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Vážení občania, milí priatelia!
Opäť prišlo krásne slnečné leto, ktoré
si užívajú najmä naše deti, ktoré sa tešia
z dvoch nádherných mesiacov prázdnin.
Je to čas dovoleniek a oddychu. Zo srdca vám prajem, aby ste tieto letné dni

naplno využili pre radosť a potešenie vás
i vašich detí, vnúčat a pravnúčat, o ktoré
sa mnohí staráte. Nech vás príliš netrápia
úmorné teploty, neznesiteľné sucho alebo prívalové dažde. Najkrajšie ročné obdobie – leto – ujde veľmi rýchlo, a preto si
užívajme každý jeden teplý slnečný alebo

upršaný letný deň, lebo tých sychravých,
studených a tmavých je počas roka oveľa
viac.
E. Nemešová
starostka obce
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V tomto vydaní Prašických noviniek by
som chcela zhodnotiť nielen uplynulý rok,
ale v podstate aj moje takmer štvorročné
pôsobenie vo funkcii starostky obce.
Na jeho začiatku som vám predložila svoje zámery a ciele pre skrášľovanie
a zveľaďovanie našej krásnej obce, ktoré
boli veľmi smelé a náročné vzhľadom na
prebiehajúcu krízu, ale s odstupom času
konštatujem, že sa podarilo urobiť oveľa
viac.
Nevyhnutné rekonštrukcie a opravy
Moji predchodcovia už od roku 1993
sľubovali rekonštrukciu Partizánskej
ulice, podarilo sa to až mne v roku 2013.
Rozsiahlou rekonštrukciou prešla i časť
ul. 1. mája od bývalej pekárne po „Draka“,
časť Mládežníckej ulice, opravili sa veľké
výtlky na Družstevnej a Slnečnej ulici.
Na pomerne novej budove obecného
úradu a centra služieb bolo nevyhnutné opraviť zatekajúcu strechu, vymeniť
nekvalitné okná a odstrániť mreže, pre
ktoré sa okná nedali otvárať, keďže boli
vyklápacie.
Ukončenie revitalizácie
Medzi prvé už prebiehajúce projekty
patrila „Revitalizácia obce“, na ktorú bolo
vynaložených 824 500 €. K neplánovaným výdavkom na Rajči, ktoré sme
museli riešiť pred dokončením miestnej
komunikácie a chodníka na Rajči, bolo

prekvalifikovanie plynovej prípojky na
STL plynovod, rozšírenie STL plynovodu a plynové prípojky v náklade cca
12 500 € pre tri stavebné pozemky, aby
sa rodinné domy, ktoré sa v budúcnosti
postavia, mohli napojiť na plyn, pretože
pôvodne tu bola vybudovaná jedna plynová prípojka pre jeden rodinný dom.
Vďaka tomuto projektu centrum našej
obce zmenilo svoj vzhľad. Projekt bol
ukončený v jarných mesiacoch 2012.
Obec vynaložila vlastné zdroje na
dostavbu parkoviska pred obecným
úradom a komunikácie od bývalej
pekárne po budovu obecného úradu,
s ktorými projekt nepočítal. Zmodernizovali sme verejné osvetlenie inštalovaním úsporných indukčných svietidiel
na ul. Nemečkovská, Žalmanová, Lipová,
Krátka, Okšovská, časť ul. 1. mája, Budovateľská a Duchonka.
V jarných mesiacoch obecné zastupiteľstvo schválilo zmeny a doplnky územného plánu č. 1, vďaka
ktorým je centrum obce rozšírené po
zdravotné stredisko, Partizánsku ulicu
smerom k novej zástavbe na ul. Lipová
a Krátka, pokračuje cez Slnečnú ulicu
a Nemečkovskú cestu.
Výstavba kanalizácie pokračuje
Prioritou však bolo zabezpečenie
rekonštrukcií miestnych komunikácií
v obci, čomu však zákonite musela pred-

chádzať výstavba kanalizácie. Túto úlohu
sa darí plniť, keďže za posledné tri roky sa
vybudovala kanalizáciu na ul. Partizánska, Mlynská i Mládežnícka. Následne
bola zrekonštruovaná časť štátnej cesty
od budovy obecného úradu po „Draka“,
miestna komunikácia Partizánska po
predajňu potravín a sčasti ul. Mládežnícka.
Začiatok výstavby „Kanalizácie 4. stavby súboru stavieb“ je naplánovaný na
september 2014. V súčasnosti prebieha
verejná súťaž, po ktorej bude nasledovať
elektronická aukcia. Táto stavba obsahuje splaškovú kanalizáciu na uliciach Žalmanová, Studničná, Nemečkovská cesta,
lokalita „Pri Drobcovi“, s prepojením cez
potok Železnica na prečerpávaciu stanicu na ul. Slnečná. V dokumentácii sa
rieši výstavba líniovej stavby, 47 kanalizačných odbočiek gravitačných, 20 kanalizačných odbočiek tlakových a 3 verejné čerpacie stanice.
Počas výstavby dôjde k zhoršeniu
životných podmienok pre obyvateľstvo stavebnou činnosťou pri výkone
zemných prác. Po jej realizácii bude mať
stavba veľmi priaznivý vplyv na životné
prostredie, a preto veríme, že občania
strpia rôznu výkopovú techniku a pracovné nasadenie na jednotlivých uliciach počas výstavby.
Finančné prostriedky na výstavbu obec
získala z Environmentálneho fondu,
pokračovanie na str. 2
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pričom 5% nákladov bude spolufinancovať z vlastných zdrojov.
Na Slnečnej ulici je potrebné vybudovať ešte dažďovú kanalizáciu, súčasťou
ktorej je výstavba trvalých zemných
hrádzí určených na sedimentovanie
splachov ornice z polí počas prívalových
dažďov pred ich vtokom do zastavaného
územia. Takto zachytená voda bude potom zaústená do pripravovanej dažďovej
kanalizácie.
Po dokončení stavby dažďovej kanalizácie na Slnečnej ulici je možné začať
s výstavbou chodníkov, rekonštrukciou miestnej komunikácie a výstavbou
chodníka na Partizánskej ulici, na ktoré
už je pripravený projekt.
Dočkalo sa i zdravotné stredisko
Vo volebnom programe som sa tiež
zaviazala zabezpečiť rekonštrukciu schátralého zdravotného strediska. Obec
na jeho celkovú obnovu získala grant
zo Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry Bratislava, kde bolo preinvestovaných cca 150 000 €.
Separovanie odpadu je
v súčasnosti nevyhnutné
Od 1. januára tohto roku pribudli obciam a mestám viaceré povinnosti vyplývajúce z novely zákona o odpadoch.
Okrem iného budú musieť zohľadňovať
novú hierarchiu odpadového hospodárstva a mať prehľad o celom materiálovom toku až po konečné zhodnotenie odpadu. Okrem toho zákon
ukladá každej obci povinnosť zaviesť
a vykonávať triedený zber komunálneho
odpadu, a to papiera, plastov, skla, kovov
a biologicky rozložiteľného odpadu!
Prašice sa stali jednou zo 63 obcí
v rámci Nitrianskeho kraja, kde sa zavádza separovaný zber odpadu. Súčasťou
tohto projektu sú 2 stavebné objekty –
kompostáreň vo Výčapoch-Opatovciach
a dotrieďovacie haly s linkami v Lužiankach, 2 drviče, 2 traktory, veľkoobjemové
kontajnery na veľké upratovanie v obci,
ale aj menšie kontajnery na kovy a ďalšie
zariadenia, ktorých je obec spoluvlastníkom.
Ponitrianske združenie obcí pre
separovaný zber a nakladanie s odpadmi, ktorého členom je aj naša obec,
zavádza od 1.7.2014 projekt separácie
skla, papiera, plastov a biologicky rozložiteľného odpadu v zmysle platnej legislatívy, ktorá je pre všetkých obyvateľov
záväzná.
Prečo je vlastne nevyhnutné
triediť odpad?
Dôvodov skutočne nie je málo.
Správne triedenie, teda separovanie
odpadu zabezpečuje, okrem iného,
čistejšie životné prostredie, šetrí prírod-

né zdroje surovín a energie, redukuje
množstvo odpadu na skládkach, vrátane čiernych, ktoré sa takto eliminujú,
a umožňuje sa opätovné využitie odpadu recykláciou. Existuje však aj ďalší
dôvod. Skládkovanie bude v budúcnosti
stále drahšie, nakoľko skládky enormne
zaťažujú životné prostredie a verejnosť
ich výstavbu na svojom území odmieta.
Separovanie nie je lacná záležitosť,
bude však lacnejšie ako skládkovanie.
Na to, aby sa separovanie odpadu
definitívne stalo prirodzenou činnosťou,
mali by sme si osvojiť jeho jednoduché
pravidlá, o ktorých vás priebežne informujeme. Do tohto projektu je zapojených 24 000 domácností troch okresov
s počtom 72 000 obyvateľov. Aj preto
vás, vážení občania žiadame o trpezlivosť pri jeho zavádzaní do praxe
a dodržiavaní všeobecne záväzného nariadenia a pokynov vedenia obce.
Pevne veríme, že tento spôsob nakladania s odpadmi nájde u vás pozitívnu
odozvu a spolu sa nám podarí vniesť
poriadok do odpadového hospodárstva, zbaviť sa čiernych skládok a ozdraviť životné prostredie pre budúce generácie.
Nový harmonogram od 1. septembra
V týchto dňoch každá domácnosť dostane Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu.
Tento polrok do konca decembra 2014
bude skúšobným pre jednotlivé zložky odpadu, počas ktorého budeme
sledovať množstvá vyseparovaného
odpadu v závislosti od počtu vývozov
s cieľom, aby sa od januára 2015 ustálil
harmonogram vývozov jednotlivých
zložiek odpadu podľa skutočných potrieb našich občanov. Z dôvodu šetrenia
miesta v nádobách vás žiadame o snahu minimalizovať všetky zložky odpadu
(hlavne plastové fľaše, tetrapaky a iné
obaly, ktoré treba stláčať). V prípade,
že tak neurobíte, smetné nádoby budú
v kratších intervaloch preplnené a v blízkosti vašich bytoviek môžu vznikať
dočasné skládky odpadu, ktorý sa nezmestil do zberných nádob.
Musím na záver zdôrazniť, že
zaplatením poplatku za komunálny
odpad má občan zaplatenú aj službu
vývozu separovaného zberu odpadu.
Separovaný zber sa začína od 1. septembra 2014.
Občania o byty neprejavili záujem
Neuskutočnila sa prestavba budovy
bývalého obecného úradu na byty. Je
vypracovaná štúdia rekonštrukcie a nadstavby objektu na získanie dvanásť jedno- a dvojizbových bytov.
Keďže o túto formu bývania občania
neprejavili záujem, obec zatiaľ poskytla
tieto priestory pre fit centrum FITKO, kde

sa pod odborným vedením Lukáša Michalku pravidelne cvičí kruhový tréning
a funkčný tréning light. Posilňovňa je
pre všetky vekové kategórie a teší sa
veľkému záujmu.
Obec platila za nezmyselné chyby
predošlého vedenia
Obec viedla dlhoročný spor s Ing.
Vincentom Brezničanom z Ingpors,
s.r.o. Dolné Vestenice, ktorý sa začal
ešte 3.11.2006. Pán Brezničan poslal na
obecný úrad prostredníctvom Okresného súdu Topoľčany platobný rozkaz , ktorým žiadal o zaplatenie sumy
1 677 211 Sk (55 673,21 €) za práce
naviac, ktoré vraj vykonal na bytovom dome s 8 bytovými jednotkami
výstavbou prístrešku s dvomi vchodmi,
z ktorých sa vstupuje do ôsmych samostatných vchodov. Nájomníci v tejto bytovke v tom čase už viac ako rok bývali.
Počas takmer 8 rokov trvajúcom spore
bolo vykonaných množstvo šetrení, obhliadok na mieste a znaleckých posudkov, ktoré nariadil okresný súd. Súd
zároveň predvolával svedkov, stavebný
dozor, stavebný úrad, bývalého starostu
obce. Bývalý starosta p. Pavol Suchoň,
ktorý bytovky staval, sa k veci nechcel
vyjadriť, na nič sa nepamätal, a tak dokazovanie opodstatnenosti tvrdení Ing.
Brezničana zostalo iba na súdnych znalcoch a sudcoch okresného a krajského
súdu.
Celková cena prístrešku stanovená
podľa jednotkových cien vypočítaná
súdnym znalcom bola 30 781 €, a nie
55 673 €. Zároveň sa museli dokazovať
a znalecky ohodnotiť práce, ktoré firma Ingpors nevykonala, ale boli jej
zaplatené. Tieto boli vyčíslené sumou
11 058 €.
Na základe týchto dokazovaní a výpočtov Okresný súd zaviazal obec zaplatiť
Ing. Brezničanovi sumu 19 722,87 € +
úroky vo výške 14 % odo dňa podania
žaloby od 6.11.2006, ktoré predstavovali sumu 20 569 €. Súdne trovy stáli obec
2 657 €. V apríli 2014 obec musela teda
za nezmyselné chyby predošlého vedenia zaplatiť spol. s.r.o. Ingpors Dolné
Vestenice sumu cca 40 291 €, ktoré boli
pôvodne určené na dostavbu miestnych
komunikácií Mlynská a Partizánska.
Vymenené okná na obecnom úrade
Budova obecného úradu, napriek
tomu, že patrí k pomerne novým
stavbám v obci, mala také závažné nedostatky, že obec sa musela najskôr vysporiadať so zatekajúcou rovnou strechou,
cez ktorú tieklo do všetkých kancelárií,
chodieb a archívov. Drevené okná
a dvere na budove zase spôsobovali
neúmerný únik tepla počas vykurovacieho obdobia. Pre osadené mreže sa niektoré nedali vôbec otvárať. Zvuková sig
pokračovanie na str. 3
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nalizácia sa kedykoľvek spúšťala, pretože
vietor pohol závesmi. Obec preto uvítala ponuku ZSE na poskytnutie grantu
na zníženie energetickej náročnosti vo
verejných budovách. Za získané prostriedky tohto grantu obec vymenila
časť okien na obecnom úrade a podľa
finančných možností bude postupne
vymieňať tieto nekvalitné okná za nové
na celej budove.

Na budúci rok oslávime jubileum
Obec na budúci rok, presne 12. júna,
oslávi 770. výročie od prvej písomnej
zmienky o obci, k čomu vyjde monografia o živote obce za posledných 10 rokov
a bude veľkolepá oslava.

•

Kultúrny dom dostane nový šat
Aj 40-ročná stavba kultúrneho domu
zateká a chátra. Obec pripravuje projekt
zateplenia kultúrneho domu, ktorého
hlavným zámerom riešenia je tepelnoizolačne vylepšiť stav budovy. Prostriedky na túto obnovu budú z Environmentálneho fondu s 5% spoluúčasťou
obce.

•

Správa bytov na profesionálnej úrovni
Obec je vlastníkom piatich nájomných
bytových domov so 44 nájomnými bytmi. Keďže správa bytov bola pre obec
veľmi náročná, pretože obec nezamestnáva kvalifikovaných odborníkov na
správu a údržbu, na ktorú majú nájomníci bytov nárok, zverila správu bytov
od 1.5.2013 správcovi Službytop firmy
Hermann SK, spol. s r.o., Tovarníky, ktorý
zabezpečuje správu domového a bytového fondu na vysokej profesionálnej úrovni a k spokojnosti nájomníkov.
Táto správa zahŕňa prevádzku, údržbu,
revízie, prehliadky a skúšky VTZ, opravy
spoločných častí, spoločných zariadení,
príslušenstva, vrátane zabezpečenia
plnení spojených s užívaním bytov.
Správca je denne 24 hodín pripravený
reagovať na požiadavky nájomníkov.

•
•
•
•
•

Spolupráca s našimi organizáciami
Obec úzko spolupracuje so všetkými
spoločenskými organizáciami v obci.
Sme hrdí na to, že sa podarilo zaktivizovať Dobrovoľný hasičský zbor – máme
hneď dve družstvá, ženské i mužské,
ktoré sa zúčastňujú na súťažiach
a úspešne reprezentujú obec.
Úspešne pracuje základná organizácia
Jednoty dôchodcov pod vedením Márie
Novotnej a už tradične k najlepším patria naši kynológovia na čele s Petrom
Detkom. Vďaka Poľovníckemu združeniu
Brezina naše deti zažili nádherný Deň
detí, ktorý pre ne pripravili poľovníci.
Podujatie bolo vydarené, varili guláš,
organizovali rôzne súťaže, deti boli
ocenené. Sponzorom bola okrem obce
aj poisťovňa Allianz.
Počas kultúrnych podujatí obce, akými
sú tradície pochovávania basy, stavanie
mája, poďakovanie za úrodu, vianočný
program, či iných aktivít, program spestruje folklórna skupina Prašičan, ktorá
od 1. januára 2014 pracuje pod vedením
p. Guliša z Nemečiek.

•

•

•
•

Pripravované projekty
pre nastávajúce obdobie:
dobudovanie kanalizácie na
ul. Slnečná, Budovateľská,
Družstevná, ul. 1. mája
výstavba chodníkov na ul. Slnečná
a rekonštrukcia MK
projekt obnovy domu smútku,
výstavba prístrešku pred hlavným
vchodom, ozvučenie a prestavba
parkoviska, výsadba zelene na verejných priestranstvách na cintoríne
parkovisko pred zdravotným
strediskom
dobudovanie miestneho rozhlasu
doplnenie kamerového systému
rekonštrukcia kabín pre OFK
korčuliarska dráha na ihrisku
výstavba sociálneho zariadenia
pre areál kostola
kultúrne pamiatky – Trojičný stĺp,
sv. Vendelín, sv. Urban
revitalizácia rozšírenej centrálnej
zóny obce

Vážení občania,
chcem vás ubezpečiť, že služba v prospech
obce je zároveň našim poslaním k zlepšeniu života nás všetkých. Uvítame každú
dobre mienenú radu alebo pomoc, ktorú
po dôkladnom zvážení budeme môcť
využiť ku prospechu väčšiny našich obyvateľov.
Zároveň vás prosím o zhovievavosť a trpezlivosť pri problémoch, ktoré vznikajú pri
každej výstavbe, či väčšej akcii, ktorá sa
uskutočňuje na území našej obce.
Na záver chcem poďakovať všetkým
občanom za pomoc a podporu, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnej
kontrolórke obce, všetkým pracovníkom
obecného úradu a kultúry a všetkým dobrým ľuďom okolo mňa, ktorí stoja pri
mne, radia a pomáhajú mi, vďaka čomu sa
naša obec stále drží na popredných miestach v mnohých oblastiach života.
Počas môjho pôsobenia mám neustále
na pamäti sľub starostu, ktorým som sa
zaviazala na svoju česť a svedomie, že
budem riadne plniť svoje povinnosti a že
zákony a ostatné právne predpisy budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Či sa mi to naozaj podarilo a do akej miery
som naplnila svoje sľuby a vaše predstavy,
ponechávam na vaše zváženie.
Erika Nemešová
starostka obce

Vyberáme z práce obecného
zastupiteľstva v I. polroku 2014
Obecné zastupiteľstvo v našej obci zasadalo od
vydania decembrových Prašických noviniek trikrát.
Na svojom 26. riadnom zasadnutí
dňa 13.2. 2014 OZ schválilo:
• vyhlásenie spôsobu a vykonanie voľby hlavného
kontrolóra obce Prašice v zmysle § 18 a ods. 2
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení
• zriadenie obecného hasičského zboru v zmysle
§ 33 zák. č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi
• úpravu rozpočtu obce č. I/2014
• plány práce komisií Obecného zastupiteľstva
na rok 2014
• prenájom priestorov bývalej pizzerie pre Miloša
Bodiho a Denisu Tlstú za sumu 2000 € ročne
+ energie.
• predaj pozemkov v zmysle § 9 a, ods. 8, písm. b)
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v celkovej
sume 9065 €
Na zasadnutí 9. 4. 2014 zvolili:
• Ing. Máriu Hrubú do funkcie hlavného kontrolóra
obce s nástupom do práce dňa 18. 4. 2014
na ustanovený týždenný pracovný čas
11, 25 hod./ 30% pracovný úväzok/
Schválili:
• Územný plán obce Prašice – Zmeny a doplnky č.1
• VZN č. 1/2014 o vyhlásení záväzných častí
Územného plánu obce Prašice
• predaj pozemkov v zmysle § 9 a, ods. 8, písm. b)
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v celkovej
sume 9065 €
• použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu na úhradu splátky istiny voči žalobcovi
– spoločnosti Ingpors, s. r. o. vo výške 5 600,00 €.

Dňa 30.6.2014:
zvolili:
• Ing. Katarínu Bruchatú a Alenu Vavákovú za
obecný úrad a Ing. Jozefa Michalku a Mgr. Lýdiu
Markovú z radov poslancov obecného zastupiteľstva do rady školy
nesúhlasili:
• so žiadosťou P. Suchoňa, bytom Budovateľská
609/49, 956 22 Prašice, o opisovanie vodomeru,
ktorý sa nachádza na vodovodnom potrubí na
polievanie záhrady
uložili:
• mandátovej komisii overiť splnenie podmiepokračovanie na str. 4
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nok pre zánik mandátu poslanca Mgr. Ľubomíra
Pauloviča z dôvodov uvedených v § 25 ods. 2
písm. g) zákona č.102/2010 Z.z – t. j. pre neúčasť
na zasadnutiach obecného zastupiteľstva počas
jedného roka

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
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schválili:
zápis do kroniky obce Prašice za rok 2013
plán práce hlavnej kontrolórky obce na II.
polrok 2014
záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné
hospodárenie bez výhrad
použitie prebytkového rozpočtového hospodáre
nia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo
ŠR v sume 65 495,40 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, na tvorbu
rezervného fondu
úpravu rozpočtu č. V/2014
VZN č.2/2014 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Prašice
VZN č.3/2014 o poskytovaní opatrovateľskej
služby a spôsobe určenia a výšky úhrady
VZN č.4/2014 o verejných vodovodoch a kanalizáciách v zmysle zákona č. 276/2001 Z.z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov
VZN č.5/2014 o prenajímaní obecných bytov
prideľovaných v súlade s požiadavkami ŠFRB
poskytnutie dotácie pre DHZ Prašice vo výške
2 500 €
prenájom nehnuteľného majetku (bufet SPIRIT
v ATC) vo vlastníctve obce za sumu 400 € ročne
pre Dejovú Martu, bytom Štúrova 526/9, 956 31
Krušovce
nájomné pre firmu LD RELAX s.r.o., ul. 1.mája
209, 956 22 Prašice, za ATC Duchonka na rok 2014
vo výške 2 000 €, suma bude uhradená v hotovosti do pokladne, resp. na účet obce Prašice
príspevok na stravu pre deti z obce Prašice vo
výške 0,13 € na jeden obed v školskom
roku 2014/15
príspevok na cestovné pre deti z obce Prašice ulíc Okšovská, Novosvetská a z Duchonky vo výške
0,40€ na jeden deň v školskom roku 2014/15
predaj pozemkov v zmysle § 9 a, ods. 8, písm. b)
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v celkovej
sume 10 851 €
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Vo voľbách obecného zastupiteľstva
v Prašiciach na jar v roku 2014 ma poslanci opätovne zvolili do funkcie hlavnej
kontrolórky na nasledujúce obdobie.
Vzhľadom na to, že funkciu hlavnej kontrolórky obce Prašice vykonávam počas
obdobia šiestich rokov a na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva sa stretávam
s relatívne malou účasťou verejnosti, chcela by som občanom Prašíc predložiť zopár
čísiel o vývoji hospodárenia obce za niekoľko posledných rokov.
Obec Prašice v období od roku 2011
až do 30.6.2014 hospodárila s prebytkom, čo môžeme vidieť aj z nasledujúcej
tabuľky, a to aj po započítaní výsledku
hospodárenia finančných operácií. To
znamená, že obec pri financovaní či už
bežných výdavkov, ktoré sa týkajú každodenného chodu obce, ale aj pri financovaní investičných výdavkov, postupovala racionálne s ohľadom na celkové
možnosti obce. V prvom rade sa snažila
znižovať úverovú zadlženosť obce, ktorá
súvisela s veľkými investíciami v predchádzajúcich obdobiach, samozrejme
v prospech všetkých občanov obce,
a následne voľné vlastné resp. získané finančné prostriedky prostredníctvom rôznych kapitálových a bežných transferov
investovať do zhodnocovania majetku
obce.
Vývoj výsledku hospodárenia
Obce Prašice
(viď. tabulka na konci článku)
V období od roku 2010 aj napriek
tomu, že v oblasti príjmov dochádzalo
k poklesu príjmov z podielových daní
zo ŠR, sa obec snažila bez zvyšovania
zaťažovania občanov hľadať iné zdroje
na financovanie svojich plánov. Hlavne
na financovanie kapitálových výdavkov
hľadala možnosti čerpania prostriedkov
z Environmentálneho fondu, z Úradu
vlády SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, VÚC Nitra, MAS SOTDUM
a pod.
V priebehu obdobia rokov 2010 až po
súčasnosť obec realizovala nasledovné
investičné akcie:

Rok 2010:
Bola realizovaná rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou v Prašiciach
vo výške 811 230,- EUR, a to 666 862,EUR sa vyfinancovalo z eurofondov cez
Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR a 144 368,- EUR z vlastných
a návratných zdrojov. Ako bežný transfer získala obec 53 493,- EUR, ktoré
boli účelovo viazané na financovanie
vybavenia interiéru školy a vybavenie
počítačovou technikou. Sumu 3 500,EUR poskytla obci NR SR na zakúpenie
žalúzií pre školu.
Na projekt „Výstavba kanalizácie
a ČOV – 3. stavba“ boli použité finančné
prostriedky vo výške 63 669,- EUR,
pričom 60 000,- EUR bola dotácia z Environmentálneho fondu a ostatné boli
vlastné prostriedky obce.
Z vlastných finančných prostriedkov
bolo realizované aj dobudovanie multifunkčného ihriska v sume 11 367,- EUR
a rekonštrukcia sociálnych zariadení
v kultúrnom dome vo výške 8 146,- EUR.
Z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bolo uskutočnené dofinancovanie výstavby 8 bytových jednotiek blok „A“ v hodnote 18 131,- EUR.
Rok 2011:
Vlastné finančné zdroje obce boli
využité na realizáciu projektu plynofikácia „Rajča“ vo výške 11 239,- EUR, na
zakúpenie osobného motorového vozidla vo výške 10 500,- EUR, na čo sa použili
aj prostriedky z predaných starých motorových vozidiel.
V tomto roku sa realizovala aj veľká
investičná akcia „Revitalizácia centrálnej
časti obce“ v hodnote 789 495,- EUR,
z ktorej časť vo výške 722 997,- EUR
zafinancovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR a druhá časť vo výške
66 498,- EUR bola financovaná z vlastných a návratných zdrojov. V súvislosti
s týmto projektom Ministerstvo pôdohospodárstva SR poskytlo obci dotáciu
na bežné výdavky v sume 8 369,- EUR.
Na výstavbu vodomernej sústavy
v ATC Duchonka v hodnote 2 377,- EUR
boli použité vlastné finančné prostriedky, ako aj na dofinancovanie rekonštrukcie sociálnych zariadení v kultúrnom
dome v Prašiciach vo výške 8 146,- EUR.
pokračovanie na str. 5

pokračovanie zo str. 4

Rok 2012:
Aj v tomto roku sa obec snažila o realizáciu zaujímavých projektov. Bola
vypracovaná urbanistická štúdia na
prestavbu bývalého obecného úradu
na nájomné byty v hodnote 1 500,- EUR
financovaná z vlastných zdrojov. Vlastné finančné prostriedky boli použité na
rekonštrukciu zariadení na ČOV v hodnote 12 497,- EUR, na dofinancovanie
rekonštrukcie sociálnych zariadení
v kultúrnom dome v Prašiciach vo výške
6 109,- EUR, na výstavbu elektrického
rozvádzača v ATC Duchonka v sume
1 596,- EUR, na rekonštrukciu miestneho
rozhlasu vo výške 1 120,- EUR a zakúpenie nového ekonomického a daňového
softvéru v hodnote 2 361,- EUR.
Z Ministerstva pôdohospodárstva SR
bola poskytnutá dotácia na pokračovanie dofinancovania investičného
projektu revitalizácie obce vo výške
5 810,- EUR a na bežné výdavky prostredníctvom eurofondov dotácia vo
výške 8 216,- EUR.
Pokračovalo sa v projekte „Výstavba
kanalizácie – 3. stavba I. časť“, ktorý je
členený na niekoľko častí podľa jednotlivých ulíc v obci Prašice. Hodnota tohto
kapitálového výdavku bola 207 942,EUR, pričom z Environmentálneho fondu bolo financované 198 012,- EUR
a 9 930,- EUR z vlastných zdrojov financovania.
Na opravu miestnej komunikácie na
ul. 1. mája poskytol dotáciu Úrad vlády
SR vo výške 15 000,- EUR a z vlastných
zdrojov bola financovaná rekonštrukcia
cesty na ul. 1. mája v hodnote 17 473,EUR.
Rok 2013:
Obec v roku 2013 pokračovala v rekonštrukcii a výstavbe miestnych komunikácií a chodníkov. Vlastné prostriedky
obec použila na rekonštrukciu cesty na
ul. 1. mája vo výške 11 430,- EUR. Na
rekonštrukciu chodníka pre peších na
ul. Partizánska získala dotáciu z VÚC Nitra vo výške 3 135,- EUR a 4 493,- EUR išlo
z vlastných zdrojov.
Rekonštrukcia
odvodňovacieho
kanála na ul. Partizánska bola v hodnote 22 904,- EUR, pričom časť vo výške
21 505,- EUR bola financovaná z Environmentálneho fondu a vlastné zdroje boli
v sume 1 399,- EUR.
Na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. Partizánska v hodnote 35 151,EUR prispel Úrad vlády SR čiastkou
15 000,- EUR, zvyšok bol financovaný
z vlastných prostriedkov.

Sumu 363 133,- EUR obec investovala do projektu „Výstavba kanalizácie
3. stavba“, na čo z Environmentálneho
fondu získala dotáciu vo výške 344 727,EUR a zvyšných 18 406,- EUR financovala
z vlastných zdrojov.
Ako kapitálový výdavok bola financovaná projektová dokumentácia „Kanalizácia – 4. stavba“ v sume 6 908,- EUR.
Sumu 24 424,- EUR vložila obec z vlastných zdrojov do rekonštrukcie verejného
osvetlenia s cieľom znížiť celkové náklady na spotrebu elektrickej energie obce
a na údržbu verejného osvetlenia.
Na rozvoj obce, t. j. realizáciu zmien
územného plánu, na nákup kuchynského
vybavenia pre školskú jedáleň a na obstaranie kamerového systému v obci išlo
10 517,- EUR, pričom na kamerový systém bola poskytnutá dotácia vo výške
5 000,- EUR z Ministerstva vnútra SR.
Rekonštrukciu Zdravotného strediska v Prašiciach vo výške 132 068,- EUR
financovala Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je zriadená Ministerstvom hospodárstva SR, v hodnote
130 850,- EUR v súvislosti s pilotným
projektom „Energetická efektívnosť vo
verejných budovách“ a z vlastných prostriedkov obce na tento projekt išla čiastka 1 218,- EUR.
Rok 2014:
Negatívny dopad na rozpočet Obce
Prašice má ukončený prehratý súdny
spor s firmou Ingpors, s.r.o., so sídlom
v Dolných Vesteniciach, ktorý trvá od
roku 2006. Ide o nezaplatené vykonané
stavebné práce pri výstavbe 8 bytových
jednotiek, ktoré obec musela v roku
2014 zaplatiť z kapitálových výdavkov
vo výške 19 723,- EUR a s tým súvisiace
úroky z omeškania od roku 2006 vo výške
20 569,- EUR a súdne trovy v hodnote
2 657,- EUR, ktoré sú súčasťou bežných
výdavkov.
Na základe požiadaviek občanov boli
vlastné finančné prostriedky vo výške
2 632,- EUR použité na financovanie
zmien a doplnkov územného plánu.

Suma 13 150,- EUR z vlastných zdrojov
išla na dofinancovanie verejného osvetlenia a 3 500,- EUR na verejné obstaranie
a zhotovenie projektovej dokumentácie
„Rekonštrukcia kultúrneho domu“.
Veľmi pozitívne hodnotím prístup obce k občanom v oblasti sociálnej politiky, ktorý sa realizuje formou
príspevkov na stravu pre starších občanov, príspevkov na opatrovateľskú službu, formou poskytovania poukazov na
nákup potravín pre starších občanov,
jednorazovej finančnej sociálnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi
a príspevkov na dopravu a stravné pre
žiakov Základnej školy s materskou školou v Prašiciach.
Pre obec Prašice je charakteristická
bohatá kultúrna a športová činnosť.
Občania, resp. združenia, organizácie
aj s podporou obce formou dotácií
a príspevkov organizujú rôzne kultúrne
a športové akcie.
Obci Prašice sa úspešne darí znižovať
percento úverovej zadlženosti obce.
Od roku 2011, kedy na jedného obyvateľa
pripadal dlh vo výške 242,73 EUR, došlo
k 31.12.2013 k poklesu dlhu na jedného
obyvateľa na 177,93 EUR, t. j. o 64,80 EUR.
Obci sa podarilo znížiť dlh z 500 510,59
EUR v roku 2011 na 361 380,94 EUR
v roku 2013, t. j. o 139 129,65 EUR, pričom
za toto obdobie bolo zrealizovaných niekoľko investičných akcií z vlastných zdrojov. Došlo k poklesu percenta úverovej
zadlženosti obce, t. j. podielu sumy dlhu
obce na skutočných bežných príjmoch
predchádzajúceho rozpočtového roka,
a to z 50,65 % v roku 2011 na 32,33 %
v roku 2013, t. j. o 18,32 percentuálneho
bodu.
Priala by som občanom obce Prašice,
aby aj naďalej pokračovali v dobrom
nasmerovaní vývoja života obce, ako aj
v pozitívnom hospodárení obce, hoci to
nie je vždy ľahké.
Ing. Mária Hrubá
hlavná kontrolórka obce Prašice

Vývoj výsledku hospodárenia Obce Prašice
Ukazovateľ v EUR:
Výsledok hospodárenia obce
(+ prebytok/-schodok)

2011
+62 032

2012
2013
30. 6. 2014
+117 886 +156 638 +139 364

V tom: bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Výsledok hospodárenia obce
vrátane FO (+prebytok/-schodok)

+67 202
-5 170
-42 396
+19 636

+24 929
+92 957
-111 103
+6 783

+183 139
-26 501
-88 352
+68 286

+144 438
- 5 074
- 36 558
+102 806
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V roku 2011sme vám v Prašických
novinkách predstavili jubilanta, nášho
spoluobčana Jozef Michalku, ktorý sa
dožil okrúhlych 100 rokov. V tomto čísle
máme tú česť predstaviť vám ďalšiu našu
rodáčku, ktorá si rovnaké vzácne jubileum pripomenula začiatkom tohto roka.
V tomto roku oslávila naša rodáčka
Mária Kišacová krásne životné jubileum – 100 rokov. Narodila sa 18. januára
1914 v Prašiciach. Tu prežila detstvo
a mladosť. V roku 1938 odišla pracovať do
nemocnice v Brne. Tu 6. 11. 1938 vstúpila
do Kongregácie Milosrdných sestier
III. Rádu sv. Františka v Brne a prijala
meno S. M. Kasilda. V tom čase tam
absolvovala zdravotnú školu.
Potom pracovala ako zdravotná sestra na infekčnom oddelení
v Brne, neskôr na detskom oddelení
v Jihlave a Třebíči. V roku 1956 bola
pridelená ako zdravotná sestra do
domova dôchodcov do Marián-

skych Lázní, kde opatrovala starých ľudí
a pomáhala v práčovni.
Po odchode do dôchodku prešla do
domova pre sestričky do Lechovíc na
Morave. Od roku 1994 žije v kláštore
v Brne. Dožila sa krásnych 100 rokov
a teší sa pomerne dobrému zdraviu. Má
výbornú pamäť. Je samostatná, pohybuje sa pomocou chodítka, sama sa prepraví výťahom.
Naša oslávenkyňa nikdy nezabudla na svoju rodnú dedinku Prašice, kde
vyrastala. Pokiaľ jej nohy slúžili, chodila

každý rok na dovolenku do Prašíc k rodine. Najradšej chodila na dovolenku na
hody, keď slávime sviatok sv. Jakuba st.,
patróna nášho chrámu, do ktorého veľmi
rada chodila.
Posledných 5 rokov ju už chodí navštevovať rodina. Aj teraz pri jej životnom jubileu mala veľa gratulantov. Všetci jej popriali ešte pevné zdravie a optimizmus,
ktorý ju ani teraz neopúšťa.
Ku gratulantom Márie Kišacovej sa
pripája i redakcia Prašických noviniek.
Vždy je pre nás vzácnosť, keď môžeme priniesť našim čitateľom obraz o našich
rodákoch, obzvlášť pri takejto krásnej príležitosti. Pani Márii Kišacovej
želáme, aby mala pred sebou ešte
veľa krásnych a plnohodnotných
rokov života medzi svojimi blízkymi
a spomienky na prežité roky nech jej
pomáhajú prekonávať ťažšie chvíle
jej životnej púte.
S. Dojčárová
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v triede špecializovanej na matematiku
a fyziku. Po maturite nastúpil na štúdia na
Cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu
do Bratislavy. Tu vyštudoval aj byzantský
obrad Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá bola
po rokoch opäť štátom povolená. V roku
1976 riadne ukončil štúdium teológie.

Vdp. Mgr. Ľubomír Matejovič sa narodil
23. augusta 1953 v Topoľčanoch rodičom
Františkovi a Oľge (rod. Gašparíkovej) Matejovičovcom. Má štyri sestry: Boženu, Evu,
Máriu a Oľgu. Toho času pôsobí ako dekan
– farár Gréckokatolíckej cirkvi v Bratislave –
Petržalke.
Študentské roky
Základnú školu ukončil v Prašiciach.
V roku 1971 zmaturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Topoľčanoch,
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S vysvätením musel počkať
Pretože chcel byť ženatým gréckokatolíckym kňazom a v tom čase ešte nemal
vážnu známosť, musel počkať s vysviackou. V gréckokatolíckej cirkvi môže byť
vysvätený ženatý muž, ale po vysviacke
sa už ani tam kňaz ženiť nemôže. V roku
1979 uzavrel sviatostné manželstvo
s Emíliou Kvasnicovou, s ktorou majú dve
deti: dcéru Stanislavu a syna Ľubomíra.
S vysviackou však nastali problémy,
lebo Štátna bezpečnosť (ŠTB) podmieňovala súhlas k jeho kňazskej vysviacke s ich spoluprácou. Otec Ľubomír
Matejovič sústavne odmietal túto spoluprácu. Viachodinové pobyty vo vyšetrovačke ŠTB trvali niekoľko rokov.
Pretože v tom čase sa začínali budovať
výpočtové strediská a bol nedostatok
programátorov, otec Matejovič postgraduálne vyštudoval informatiku a pracoval ako programátor, matematik – ana-

PREDSTAVUJEME VÁM NAŠICH RODÁKOV

lytik a aj ako systémový inžinier a správca
siete.
Pracoval v tajnej cirkvi
V roku 1987 bol vysvätený na Morave
otcom biskupom Nikanorom za diakona
a kňaza. Otec biskup Nikanor sa vzápätí
dostal do nemilosti Štátnej bezpečnosti
a bol zbavený štátneho súhlasu. Nastali
znova problémy aj pre otca Matejoviča,
a preto zostal naďalej pracovať ako informatik a tajne sa venoval duchovnej
práci v tajnej cirkvi, ktorá sa stretávala po
bratislavských bytoch ako aj pred vysviackou. Po roku 1989 nastúpil ako správca farnosti do gréckokatolíckej farnosti
Hradište pri Trebišove. Boli to pohnuté
časy plné napätia a o. Matejovič sa zo
zdravotných dôvodov musel presťahovať
naspäť do Bratislavy, kde ako kňaz vypomáhal.
Pomáhal aj slovenským misionárom
V roku 1998 založil na Slovensku
misijnú organizáciu MIVA Slovensko, n.
f., ktorá sa svojou činnosťou zaraďuje
do Medzinárodnej rodiny MIVA (Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft
–
Pracovná spoločnosť pre dopravu
pokračovanie na str. 7

í

ť
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v misiách). Úlohou tejto organizácie je
pomáhať, predovšetkým slovenským misionárom v ich mobilite, zabezpečením
dopravných prostriedkov, najmä áut.
Zároveň sa angažuje aj v osvetovej činnosti a šírení kresťanského ducha na
slovenských cestách. MIVA Slovensko,
n. f., doteraz úspešne pracuje pod jeho
vedením.

Otec Matejovič bol v r. 2003 otcom biskupom Mons. Jánom Babiakom ustanovený za farára a neskôr aj za dekana pre
gréckokatolícku farnosť v Nitre, kde pôsobil
až do r. 2009. V roku 2009 novovysvätený
gréckokatolícky bratislavský biskup Mons.
Peter Rusnák ustanovil novú farnosť
v Bratislave – Petržalke, kde menoval otca
Matejoviča za farára a zároveň za bratislavsko-trnavského dekana.

O. Matejovič je ustanovený od roku
2009 aj ako duchovný pre gréckokatolíckych vysokoškolákov v Univerzitnom
pastoračnom Centre (UPC) v Bratislave –
Mlynskej doline.
Od roku 2011 je aj duchovným otcom
Rytierského a špitálneho rádu sv. Lazára
na Slovensku.
z archívu r. Matejovičovej
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Hasiči v histórii i dnes majú neľahkú úlohu zachraňovať majetok, prírodu a v neposlednom rade ľudské životy. Ich dôvtip, sebavedomie, skúsenosti a tímová práca je oceňovaná v situáciách,
v ktorých sa nikto z nás nechce ocitnúť. Požiare vedia zanechať
kruté a často nenahraditeľné škody, a preto by protipožiarna
ochrana mala byť základom bezpečnosti ľudí a súčasťou výuky
našich detí.
Pohľad do histórie
Z krátkej histórie Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO)
v obci Prašice môžeme spomenúť, že prebrala fungovanie
okolo roku 1965. Vznikli družstvá mužov, dorastencov, žiakov
a aj žien. Tieto tímy sa zúčastňovali na obvodných, okresných,
krajských kolách a najväčším úspechom žiakov bolo celoslovenské kolo, kde sa umiestnili na veľmi dobrých miestach.
Najúspešnejšia činnosť bola v rokoch 1970 – 1990, kde bolo
od 23 do 40 členov DPO, ktorí aktívne pracovali pri príprave
družstiev na súťaže, v ktorých dosahovali veľmi dobré výsledky.
Do činnosti DPO patrili okrem účasti na súťažiach aj pravidelné preventívne prehliadky obytných domov pred vykurovacím
obdobím. Úspešnou kultúrnou činnosťou DPO bolo aj pravidelné organizovanie kultúrnych plesov. Hlavnými aktérmi DPO
boli predseda Milan Hrutka, pokladník Stanislav Beňo, strojník
Ladislav Tomanec, preventívar Vladimír Režo, veliteľ Július Pikna, tajomník Ivan Paulovič a člen výboru Jozef Matejovič.
Ukončenie aktivít DPO bolo v roku 1994.

Zľava: Marián Pokus, Jozef Paluš, Milan Hrudka, Ján Riz, Milan Hrudka ml., Jozef Matejovič, Ladislav Tomanec

a školenie veliteľa. Svojím prístupom a nadšením namotivovala mladých ľudí k znovuobnoveniu tejto tak dôležitej činnosti.
Spoločnými silami sme sa pustili do zlegalizovania DHZ v Prašiciach. Požiadali sme o identifikátor a následne po zaregistrovaní sme starostku obce a Obecné zastupiteľstvo požiadali
o dotáciu, ktorá nám bola schválená. Vôbec pre fungovanie je
dôležitá povinná výbava, ktorá spočíva z hasičských odevov,
hadíc a ostatného príslušenstva, na ktoré sme spomínanú
dotáciu využili.

Prvé súťaže už majú za sebou
Dobrovoľný hasičský zbor tvoria muži i ženy. Počas krátkej
Veliteľkou je žena
existencie sme sa zúčastnili na súťažiach Sotdum v plameňoch
Po tejto 20 ročnej prestávke v našej obci opäť začal pôsobiť Tesáre a na Obvodnom kole v Závade, kde sme získali prvé
Dobrovoľný hasičský zbor, pod vedením Moniky Štefkovičovej. ocenenia. Kľúčom pri zásahoch a súťažiach je tímová práca
Práve ona sa stala veliteľkou, absolvovala základné školenie dobrovoľných hasičov, ktorí majú rozdelené úlohy a tvoria tak
jeden celok potrebný pre úspešný zásah.
Absolvovať súťaže je možné len v prípade tréningov, ktoré nám v začiatkoch umožnili DHZ
Velušovce a DHZ Závada. Touto cestou by
sme im veľmi chceli poďakovať za priateľstvo,
podanie pomocnej ruky, perfektnú prípravu
a odovzdanie skúseností.
Pre DHZ je hnacím motorom aj podpora zo
strany starostky, obecného zastupiteľstva
a všetkých ľudí, ktorí nám fandia a nezištne
pomáhajú. Naším hlavným cieľom do budúcna je chrániť a reprezentovať našu obec.
Dúfame, že budeme môcť postupne naše vedomosti a skúsenosti odovzdávať ďalším generáciám a DHZ bude v obci naďalej dlhodobo fungovať.
Horný rad zľava: Tomáš Štefkovič, Mária Gerhátová, Dominika Janechová, Romana Beňová, Ivana Cikatricisová,
Adrián Aschegeschwantner, Jakub Lacika, Jozef Janech, Roman Aschegeschwantner, Dušan Páleník.
Dolný rad zľava: Karin Šimková, Jana Režová, Katarína Laciková, Monika Štefkovičová, Peter Malinka, starostka obce Erika Nemešová.
V predu: Peťa Štefkovičová.

členovia DHZ Prašice

7

Naša
N
aša
a ka
kaplnka
aplnk
ka v ssebe
ebe u
ukrýva
krý
ýva n
nemé
emé ssvedectvo
ve
edectvvo
Melódie mariánskych piesní v podaní dychovej hudby Nadličanka sa 6. júla niesli
prašickým cintorínom počas vysviacky
kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Samotné vysvätenie vykonal bývalý správca
prašickej farnosti vdp. Štefan Kováč spolu
s vdp. Mariánom Jančekom a vdp. Petrom
Čieškom – rodákmi z Prašíc. Slávnosť otvorila starostka obce Erika Nemešová. Z jej
príhovoru vyberáme:
„Všetko sa začalo ešte v roku 2010.
Dvaja naši občania – Jožko Paluš
a Tonko Novotný – vložili svoje úsilie, čas
a niekedy i vlastné zdravie do zrealizovania ich spoločného sna – zachrániť našu
kaplnku Sedembolestnej Panny Márie.
Vyzbierali dobrovoľné príspevky od
Prašičanov a oslovili ochotných sponzorov. Vďaka tomu sa od roku 2010
postupne vynovila vežička, nasadil sa
nový hromozvod a antikorový dvojramenný kríž. V roku 2012 sa pokračovalo
sanačnými prácami s cieľom zabrániť
vlhnutiu múrov a v poslednej fáze bol
obnovený základový sokel a vymaľovaný
celý exteriér kaplnky, oživený kamenný
obklad a ponatierané ríny a striešky.
Celkové náklady sa vyšplhali na cca
8 500,- €.

Ľahko sa to píše na papier, o to viac,
keď všetko je už ukončené. Ale aké veľké
úsilie sa za tým skrýva a koľko problémov bolo potrebné vyriešiť – to vedia
naši hlavní hrdinovia veľmi dobre. Nedostatok financií, časová tieseň a mnohokrát i zlomyseľnosť niektorých našich
spoluobčanov im od roku 2010 vytvárali
ťažké prekážky.
I napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam sa dnes prašický cintorín môže
pýšiť svojím skvostom – zachránenou
kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie.
Ale nielen náš cintorín má svoju pýchu.

Celá obec je pyšná na takých občanov,
akými sú Jožko Paluš a Tonko Novotný.
Slová vďaky málo vystihujú to, čo pre nás
a naše ďalšie generácie zachránili.“
Na záver slávnostnej vysviacky boli
mená Jozefa Paluša i Antona Novotného, ako i mená všetkých, ktorý sa na
rekonštrukcii kaplnky podieľali spolu
s informáciami o súčasnom dianí v Prašiciach a na Slovensku vložené do medenej
tuby a zamurované do múru kaplnky ako
nemé svedectvo pre budúce pokolenia.

Duchonka
D
uchonka p
plná
lná p
plavidiel
lavidie
el
Druhý prázdninový víkend ponúkol
návštevníkom širšieho okolia zaujímavú
akciu s názvom „Netradičné plavidlá
na Duchonke“. Už samotný názov naznačoval, o čo pôjde, no napriek tomu
sa na Veľkej pláži zišla hromada zvedavcov od najmenších po najstarších, ktorí
mohli obdivovať nápadité konštrukcie
účastníkov nielen z Prašíc, ale i okolitých
dedín ako Tvrdomestice, Kuzmice, Tovarníky, Tesáre, Nemečky, Nemčice. Svoje
zastúpenie mali i Topoľčany a dokonca
aj naši susedia z Čiech.
Dokopy 11 odvážnych tímov sa
prihlásilo na plavbu so svojím netradičným plavidlom:
• Bufet na vode (Tvrdomestice)
• Nina – ostrov pohody (Prašice)
• Kúpeľňa (Kuzmice)
• Plávajúci MUNDIAL (Tovarníky)
• Pirátska loď (Topoľčany)
• Krokodília rodinka (Tesáre)
• Stroskotanci (Nemečky)
• Stratené dieťa na Duchonke (Topoľčany)

3. miesto:
Antické plavidlo z Olympu (Prašice)
2. miesto:
Tankový prápor (Nemčice)
1. miesto:
Deja vu – Panská Javorina (ČR)
Spoločne strávené slnečné
sobotné popoludnie sprevádzali kapely Pohoda a Prima. Deti sa
do sýtosti vybláznili na detských
atrakciách, staršiu kategóriu
zabavil sedliackym humorom
Strýco Izidor a oči potešilo nejedným vystúpením tanečné
štúdio Carmen so šikovnými
talentami. Svoje umenie predviedli aj miestni kynológia z KK
Prašice a nakoniec čakala na
svojich výhercov bohatá tombola. Všetko prebehlo pod záštitou združenia SOTDUM a obce
Prašice tak, ako malo, a preto
veríme, že ďalší ročník nadviaže
na ten tohtoročný, vydarený.
D. Bariaková
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Víťazné plavidlo: Deja vu – Panská Javorina

S. Dojčárová
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V obci Duchonka sa uskutočnil 12. júla
prvý ročník furmanských pretekov.
Návštevníci zo širokého okolia si prišli
vychutnať kvalitný kultúrny a športový
zážitok. Slnečné počasie prispelo k príjemnému priebehu celej furmanskej
súťaže, na ktorej sa celkovo zúčastnilo
10 záprahov. Furmani so svojimi ťažnými
koňmi sa museli popasovať s troma
náročnými disciplínami, ktoré sťažili
neľahké terénne podmienky.
Tradične prvá súťažná disciplína bol
„Furmanský slalom“. Zostava prekážok
dôkladne a účelne preverila dynamiku
pohybu a obratnosť zúčastnených dvojzáprahov. Diváci sa mohli presvedčiť, že
napriek mohutnosti a sile sa ťažné kone
musia vedieť obracať a manévrovať v úzkych a zradných úsekoch, s ktorými sa
bežne stretávajú v dennej praxi. Predpoklad najväčších strát vzácnych sekúnd
sa tradične očakával pri cúvaní v pomyselnej stodole. S časom 3:35:59 získal
prvé miesto Ľuboš Dobrotka so svojimi
koňmi Goirgom a Valdézom. Druhé miesto patrí Pavlovi Kitašovi a na treťom mieste skončil Ján Galo.
Po malej prestávke a prestavbe trate
mohla začať druhá disciplína „Práca
s drevom“, ktorá preverila samotnú prácu s koňmi a ich poslušnosť. Furmani
si museli dávať pozor, aby ich chôdza
krokom neprešla do behu, pretože by
boli penalizovaní trestnými sekundami.
S najlepším časom sa na prvej priečke

umiestnil Miloš Bratko, ktorého kone
Kubo a Artek predviedli najlepšiu obratnosť pri prácou s drevom. Na druhom
mieste skončil Ján Galo a tretie miesto
získal Márius Sondor. Po druhej disciplíne nasledovala polhodinová prestávka, počas ktorej sa furmani mohli najesť
a postarať sa o svoje kone.
Posledná disciplína „Ťažký ťah“, tzv.

tusom a Montym. Bronzovú priečku si
vybojoval Patrik Játy a jeho kone Maček
a Litvor.
Hladký a príjemný priebeh súťaže
ukončila záverečná slávnostná dekorácia
najlepších furmanov 1.ročníka furmanskej súťaže na Duchonke. Tieto preteky
sú zaradené medzi zostavu súťaží „O
pohár Zväzu chovateľov koní na Slo-

kráľovská disciplína, preverila silu a súhru koní. Prvé miesto si v ťažkom ťahu vybojoval Pavol Kitaš, ktorého kone Santus
a Monty potiahli kusy driev až 23,55 metra. Druhé miesto získal Ján Galo a tretie
Patrik Játy.
Po celkovom spočítaní bodov sa umiestnil na zlatej priečke Ján Galo s koňmi Balvanom a Gaštanom. Strieborná priečka
patrila Pavlovi Kitašovi s jeho koňmi San-

vensku“, ktoré vyvrcholia na súťaži v Malom Lapáši (4.10.2014). Početná účasť
a spokojnosť návštevníkov prvého ročníka furmanských pretekov na Duchonke presvedčili hlavného organizátora
Tomáša Okšu z Prašíc, aby pokračoval
v začatej tradícii aj v roku 2015. V jeho
úsilí mu prajeme veľa úspechov.
D. Sondorová
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Tvorivá dielňa

V školskom roku 2013/2014 navštevovalo našu školu 240
žiakov, ktorí boli rozdelení do 11 tried:
I. stupeň: 106 žiakov (5 tried) pracovalo pod vedením p. uč.:
Mikovej, Roháčovej, Uríkovej, Mika a Aschengeschvantnerovej.
II. stupeň: 134 žiakov (6 tried), kde učili p. uč.: Prochádzka,
Grznárová, Grácová, Habajová, Novanská, Kalužová, Zacharová, Dobrý, Duchoslav a Dubná. Poslední dvaja sa na konci šk.
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roka s učiteľským zborom rozlúčili.
V ŠKD boli 3 oddelenia s počtom 72 detí, o ktoré sa starali p.
vychovávateľky Sasková, Bittarová, Poloniová.
Z celkového počtu žiakov bolo 99 dochádzajúcich detí
(Nemečky – 26, Velušovce – 15, Podhradie – 9, Tvrdomestice
– 30, Závada – 13, Duchonka – 2, Záhrady – 1, Zlatníky – 1,
Topoľčany – 1, Tovarníky – 1).
Školskú dochádzku ukončilo 34 žiakov 9. ročníka. Absolvovanie základnej školy zavŕšili venčekovou slávnosťou po
ukončení tanečného kurzu, ktorý už je na našej škole tradíciou.
Poďakovali sa za starostlivosť pri ich výchove a doterajšom
vzdelávaní učiteľom a 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.
Z celkového počtu 240 žiakov – 240 prospelo. 47 žiakov malo
samé jednotky.
Cieľom školy je dať žiakom čo najviac vedomostí z každého
predmetu, ktorý sa v škole vyučuje. Za najťažšie súťaže právom
považujeme olympiády, pretože tu nestačia iba vedomosti
pokračovanie na str. 11

pokračovanie zo str. 10

získané na vyučovacích hodinách, ale aj poctivá a svedomitá
príprava navyše pod vedením vyučujúcich.
Žiaci, odmenení za úspešnú reprezentáciu školy:
2.tr. Ján Jakub – úspešný riešiteľ matematickej súťaže Klokan, školský šampión
Melánia Hubinská – 2. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín
Nela Križanová – 3. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín
Timea Streďanská – 3. miesto Viacboj všestrannosti
3.tr. Karin Kiššová – 1. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín, 2. miesto v obvodnom kole
Loretta Kopincová – 3. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín
Timea Pokusová – 3. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín
4.tr. Oliver Bittara – 3. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín, OK Pytagoriáda
Terézia Ďurišková – 3. miesto Viacboj všestrannosti
Daniel Herda – 2. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín
Samuel Konštiak – 1. miesto Viacboj všestrannosti
Marianna Prochádzková – 1. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín
5.tr. Matej Dojčár – 1. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín, 1. miesto obv. kolo
Hviezdoslavov Kubín, 1. miesto OK Hviezdoslavov Kubín, účasť v KK, 2. miesto OK
Šaliansky Maťko, úspešný riešiteľ v OK Pytagoriády
Adam Ďuriška – 3. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín
Izabela Kajzerová – 1. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín, 1. miesto obv. kolo
Hviezdoslavov Kubín, 3. miesto OK Hviezdoslavov Kubín, 2. miesto
stolnotenisový turnaj
Linda Okšová – 2. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín
6.tr. Alica Dojčárová – OK Biologickej olympiády, OK Pytagoriády
Martin Dřízhal – územné kolo Hliadka mladých zdravotníkov
Terézia Jakubová – 3. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín,
OK Biologickej olympiády
Michaela Novotná – členka družstva 1. miesto OK Streľba, 4. miesto KK Streľba
Martin Režo – člen družstva 1. miesto OK Streľba, 4. miesto KK Streľba, futbal
Nela Šmatláková – ľahká atletika OK, viacboj, územné kolo Hliadka
mladých zdravotníkov
Petra Štefkovičová – členka družstva 1. miesto OK Streľba,
4. miesto KK Streľba, územné kolo Hliadka mladých zdravotníkov, viacboj
7.tr. Petra Herdová - 2. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín
Michal Konštiak – futbal, OK viacboj
Mikuláš Kopček – 1. miesto OK Olympiáda Anglický jazyk, účasť v KK,
OK Pytagoriáda
Žaneta Mitická – územné kolo Hliadka mladých zdravotníkov

Martina Orelová - 2. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín
Dominika Streďanská – 3. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín
8.tr. Frederik Kováčik – cezpoľný beh, futbal, florbal, ľahká atletika
Šimon Marcel Vaňo – futbal, florbal, územné kolo Hliadka
mladých zdravotníkov
Adriana Vaváková – 2. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín, OK Pytagoriády
Soňa Zigová – 3. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín, ľahká atletika
Jakub Zubaj – OK Olympiáda Anglický jazyk, OK Pytagoriády
9.tr. Dávid Detko – florbal, futbal
Daniela Duchoslavová – 3. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín
Mário Kováč – cezpoľný beh, 6. miesto Slovensko viacboj, futbal, florbal,
ľahká atletika
Denisa Režová – 2. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín
Benedikt Slovac – futbal, ľahká atletika
Patrik Štefkovič - futbal, florbal, ľahká atletika
Ema Uhlárová – OK Chemická olympiáda
Šimon Vavrda – futbal, florbal,
Jakub Dojčár – Olympiáda slovenský jazyk, 1. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín,
2. miesto obv. kolo Hviezdoslavov Kubín, 2. miesto OK Hviezdoslavov Kubín,
účasť v KK, OK Chemická olympiáda
Peter Dúcky – cezpoľný beh, futbal, florbal, ľahká atletika
Marek Nováčik – futbal, florbal, ľahká atletika
Mária Kiššová – 1. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín, 2. miesto obv. kolo
Hviezdoslavov Kubín, 2. miesto OK Hviezdoslavov Kubín,
účasť v KK, OK Chemická olympiáda
Martina Ráftlová – viacboj, florbal
Boris Turaz – 3. miesto ŠK Hviezdoslavov Kubín
Snažíme sa viesť žiakov k zodpovednému správaniu na
cestách. Mladší žiaci sa zúčastnili na okresnom kole súťaže Na
bicykli bezpečne.
Humanitné akcie:
Počas školského roka pripravujeme aj také akcie, do ktorých
sa zapájajú žiaci celej školy. Chceme viesť žiakov k podpore solidarity s chorými, trpiacimi, chudobnými a rozvíjať u nich pocit spolupatričnosti. Niektoré z nich boli spojené aj s finančnou
zbierkou:
Na kolesách proti rakovine
Deň narcisov – finančná podpora ľuďom chorým na rakovinu
pokračovanie na str. 12

Odchádzajúci deviataci
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Iné akcie:
Nemôže nám byť ani ľahostajné prostredie, v ktorom žijeme.
Chceme vypestovať u žiakov zodpovednosť za životné prostredie a rôznymi akciami prispievať k jeho zlepšovaniu.
Každoročne organizujeme dvakrát zber papiera. Najaktívnejších jednotlivcov a triedny kolektív sme odmenili vecnými,
knižnými cenami a výletom na Babicu. V jarných mesiacoch
upravujeme okolie školy pri príležitosti Dňa Zeme a triedime
odpad na papier, plasty, použité batérie a tetrapaky.
Svojou činnosťou pokračujeme v premene školského
pozemku na vzdelávací (miniarborétum) výsadbou drevín, kde
sa realizuje i samotná výučba.
Uvedomujeme si, aká dôležitá je kultúra a umenie pre
všestranný rozvoj osobnosti.
Už dlhé roky spolupracujeme s divadlom Andreja Bagara v Nitre a navštevujeme divadelné predstavenia. Uskutočnili sa
4 výchovné koncerty.
Naďalej sa snažíme zachovávať zvyky a tradície našich predkov a zároveň rozvíjať zručnosti detí – vyrezávanie tekvíc, vianočné svietniky, vynášanie Moreny, maľovanie kraslíc....
Veľmi dobrá je spolupráca školy s obecným úradom. Týka
sa najmä prípravy kultúrnych programov – Úcta k starším, Vianoce, Deň matiek, Deň detí.
Sústavne sa snažíme skvalitňovať spoluprácu s rodičmi, dobrými príkladom je športové popoludnie „Oci, mami, cvičte
s nami“.

Na záver školského roka sme uskutočnili pre rodičov
a občanov slávnostnú školskú akadémiu.
Tá tohtoročná sa zase niečím líšila. Ako hosť vystúpil tanečný
klub NOVUM z Topoľčian, čerstvý niekoľkonásobný majster
sveta v tanečných choreografiách. Členkou úspešného klubu
je aj naša žiačka Sára Klačanská.
Druhá časť bola venovaná prezentácii kultúrneho programu
jednotlivých tried.
Z uvedeného vyplýva, že tento školský rok bol pre našich žiakov pomerne úspešný, horšie to však je s počtom vymeškaných
hodín, ktorý dosiahol vysoké číslo 18 280, čo je v priemere
76 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 8 žiakov bez jedinej vymeškanej hodiny. Pevne verím, že spolupráca s rodičmi sa bude naďalej prehlbovať
a zároveň zvyšovať vzájomná dôvera. Tu veľkú úlohu zohráva práve pravidelné stretávanie sa na rodičovských združeniach a rôznych spoločných akciách. Tým by sa určite predišlo
mnohým nedorozumeniam.
Veď naším cieľom je nielen poskytnúť základné vzdelanie, ale aj vychovať z našich žiakov dobrých ľudí, na ktorých
budeme všetci právom pyšní.
Mgr. Peter Dobrý
riaditeľ školy
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Pred odchodom

V tomto šk. roku si 11 detí z III. triedy, teda triedy predškolákov,
za pomoci mamičiek zbalilo kufre a šup sa na pobyt v „ Škole
v prírode“ v Oliwa Resort v Trenčianskych Tepliciach. Na výlet
plný dobrodružstiev detičky vycestovali spolu s učiteľkou
Ľubkou Psotnou 19. mája a plní zážitkov sa vrátili 23. mája.
Ubytovaní boli v rezorte hotelového typu, bohatú a zdravú
stravu dostávali 6x za deň. Okrem krásnej prírody, na ktorú
sa všetci nevedeli vynadívať, deti absolvovali zaujímavý program, o ktorý sa starali animátori. Celková cena pobytu bola
79 EUR, v cene bolo zahrnuté ubytovanie, strava, celodenný
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pitný režim, zdravotník a zdravotnícke vybavenie, komplexné
športové potreby a poistenie CK proti insolventnosti.
K deťom z materskej školy sa pridalo 21 žiakov z 2. ročníka zo
základnej školy, ktorých sprevádzali učiteľka Katka Uríková
a vychovávateľka Darinka Bittarová.
Všetky sa zo školy v prírode vrátili v poriadku a plní zážitkov,
o ktoré sa s nami podelili, začo im ďakujeme a v kútiku duše im
aj trošku závidíme.
Veronika Zdychavská

Čo
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ás v m
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aterskej šškole
kole č
čaká?
aká?
V stredu 25. júna sme sa v materskej škole lúčili s 21 predškolákmi, ktorí v septembri zasadnú po prvýkrát do školských lavíc.
Prajeme im, aby počas prázdnin načerpali dostatok síl a plní
elánu sa vrhli na plnenie svojich školských povinností.
Materská škola v Prašiciach v školskom roku 2014/2015 otvorí svoje brány v utorok 2. septembra. Najmenšiu triedu bude
navštevovať 23 detí a výchovno-vzdelávací proces budú zabezpečovať učiteľky Ľubica Psotná a Valéria Dovalová. Iveta
Štefkovičová a Veronika Zdychavská sa budú venovať 24 deťom
v strednej triede. Najväčší počet detí, teda 25, bude v triede
predškolákov a tento rok tu výchovno-vzdelávací proces budú
zabezpečovať Lýdia Režová a Drahoslava Dolinková. Aj napriek
veľkému úsiliu vedenia obce a školy nebolo možné vyhovieť

všetkým žiadostiam rodičov o prijatie detí do materskej školy.
Z kapacitných dôvodov sa nevyhovelo 15 žiadostiam.
V školskej jedálni zostávajú stravné poplatky oproti uplynulému šk. roku nezmenené. Pripomíname rodičom, že za
stravu môžu platiť poštovou poukážkou alebo bezhotovostným
prevodom na bankový účet č. 848345006/5600, a to mesiac dopredu do 25 dňa v mesiaci. Jedálny lístok si môžete pozrieť na
internetových stránkach ms-prasice.webnode.sk alebo zssmsprasice.edupage.org. Odhlásiť, resp. prihlásiť stravníka môže
jeho zákonný zástupca osobne alebo na tel. č. 038/5391326
vždy deň dopredu do 15.00 hod. alebo ráno do 8.00 hod.
Veronika Zdychavská

Aktívny
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K dnešnému dňu klub registruje 30 členov
– 15 dievčat a 15 chlapcov.
Výročná členská schôdza sa konala
1.2.2014, zároveň aj schôdza Zoborskej
kynologickej ligy (ZKL) Nitrianske kluby
s ich zástupcami u nás.
Máme nového výcvikára – figuranta Erika
Grežďa, ktorý úspešne zvládol skúšky
v Prievidzi.
2 členovia úspešne zložili skúšky
z výkonu – Ľ. Bruchatá s Almou IPO1,
IPO2 v Trenčíne a P. Pista s Agentom SVV1
v Leopoldove.
V prvom polroku sme sa zúčastnili
na 5 pretekoch:
12. apríla v Košiciach zabojovali:
E. Grežďo – 4. miesto
J. Dojčár – 3. miesto
P. Pista – 2. miesto
S. Detková – 1.miesto
P. Detko – 1. miesto
Okrem umiestnených ešte pretekali
O. Hrnko a M. Michalides.

5.7. sa konal Kvalifikačný pretek BVK na
MSR pre oblasť Západ spolu s 18. ročníkom Preteku o pohár starostky obce
Prašice.
Prašické farby hájilo 9 psovodov – 4
ženy a 5 mužov. 7 z našich postúpilo na
Majstrovstvá Slovenska do Novej Bane,
ktoré sa budú konať v septembri.
Umiestnenie bolo nasledovné:
S. Čačíková – 7. miesto
E. Danišová – 4. miesto
A. Herda – 3. miesto
J. Dojčár – 3. miesto
P. Pista – 1. miesto
M. Michalides – 3. miesto
P. Detko – 2. miesto
Okrem umiestnených pretekali
S. Kotešová a D. Vozníková.
19.7. sa 6 našich psovodov umiestnilo na
preteku v Tomášove (Bratislavský kraj)

nasledovne:
E. Danišová – 6. miesto, D. Vozníková – 7.
miesto, S. Čačíková – 8. miesto, M. Michalides – 1. miesto, P. Pista – 2. miesto, P. Detko – 2. miesto.
Počas roka sme predviedli 4 ukážky výcviku – 2 pre školu v prírode na Jazmíne
a 2 ukážky na Duchonke. Okrem toho sa
13. a 14.5. uskutočnili na našom cvičisku
Majstrovstvá kraja policajných psov.
Klub budeme reprezentovať ešte v ZKL,
na Majstrovstvách Slovenska v Novej
Bani a tradične na jesennom prašickom
preteku.
Za zmienku taktiež stojí naša realizácia
priamo v KK – dokopali sme studňu, urobili koterce na ustajnenie psov a opravili
prekážkovú dráhu.
D. Bariaková, P. Detko

10. mája sa konal Považský pohár
v Trenčíne – umiestnili sa Ľ. Bruchatá na
3. mieste a P. Pista na 5. mieste.
V Banskej Belej 31.5. zastupovalo
klub 5 prašických psovodov:
E. Danišová – 9. miesto
J. Dojčár – 5. miesto
A. Herda – 4. miesto
P. Detko – 2. miesto
P. Pista – 1. miesto
13. – 15.5. sa prašickí kynológovia zúčastnili na 3-dňovom sústredení vo Vysokých
Tatrách v T. Štrbe za krásneho počasia
a v dobrom 10-člennom kolektíve.
Zľava: Eva Danišová s Astorom a Leou, Peter Detko s Kity, Peter Pista, Jakub Dojčár s Lailou, Adam Herda s Badym.
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Zvolili sme si nového prezidenta
Rok 2014 môže mať pre občanov Slovenska prívlastok volebný. V prvom polroku sme sa k volebným urnám vybrali
zvoliť si hlavu štátu, čo sa nám však podarilo až v druhom kole 29. marca (prvé
kolo sa konalo 15. marca). V ostrom predvolebnom súboji nakoniec získal na svoju stranu 59,4 % voličov Ing. Andrej Kiska
pred druhým kandidátom z prvého kola
doc. JUDr. Robertom Ficom, CSc., ktorý
presvedčil 40,6 % voličov.
Prašičania dali prednosť súčasnému
premiérovi vlády SR, ktorému v druhom
kole odovzdali o 278 hlasov viac ako
jeho protikandidátovi. Volebná účasť
v Prašiciach pri druhom kole volieb dosiahla 57,3 % (celoslovenský priemer bol
50,48 %).
Nezáujem o eurovoľby
Druhýkrát sme navštívili volebné miestnosti 24. mája pri voľbách poslancov
do Európskeho parlamentu. Výrazný
nezáujem našich občanov o tieto voľby
zaradil Slovensko s volebnou účasťou
13 % (v Prašiciach len 10,21 %) na samý
koniec medzi ostatnými európskymi
krajinami. Slovensko budú v Európskom
parlamente najbližších päť rokov zastupovať:
Pál Csáky – SMK
Monika Flašíková-Beňová – SMER-SD
Eduard Kukan – SDKÚ-DS
Vladimír Maňka – SMER-SD
Miroslav Mikolášik – KDH
József Nagy – MOST-HÍD
Branislav Škripek – OBYČAJNÍ ĽUDIA
Monika Smolková – SMER-SD
Ivan Štefanec – SDKÚ-DS
Richard Sulík – SaS
Anna Záborská – KDH
Boris Zala – SMER-SD
Jana Žitňanská – KDS
Ďalšie voľby v novembri
Možnosť zvýšiť priemer volebnej
účasti Slovákov budeme mať 15. novembra pri komunálnych voľbách. Mená oficiálnych kandidátov na starostov a poslancov miest a obcí budeme poznať až
začiatkom októbra. Tí však musia svoje
kandidačné listiny odovzdať miestnym
volebným komisiám najneskôr do 21.
septembra.
V Prašiciach sa volebné miestnosti otvoria opäť v budove miestnej základnej
školy v čase od 7.00 – 22.00 hod.
S. Dojčárová
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Náš najstarší občan František Boháčik prišiel do volebnej miestnosti aj napriek zdravotným komplikáciám.
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A mužstvo dospelých
Po jesennej časti sezóny nebola spokojnosť s umiestnením
mužstva na 13. mieste, čím sa nenaplnili predsezónne ambície
vedenia a trénera tímu. Po skončení celej sezóny bola plánovaná reorganizácia futbalových súťaží a na základe toho bolo
prioritou v jarnej časti súťaže lepšie umiestnenie, minimálne do
prvej desiatky. Avšak celkové umiestnenie na 13. mieste bolo
opäť sklamaním, čo spôsobilo odstúpenie trénera M. Konštiaka. V 15 zápasoch na jar strelilo mužstvo len 13 gólov a získalo zhodný počet bodov ako na jeseň: 15. Na mieste je otázka,
prečo mužstvo za posledné roky nedokáže podávať dobré
výsledky. Vystriedanie viacerých trénerov zlepšenie neprinieslo, ani noví hráči nedokázali zlepšiť hru natoľko, aby sa to odzrkadlilo v tabuľke, a domáci hráči by mali začať hľadať chyby
aj v sebe a mali by byť sebakritickejší. Aj vedenie tímu je vo fáze
učenia sa, ako viesť mužstvo, podotýkam, len v okresnej súťaži.
Preto by sa malo dopredu ozrejmiť, aké bude ďalšie smerovanie tímu do budúcnosti, či bude futbal na úrovni starých
pánov, ktorý je mnohokrát pohľadnejší, alebo konečne príde
obdobie, kedy dokáže futbalový klub opäť podávať atraktívne
výkony s plným počtom bodov a zopakuje tak úspešné obdobia prašického futbalu. Držíme palce staronovému trénerovi
M. Janegovi v tejto náročnej ceste.

Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Družstvo
OFK Tovarníky
TJ Slovan Krušovce
OFK Práznovce
OFK Hrušovany
OFK Metacolor Ludanice
TJ Rajčany
TJ Slovan Preseľany
TJ Veľké Dvorany
TJ Nemčice
TJ Zlatý klas Urmince
TJ Slovan Veľké Bedzany
OFK Kuzmice
OFK Prašice
OŠK Závada
TJ Slovan Bojná
OFK Nitrianska Blatnica

Z
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
23
17
18
17
14
15
15
12
10
9
8
9
7
7
6
2

R
5
8
4
6
10
7
6
7
5
6
9
6
9
4
4
6

P
2
5
8
7
6
8
9
11
15
15
13
15
14
19
20
22

Skóre
82 : 27
72 : 37
80 : 49
58 : 29
77 : 47
71 : 53
56 : 40
60 : 63
55 : 66
45 : 60
42 : 54
50 : 81
34 : 54
40 : 73
33 : 60
39 : 101

Body
74
59
58
57
52
52
51
43
35
33
33
33
30
25
22
12

+/29
14
13
12
7
7
6
-2
-10
-12
-12
-12
-15
-20
-23
-33

Dorast
Dorastenci pokračovali v začatom trende z jesennej časti sezóny a skončili na 7. mieste, čo znamenalo pohoršenie si
v tabuľke o jedno miesto. Celkovo v sezóne vsietili 48 gólov
v 18 zápasoch a získali 24 bodov. Mladí hráči si svojimi výkonmi
pýtajú opäť miesto v A – tíme, a tak môžeme očakávať v novej
sezóne premiérové štarty talentovaných hráčov v mužstve dospelých. Trénerom bol Michal Konštiak.

Por. Družstvo
1 TJ Slovan Bojná
2 OFK Krtovce
3 TJ - ŠK Radošina
4 TJ Družstevník Jacovce
5 OFK Nitrianska Blatnica
6 TJ Veľké Dvorany
7 OFK Prašice
8 TJ Slovan Veľké Bedzany

Z
18
18
18
18
18
18
18
18

V
16
15
10
9
9
8
8
5

R
2
0
1
3
2
2
0
1

P
0
3
7
6
7
8
10
12

Skóre
100 : 19
111 : 36
56 : 47
38 : 24
48 : 30
46 : 49
48 : 44
25 : 70

Body
50
45
31
30
29
26
24
16

+/23
18
4
3
2
-1
-3
-11

18 2 1 15 33 : 78 7 -20
9 OFK Veľké Ripňany
18 2 0 16 19 : 127 6 -21
10 OŠK Závada
OFK
Tesáre
(odstúpené)
0 0 0 0 0:0
0 0
11
Žiaci
Žiaci pod vedením trénera P. Merku zlepšovali svoje výkony
a celkovo sa umiestnili na skvelom 3. mieste v súťaži, čo je
tento rok najlepšie umiestnenie mužstva OFK Prašice. Vsietili 33 gólov a rovnaký počet aj inkasovali. Celkovo získali
22 bodov výhrami a jednou remízou. Bohužiaľ pre nedostatok hráčov tejto vekovej kategórie sa na nasledujúcu sezónu
muselo družstvo žiakov odhlásiť z MO.

Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Družstvo
OFK Tovarníky
OFK Veľké Ripňany
OFK Prašice
TJ Družstevník Jacovce
TJ Slovan Bojná
TJ - ŠK Radošina
TJ Slovan Veľké Bedzany
OFK Krtovce
OFK Nitrianska Blatnica
(odstúpené)

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
0

V
13
11
7
7
6
5
4
0
0

R
1
0
1
1
0
1
2
0
0

P
0
3
6
6
8
8
8
14
0

Skóre
108 : 11
78 : 24
33 : 33
60 : 37
44 : 90
49 : 56
29 : 56
10 : 104
0:0

Body
40
33
22
22
18
16
14
0
0

+/19
12
1
1
-3
-5
-7
-21
0

Prípravka
Malí prípravkári celú sezónu odohrali so striedavými výkonmi. Mužstvo skončilo na skvelom 4. mieste. Mužstvo získalo
46 bodov a vsietilo 84 gólov. Vo viacerých zápasoch bolo radosť

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

Družstvo
TJ Slovan Krušovce
TJ Zlatý Klas Urmince
OFK Tovarníky
OFK Prašice
TJ Družstevník Jacovce
TJ Slovan Bojná
OFK Krnča
OFK Kuzmice
TJ Slovan Bojná Z
TJ Rajčany
TJ Slovan Preseľany
OFK Solčany (odstúpené)

Z
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
0

V
18
16
16
15
11
9
8
7
2
2
0
0

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

P
1
2
4
4
9
9
12
12
15
17
19
0

Skóre
148 : 12
140 : 19
119 : 25
84 : 33
81 : 55
42 : 55
70 : 59
38 : 93
15 : 118
14 : 172
11 : 121
0:0

Body
55
50
48
46
33
29
24
22
9
7
1
0

+/25
20
18
16
3
-1
-6
-8
-21
-23
-29
0

ich sledovať, ako sa dokážu úplne podmaniť futbalom a baviť
sa hrou, tiež
ež však prišli priemerné zápasy s chuťou prehry. Ale
futbal je hraa aj o prehrách, ktoré nás nútia byť lepšími a neustále
racovať a zlepšovať sa. Tím bol opäť doplnený o pár
na sebe pracovať
ladých chlapcov, ktorí vstúpili
nových mladých
gového procesu a začínado tréningového
ať dôležité technické
jú získavať
zručnosti pre futbal. V novej
päť veríme v dobré
sezóne opäť
ímu a neustále sa
výsledky tímu
snažíme podnecovať deti
k športu. Veľké poďakovanie
dičom za podpopatrí aj rodičom
olestí. Tréner Mgr.
ru ich ratolestí.
ár.
Jozef Grznár.
Mgr. Jozef Grznár
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Manželstvvo uza
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Živvotné jubile
eá

Narodili sa

Ing. Dušan Toman a Martina Páleníková
Ing. Juraj Borik a Bc. Tatiana Jakušová
Tomáš Krasula a Katarína Uhlárová

60

Róbert Nevelös (v decembri 2013)
Sebastián Baláž (v decembri 2013)
Jakub Chropeň
Lukáš Horňák
Ema Haberlandová
Mia Bartová
Sofia Bartová
Viktória Kluková
Ella Klobučníková

Prajeme veľa krásnych chvíľ
na spoločnej ceste životom!

Zla
até sva
adby
50 rokov manželstva
Albín Grežďo a manž. Oľga, rod. Zdichavská
Anton Barta a manž. Oľga, rod. Žartová

Ján Smutný
Ladislav Macko
Vojtech Grežďo
Jozef Mik
Margita Laciková
Marta Kmeťová
Ida Palušová
Bernardína Smutná
Mária Nováková
Elena Bartoníková
Eva Palušová
Erika Michalková
Helena Chalmovanská
Elena Kišacová
Marta Bariaková
70
Ján Macko
Stanislav Beniak
Jozef Zachar
Jozef Veselý
Jaroslav Polák
Ivan Michalka
Pavel Chmelár
Magdaléna Novotná
Mária Laciková
Mária Grznárová
Oľga Molnárová
Marta Štefkovičová
Eva Matejovičová
80
Rudolf Báleš
Albín Pokus
Oľga Bajzíková
Jozefína Okšová
Adriana Kišacová
Matilda Plešková

Strieb
borné
é svadby
25 rokov manželstva
Juraj Lacika a manž. Renáta, rod. Grežďová
Blahoželáme a prajeme ešte veľa
spoločne prežitých rokov v zdraví
a v láske!

90
Mária Bajzíková
Matilda Ondrejková
97
František Boháčik
(najstarší občan Prašíc)
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme!

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

Navždy nás opu
p sttilli
Ján Sebíň 65 r. (v decembri 2013)
Mária Záhradná 92 r.
Pavlína Kišacová 82 r.
Jozef Janega 69 r.
Oľga Palušová 86 r.
Jozef Grznár 76 r.
Ján Golský 87 r.
Vojtech Grežďo 38 r.
Ján Pista 69 r.
Peter Kapusta 49 r.
Ing. Mária Čížová 81 r.
Juraj Caban 53 r.
Jozef Marko 68 r.
Ondrej Číž 89 r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.
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