ISSN 1339-0139

6
2
y
k
n
i
nov
Vydávané 2x ročne

december 2013

číslo 2/2013 (26)

15. ročník

zdarma

Príhovor starostky
Vážení občania,
milí čitatelia!
A opäť sú tu Vianoce.
Neúprosný čas obrátil
list na posledný mesiac
v roku – december. Je to
čas, kedy sa spoločne
stretávame, aby sme
v pokoji a mieri počúvali
vianočné tóny, cítili vôňu
ihličia a hlas zvonov.
Lebo zvony vždy – teraz aj v minulosti –
odpradávna oznamovali dôležité správy svojmu

okoliu. Vo zvonoch sa spojili úlohy pastierov,
kňazov, strážcov, zvolávačov k službe a šíriteľov
pokoja. Oznamovali aktuálny čas, zvolávali na
sviatočné a slávnostné chvíle.
A preto aj v tieto vianočné dni zvony pozývajú prežívať znovunarodenie Ježiška. Tento
zázračný príbeh prežívame každý rok, niekto
vnímaním zmyslami, iný v srdci.
Svojou piesňou v nás prebúdza radosť z blízkosti najdrahších, vyrovnáva hnevy, chlácholí
zvady, lieči chorých, podopiera vdovy, zdvíha
siroty. To všetko pre nás veriacich znamená
vianočný čas. Vyslovujem túžbu a presvedčenie,
že v našich srdciach budú znieť jeho slová niel-

en počas sviatočných chvíľ, ale i počas celého
roka, aby sme spoločne nažívali vo svornosti,
porozumení a v mieri.
Prajem vám, aby sme blížiace vianočné sviatky prežili hlavne v zdraví so svojimi najbližšími,
chorí s nádejou na uzdravenie, osamelí s vierou, že nie sú sami, s úctivou spomienkou na
tých, ktorí už nie sú medzi nami, i s radosťou
a očakávaním nového života.
Šťastné a požehnané sviatky!
E. Nemešová
starostka obce

Vyšla nová kniha o nitrianskom regióne
Zvlnená poľnohospodárska krajina a jej úrodná
zem obrábaná už od najstarších čias, čarovná
príroda, bohaté kultúrne a historické dedičstvo
ako stopa po našich predkoch. To všetko sa
stretáva na území pretkanom nitkami života,
v regióne Ponitrie. Tradície, kultúra a činnosti,
ktoré stále žijú v našich srdciach aj životoch
a pretrvajú do budúcnosti.
Stretnutia a rozhovory s remeselníkmi,

výrobcami, poľnohospodármi, ako aj miestnymi
podnikateľmi boli inšpiráciou k vzniku novej
publikácie „Ponitrie tradične a netradične“, ktorá
vznikla v rámci projektu „ Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku – tvorba značky a systému kvality“.
Kniha má slúžiť ako krátky exkurz do regiónu
Ponitrie, do jeho krás, zákutí a tradícií pretavených do ľudskej zručnosti. Predstavia sa

JJednota
e
dôchodcov Slovenska
M
Miestna organizácia Prašice
vás pozýva na

vám v nej ľudia žijúci a pôsobiaci na územiach,
ktorých prirodzeným spôsobom spája geograﬁcká blízkosť. Žijú medzi nami, sú našou
každodennou súčasťou, stretávame ich bez
toho, aby sme si možno uvedomili, ako ich
činnosť, výrobky a diela ovplyvňujú naše životy
a kreujú dejiny ukryté v stopách času.
Sú medzi nimi i naši občania, na čo sme právom
pokračovanie na str. 2

Obec Prašice

si vás dovoĐuje pozvaĢ na

V. Ples priateľov
V
15. febru
f uára 200144 o 199.30 hodd.
v Kultúrnom dome Prašice.
Hrajú skupina Dukát
a cigánska kapela Sendrejovci.
Cena
Cen vstupenky: 17 € na osobu
Predaj vstupeniek:
S. Dojčárová, Obecná knižnica Prašice,
0905 328766
M. Novotná, Slnečná 389, Prašice,
0904 140051

4.marca 2013
v kultúrnom dome
S basou sa rozlúþia:
FS PRAŠIýAN a PRAŠICKÍ OCHOTNÍCI

Rozlúþka bude pokraþovaĢ
s hudobnou skupinou

David Band
Nebude chýbaĢ chutné obþerstvenie
a smútoþný oldomáš.
Príćte sa rozlúþiĢ s našou milovanou basou!

PRAŠICKÉ NOVINKY
pokračovanie zo str. 1

hrdí. Jednou z nich je Renáta Raučinová,
ktorá sa výrobe medovníkov, predmetov
zo šúpolia a maľovaniu kraslíc venuje už
viac ako tridsať rokov. Príjemné posedenie
v domácky ladenom prostredí ponúka
Iveta Duchoslavová, majiteľka čajovne
v Prašiciach. Predstaví sa vám včelia
farma Rastislava Prochádzku z Nemečiek,
keramická dielňa Patrika Čakajdu v Malých
Bedzanoch, vínna pivnica Viliama Uhlára
z Tesár či rekreačný penzión Slniečko na
Duchonke – všetci patria do mikroregiónu
SOTDUM (Spoločenstvo obcí tríbečskoduchonského mikrogegiónu).
Na stránka novej knihy však môžete
precestovať aj ďalšie mikroregióny
– Radošinka, Dolná Nitra, Cedron
a Tríbečsko.
Každé z území je jedinečné svojimi
prírodnými danosťami, kultúrnymi a historickými krásami, rázovitými remeselnými
zručnosťami typickými pre danú lokalitu,
ako aj zariadeniami cestovného ruchu
s tradičnými lokálnymi špecialitami.
Chráňme a opatrujme si tieto tradície,
zručnosti a um, ktoré prežili vďaka veľkej
snahe zachovať nielen šikovnosť a zručnosť
našich dedov a starých materí, ale aj krásu

ukrytú a zhmotnenú v tradičných remeslách.
Poďakovanie patrí všetkým, medzi
nimi i zamestnancovi Obecného úradu
v Prašiciach Michalovi Glosovi, ktorí
stáli pri zrode tejto ojedinelej publikácie
a akoukoľvek mierou prispeli k tomu, aby
uzrela svetlo sveta.
S. Dojčárová

Prašice v tomto roku investovali do viacerých projektov
Zdravotné stredisko je dokončené
V rámci pilotnej výzvy Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry na podporu znižovania
energetickej náročnosti vo verejných budovách
bola vykonaná rekonštrukcia budovy zdravotného strediska s lekárňou, ktorou sa nám podarilo odstrániť havarijný stav budovy, znížiť energetickú náročnosť tohto zariadenia, skvalitniť
pracovné prostredie lekárov, prevádzky zlatníctva, skultúrniť priestory na čakanie pacientov.
Zateplením strechy a celej budovy, výmenou
všetkých okien a dverí, vybudovaním novej
kotolne a výmenou svietidiel získalo zdravotné
stredisko a lekáreň celkom iný vzhľad.

Najdôležitejšie body
zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Poslanci Obecného zastupiteľstva sa v druhom polroku
2013 stretli trikrát, ale z dôvodu uzávierky tohto čísla
Prašických noviniek zápisnicu a uznesenia zo 16. decembra 2013 si môžete pozrieť len na www.prasice.sk.
23. rokovanie poslancov sa uskutočnilo 30.8.2013,
kde poslanci schválili
• úpravu rozpočtu obce číslo II./2013
• obstarávanie zmien a doplnkov k Územného plánu
obce Prašice
• predaj pozemkov v zmysle § 9a, ods. 8, písm.b/
zákona č. 138/91 Zb. v celkovej výške 5 586 EUR
nesúhlasili
• s vydaním záväzného stanoviska obce podľa § 4
zákona 369/90 Zb. v znení neskorších zmien
a predpisov k vydaniu dodatočného stavebného povolenia na oplotenie parciel č. 113 a č. 114 vo
vlastníctve obce pre Jaromíra Okšu, bytom
Studničná 310/16, 956 22 Prašice.
Na 24. rokovaní 10. októbra.2013 poslanci schválili
• predaj pozemkov v celkovej výške 12 252 EUR
• nájom nebytových priestorov I. poschodia bývalého
OcÚ pre Lukáša Michalku z Prašíc za 1 EUR na
rok za účelom zriadenia ﬁtnescentra
• vyradenie 15 knižných jednotiek z knižného fondu
z Obecnej knižnice
• Dodatok č.1 k VZN č. 10/2011 o zásadách predaja
a nájmu nehnuteľného majetku obce Prašice.

neho fondu získala ﬁnančné prostriedky na projekt „Kanalizácie
a ČOV Prašice, 3. stavba, 1 časť“ a tiež
na projekt „Odstránenie negatívnych
účinkov dažďových vôd v intraviPodrobnejšie informácie o jednotlivých zasadnuláne obce“ v celkovom objeme 366
tiach si môžete prečítať na www.prasice.sk v sekcii
232 € s 5%-ným spoluﬁnancovaním
Zápisnice OZ.
obce vo výške 19 544 €. Tieto ﬁnancie boli prestavané na dobudošetriť v iných oblastiach. Jednou z nich je aj
vanie kanalizácie na ul. Partizánska, Mlynská chýbajúca obecná vianočná výzdoba. Verím, že
a Mládežnícka.
v budúcom období dokážeme tento nedostatok
Po ukončení týchto prác a výstavbe odstrániť.
protipovodňového kanála a chodníka obec
z vlastných prostriedkov a s podporou rezervy
Pripravuje sa rozšírenie centrálnej
predsedu vlády vykonala rekonštrukciu miestzóny obce
Cesta na Partizánskej konečne
nej komunikácie Partizánska po predajňu poObec v súčasnosti obstaráva „Zmeny
zrekonštruovaná
travín.
a doplnky č. 1“ k Územnému plánu obce Prašice,
V druhom polroku tohto roku obec na Celkovo bolo na túto nevyhnutnú rekonštrukciu prostredníctvom ktorých zabezpečuje rozšírenie
základe získanej dotácie z Environmentál- použitých cca. 92 000 EUR, preto sme museli
centrálnej zóny obce až po zdravotné stredisko,
Partizánsku, Slnečnú ulicu, Nemečkovskú cestu,
v rámci čoho bude možné zabezpečovať revitalizáciu obce aj do týchto častí.
Preto pripravujeme ďalšie projekty, a to na
dobudovanie ulice Partizánska a Slnečná, v rámci ktorých dôjde k výstavbe dažďovej kanalizácie,
chodníkov a cesty.
Zmeny a doplnky sa dotýkajú i rozšírenia plochy
pre individuálnu bytovú výstavbu v počte cca 23
stavebných pozemkov a plochy detských ihrísk
v časti za starým ihriskom (ul. Krátka a Lipová).
Pre nastávajúci rok je tiež podaná žiadosť na
„Kanalizáciu a ČOV Prašice – 4. stavba“, ktoré
rieši odkanalizovanie územia ulíc Žalmanová,
Studničná a Nemečkovská cesta s prepojením
cez potok na Slnečnú ulicu.
Zrekonštruovaná Partizánska ulica
Zdravotné stredisko
E. Nemešová
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Výsledky volieb
Výsledky 1. kola volieb
do orgánov VÚC v Prašiciach
9. novembra 2013
Voľba poslancov do zastupiteľstva NSK
(podľa počtu získaných hlasov v Prašiciach)
1. Ing. Peter Baláž
2. PaedDr. Pavol Goga
3. Ing. Ľubomír Bošanský
4. Ing. Žaneta Páleníková
5. Mgr. Janka Krahulíková
6. Ing. Karol Zaťko
7. Jaroslav Božik
8. Ing. Juraj Soboňa
9. JUDr. Karol Gerhát
10. Jaroslav Blina
11. Mgr. Rastislav Kňaze

127 hlasov
104 hlasov
87 hlasov
81 hlasov
73 hlasov
65 hlasov
61 hlasov
56 hlasov
48 hlasov
39 hlasov
27 hlasov

12. – 13. Ing. Pavol Hlista
12. – 13. JUDr. Marka Kolková
14. Jozef Bošanský
15. Mgr. Alexander Riabov
16. Alojz Kovačík
17. Mária Prokešová
18. doc. MVDr. Ivan Holko
19. Ivan Vavro
20. Pavol Herák
21. Eduárd Kunkel
22. Pavel Ryban
23. Karol Matušík

25 hlasov
25 hlasov
20 hlasov
17 hlasov
15 hlasov
13 hlasov
11 hlasov
9 hlasov
8 hlasov
7 hlasov
6 hlasov
3 hlasy

Voľba predsedu NSK
(podľa počtu získaných hlasov v Prašiciach)
1. doc. Ing. PhD. Milan Belica
2. Mgr. Tomáš Galbavý

167 hlasov
29 hlasov

3. Ing. Peter Oremus
4. Mgr. Stanislav Kováč
5. – 6. MUDr. Regan Belovič
5. – 6. Ing. Viliam Mokraň
7. Robert Dick
Volebná účasť v Prašiciach
13,69%.

25 hlasov
4 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
v 1. kole bola

Výsledky 2. kola volieb predsedu
NSK v Prašiciach
23. novembra 2013
(podľa počtu získaných hlasov v Prašiciach)
1. doc. Ing. PhD. Milan Belica
329 hlasov
2. Mgr. Tomáš Galbavý
15 hlasov
Volebná účasť v Prašiciach v 2. kole bola
19,87%.

Veľký deň v materskej škole
Písal sa rok 1963 a po prvýkrát sa v obci zriadilo zariadenie s názvom materská škola. Počas
dlhých päťdesiat rokov prešla jej bránami viac ako
tisícka našich obyvateľov. O ich zdravú stravu,
čistotu, poriadok, výchovu a vzdelávanie sa staralo počas rokov niekoľko desiatok zamestnancov.
Bolo by veľmi neúctivé, keby sme na vás zabudli,
preto sme sa rozhodli usporiadať malú oslavu.
V piatok 15. novembra bola materská škola
zatvorená a namiesto detí sa jej priestormi prechádzali bývalí zamestnanci. Spomínali, zhovárali
sa, miestami úsmevy nahrádzali slzy dojatia, ktoré
spomienky v srdci vyvolávali. Mnohí nepohrdli
ani ochutnávkou chutných nátierok, ktoré sú vychýrené široko-ďaleko.
O niečo neskôr sa všetci premiestnili do obradnej miestnosti obecného úradu, kde oči a uši
potešili príhovory z úst starostky, riaditeľa, malé
darčeky, vystúpenia detí zo ZŠ a predškolákov,
ktoré pripravili p. uč. Psotná a Dovalová. Po milých
slovách nasledovalo občerstvenie v kultúrnom
dome.
Určite sami uznáte, že v školstve veľa peňazí
nie je. Bez vašej pomoci by nebolo možné uctiť si
prácu týchto ľudí. Patrí vám naše veľké ďakujem.
Ďakujeme za ﬁnančnú, materiálnu, či inú pomoc,
ktorú si veľmi vážime, a ste dôkazom toho, že
v našej obci máme dobrých ľudí, ktorí na nás nezabudli.
Veronika Zdychavská

Zľava: Valéria Dovalová, Anna Palušová, Elena Boriková, Monika Okšová, Bc. Veronika Zdychavská,
Alena Mitická, Lýdia Režová, Mgr. Peter Dobrý, Ľubica Psotná, Drahoslava Dolinková
Dole: Katarína Trenčanská a Jana Režová

Zo života základnej školy
V septembri 2013 nastúpilo do základnej školy 239 žiakov, ktorí sú rozdelení do
jedenástich tried. Na prvom stupni je päť
tried, v ktorých sú triednymi učiteľmi: p. uč.
Miková, Roháčová, Uríková, Mik a Aschengeschvantnerová. Na druhom stupni je šesť
tried, v ktorých sú triednymi učiteľmi: p. uč.
Duchoslav, Prochádzka, Grácová, Grznárová,
Dubná a Habajová. Okrem už spomenutých
učiteľov v daných triedach učia aj p. uč. Novanská, Kalužová, Adamčíková, Zacharová
(zástupkyňa školy) a Dobrý (riaditeľ školy).

Alergici si môžu vydýchnuť
V posledných rokoch sa snažíme
presadzovať vo svojej práci moderné prvky
vyučovania, ktoré sú na jednej strane
náročné na prípravu učiteľa, ale na druhej
strane pomáhajú udržať koncentráciu žiakov.
Vyučovanie výkladového typu je zastarané
a pre žiakov nie veľmi zaujímavé. Preto sa
snažíme naše triedy zmodernizovať, aby sme
mohli žiakom odovzdať nové poznatky názorne,
aby sa mohli žiaci priamo a aktívne zúčastňovať
a zasahovať do vyučovacieho procesu. Všetky

triedy máme vybavené dataprojektormi a premietacím plátnom, na ktorom prostredníctvom
počítača môžeme žiakom premietať výučbové
programy, videá k danej téme, prípadne prezentácie k danému učivu.
Nové keramické tabule nás oslobodili od
dýchania kriedového prachu, čo je výhoda
hlavne pre alergikov, ale môžeme ich používať
aj ako magnetické tabule, kde pomocou magnetiek pripíname množstvo učebných pomôcok,
dôležitých pri názornom vyučovaní.
pokračovanie na str. 4
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Fungujú už dve interaktívne tabule
Do tried postupne zavádzame aj interaktívne
tabule. Táto moderná učebná pomôcka umožňuje
žiakom priamo zasahovať do výučbového programu, riešiť v ňom rôzne problémové úlohy, ktoré
sa žiakovi zdajú byť hrou, ale prostredníctvom
nich sa učí a vstrebáva do seba nové poznatky.
Je veľmi výhodná nielen pri osvojovaní si nového
učiva, ale aj pre učiteľa pri preverovaní vedomostí. Žiaci pri takomto skúšaní nemajú pocit
strachu, pretože sa nejedná o klasické skúšanie,
ale o riešenie istého simulovaného problému, kde
po jeho vyriešení sú ohodnotení známkou.
Interaktívne tabule máme na škole zatiaľ

dve už fungujúce, pripravuje sa pripojenie ďalšej a postupne by sa mali zavádzať do
všetkých tried. Dovolím si tvrdiť, že takého
materiálno-technické zabezpečenie tried má
máloktorá škola na Slovensku. Mám synovca,
ktorý navštevuje základnú školu v Bratislave,
a o takomto vybavení triedy môžu len snívať.
Zapojte sa aj vy do separácie odpadu
Ďalšou dôležitou vecou na našej škole, ktorú
by som chcela dať do pozornosti, je separácia
odpadu. Táto pre mnohých možno zanedbateľná
vec je pre budúcnosť našej planéty a nášho zdravia veľmi dôležitá a netreba ju podceňovať. Vo
všetkých vyspelých štátoch je separácia bežná

vec, nad ktorou sa nikto nepozastavuje. Ľudská
spoločnosť produkuje neskutočné množstvo
odpadu, ktoré treba istým spôsobom likvidovať,
a preto je veľmi potrebné naučiť mladých ľudí
separácii. Na našej škole máme v triedach po
dva odpadové koše – jeden na papier a druhý
na ostatný odpad. Okrem toho zbierame tetrapaky, staré použité batérie, nefunkčné malé
elektrospotrebiče, ako rádiá, magnetofóny, fény
atď. a tiež použitý prepálený kuchynský olej.
Prosíme obyvateľov obce, aj tých ktorí nemajú
školopovinné deti, aby sa zapojili do tejto našej
akcie a tým išli mladej generácii príkladom.
Mgr. Renáta Miková

Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš
V piatok 6. decembra 2013 všetky detičky
v materskej škole očakávali príchod výnimočného človeka. Človeka, ktorý nosí červený
kabát, čižmy, čiapku, opasok, má biele vlasy
a bradu. Všetci vieme o koho ide – je to Mikuláš.
Každý rok navštívi a darčekom sladkostí odmení detičky, ktoré svojich rodičov počas roka
poslúchali. Nejaké to uhlie, zemiaky a cibuľa sa
vo veľkom batohu nájde i pre tie, ktoré neposlúchajú. Keďže do našej škôlky zavíta rok čo
rok, ani tentoraz tomu nebolo inak. Detičky sa
usadili, utíšili a s iskierkami v očiach očakávali
toho tajomného pána.
Zrazu zazvonil zvonec a on vkročil do dverí,
za sebou ťahal sane, na ktorých mal množstvo
sladkých prekvapení pre každé zvedavé očko.
Za pomoci p. uč. Dolinkovej postupne Mikuláš

čítal zoznam detí a obdarovával
ich sladkými darčekmi. Deti sa
poďakovali peknými básničkami
a pesničkami, na čo sa prišli
pozrieť i mnohí rodičia.
A práve rodičom chceme
poďakovať za to, že aj napriek
uponáhľanej neľahkej dobe podporujú túto krásnu tradíciu, za
to, že hlavne vďaka nim medzi
nami nezanikla. Veď povedzme
si pravdu, síce sme dospelí,
ale darček v topánke každý rok
poteší i naše srdiečko.
Veronika Zdychavská
Mikuláš v materskej škole

Kaplnka je už vymaľovaná
V roku 2012 v Prašických
novinkách č. 24 sme vás informovali o sanačných prácach
na kaplnke Sedembolestnej
Panny Márie na našom cintoríne. Iniciátormi boli naši
dvaja spoluobčania – Jozef
Paluš a Anton Novotný. Ich
hnacím motorom bola snaha
o záchranu kaplnky, ktorá má
takmer 200 rokov. Obidvaja sa
v roku 2010 podujali vyzbierať
od občanov ﬁnančnú hotovosť,
oslovili sponzorov a podarilo
sa im nahromadiť 5 598 EUR
a tak sa kaplnka mohla pýšiť
vynovenou vežičkou, novým
hromozvodom a antikorovým
dvojramenným krížom.
O rok neskôr pokračovala
ich snaha už spomínanými
sanačnými prácami, aby sa
zabránilo vlhnutiu základov
stavby. Aj v roku 2012 prispelo do zbierky na kaplnku 23
prašických domácností celkovou sumou 1 120 EUR.
I napriek neprajníkom z radov našich spoluobčanov
pokračovali Jozef Paluš a An4

ton Novotný v začatom diele
aj v tomto roku. Od 24. do 31.
októbra zavládol na cintoríne
opäť čulý stavebný ruch,
počas ktorého bol zo sokla
kaplnky osekaný kamenný
obklad, následne bol zaizolovaný a nanovo omietnutý.
Nakoniec bol vymaľovaný celý
exteriér kaplnky, oživený kamenný obklad a ponatierané
ríny a striešky. Tieto práce
vykonali Jozef Urík z Prašíc,
Vladimír Šipoš z Chrabrian
a Maroš Kúdela z Urminiec.
Na čiastočné uhradenie
ﬁnančných nákladov boli
použité ﬁnancie zo zbierok
z predchádzajúcich rokov. Za
sponzorské dary by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali akoukoľvek čiastkou.
Medzi nimi i PPD Prašice
pod vedením Ing. Jozefa Urminského, ktoré prispelo na
všetky rekonštrukčné práce
od r. 2010 sumou 500 EUR.
S. Dojčárová
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Doniesli do Prašíc päť medailí
Dôchodkový vek znamená pre mnohých
seniorov koniec aktívnej činnosti, samota,
choroby. Ale nie pre našich dôchodcov,
ktorí sú členmi Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS), miestnej organizácie Prašice
pod vedením Márie Novotnej. Práve ona je
hnacím motorom pre ľudí v dôchodkovom
veku, ktorí nechcú sedieť len pred televízorom, ale pokiaľ im to zdravie dovolí, chcú žiť
spoločensky a aktívne. A práve o tejto stránke našich aktívnych seniorov nám Mária Novotná čo to porozprávala.
pohrali sme sa s novinami
V zime naši členovia nesedeli doma.
Pod vedením inštruktorky Emílie Duríčkovej
z Topoľčian sa učili pliesť košíky z novinového
papiera. Pridali sa k nám aj iní spoluobčania,
ktorých zaujíma tvorivá práca. Najviac zručnosti
preukázali Koloman Nemeš, Janka Režová
a Jozef Grežďo.
výlet do Nitry
V jarných a letných mesiacoch nás zamestnávajú hlavne naše záhrady, ale potešila nás aj
jarná návšteva výstavy Gardenia v Nitre. Tento
výlet sme spojili s návštevou Nitrianskeho hradu, počas ktorej nás s históriou Nitry profesionálne oboznámila Bc. Ľudmila Kilianová, za čo
sme jej veľmi vďační.
ocenil ich aj primátor
O tom, že ešte nie sme „zrelí do šrotu“
sme presvedčili našich súperov na Okresných
športových hrách JDS v Krušovciach. Úspešná
reprezentácia Prašíc nám vyniesla až 5 medailí, na čo sme veľmi hrdí. Zagratulovať k tomuto
vynikajúcemu výsledku nám prišli i Ing. Peter
Baláž, primátor Topoľčian, a JUDr. Karol Gerhát,
poslanec NSK (viď. foto).

Za aktívnu činnosť v našej organizácii sme
získali 6 liečebno-rehabilitačných týždenných
pobytov v Trenčianskych Tepliciach, Tatranských Zruboch a Lúčkach, ktoré si naši členovia
veľmi pochvaľovali.
varenie nás baví
Naše šikovné ženy často pomáhajú aj na
obecných podujatiach. Ich chutné a kreatívne
jedlá mohli okoštovať návštevníci podujatia
„Deň vidieckych žien“, ktoré sa tento rok konalo
v Prašiciach. V družstve Prašíc sa tento rok
reprezentovali Mária Dovalová, Elena Palušová,
Hedviga Novotná, Eva Naňová, Marta Bariaková a Mária Rybanská. Aj vianočné posedenie, ktoré bolo v nedeľu 15. decembra, spestrila
naša chutná kapustnica.
prípravy na ples začínajú
A čo nás čaká najbližšie? Už rozbiehame
prípravy na V. Ples priateľov, ktorý sa bude
konať 15. februára a teší sa záujmu našich
občanov. Verím, že to bude aj naďalej obľúbené

podujatie medzi všetkými vekovými kategóriami. Cena vstupenky nie je vysoká v porovnaní
s inými plesmi v našom okolí a možno by potešil
takýto darček pod stromčekom nejeden mladý
pár.
Na budúci rok by sme chceli cestovať trošku po
okolí, navštíviť archeologické nálezisko v Bojnej,
divadlo v Nitre a v Bratislave. S aktívnym životom
rastie chuť a elán a o to nám predovšetkým ide.
Preto ak by sa k nám chceli pridať ďalší seniori,
radi ich medzi nami privítame.
Posledné slová Mária Novotná už len
v rýchlosti vyslovila medzi dverami a už
jej nebolo. Ďalšie stretnutie s dôchodcami
v Topoľčanoch, potom návšteva príbuzných,
medzi tým príprava vianočných sviatkov –
mnohí z mladších by jej mohli závidieť jej
vitalitu a dobrú náladu. Veríme, že jej zdravie
dovolí aj naďalej pomáhať našim aktívnym
seniorom zvládať jeseň života so cťou
a elánom.
S. Dojčárová

Prašickí dôchodcovia na okresných športových hrách v Krušovciach
Horný rad zľava: Ing. Peter Baláž – primátor Topoľčian, Emília Šatková – predsedníčka okresného výboru Jednoty
dôchodcov Slovenska (JDS), JUDr. Karol Gerhát – poslanec NSK, Vladimír Režo
Dolný rad zľava: Oľga Novotná, Marta Bariaková, Ivan Hubinský – starosta Krušoviec, Mária Novotná, Ing. Štefan Bariak

Zaslúžia si to
Poďakovanie
Touto cestou sa chceme
poďakovať našej občianke Ing.
Magdaléne Haňovej z organizácie Sloboda zvierat za nezištnú
a obetavú pomoc pri odchytávaní zatúlaných psov, ktoré
často ohrozujú bezpečnosť
našich občanov.
Pokarhanie
Fotograﬁa z ulice Studničná
nepotrebuje komentár. Je absurdné, že napriek veľkému úsiliu
obce postarať sa o likvidáciu
všetkého odpadu prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov a kontajnera za
kultúrnym domom, pravidelným
vývozom odpadu zo smetných

Čierna skládka za Studničnou ulicou

nádob každý druhý týždeň,
separovaním skla, plastových
ﬂiaš, pneumatík, bielej techniky – elektrospotrebičov sa
nájdu v našom okolí občania,
ktorí neváhali vytvoriť toto obrovské smetisko na urbárskom
pozemku. Verím, že väčšina
občanov využíva možnosti na
legálnu likvidáciu odpadu zo
svojich domácností a snaží sa
robiť všetko pre to, aby sme žili
v peknej a čistej obci. Niektorí
hlupáci sú však nepoučiteľní
a potom to dopadne tak, ako
ukazuje fotograﬁa. Je jasné, že
čiernu skládku budeme musieť
odpratať, ale kto to zaplatí?
Bohužiaľ my všetci z našich daní
a poplatkov.
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Kynológovia opäť zvíťazili v Zoborskej kynologickej lige
Dobre sa bilancuje rok, ktorý sa blíži k svojmu kalendárnemu koncu, hlavne
ak je úspešný.
Môžeme konštatovať, že prašickí kynológovia opäť úspešne uzatvárajú 28. rok
svojej existencie. Splnili ciele, ktoré si predsavzali na Výročnej členskej schôdzi
(VČS). Sú síce dosť vysoké, ale darí sa nám ich aj naplniť, čo nás veľmi teší.
Zúčastnili sme sa viacerých pretekov, spomenieme výsledky:

SVV2 4. miesto. Zároveň až 4 psy úspešne zložili skúšku z výkonu.
Ďalších skúšok 23.11.2013, ktorých usporiadateľ bol KK Prašice v Lehote (pri
Nitre), sa úspešne zúčastnil aj jeden náš psovod a úspešné zvládol skúšku
psa stopára, čo je vrcholová skúška. Psovod Milan Duchoň a jeho pes Xaro
JIPO-ME majú spoločne už všetky vrcholové skúšky – SVV3, SPO (skúška psa
obranára), SPS (skúška psa stopára). Gratulujeme!

11.8.2013 – Bodona – Piešťany – Ľubica Bruchatá s Almou z Pohoria Tribeč
– kat. SVV1 – 1. miesto
P. Detko s Kity z Petrovho dvora – kat. SVV2 - 5. miesto
31.8.2013 – Alekšince – P. Detko s Kity – kat. SVV1 – 2. miesto
7.9.2013 – Čakajovce – P. Detko s Kity – kat. SVV1 – 3. miesto
14. – 15.9.2013 sa konali Majstrovstvá Slovenska v Malom Lapáši pri Nitre v
BVK. Oproti vlaňajšiemu roku, keď nás postúpilo sedem, v roku 2013 to bolo už
desať psovodov z Prašíc. Výsledky sú nasledovné: máme majstra Slovenska –
Peter Pista s Agentom z malého mesta – kat. muži a vicemajstra – Erik Grežďo
s Keisy z Petrovho dvora – kat. dorastenci. Emília Bruchatá so psom Rendym
obsadili 4. miesto v kategórii ženy, Peter Detko s Jolou z Petrovho dvora 5.
miesto – kat.muži.
Všetci súťažili s NO. Ostatným šiestim sa nepodarilo dostať na medailové
pozície: Eva Danišová – Lolla (labrador), Sandra Detková – Kity (NO), Mária
Grznárová – Delinda (NO), Martin Michalides – Gina (NO), Jakub Dojčár – Laila
(zl.retriever), Adam Herda – Bady (labrador). Oproti roku 2012 sa zdá, že máme
menej víťazov, ale konkurencia je čoraz väčšia a väčšia. Preto nás tieto výsledky
tešia.

Prašickí psovodi sa výborne držali aj v Zoborskej Kynologickej
lige (ZKL), po vlaňajšom 2. mieste sme opäť víťazom ZKL pred druhými Čakajovcami a tretími Zbehmi. Tak je to aj v kategórii jednotlivcov:
1. miesto Peter Detko – Kity, 2. miesto Ľubica Bruchatá, 3.miesto J. Králik zo
Zbehov. V ZKL nás reprezentovali títo psovodi: Peter Detko, Ľubica Bruchatá,
Peter Pista, Milan Duchoň, Jaroslav Čačík. KK Prašice žije nielen pretekmi a
výcvikom, aj brigády sú súčasťou dobudovania cvičiska. Konkrétne studňa nám
v tomto polroku dala riadne zabrať.
V tomto roku nás ešte čakajú preteky v Trenčíne, kde sa už tradične končí kynologický rok. Silvestrovsky výstup na Panskú Javorinu netreba ani pripomínať, ten
je u nás tiež tradíciou.

19. – 22.9.2013 sa konali v Českej Roudnici nad Labem Majstrovstvá sveta
FCI-IPO3 vo výkone psov všetkých plemien.
Môžeme s hrdosťou konštatovať, že slovenský psovod zo Senice Jozef
Adamuščin sa stal majstrom sveta. Slovenské družstvo sa stalo majstrom sveta na rok 2013. Sme radi, že priamo v dejisku šampionátu boli
ako diváci dvaja prašickí psovodi a patrili medzi prvých gratulantov našej
reprezentácie. Ďalej sme mali zastúpenie 28.9.2013 v Zbehoch na národnom pohári, kde sa umiestnila Ľ. Bruchatá s Almou – kat.SVV1 na 3.mieste.
5.10.2013 – Pretek prašických kynológov bol organizačne veľmi dobre
zvládnutý podľa ohlasov okolia, dokonca sám rozhodca z Jablonice bol veľmi
spokojný. Účasť 17 psovodov, dokonca zo zahraničia, hovorí za všetko. Víťazkou
sa stala Ľ. Bruchatá – Alma, 1.miesto – SVV1.
Jaroslav Čačík – Ambra z Frenkyho dvora – 2. miesto SVV2, P. Detko – Kity –
MSRvBVK, Malý Lapáš

(zľava: Mária Grznárová, Delinda; Peter Pista, Agent z Malého mesta; Peter Detko,
Jola z Petrovho dvora, Emília Bruchatá, Rendy)

Ďakujeme všetkým, ktorí nám darovali 2 % z daní, a sponzorom,
ktorí nás počas roka podporovali, hlavne na domácich akciách kynologického klubu. V prvom rade je to OÚ Prašice na čele so starostkou Erikou
Nemešovou.
Ďalej sú to menovite:
2. HAPPY DOG – Yveta Trousilová(ČR) – Teplice
3. VA-TA – MVDr. Zoltán Tatarko – Banská Bystrica
4. Zoochov Topoľčany – Marek Matejov – Bojná
5. Krmivá pre psov a mačky Marian Benko – Klátová Nová Ves
6. PEGA – Peter Grežďo – Prašice
7. Z Polytanu sk – Martin Tóth – Nitra
8. Potraviny – Ivan Paluš – Prašice
9. Krčma u Draka – Michal Paluš – Prašice
10. Predajna poľovníckych potrieb – Viera Dzianová – Topoľčany
11. Ján Cabaj – Prašice
12. Chmelár s.r.o. – Rudolf Chmelár – Velušovce
13. Rozličný tovar – Jaroslav Bajzík – Prašice
14. Pekáreň Jacovce – Jaroslav Božik – Jacovce
15. Chovateľské potreby MATYLDA – Sereď
16. Fa discovery Zuzana – Martin Petrus – Prašice
Ešte raz ďakujeme!
P. Detko, D. Bariaková
MSRvBVK, Malý Lapáš

(zľava: Martin Michalides, Gina; Erik Grežďo, Keisi z Petrovho dvora; Eva Danišová, Lola; Sandra Detková, Kitty z Petrovho Dvora; Peter Detko; Jakub Dojčár, Laila; Adam Herda, Baddy)

OFK informuje: Úbytok síl zapríčinil stratu bodov mužstva
A mužstvo dospelých:
Tím pod vedením Michala Konštiaka vstúpil do novej sezóny
2013/2014 s cieľom umiestniť sa po jesennej časti do piateho miesta v tabuľke a získať tak čo najlepšiu pozíciu do odvetných stretnutí
na jar. Do mužstva sa nám vrátil Milan Streďanský, ktorý potvrdil
svoje hráčske kvality a stal sa oporou obrany. Avšak mužstvo nie je
6

o jednom či dvoch hráčoch a akýkoľvek výborný individuálny výkon
nedokáže vyhrať zápas. Mužstvo má najväčší problém v zakončení
– teda chýba strelec tímu, ktorý by dokázal rozhodovať zápasy. V
15 stretnutiach tím vsietil 21 gólov a inkasoval 26 a v tabuľke mu
patrí nelichotivé 13. miesto, čo vôbec nenaplnilo predsezónne
pokračovanie na str. 7
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pokračovanie zo str. 6

ambície. Po výborne zvládnutých prvých polčasoch nedokáže
mužstvo podať rovnako vyrovnaný druhý polčas a úbytok síl vo
viacerých zápasoch bol rozhodujúci pri strate bodov. Na druhej
strane musíme vyzdvihnúť bojovné zápasy proti tabuľkovo lepším
mužstvám, ako sú Tovarníky, Krušovce a Hrušovany. Za zmienku
stojí aj domáci zápas proti mužstvu Závady, ktoré postúpilo do
MO Topoľčany a po remízovom stretnutí v pomere 1:1 nebolo ani
jedno mužstvo spokojné s konečným výsledkom. Tréner verí, že sa
nám v zimnej príprave podarí natrénovať dostatočnú fyzickú kapacitu do jarnej časti a tím bude v tabuľke stúpať až k plánovanému
5. miestu. Tiež očakávame možný príchod nových hráčskych posíl
a tak treba dúfať v lepšie výsledky a podporu divákov.

Žiaci:
Žiaci odštartovali sezónu dvomi výhrami a po 8 stretnutiach
zimujú na 4. mieste s počtom 15 bodov. Tím podáva dobré výkony,
je stále dopĺňaný o hráčov z prípravky, pričom jediným mínusom
je menší počet mužstiev v súťaži a menšia zápasová vyťaženosť
hráčov. Do ďalšej časti súťaže držíme chlapcom palce a veríme
v tabuľový posun smerom k najlepšiemu umiestneniu. Tréner Michal Konštiak.
Por. Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body +/-

1

OFK Tovarníky

8

8

0

0

104 : 8 24

9

2

OFK Veľké Ripňany

8

6

0

2

54 : 15 18

6

3

TJ Družstevník Jacovce

8

5

0

3

45 : 15 15

9

4

OFK Prašice

8

5

0

3

29 : 15 15

0

5

TJ - ŠK Radošina

8

4

1

3

50 : 29 13

1

6

TJ Slovan Bojná

8

4

0

4

38 : 55 12

3

Por. Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

OFK Tovarníky

15 10

4

1

37 : 10

34

10

2

OFK Práznovce

15 10

1

4

42 : 21

31

7

3

TJ Slovan Krušovce

15

9

4

2

32 : 17

31

13

4

OFK Hrušovany

15

8

4

3

21 : 14

28

7

7

TJ Slovan Veľké Bedzany

8

2

1

5

21 : 41 7

-2

5

OFK Metacolor Ludanice

15

7

5

3

35 : 22

26

5

8

OFK Krtovce

8

1

0

7

11 : 63 3

-15

6

TJ Veľké Dvorany

15

8

2

5

32 : 30

26

2

9

OFK Nitrianska Blatnica

8

0

0

8

4 : 115 0

-12

7

OFK Kuzmice

15

7

3

5

28 : 25

24

3

8

TJ Nemčice

15

6

3

6

32 : 30

21

0

9

TJ Zlatý Klas Urmince

15

6

3

6

27 : 27

21

0

10

TJ Slovan Preseľany

15

6

2

7

21 : 25

20

-4

11

TJ Rajčany

15

5

4

6

29 : 26

19

-5

12

TJ Slovan Veľké Bedzany

15

4

6

5

24 : 25

18

-3

13

OFK Prašice

15

3

6

6

21 : 26

15

-9

14

OŠK Závada

15

2

3

10 19 : 33

9

-15

15

TJ Slovan Bojná

15

3

0

12 12 : 34

9

-15

16

OFK Nitrianska Blatnica

15

0

2

13 13 : 60

2

-22

Dorast:
Dorastenci vstúpili do novej sezóny striedavými výkonmi a v 9
stretnutiach tak mužstvo získalo 12 bodov, čo stačí na predbežné
6. miesto v tabuľke. Potešujúcim výsledkom bol konečný stav
11:0 proti rivalovi zo Závady. Súťaž má po odstúpení Tesár len 10
mužstiev, čo skrátilo dĺžku sezóny a tak aj zápasovú prax mladých
nádejných dorastencov použiteľných aj v A–tíme. Chlapcov treba
pochváliť za snahu a popriať im do jarnej časti zápasy s plným
bodovým zápisom. Trénerom je Michal Konštiak.

Prípravka:
Ambície mužstva pod vedením trénera Mgr. Jozefa Grznára sú stále
tie najvyššie a tím mladých hráčov sa stále rozrastá o nové nádeje
futbalu. Po 11 stretnutiach je tabuľové postavenie skvelé, pretože
4. miesto iba tri body za prvými Urmincami nám dáva stále možnosť
hrať o špicu v súťaži. Opäť sa musíme poďakovať rodičom, ktorí
dbajú o športový rozvoj svojich ratolestí a pravidelne vozia svoje
deti aj z okolitých obcí. Verím, že vaše deti sa vám za to odplatia
v podobe skvelých výkonov na ihrisku, ale aj v osobnom živote,
keďže futbal nie je len šport, ale aj rozvoj morálnych vlastností
človeka, nadväzovania nových kontaktov (v súťaži bolo mužstvo
zložené len z dievčat) a disciplíny. Veľa šťastia prajem mladým talentom v jarnej časti sezóny a hlavne aby si užívali radosť z futbalu
a samotnej hry, ktorá je najdôležitejšia. Tréner Mgr. Jozef Grznár.
Por. Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body +/-

1

TJ Zlatý Klas Urmince

11 10 0

1

91 : 13 30

15

2

TJ Slovan Krušovce

11 10 0

1

78 : 8

30

18

3

OFK Tovarníky

11 9

0

2

76 : 17 27

12

4

OFK Prašice

11 9

0

2

41 : 14 27

9

Por. Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body +/-

5

TJ Družstevník Jacovce

11 7

0

4

50 : 34 21

3

1

TJ Slovan Bojná

9

8

1

0

56 : 8

25

10

6

OFK Solčany

11 5

0

6

33 : 23 15

-3

2

OFK Krtovce

9

7

0

2

37 : 23 21

6

7

OFK Krnča

11 5

0

6

35 : 30 15

0

3

TJ Veľké Dvorany

9

6

1

2

30 : 20 19

7

8

OFK Kuzmice

11 4

0

7

20 : 49 12

-9

4

TJ ŠK Radošina

9

5

0

4

28 : 19 15

0

9

TJ Slovan Bojná

11 3

1

7

18 : 41 10

-5

5

OFK Nitrianska Blatnica

9

4

1

4

14 : 18 13

4

10

TJ Rajčany

11 1

1

9

9 : 96

4

-14

6

OFK Prašice

9

4

0

5

27 : 22 12

-6

11

TJ Slovan Bojná Z

11 0

3

8

7 : 73

3

-12

7

TJ Družstevník Jacovce

9

3

1

5

14 : 16 10

-5

12

TJ Slovan Preseľany

11 0

1

10 5 : 65

1

-17

8

TJ Slovan Veľké Bedzany

9

3

1

5

13 : 37 10

1

9

OŠK Závada

9

2

0

7

15 : 43 6

-9

10

OFK Veľké Ripňany

9

0

1

8

16 : 44 1

-11

11

OFK Tesáre (odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

0

Mgr. Jozef Grznár
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Spoločenská kronika obce Prašice za II. polrok 2013
Ladislav Zdichavský
Margita Laciková
Lýdia Beňová
Elena Pokusová
JUDr. Mária Vatrsková
Ladislav Kováčik
Vojtech Michalka
Eva Bruchatá
Erika Nemešová

Manželstvo uzavreli
Ing. Lucia Uríková a Abdulbaki Yildirim
Lukáš Urminský a Nicol Zdichavská
Juraj Zubčák a Silvia Kopincová
Jozef Zelíska a Ing. Iveta Fusková
Prajeme veľa krásnych chvíľ
na spoločnej ceste životom!

Zlaté svadby

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme!

70 

Anastázia Bruchatá
Anna Palušová
Margita Šimuneová
Mária Krasulová
Ivan Krajčík
Anton Novotný
Edita Hruboňová
Jozef Kišac

80 

Strieborné svadby

Mária Paulovičová
František Paluš
Marta Palušová
Albín Kišac
Michal Barta
Dr. František Urminský
Albín Grežďo
Imrich Paluš

25 rokov manželstva
Pavol Detko a manž. Iveta,
rod. Štefkovičová
Milan Šimune a manž. Eleonóra,
rod. Janegová

Anna Grežďová
František Kišac
Zlata Arztová

Blahoželáme a prajeme ešte veľa spoločne
prežitých rokov v zdraví a v láske!

Mária Záhradná

50 rokov manželstva
Milan Martinček a manž. Mária,
rod. Urminská
Štefan Kišac a manž. Hedviga,
rod. Mahriková

V súčasnosti je najstarším občanom
František Boháčik (96 r.).

Narodili sa
Maxim Ivaška, Filip Petrina,
Eliška Herdová, Viktória Pešlová,
Tomáš Kravárik, Adam Novotný,
Tamara Martinčeková, Sebastián Bubla,
Tara Laciková
Deťom želáme krásne detstvo, plné
lásky, šťastia a zdravia.

90 

Navždy nás opustili

92 

Mária Okšová, Štefan Pešlo,
Katarína Michalková, Vojtěch Herda,
Kvetoslava Cabanová
Marta Reisenauerová
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Životné jubileá

60 

Miloš Vakrčka
Ľubomír Chmelár
Ján Haring
Mária Lojková
Mária Novotná
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