové
pivnice. Unikátom je historická knižnica
s viac ako 17-tisíc knihami. Okrem toho
môžete navštíviť anglický park, kostol
sv. Petra a Pavla so vzácnym organom
a kryptou šľachtického rodu Apponyiovcov.

Brodzany
Len 15 km od Topoľčian sa môžete
pokochať romantickým renesančným
kaštieľom zo 17. st., pôvodne postaveným
už v 14.st. K tejto stavbe patrí i rodinná
hrobka jej majiteľov, ktorá sa nachádza
v kaplnke nad dedinou a Slovanské múzeum Alexandra Puškina. Kaštiel obklopuje
anglický park s vodnými kaskádami,
pomníkom a bustami významných osobností našej i zahraničnej literatúry.
V blízkosti kaplnky sa určite oplatí
navštíviť letohrádok Babylón, ktorý dala
postaviť kňažná Natália Oldenburgová.
Bojná
Doslova za kopcom dýcha história,
o ktorej možno viacerí ani netušia.
V obci Bojná je zriadené archeologické
múzeum Veľkej Moravy. A unikátom je
národná kultúrna pamiatka Hradisko Bojná – Valy, ktorá je náleziskom vzácnych
predmetov našich predkov z čias 8. – 9.

Topoľčianky
Takmer menovec nášho okresného mesta je perlou Horného Požitavia. Obec je
atraktívna vďaka kráse prírody i histórie.
Lákavé sú národné kultúrne pamiatky,
zámok Topoľčianky a národný žrebčín.
Deti sa môžu dokonca povoziť na koči.
Na svoje si prídu milovníci prírody v zámockom parku a poľovníckom zámku.
Degustovať vína môžete vo vinárskych
závodoch. Jedinečné je Hypologické
múzeum, v ktorom nájdete všetko, čo
súvisí s chovom koní. Národopisné
múzeum obsahuje historické predmety zo života vidieckych ľudí. Často
navštevovanou atrakciou je chov zubrov Zubria obora. Pútnickým miestom je kostol sv. Kataríny Alexandrijskej z 18.st. so
vzácnymi maľbami a výzdobou.
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Milovníci hradov určite ocenia oblasť,
ktorú máme po ruke. Je bohatá na zrúcaniny hradov ako sú napríklad Hrušov,
Gýmeš, Uhrovec, Beckov, Čachtice alebo
Tematín.
Ak sa chcete kochať krásnym výhľadom,
tak na to sú ako stvorené rozhľadne na
Marháte, Panskej Javorine i v Podhoranoch. Neopakovateľný pohľad ponúka
i Drážovský kostolík a Hrdovická.
Určite budete súhlasiť, že viac ako len
počuť, je vidieť. Preto zoberte so sebou
rodinu, alebo kamarátov, zbaľte vak a hor
sa spoznávať krásy okolia! Stojí to za to.
Daniela Bariaková

Topoľčianky - Národný žrebčín

Fortunato opäť otvorené
Vážení hostia, milý návštevníci Duchonky, dovoľte nám pozvať vás do novootvoreného športového areálu, ktorý pre
vás pripravujeme.
Príďte si zahrať tenis, minigolf, volejbal
a iné hry k nám. Stačí si rezervovať hru na
telefónnych číslach 0918 677 468 alebo
0918 292 394, alebo priamo na recepcii
penziónu Fortunato, kde vám požičiame
športové náčinie za symbolické ceny.
Rezervácie prijímame aj emailom na recepcia@fortunato.sk.
Penzión je ideálny na poriadanie
ﬁremných akcií, workshopov a prezentácií, svadieb, jubileí a rôznych iných
spoločenských
udalostí,
rodinných
rekreácií a individuálnych pobytov. Parkovanie áut je možné priamo pri penzióne.
Viac informácií nájdete na webovej
stránke www.fortunato.sk. Penzión Fortunato sa teší na vašu návštevu.

st. Hradisko patrí k významným lokalitám z predveľkomoravského obdobia.
Najzaujímavejším artefaktom múzea sa
stal najstarší zvon na našom území.

PRAŠICKÉ NOVINKY

VETERÁNI na DUCHONKE
24. augusta 2013 / 5. ročník
OBEC PRAŠICE A DUCHONKA CAMPING
SI VÁS DOVOĔUJÚ POZVAħ NA 5. ROÿNÍK VÝSTAVY
A SPANILEJ JAZDY HISTORICKÝCH VOZIDIEL
NA DUCHONKE.
Spolu navštívime skanzen Starý Klíž, Miloslavovu zem
a renesanĀný kaštieĕ v Bošanoch.
Prezentácia úĀastníkov 24. augusta od 8:00 hod.
na veĕkej pláži na Duchonke.
ÚĀastnícky poplatok 7,- € na osobu
(obed a veĀera v cene)
Voĕný program na veĕkej pláži na Duchonke od 17:00 hod.
Hrá hudobná skupina PRIMA
KONTAKT:
stanislava.dojcarova@prasice.sk, 0905 328 766, 038 539 15 86
Ubytovanie v bungalovoch v ATC Duchonka na:
duchonkacamping@gmail.com, 0902 337 672, 0948 609 909.

Program stretnutia na www.prasice.sk
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POĎAKOVANIE SI ZASLÚŽI:
Dôchodcovia z Budovateľskej ulice chcú cestou Prašických noviniek poďakovať
Ing. Vincentovi Brezničanovi za nezištnú pomoc pri odpratávaní snehu
z chodníkov spred ich domov v zimných mesiacoch.

Kynologický klub neustále v akcii
Po tradičnom silvestrovskom výstupe na
Pánsku Javorinu sa 26.1. konala výročná
členská schôdza, kde prebehli voľby do
výboru. Klub pracuje aktuálne v zložení:
Peter Detko, Ľubica Bruchatá, Peter Pista.
Počas zimných mesiacov prebiehalo
školenie mladých začínajúcich psovodov.
17.4. sme sa zúčastnili kvaliﬁkačného
preteku pre stredné Slovensko v Handlovej, kde nás reprezentovalo kvarteto
psovodov za účasti 59 psovodov z celého
Slovenska.
Umiestnenie našich: Peter Pista 1. miesto,
Peter Detko 2. miesto, Mária Grznárová
6. miesto, Eva Danišová 10. miesto.
27.4 bol klub usporiadateľom skúšok
z výkonu na domácom cvičisku. Prezentovalo sa 7 psovodov, z toho 3 domáci.
Všetci úspešne zložili skúšky: Ľubica
Bruchatá – SVV1, Peter Detko – SVV2,
Milan Duchoň – SPO /vrcholová skúška/.
Ďalší pretek absolvovalo trio psovodov
11.5. v Horši (pri Leviciach) za účasti 53
psovodov s nasledovnými výsledkami:
Peter Pista – 2. miesto, Peter Detko –
3.miesto, Erik Grežďo – 2.miesto.
Pretek prebehol v daždi a preto boli
výsledky vzácnejšie.
Prvé body do Zoborskej kynologickej ligy
začal prašický klub zbierať v Trenčíne
18.5. – Peter Detko – 2. miesto, Ľubica
Bruchatá – 6. miesto /SVV1/ a v Lazanoch 25.5. – Peter Detko – 5. miesto,
Ľubica Bruchatá – 7. miesto /SVV1/.

Pri príležitosti MDD 31.5. vystúpilo 7 psovodov v tábore pre deti v Tesároch.

miesto
Peter Detko – Kity – SVV2 – 3. miesto

Prvý májový víkend nastúpilo 9 prašických
kynológov na 3-dňové sústredenie do
Jasnej v Nízkych Tatrách. Opäť sa potvrdilo, že sústredenia sú nevyhnutné na
upevnenie kolektívu a ich zmysel sa odzrkadlí na výsledkoch v priebehu roka.

Vyvrcholením pretekov bol na Duchonke
za účasti 49 psovodov kvaliﬁkačný pretek
pre oblasť západného Slovenska o postup na majstrovstvá Slovenska.

Ďalší pretek sme absolvovali 14.6.
v Slovinkách pri Krompachoch. Išlo
o kvaliﬁkačný pretek pre východné Slovensko. Piati prašickí psovodi vyrazili v piatok ráno pred pretekom, prespali 2 noci
v stanoch priamo na cvičisku. Dosiahli
nasledovné výsledky:
Jakub Dojčár – 1. miesto, Adam Herda
– 3. miesto, Peter Detko – 3. miesto, Peter Pista – 4. miesto, Eva Danišová – 7.
miesto.
Spojili sme príjemné s užitočným a v
nedeľu po preteku sme navštívili mesto
kultúry Košice.
Jaroslav Čačík úspešne rebonitoval 11.5.
v Pohraniciach pri Nitre svoju sučku Ambra z Frenkyho Dvora. Taktiež Ľubica
Bruchatá úspešne zbonitovala v Banskej
Belej svoju sučku Alma z Pohoria Tribeč.
Dobré výsledky sme dosiahli aj 29.6.
v Lehote pri Nitre, kde bývame tradične
pozvaní na pretek o pohár starostu obce:
Ľubica Bruchatá – Alma – SVV1 – 1.
miesto
Ľubica Bruchatá – Rendy – SVV2 – 2.

Preteku predchádzalo týždňové sústredenie s ubytovaním v tábore Duchonka Land. Prašické farby reprezentovalo
8 psovodov.
Výsledky:
Danišová Eva – Lola – 5. miesto
Danišová Eva – Astor – 6. miesto
Detková Sandra – Kity – 8. miesto
Herda Adam – Baddy – 5. miesto
Michalides Martin – Gina – 2. miesto
Grežďo Erik – Keisy – 3. miesto
Pista Peter – Agent – 1. miesto (celkový
víťaz pohára)
Bruchatá Emília – Rendy – 2. miesto
Detko Peter – Jola – 3. miesto
Všetci si zabezpečili postup na septembrové majstrovstvá Slovenska v Nitre
a budú sa snažiť na nich čo najlepšie
obstáť. Držíme palce našim psovodom,
hlavne mládeži, ktorá tvorí tieto výborné
výsledky.
Peter Detko
Daniela Bariaková

foto: z archívu P. Pistu

Účastníci sústredenia v Jasnej
vzadu: Peter Detko (Kity), Erik Grežďo (Keisy), Martin Michalides ( Gina), Ľubica Bruchatá ( Alma), Peter Pista (Agent)
vpredu: Eva Danišová (Astor), Angelika Galisová (Linda), Sandra Detková (Lola), Jakub Dojčár (Lajla)
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Najmladší futbalisti bojovali najviac
A mužstvo dospelých:
Tím pod vedením nového
trénera
Michala
Konštiaka vstúpil do jarnej
časti
sezóny s hlavným
cieľom zachrániť sa v súťaži
MO Topoľčany. Mužstvo striedalo dobré
výkony s kvalitnejšími súpermi bez zisku
bodov a na druhej strane slabšie výkon
s tabuľkovo horšími tímami, čo spôsobilo pokles na dno tabuľky. Tovarníky si
pár kôl pred koncom súťaže zabezpečili
prvé miesto a tak sa záujem divákov upieral na záchranárske práce tímov Prašíc,
Nemčíc, Oponíc a Práznoviec. Našich
futbalistov v posledných zápasoch zastihla dobrá hráčska forma. Bojovnými
a kvalitnými výkonmi s Preseľanmi, Oponicami, Práznovcami, Kuzmicami a Nitrianskou Blatnicou dokázali získať dôležité
body a zotrvať v súťaži MO Topoľčany
s počtom 31 bodov, ktoré nám zabezpečili
14. miesto pred Nemčicami a poslednými Oponicami. Mužstvo stále disponuje
mladými hráčmi a musíme veriť, že sa
predvedená hra a výsledky budú len a len
zlepšovať a v Prašiciach sa bude opäť hrať
futbal o prvé miesta v tabuľke.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

Z V
30 23
30 19
30 17
30 16
30 15
30 15
30 11
30 12
30 11
30 10
30 10
30 10
30 10
30 8
30 8
30 7

R
4
4
3
4
5
5
7
3
4
5
4
6
3
7
5
7

P Skóre Body
3 79:28 73
7 87:41 61
10 61:44 54
10 68:49 52
10 64:41 50
10 52:50 50
12 58:65 40
15 48:60 39
15 47:70 37
15 40:62 35
16 54:66 34
14 42:47 33
17 57:65 33
15 59:65 31
17 43:63 29
16 53:96 28

+ Body
28
16
9
7
5
5
-5
-6
-8
-10
-11
-9
-12
-14
-16
-17

Dorast:
Dorastenci vstúpili do súťaže vynikajúco a svojimi výkonmi tešili svojich priaznivcov a trénera Michala Konštiaka.
Mužstvo zimovalo na skvelom prvom
mieste. V jarnej časti súťaže chceli hráči
potvrdiť svoje tabuľkové postavenie, ale
aj napriek veľkej snahe sa im nepodarilo
zvládnuť viaceré zápasy a tak sa umiestnili na konečnom 4. mieste s počtom 43
bodov. Tréner pozitívne hodnotí výkony
niektorých hráčov, ktorí si pýtajú miesto
v A – tíme. Veríme, že v ďalšej sezóne
budú chlapci opäť hrať kvalitné stretnutia
a dopĺňať mužstvo dospelých.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
16
15
14
14
12
12
11
8
8
7
5
0

R
2
1
2
1
3
2
0
3
2
3
1
0

P
4
6
6
7
7
8
11
11
12
12
16
22

Skóre
74:38
73:43
98:53
63:28
90:46
67:33
117:81
45:56
48:53
34:54
42:66
7:207

Body + Body
50
17
46
13
44
11
43
10
39
6
38
5
33
0
27
-6
26
-7
24
-9
16 -17
0
-33

Žiaci:
Mužstvo s trénerom Michalom
Konštiakom si v jarnej časti sezóny
polepšilo svoje tabuľkové postavenie
o jedno miesto a skončilo na skvelej bronzovej pozícií s počtom 32 bodov. Hráči
podávali dobré výkony aj napriek tomu,
Klub

Z V R P Skóre Body + Body

1 OFK Tovarníky

16 14 1

1 110:7 43

19

2 TJ ŠK Radošina

16 12 1

3 56:24 37

13

3 OFK Prašice

16 10 2

4 52:25 32

8

4 TJ Slovan Bojná

16 7

2

7 39:36 23

-1

5 TJ Družstevník Jacovce

16 5

4

7 24:47 19

-5

6 ŠK Veľké Ripňany

16 5

2

9 33:56 17

-7

7 OFK Krtovce

16 3

4

9 21:51 13

-11

8 OFK Nitrianska Blatnica

16 3

3 10 27:56 12

-12

9 TJ Slovan Veľké Bedzany

16 3

1 12 20:80 10

-14

že tím bol často krát dopĺňaný mladými
prípravkármi. Na ihrisku to však nebolo
viditeľné a v ďalšom ročníku súťaže tréner verí v ešte lepšie výsledky.
Prípravka:
Ambície mužstva pod vedením trénera
Mgr. Jozefa Grznára boli tie najvyššie
a samotní mladí hráči dokázali svojim
nadšením pre futbal získať „titul“ prvé
miesto v súťaži prípravky MO Topoľčany,
kedy neprehrali ani jeden zápas
v jarnej časti sezóny. V priamom súboji
o čelo tabuľky sa stretli tri kolá pred koncom súťaže s Tovarníkmi na ich ihrisku
a dokázali ich poraziť výsledkom 0:2.
Najlepším strelcom mužstva sa stal Kristián Pastva a náš tím dostal najmenej
gólov o čo sa pričinil skvelými výkonmi
brankár Timotej Šula. Veľké poďakovanie
patrí mladým futbalistom a rodičom,
ktorí svoje malé talenty vozia na tréningové jednotky a súťažné zápasy. Po
ukončení sezóny odohralo naše mužstvo
aj turnaj Mladých nádejí v Topoľčanoch,
kde v ťažkej konkurencii obsadili skvelé
tretie miesto. Dúfame, že futbal sa stane
u detí neoddeliteľnou súčasťou ich
každodenných aktivít a budú neskôr baviť
nie len seba, ale i občas náročného diváka.
Mgr. Jozef Grznár

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

Klub

Z V R P Skóre Body + Body

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
17
16
16
12
10
8
7
7
5
2
0

4
3
4
3
3
2
3
3
1
2
2
0

1
2
2
3
7
10
11
12
14
15
18
22

89:16
106:23
119:20
104:24
70:33
55:40
58:53
51:72
43:55
40:80
37:104
1:253

55
54
52
51
39
32
27
24
22
17
8
0

22
21
19
18
6
-1
-6
-9
-11
-16
-25
-33

Víťazný pohár vybojovala
naša prípravka.
zadný rad zľava: Predseda
ObFZ Topoľčany Pavol
Šípoš, starostka obce Erika
Nemešová, fanúšik Vladimír
Procházka,
tréner Mgr. Jozef Grznár
stredný rad zľava: Denis
Pokus, Kristián Pastva,
Adam Ďuriška, Miroslav
Galbavý, Šimon Fiantok,
Adrián Páleník, Sebastián
Ištván, Timotej Šula
dolný rad zľava: Tobiáš
Barta, Samuel Konštiak,
Viliam Štefkovič, Patrik Galbavý, Michal Konštiak, Martin Režo, Jozef Štefkovič,
Nicolas Šimko, Filip Macko,
Lukáš Michálek
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Spoločenská kronika obce Prašice za I. polrok 2013
Viktória Dingová
Eliana Babčanová
Kristian Delič
Markus Anton Kessler
Shanaya Novotná

Manželstvo uzavreli
MVDr. Viktor Paluš a PhDr. Michaela Darmová
Jozef Okša a Simona Varečková

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

Navždy nás opustili
Ladislav Ondruška 63 r.
Emília Bartová 77 r.

Janka Herdová a Jozef Miksa

Anton Paluš 74 r.

František Paluš a Miriama Kovačiková

František Ďurina 79 r.

Nikola Beláková a Urban Kucharčík

Viktória Laciková 78 r.

Ing. Juraj Beňo a Zuzana Danišová

Július Paluš 68 r.
Anna Demovičová 75 r.

Srdečne blahoželáme!

Životné jubileá

60 

Ernest Bajzík 92 r.
Alžbeta Paulovičová 89 r.

Viktor Kauzal, Mária Sondorová,

Zdenko Lacika 58 r.

Vasil Šilo, Jozef Paluš,

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Marián Okša, Ľubica Kucharová,

Roman Šperka a manž. Mária r. Dorušiaková

Ivan Kováčik, Mária Laciková,

Pavol Grežďo a manž. Erika r. Bocmanová

Ing. František Paluš, Emília Grežďová,

Marián Michalka a manž. Zuzana r. Šimonová

Stanislav Beňo, Ján Raučina

spoločne prežitých rokov v zdraví a v
láske!

Štefan Štefkovič 81 r.

Marta Novotná, Eva Naňová,

Strieborné svadby

Blahoželáme a prajeme ešte veľa

Štefánia Hrudková 80 r.

70 

Mária Laciková, Oľga Bartová,
Ing. Stanislav Šuták,
Lýdia Jančeková, Michal Bruchatý

80 

Nové kvetinárstvo
je už otvorené
Od polovice júla sa rozšírila sieť
prašických podnikateľov o novootvorené
kvetinárstvo v budove starého obecného úradu, ktorého majiteľom je Michal
Chmelár z Tvrdomestíc. Vo svojom sortimente ponúka zákazníkom živé rezané
a črepníkové kvety, umelé kvety, smútočné
vence a kytice a rôzne dekorácie.
foto: S. Dojčárová

Anna Uríková

Narodili sa
Eliška Mitická (narodená v decembri 2012)
Tamara Okšová
Laura Kučerková

91 
96 

Mária Záhradná

František Boháčik

Emma Bobocká
Lukáš Božik
Dávid Milata

Jubilantom želáme veľa šťastia
a pevné zdravie.

OTVÁRACIE HODINY:
pondelok
zatvorené
utorok – piatok od 8.00 do 15.00 hod.
sobota
od 8.00 do 12.00 hod.
Objednávky na tel.: čísle 0908 509 325
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