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Vážení spoluobčania,

 čas nás opäť neúprosne posunul pred 
prah najkrajšieho obdobia roka – Vianoc. 
Najočakávanejšie a najradostnejšie svia-
tky v roku, keď sa ľudí zmocňuje via-
nočná nálada, pokoj, láska a každému 
z nás o  niečo viac záleží na priateľoch 
a blízkych. Upratovanie, varenie, pečenie, 
hľadanie vhodných darčekov, v detských 
očiach očakávanie prvých snehových 
vločiek, vôňa domova preplnená ihličím 
– symbolom Vianoc, vôňou medovníkov, 
klinčekov – to všetko sú Vianoce. 
A v tomto zhone sa skúsme pozastaviť, 

porozmýšľať, nevystatujme sa bohats-
tvom majetku, ale bohatstvom du-
cha, lásky a porozumenia. Dokážme sa 
poďakovať aj za prácu, ktorú vykonali 
niečie ruky pre nás, naše deti a rodičov. 
Dokážme sa tešiť z každej maličkosti 
a z každého úprimného úsmevu. Pre-
žime podmanivú vianočnú atmosféru 
umocnenú láskou, šťastím, pokojom 
a nádejou. Za sviatočným stolom spojme 
svoje dlane, rozkrojme jabĺčko ako sym-
bol zdravia, sily, dlhovekosti, múdrosti 
a mladosti. Ak vyčaríme na tvári úsmev, 
srdcia nám pookrejú a poďakujeme sa za 
všetko, čo nás postretlo, zastihlo, možno 

i prekvapilo a potešilo.
 Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby 
som Vám všetkým poďakovala  za prácu, 
ktorú ste počas uplynulého roka vyko-
nali pre našu obec a pre nás všetkých. 
Zároveň ďakujem všetkým za podporu 
v komunálnych voľbách a verím, že Vašu 
dôveru nesklamem.
 Príjemné prežitie vianočných sviatkov 
a šťastný Nový rok Vám všetkým želá 
starostka obce Erika Nemešová, novoz-
volení poslanci obecného zastupiteľstva  

a pracovníci obecného úradu.

E. Nemešová

 Udelenie čestného občianstva obce je 
najvýznamnejším ocenením obce. Udeľuje 
sa osobám, ktoré sa osobitne významným 
spôsobom zaslúžili o  rozvoj a  zveľade-
nie obce, života jej obyvateľov a  najmä 
mládeže, alebo ktoré obohatili ľudské 
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi 
v  spoločenskej, kultúrnej, vzdelanostnej 
oblasti. 
 Na ustanovujúcom zasadnutí 11. de-
cembra 2014 si takúto poctu vyslúžila 
Mgr. Nadežda Hlušková, ktorá ukončila svo-
ju pedagogickú činnosť koncom minulého 
školského roka. V  prítomnosti všetkých 
poslancov obecného zastupiteľstva si z rúk 
starostky obce Eriky Nemešovej prevza-
la doklad o  čestnom občianstve obce 

Prašice, ktorý ju oprávňuje zúčastňovať sa 
na zasadnutiach OZ a  vyjadrovať na nich 
svoj názor, obracať sa so svojimi podnetmi 
na samosprávu obce, používať obvyklým 
spôsobom obecné zariadenia a  ostatný 
majetok slúžiaci na verejné účely, požado-
vať pomoc v čase náhlej núdze.
 Z príhovoru starostky vyberáme:
„Vážená p. učiteľka,
ešte raz Vám čo najsrdečnejšie ďakujem 
naozaj za všetko, čo ste počas Vášho pôsobe-
nia na našej základnej škole urobili pre svo-
jich žiakov. Váš obdivuhodný prístup vycítili 
od prvopočiatku Vášho pôsobenia na našej 
škole deti všetkých vekových kategórií a všet-
ci to brali ako absolútnu samozrejmosť až do 
chvíle, keď ste z našej školy odišli.
 Pocítili to všetci žiaci hlavne na hodinách 
slovenčiny, ale onemeli aj hudobné talenty 
a  spev, ktorým sa na škole nikto s  takým ci-
tom a  obetavosťou nevenuje. Život ale musí 
ísť ďalej a my len v kútiku duše dúfame, že sa 
do Základnej školy v Prašiciach vrátite.“
 So slzami dojatia v očiach sa nová čest-
ná občianka Prašíc Mgr. Nadežda Hlušková 
poďakovala starostke a  poslancom. Vyja-
drila svoju túžbu byť znovu medzi žiakmi, 
v kolektíve a opäť rozzvučať hlasy mladých 
nádejí, vkladať do ich vedomostí zákla-

dy poznania. Z  jej vyznania bolo cítiť, že 
školský kolobeh jej veľmi chýba, ale čas 
zastaviť nemôže.
 Jej podpis má od 11. decembra 2014 
čestné miesto v  pamätnej knihe obce, 
tak ako jej láska k  deťom – ku všetkým 
žiakom, ktorí jej počas 32 rokov pôsobe-
nia na základnej škole v  Prašiciach prešli 
školskými lavicami. Ďakujeme.

S. Dojčárová

Príhovor starostkyPPríhhoovoor sttarrosstkky

Máme novú čestnú občiankuMMáámmee noovvú ččesstnúú obbččiannkku

ISSN 1339-0139

Medzi pozvanými hosťami na ustanovujúcom zastupiteľstve bol aj 
PhDr. PaedDr. MgrTh. Štefan Kováč, ktorému obec Prašice udelila 
Čestné občianstvo ešte v roku 2001 a ktorému v najbližšom období 
vyjde ďalšia kniha Recepty z chalúpky III.

foto: S. Dojčárová

foto: S. Dojčárová



2

 Po voľbe prezidenta SR a voľbe  poslancov do Európskeho 

parlamentu sa na Slovensku otvorili volebné miestnosti po 

tretíkrát. 15. novembra v komunálnych voľbách starostov a po-

slancov obecných zastupiteľstiev (OZ)  využilo právo slobodnej 

voľby 58,64 % prašických voličov (celoslovenský priemer bol 

48,34 %).

 Z dvoch kandidátov obhájila víťazstvo spred štyroch rokov 

Erika Nemešová (SMER-SD) s počtom hlasov 765. Jej protikan-

didát Pavol Suchoň (SNS) získal 219 hlasov. 

Za poslancov OZ kandidovalo celkovo 22  občanov Prašíc. Naj-

viac hlasov a tým aj post poslanca získali: 

Ing. Roman Bruchatý (SMER-SD) – 502 hlasov

Ing. Bystrík Hrutka (SMER-SD) – 424 hlasov

Ing. Jozef Michalka (SMER-SD) – 315 hlasov

Ing. Dušan Páleník  (nezávislý kandidát) – 302 hlasov

Ing. Mária Malinková ((SMER-SD) – 300 hlasov

Bc. Pavol Grežďo (SMER-SD) – 272 

Mgr. Lýdia Marková (SIEŤ) – 265 hlasov

 Ustanovujúcim zasadnutím 11. decembra sa úspešní kan-

didáti ujali svojich funkcií a zároveň funkcií predsedov komisií  

OZ:

 1. Ekonomická a správy majetku 

  – predsedníčka Ing. Mária Malinková

 2. Výstavby, životného prostredia a územného 

  plánovania – predseda Ing. Jozef Michalka

 3. Sociálna a bytová – predseda Ing. Roman Bruchatý

 4. Pre ochranu verejného poriadku 

  – predseda Ing. Dušan Páleník

 5. Kultúry a vzdelávania mládeže 

  – predsedníčka Mgr. Lýdia Marková

 6. Strategických činností, cestovného ruchu a športu 

  – predseda Bc. Pavol Grežďo

 7. Osobitná komisia verejného záujmu – Ing. Roman 

  Bruchatý, Ing. Dušan Páleník, Mgr. Lýdia Marková

 8. Povodňová komisia – predsedníčka Erika Nemešová, 

  členmi sú všetci poslanci.

Treba len dúfať, že počas najbližších štyroch rokov presvedčia 

svojich voličov i  ostatných občanov Prašíc, že si ich dôveru 

zaslúžia. 

          
S. Dojčárová

 Obec Prašice na základe Zmluvy 

o  poskytnutí grantu z  nadácie Allianz 

získala fi nančné prostriedky vo výške 

1000,- € na realizáciu projektu:

BEZPEČNE NA CESTÁCH 

– SPOMAĽOVAČE RÝCHLOSTI.

Poskytnutý grant spolu so spolufi nanco-

vaním obce bol použitý na umiestnenie 

2 ks spomaľovačov na ulici Slnečná. Za 

umiestnením spomaľovačov a znížením 

maximálnej povolenej rýchlosti na 30 

km/h je snaha vedenia obce zabezpečiť 

občanom vyššiu ochranu a  bezpečnosť 

na tejto miestnej komunikácii. Slnečná 

ulica je vysoko frekventovaná komuniká-

cia, na ktorej zatiaľ chýbajú chodníky 

a ktorú často využívajú aj deti pri návrate 

zo školských zariadení. Je tu preto 

nevyhnutná ohľaduplnosť vodičov. Ve-

denie obce dúfa, že nové dopravné opa-

trenia splnia svoj účel, a vodičov vyzýva, 

aby ich rešpektovali.

RR

Vložili sme dôveru do ich rúkVVložžili ssme  dôvveruu doo ich rúúkk

Pozor, na Slnečnej spomaľte!PPozzoor, naa SSlnneečnneej sspoommaaľtee!

Zľava: Ing. Roman Bruchatý, Ing. Jozef Michalka, Mgr. Lýdia Marková, starostka Erika Nemešová, 
Ing. Mária Malinková, Ing. Dušan Páleník, Bc. Pavol Grežďo, Ing. Bystrík Hrutka

foto: S. Dojčárová
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Z práce poslancov 

obecného zastupiteľstva

Dňa 14.8.2014 poslanci určili:

- podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

 v znení neskorších predpisov, že vo volebnom 

 období 2015-2019 bude starosta obce vykonávať 

 funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok)

- podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obec-

 nom zriadení v znení neskorších predpisov jeden 

 volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy 

 obcí v roku 2014 a sedem poslancov obecného 

 zastupiteľstva.

Schválili:

- monitorovaciu správu k programovému rozpočtu 

 obce Prašice za I. polrok 2014

Poslanci 25.8.2014 vzali na vedomie správu 

mandátovej komisie o zániku mandátu poslanca 

Mgr. Ľubomíra Pauloviča zo zákona zloženie sľubu 

poslanca OZ pani Alenou Števankovou informácie sta-

rostky obce o uzneseniach z valného zhromaždenia 

Ponitrianskeho združenia pre separovaný zber a na-

kladanie s odpadmi informáciu o organizačno-tech-

nickom zabezpečení volieb do orgánov samosprávy 

obce 2014 správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Márie 

Hrubej

Schválili:

- VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov 

 a poskytovaní služieb na trhových miestach

- VZN č. 7/2014 – zásady predaja a nájmu neh-

 nuteľného majetku obce

- úpravu rozpočtu č. VI/2014

- použitie fi nančných prostriedkov z rezervného 

 fondu na úhradu nákladov na spolufi nancovanie 

 vlastných zdrojov obce pri realizácií investičných 

 zámerov vo výške 30 940 EUR a to investičných 

 aktivít:

  - výstavba kanalizácie - 4. stavba: 10 525 EUR

  - odvodňovací kanál na MK Budovateľská – 

   1. mája: 295 EUR

  - nákup dehydrátora na ČOV: 1 790 EUR

  - výstavba kanalizácie – Duchonka – Žalmanova 

   ulica: 7 805 EUR

  - rekonštrukcia Kultúrneho domu: 10 525 EUR

- žiadosť Základnej školy s materskou školou o na-

 výšenie originálnych kompetencií o sumu 8 970 €

- VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne 

 odpady a  drobné stavebné odpady odpredaj po-

 zemkov v okolí rekreačných chát v sume 20 646 €

Ďalej poslanci zasadli dňa 16.10.2014, kde vzali 

na vedomie:

- správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení 

 OZ od roku 2011

- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ 

Vážení spoluobčania,
 separovanie, čiže triedenie odpadu, 
nie je u nás v obci pre mnohých novin-
kou. Odpad triedime už niekoľko rokov, 
i keď začiatky boli, ako všetko nové, ťažké.
 Dnes je to pre väčšinu obyvateľov 
samozrejmé. Veď skúsenosti iných krajín 
ako napr. Nemecka, kde odpad triedia už 
20 rokov, hovoria, aké sú prínosy z trie-
denia odpadu, ako to prispieva k čistej-
šiemu a  krajšiemu životnému prostre-
diu. Pri efektívnom nastavení je triedenie 
zásobárňou druhotných surovín a  šetrí 
prírodné zdroje. Triedenie odpadu spo-
maľuje rast komunálneho odpadu, ktorý 
by inak skončil na skládke. Tiež pomáha 
zlacniť odpadové hospodárstvo a  uše-
trené prostriedky môžu obce a  mestá 
vynaložiť na ďalšie služby pre občanov.
 Dnes vieme, že každý z  nás vyhodí 
ročne asi 330 kg odpadu. Keby bol odpad 
triedený už v domácnosti, recykláciou by 
sa uvedené množstvo zredukovalo o tri 
štvrtiny. Triedený zber a zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľných odpadov je 
novým spôsobom triedenia, ktorý je 
spustený od 1. 9. 2014. Projekt je zame-
raný na rozšírenie triedeného odpadu 

o  biologicky rozložiteľný odpad, ktorý 
sa zbiera priamo spred domu občanov 
(hnedé nádoby).
 Súčasťou projektu je vývoz 
zvyškového odpadu (čierne nádoby), 
vývoz nebezpečného odpadu, elek-
troodpadu, veľkoobjemového odpa-
du z  jarného upratovania, vývoz skla, 
drvenie stromov, kríkov a  mäkkého 
odpadu a  okamžitý odvoz podrveného 
odpadu na skládku – kompostovisko vo 
Výčapoch – Opatovciach. Súčasťou pro-
jektu je tiež dotrieďovacia linka odpadu 
v Lužiankach.
 Prosím občanov, sledovali harmono-
gram vývozu komunálneho a  separo-
vaného odpadu a aby k  triedeniu 
odpadu pristupovali zodpovedne. Je 
smutné, že v  našej obci ešte stále vzni-
kajú divoké skládky, ktoré pozostávajú 
hlavne z odpadu zo záhrad a k nim po-
tom pribúda ďalší odpad, ktorý nie je pe-
knou vizitkou (napr. na začiatku obce na 
dolnom konci pri Kríži).
Súčasťou týchto noviniek je i HARMONO-
GRAM VÝVOZU ODPADU NA ROK 2015.

Erika Nemešová, starostka obce

Chráňte životné prostredie, CChrááňňttee žživoottnnéé proosstrrediiee, 
trieďte odpady!ttriieeďďtee ooddppaadyy!

 Hovorí sa „zmena je život“. A  tak 
školský rok 2014/2015 priniesol do 
našej MŠ tiež jednu zmenu, konkrétne 
v radoch pedagógov. Na miesto, ktoré 
sa uvoľnilo po odchode Veroniky Zdy-
chavskej, nastúpila nová posila – Danka 
Priesolová. Možnosť pracovať práve tu 
privítala s  otvorenou náručou, keďže je 
rodená Prašičanka a  na dobre známy 
kolektív, v ktorom pôsobí i  jej sestra, sa 
tešila.
 Čo sa týka jej skúseností, má bohatú 
pedagogickú prax. Študovala na SPgŠ 
v Modre a od roku 1983 pracovala v rô-
znych materských školách. Najdlhšie 
pôsobila v Nemčiciach – 13 rokov a ne-
skôr v Jacovciach – 4 roky.
 Už ubehlo pár mesiacov od jej 
nástupu a  tak už môže zhodnotiť svo-
je doterajšie pôsobenie. Začiatky boli 
podľa jej slov prekvapivo veľmi dobré. 
Na starosť má totiž  4- až 5-ročné deti, 
kde sú v  triede samí chlapci. Ale ako 
s úprimným  úsmevom na tvári podot-
kla, sú to veľmi dobré deti. Aj vďaka to-
muto pokojnému prostrediu sa jej práca 
v našej MŠ páči. 
 Ak ide o vyhliadky do budúcna, v spo-
lupráci s  prašickou knižnicou plánujú 
s deťmi nacvičiť bábkové divadlo.
 Prezradila nám, že najviac sa počas 

školského roka teší práve na toto via-
nočné obdobie a sviatky, keď s deťmi na-
cvičujú programy a  môžu sa odprezen-
tovať. Ale ako správna pani učiteľka má 
rada i  vyučovací proces počas bežných 
dní, keď sa venujú rôznym témam. Práca 
s deťmi ju jednoducho baví a to je základ 
úspechu.
 Prajeme jej teda veľa úspechov a  ra-
dosti v domácom prašickom prostredí! 
 

Ing. D. Bariaková

Nová posila v materskej školeNNooovváá ppoossillaa vv maatteerrsskkeej šškkoollee

pokračovanie na str. 4

foto: Ing. D. Bariaková
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 a jej výsledkoch 

- správu nájomcu LD RELAX s.r.o. o  vyhodnotení 

 letnej turistickej sezóny 2014

- správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Márie Hrubej 

 z kontrolnej činnosti

Schválili:

- delimitáciu telocvične do správy ZŠ s MŠ

- riadnu fyzickú inventarizáciu majetku, záväzkov 

 a rozdielu majetku a záväzkov k 31.10.2014 v ter-

 míne od 4.11.2014 do 8.11.2014

- úpravu rozpočtu č. VII/2014

- zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného 

 zreteľa časť bývalých futbalových kabín pre 

 PZ Brezina 

- zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného 

 zreteľa budovu sauny a starých sociálnych zariadení 

 a okolitého pozemku v ATC Duchonka pre pána 

 Maderiča a Precela

- vyradenie kníh z obecnej knižnice v celkovej 

 hodnote 213,92 €

- odpredaj pozemkov v celkovej sume 2 681 €

Neschválili:

- poskytovanie dotácie pre Centrá voľného času 

 mimo obec Prašice.

 Materská škola (MŠ) otvorila v  tomto 
školskom roku brány 72 deťom, z  toho 
21 bolo novoprijatých. 23 najmenších 
(3-4 ročné) vedú učiteľky Ľubica Psotná 
a  Valéria Dovalová. V  II. triede pracu-
jú so 4-5 ročnými  deťmi Iveta Štefko-
vičová a nová posila Daniela Priesolová, 
ktorá nastúpila na uvoľnené miesto po 
Veronike Zdychavskej. 25 predškolákov 
pripravujú na vstup do základnej školy 
učiteľky Lýdia Režová a  Drahoslava Do-
linková.
 Popri environmentálnej výchove pre-
bieha v našom školskom zariadení výuč-
ba anglického jazyka, ktorú vedie Ing. E. 
Addová.
 Rodičom, ktorých deti nemajú 
správnu výslovnosť, sme vyšli v  ústrety 
spoluprácou so súkromným centrom 
špeciálno-pedagogického poraden-
stva  (SCŠPP). Logopedička PhDr.  I.  Pa-
lušová prichádza do MŠ dvakrát me-
sačne a  venuje sa deťom, ktoré sú v  jej 
logopedickej starostlivosti.

Čo bolo a čo bude
 Veľmi radi spolupracujeme so  zaria-
dením Môj domov ZSS (domov dôchod-
cov) a zúčastňujeme sa aj podujatí, ktoré 
pripravuje obec a základná škola.
 V októbri potešili naše deti starenky 
a  starčekov básničkami a  pesničkami 

pri  príležitosti mesiaca úcty k  starším, 
v  novembri nás navštívilo divadlo Na-
traky s  predstavením „Ponožky smra-
ďošky“. V spolupráci s Červeným krížom 
si deti vypočuli rozprávanie o zraneniach 
a  úrazoch a  dozvedeli sa, ako im pred-
chádzať.
 Decembrovú náladu odštartovala 
návšteva Mikuláša s  balíčkom sladkostí 

pre každé dieťa a  nechýbalo ani via-
nočné vystúpenie pre rodičov.
 V druhom polroku šk. roku máme pri-
pravené ďalšie akcie, ktoré sú zahrnuté 
v  ročnom pláne MŠ, či už sú to rôzne 
pohybové aktivity, návšteva bábkového 
divadla v Nitre, karneval a veľa ďalších.

Ľ. Psotná

 Základná škola v  Prašiciach začala 
školský rok 2014/2015 s 239 žiakmi, a so 
zmenou v  učiteľskom zbore. K  piatim 
pedagógom na prvom stupni pribudla 
Mgr. Sylvia Vančová a na druhom stupni 
posilnila pedagogický zbor nemčinárka 
Mgr. Marcela Prosnanová. Novinkou na 
našej škole je odborná asistentka Svet-
lana Masariková, ktorá sa venuje dvom 
žiakom s  poruchami učenia. Nábožen-
stvo aj naďalej vyučuje katechétka 
Ľubomíra Adamčíková. 
 V medzi deťmi obľúbenom školskom 
klube je zapísaných rekordných 80 detí, 
ktoré sú rozdelené do troch oddelení. 
Pracujú pod dozorom vychovávateliek 
S. Saskovej, D. Bittarovej a T. Polóniovej.

Modernizácia tried pokračuje
 Na škole máme dve počítačové 
učebne a jazykovú učebňu. Triedy 
máme vybavené dataprojektormi, 

keramickými tabuľami, interaktívnymi 
tabuľami a novým nábytkom. Každý 
učiteľ má svoj počítač, ktorý môže 
využívať pri vyučovaní. Triednu agen-
du na prvom stupni vedieme v elektro-
nickej podobe. 

Webová stránka – zdroj informácií
 Zavedenú a stále obnovovanú máme 
i našu školskú webovú stránku www.
zssmsprasice@edupage.org, tam si pre-
čítate všetko o nás. Rodičia majú 
možnosť skontrolovať si prostredníc-
tvom tejto stránky známky svojich detí 
v elektronickej žiackej knižke, ktorá je za-
heslovaná, a tiež skontrolovať domáce 
úlohy, ktoré boli ich deťom zadané. 
Okrem toho sa na stránke dozviete 
o akciách, ktoré naša škola organizova-
la, a pozrieť si fotoalbum z týchto akcií.
      
  Mgr. R. Miková

Š

Materská škola ponúka deťom pestrý kalendár aktivítMMatterrskká škkolla poonnúkka deťoom peesttrý kaalennddár akktivvít

Do zboru pribudli dve nové DDo zzbboorru pprribbuudlli dvvee noovvéé 
učiteľky a odborná asistentkauuččiteeľľkky aa ooddbboorrnáá aasissteenntkkaa

pokračovanie zo str. 3 Krátky pohľad do materskej KKrááttkky ppoohhľaad ddo mmaateersskkeej 
a základnej školya zzáákklaaddnneej šškkoolyy

foto: D. Dolinková
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 „Človek je krásny v  každom svo-
jom veku, človek je krásny vtedy, keď 
ho ľudia majú radi. Vekom starší, ale 
umom mladí, obdarení rokmi kráčame 
v  slnečných lúčoch spomienok, vďační 
za každý okamih šťastia.“

 V priebehu celého roka 2014 naši čle-
novia Jednoty dôchodcov Slovenska, 
miestnej organizácie Prašice (JDS), ne-
zaháľali, ale aktívne sa zapájali do kultúr-
no-spoločenských i športových aktivít.

Otvorili plesovú sezónu
 V  spolupráci s  obcou sme otvorili 
plesovú sezónu 2014 v Prašiciach VI. ple-
som priateľov.
 V kultúrnych akciách sme pokračova-
li návštevou divadelných predstavení 
„Ženba Ďura Šúplatu“ v  Tesároch 
a „Boháč a  Lazár“ v  Preseľanoch. Za 
divadelným umením sme vycestovali aj 
do Nitry na predstavenie „Skrotenie zlej 
ženy.

V zdravom tele zdravý duch
 Svoju kondíciu  seniori každý rok 
preveria na súťaži v  kolkoch, ktoré or-
ganizuje obec Preseľany. Z  desiatich 
prihlásených družstiev sa naše v zložení 
Vladimír Režo, Marián Janček, Ida Pa-
lušová a Mária Novotná umiestnilo na 4. 
mieste.
 V  tomto roku Okresnú súťaž špor-
tových hier dôchodcov organizova-
la obec Bojná a  družstvo z  Prašíc tam 
nemohlo chýbať. V  hode granátom, 
streľbe zo vzduchových zbraní, v  hode 
do terča a  diaľky nás reprezentovali 
Mária Vaváková, Oľga Novotná, Mária 
Novotná, Ida Palušová a  Vladimír Režo, 
ktorý v  streľbe získal prvé miesto, čo 
je pekný úspech, nakoľko súťažiacich 
bolo 120.  Záver športových hier oživilo 
spoločné posedenie v kultúrnom dome 
pri hudbe a  chutnom občerstvení, na 
ktorom štafetu usporiadateľa okresných 
športových hier v roku 2015 prevzal sta-
rosta obce Solčany Juraj Soboňa.

 Pre milovníkov kvetov a prírody 
bola pripravená návšteva arboréta 
v Mlyňanoch so zastávkou v Národnom 
Žrebčíne v  Topoľčiankach. Tohto zájaz-
du sa v  máji zúčastnilo 20  členov JDS 
z Prašíc.

Duševný a telesný oddych
 Miestna organizácia JDS získala v rám-
ci okresu osem liečebných poukazov –  2 
do Tatranských Zrubov, 2 do kúpeľov 
Lúčky a  4 do Bardejovských kúpeľov, 
vďaka ktorým si naši členovia duchovne 
i telesne oddýchli.  Z Bardejova si odnie-
sli aj krásnu spomienku na opakované 

stretnutia s  významnou osobnosťou – 
kardinálom Jozefom Tomkom.

Máme nové priestory
 Našou snahou bolo už dlhší čas ná-
jsť priestory, v ktorých by sme sa mohli 
spoločne stretávať. Vďaka ochote sta-
rostky obce Eriky Nemešovej sa  nám po-
darilo získať priestory bývalej požiarnej 
zbrojnice, ktoré si v súčasnej dobe upra-
vujeme.

 Spolupráca s  obcou na kultúrnych 
podujatiach je už našou stálou aktivitou, 

naše členky pomáhajú pri varení, pečení, 
obsluhe, za čo im patrí srdečná vďaka.
 
 Verte, že dôchodkom sa aktívny život 
nekončí, mnohí z nás aj vo veku seniora 
žijú čulým životom, stretávajú sa, zapá-
jajú do diania okolo seba. Je to lepšie 
pre nás, naše rodiny a  priateľov. Milí 
dôchodcovia, radi medzi nami privítame 
nových členov klubu, ktorí sa chcú zapo-
jiť do našich aktivít a obohatiť svoj život 
o spoločné zážitky.

M. Novotná

Č

Byť členom klubu znamená žiť aktívneBBByyyťť čččleennooomm kkkluubbuu zznnnaammeenná žžiiť aakktíívvnnee

Zľava: Mária Vaváková, Oľga Novotná, Vladimír Režo, Mária Novotná, Ida Palušová

Spomienka na stretnutie s kardinálom Jozefom Tomkom.
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RODINA MATEJOVIČOVÁ

 V  predchádzajúcom čísle Prašických noviniek sme či-
tateľom priblížili život jedného z  našich rodákov, grécko-
katolíckeho kňaza Vdp. Mgr. Ľubomíra Matejoviča. Avšak 
z  jeho rodiny nielen on patrí medzi zaujímavé osobnosti 
našej obce. Svojou tvorivou činnosťou sa do jej diania zapísa-
li aj ďalší členovia rodiny Matejovičovcov.

 Dvojčatá Oľga a Mária Matejovičové, dcéry Oľgy a Františka 
Matejoviča, pôsobili v Prašiciach ako organistky v rokoch 1990 
– 2004. Majú brata Ľubomíra, ktorý je gréckokatolícky kňaz 
a písali sme o ňom v Prašických novinkách č. 27, a dve sestry 
Boženu a Evu. Už od detstva sa spoločne s mamou a sestra-
mi podieľali na kvetinovej výzdobe kostola a sprevádzali deti 
k prvému svätému prijímaniu. Pripravovali jasličkové po-
božnosti a viedli vtedajší spevácky zbor pre deti, ako aj zbor 
pre dospelých.
 V roku 1991 zreštaurovali všetky nástenne maľby v interiéri 
nášho kostola sv. Jakuba v Prašiciach. Namaľovali titulný obraz 
do kaplnky v Tvrdomesticiach a v  Nemečkách a  podpísali sa 
pod množstvo ďalších malieb. Na požiadanie rodiny Holeč-
kovej namaľovali aj nástenné diela v kostole v Daloviciach pri 
Karlových Varoch.

 Ing. Mária Matejovičová (vydatá Kmotorková) žije 
v Chynoranoch. Aj tu pôsobí ako organistka a venuje sa písa-
niu ikon. Jej tvorbu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
(http://ikonasvetlo.weebly.com/). Má troch synov, z ktorých 
najstarší už sprevádza detský zbor na gitare počas sv. omší. 

 

 Oľga Matejovičová (vydatá Vaňová) ako počítačová grafi čka 
spracovala všetky vydania farského časopisu AGNUS a rovnako 
grafi cky upravila prvé tri knihy vdp. Štefana Kováča. V súčasno-
sti žije spolu s manželom a dvoma synmi v Topoľčanoch. 

 Božena Matejovičová,
 staršia sestra, ktorá sa 
venuje písaniu, vítala 
kňazov a biskupov v chrá-
me vlastnými básňami, 
prispievala svojou poé-

ziou aj do farského časopisu AGNUS. Napísala štyri knihy básní 
a jednu rozprávkovú. Vďaka rodine Masarykovej z Nitrianskej 
Stredy jej zatiaľ vyšli dve knihy – Kráľovstvo snehuliakov a Básne. 
Najbližšie sa chystá vydať ďalšie s názvom – Nezábudky, Kráčať 
vo svetle a V lúčoch slnka. Je tiež autorkou 70 osemsmeroviek, 
ktoré uverejnili Katolícke noviny so záujmom o ďalšie. 

 Mama Oľga Matejovičová zdobi-
la kostol kvetmi vyše 30 rokov. Ako 
dar pre chrám ušila aj vyšila nie-
koľko súprav oltárnych diek, šaty pre 
miništrantov, ale aj sedačky do lavíc. Počas pôsobenia farára 
Viktora Gajdošíka zorganizovala divadelnú hru Sväté prijímanie 
v žalári, ktorú zakúpila v Spolku sv. Vojtecha. Naskúšala ju s diev-
čatami z Tvrdomestíc, pričom si zahrala hlavnú úlohu. Výnos 
z predstavenia darovali na maľbu interiéru kostola.

 Otec František Matejovič bol vynikajúci krajčír, ktorý šil na-
jmä reverendy. Pre svoju precíznu a kvalitnú prácu si získal 
dobré meno nielen v  našej obci, ale vyhľadávali ho aj kňazi 
a biskupi z celého Slovenska a dokonca aj z Rakúska.

text a foto z archívu r. Matejovičovej

Č Á

Predstavujeme vám našich rodákovPPreddstaavujjemee váám naššich rroddákkovv

Pri práci v kostole v Daloviciach

Ing. Mária Matejovičová

Oľga Matejovičová pri hre na organe v kostole v Prašiciach.

Oľga Matejovičová

Božena Matejovičová
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 Detskou vravou, smiechom a spevom 

sa večer 5. decembra ozýval prašický 

kultúrny dom. V  kinosále sa stretli 

škôlkari, školáci,  dospelí i  batoľatá, aby 

spoločne v Prašiciach privítali Mikuláša 

a jeho družinu.

 Pred jeho príchodom spríjemnil ne-

dočkavcom chvíle čakania spevák „Vik-

tor“ s  jeho veselými  piesňami. Jeho 

repertoár zožal medzi deťmi úspech, 

spoločne spievali chytľavé refrény jed-

noduchých melódií a ani nezbadali, ako 

rýchlo ubehlo čakanie.
  V tme a  tichu, osvetlený len roz-
právkovým svetielkom, vstúpil medzi 
deti rozprávkový dedko – Mikuláš so 
svojou čarovnou bakuľou, sprevádzaný 
dobrým anjelom. V  tom momente sa 
v tvárach  detí rozsvietilo tisíc hviezdičiek 
a ozvalo sa nadšené: „Jééééé, Mikuláááš!“.
S ťažkým nákladom mu museli pomáhať 
dvaja čerti, balíkov bolo tak veľa, že ich 
dotiahli až v dvoch vreciach.
 Privítaný potleskom vyzval Mikuláš 
deti, aby si prišli zobrať sladkú odmenu. 
Nebolo to však také jednoduché, museli 
prekonať strach z  obidvoch pekelných 
pomocníkov, ale s  pomocou rodičov to 
všetky deti zvládli.
 Po rokoch sa tak opäť Mikuláš vrátil do 
kultúrneho domu aj vďaka štedrým spon-
zorom: HYDRO s.r.o. Topoľčany, Pizza Joly 
Prašice, Čajovňa Prašice, Ginet – Patrik 
Ondrejka, Autoservis Lacika, Alma – 
Prašice, rodina Palušová, poisťovňa Allia-
nz, Potraviny Ivan Paluš, pekáreň Bahna 
Prašice, Coop Jednota Prašice, Predajňa 
rozličného tovaru Prašice a  Reštaurácia 
Petrus. Ďakujeme.

S. Dojčárová

Po rokoch sme ho privítali spoločnePPo rookoocch smmee hhoo pprivvíttalii sppoloččnne

Celú smútiacu rodinu 
obec Prašice pozýva na

POCHOVANIE PRAŠICKEJ BASY
s folklórnou skupinou 

PRAŠIČAN
a hudobnou skupinou

IMPRESS
14. februára 2015 v KD Prašice

VII. PLES PRIATEĽOV 
VII. PLES PRIATEĽOV 

v Prašiciach

17 . januára 2015 
17 . januára 2015 

o 19.30 hod.
o 19.30 hod.

v kultúrnom dome             

Hrajú: Hrajú: 

skupina M-trio  
skupina M-trio  

a cigánska kapela 
a cigánska kapela 

Sendrejovci.
Sendrejovci.

cena vstupenky je

( v cene: vstupné 1€ + ½ l vína, hlavné jedlo, káva, kapustnica) 

1818€€  na osobuna osobu

foto: S. Dojčárová
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Farebné spomienky na uplynulý rok
Deň matiek 11.5.2014 Knižničný výlet 17.4.2014

Deň ľudových majstrov 6.4.2014

MDD 31.5.2014 Mesiac úcty k starším - div. predstavenie 
Svadba Ďura Šúplatu 12.10.2014

Ples priateľov 15.2.2014

Netradičné plavidlá na Duchonke 12.7.2014

Stavanie mája 30.4.2014

Prijatie jubilantov 25.6.2014

Výstup na Bielu Bukovinu 1.5.2014
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 Máloktoré obdobie v  roku sa stalo 
takým vďačným námetom pre umeleckú 
i ľudovú tvorbu, ako práve kresťanské Via-
noce. Kto by spočítal koľko nádherných 
diel, piesní, kolied, vážnej i  populárnej 
hudby, obrazov, sôch, betlehemov, kníh, 
rozprávok, svetiel a  rozmanitej tvorby 
uzrelo svetlo sveta vďaka najkrajšiemu 
vianočnému betlehemskému príbehu? 

 Za všetky napísané diela uve-
diem krásnu rozprávku pod názvom Via-
nočná koleda. V  roku 1843 ju napísal 
spisovateľ a významný reprezentant an-
glického realizmu Charles Dickens. Pre 
nás je to vzácny rok, nakoľko sa vtedy 
na fare v  Hlbokom rozhodli Štúr, Hur-
ban a  Hodža prijať slovenský spisovný 
jazyk, s ktorého kodifi káciou súhlasil aj 
bernolákovský básnik a  katolícky kňaz 
Ján Hollý. Dej Dickensovej rozprávky je 
výrazom boja autora za práva chudob-
ných jeho doby, nakoľko sám pochádzal 
z biednych pomerov.

 Hlavnou postavou je úspešný ob-
chodník, starý mládenec Ebenezer 
Scrooge. So svojim priateľom a spoloční-
kom Marleyom vlastní obchodnú fi rmu. 
Po náhlej Marleyovej smrti sa stane jej 
jediným majiteľom. Je veľmi bohatý, 
ale aj neuveriteľne lakomý. Ani sebe nič 
nedopraje. Scrooge je tvrdý a  nemilos-
rdný človek, ktorý ľudské city považuje 
za slabosti. Je symbolom materialis-
tického človeka, ktorý si v živote okrem 
peňazí nič neváži. Nikoho nemá rád 

a z celej zatrpknutej duše najviac zo vše-
tkého nenávidí Vianoce. Považuje ich za 
prázdne dni leňošenia, ktoré človeka iba 
oberajú o zárobok. Na Štedrý deň vyhodí 
vlastného synovca, ktorý mu prišiel za-
vinšovať pekné sviatky a  pozvať ho na 
vianočnú večeru. S  nadávkami vyhnal 
aj muža, ktorý prosil o  almužnu pre 
chudobných. Svoj život bohatý na majet-
ky si žije v chudobe a prázdnote svojho 
srdca. V  jednej noci sa mu postupne 
zjavili traja duchovia. Prvý bol duch jeho 
bývalého spoločníka Marleyho, ktorý 
ho nad spôsobom skupánskeho života 
varuje. Druhý duch mu približuje krásne 
Vianoce jeho čistého detstva. Tretí duch 
mu zjavuje tvrdý osud blížiacej sa smrti 
v osamelosti a zabudnutí.

 Títo traja poslovia sú protikladom 
Scroogeovho sebectva. Ony predstavujú 
hlboké posolstvo Vianoc, to je lásku, ra-
dosť a záujem o iných. Pod dojmom sna, 
starý lakomec a  bezcita Scrooge, svoj 
život radikálne zmení. V túžbe, aby sa zlá 
predpoveď nenaplnila dovolil láske a ra-
dosti vstúpiť do jeho duše. Už nevidel iba 
seba a svoj majetok, ale v záujme o iných
našiel liek na chorobu svojho ducha. 
Zrazu videl okolo seba toľko biedy a on 
sa stal skutočne bohatý v srdci. V  tom-
to vnútornom bohatstve už videl okolo 
seba aj ľudí a cez záujem o nich sa stával 
lepší a ľudskejší.

 Každé Vianoce nás, čo i len pohľadom 
na malé Jezuliatko, pozývajú duchovné 

a  ľudské hodnoty vnášať do každoden-
ného života. Ak sa týmito hodnotami 
rozžiari naša duša, stane sa tým najozdo-
benejším vianočným stromčekom. Všet-
ky trblietajúce sa pozlátka, žiariace svetlá 
na stromčekoch a  krásne vianočné de-
korácie v našich domoch i na uliciach sú 
iba slabým odleskom skutočnej nádhery 
ľudského srdca ožiareného vierou, náde-
jou, láskou, dobrotou, pokojom a  šte-
drosťou. Boží Syn sa stal človekom, aby 
sme aj my stávali hodnotnými ľuďmi. 

 Duchovné Vianoce sú v  protipóle 
s  konzumnými. Ponúkajú nám prijať 
betlehemské svetlo do srdca. Pre matku 
s  dieťaťom v  sebe nebolo v  Betleheme 
miesta. Teplo domova im poskytla iba 
maštaľka, ktorá bola vľúdnejšia ako 
bezcitnosť ľudí. Vieme, ako bolí neprijatie 
človeka človekom. Kto by nepoznal, akú 
trýzeň spôsobuje studené srdce, chlad-
ná duša a nezáujem o človeka. O tom by 
sme mnohí mohli napísať veľmi smutné 
knihy. Vianoce nás vyzývajú mať bližšie 
jeden k druhému a byť dobrými k sebe 
navzájom. Krásne to vyjadril nemecký 
básnik a teológ Karl von Gerok: „Čím by 
bola zem bez Dieťaťa z Betlehema? Len 
neplodným poľom plným buriny a tŕnia.“ 
Milí priatelia, prajem vám krásne Vianoce, 
bohaté na čistú radosť v atmosfére ľud-
skej a rodinnej lásky, aj požehnaný Nový 
rok 2015.     

Štefan Kováč Adamov

Dávame do pozornostiDávame do pozornosti
 V novembri tohto roku vyšla našej rodáčke, spisovateľke Zdenke Lacikovej nová kniha, ktorá je opäť venovaná deťom. 

Zbierka VEČERNÁ ROZPRÁVKA obsahuje 53 rozprávkových básní pre najmenších, doplnených autorkinými ilustráciami. 
Publikáciu si môžete zakúpiť v obecnej knižnici v Prašiciach. Cena: 6,- €.

KRÁSNE HODNOTY VIANOCKKRRÁÁSNEE HHOODNNOOTYY VIAANOOCC

foto: S. Dojčárová
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Blíži sa koniec roka 2014 a  je tu čas ob-
zrieť sa za výsledkami, ktorú sme dosia-
hli na pretekoch nielen na domácej pôde 
v Prašiciach, ale i na celom Slovensku.

Zúčastnili sme sa troch sústredení resp. 
táborov, kde sme našich psov pripravo-
vali na ďalšie súťaže:

- 30.6. - 6.7. tábor, ktorý organizujeme 
 na Duchonke, tentoraz za účasti 21 
 psovodov z celého Slovenska,
- 1. - 2.8. v Lučenci obranársky seminár 
 s 3 našimi psovodmi,
- 17. - 24.8. tábor talentovanej mládeže 
 v  Malom Lapáši pri Nitre za účasti 
 mládežníčok Evy Danišovej a  Sabíny 
 Čačíkovej, tretia zo zdravot. dôvodov 
 odriekla účasť.

Na pretek v Slovenskom Pravne nastúpili 
16. augusta 3 prašickí kynológovia: Bc. 
Peter Pista – 2. miesto, Peter Detko – 7. 
miesto, Daniela Vozníková – 10. miesto. 
6. 9. sme sa zúčastnili Preteku o  pohár 
starostky obce Čakajovce, kde Peter 
Detko obsadil 7.miesto a Bc. Peter Pista 
8. miesto.

13. – 14. septembra sa konali v  Novej 
Bani Majstrovstvá Slovenska BVK. Šiesti 
Prašičania odcestovali už v  piatok, uby-
tovali sme sa v kempe Tajch Nová Baňa. 
Siedmy psovod sa pridal v sobotu. 1 žena 
zo zdravot. dôvodov odriekla. Zúčast-
není obstáli nasledovne:
Sabína Čačíková – 10. miesto, Martin Mi-
chalides – 7. miesto, Jakub Dojčár – 9. 
miesto, Adam Herda – 5. miesto, Daniela 
Vozníková – 6. miesto, Peter Detko – ma-
jster SR, Bc. Peter Pista – majster SR.
20. septembra v  Národnom pohári 
v Zbehoch naše farby hájila dvojica 
kynológov:
Ing. Ľubica Bruchatá – SVV2 – 1. miesto, 

zároveň urobila skúšku z výkonu
Peter Detko – SVV1 – 5. miesto

KK Prašice dňa 4.10. tradične uspori-
adal už 23. ročník Preteku prašických 
kynológov so zadaním skúšky ZM, SVV1, 
SVV2, IPO1.
Zúčastnilo sa dokopy 25 psovodov 
z  celého Slovenska, náš klub mal 
zastúpenie vo všetkých kategóriách 
okrem IPO vďaka 6 psovodom.
Štyria domáci boli prihlásení na skúšky 
z  výkonu. V  kategórii ZM ich úspešne 
zvládli mládežníčky Eva Danišová 
so psom Lea z  Petrovho dvora, Sabí-
na Čačíková so psom Moly z  Magovej 
záhrady, Daniela Vozníková so psom Lex 
z Petrovho dvora a v kategórii SVV1 Ja-
roslav Čačík. Tým pádom sa k trojici dos-
pelých psovodov (Čačík, Pista, Bruchatá) 
so skúškami pridali i  spomínané 3 
mládežníčky.
Naši psovodi sa umiestnili nasledovne:
ZM: E. Danišová – 4. miesto, D. Vozníková 
– 3. miesto, S. Čačíková – 2. miesto
SVV1: J. Čačík a Bc. P. Pista – v strede štart. 
poľa
SVV2: Ing. Ľ. Bruchatá – 2. miesto

18.10. sa konala bonitácia NO v  Pobe-
dime, kde nastúpili 4 prašickí psovo-
di s  úspešnými výsledkami – všetci na 
známky 5, čo je najlepšie hodnotenie:
J. Čačík – Dalila od Prameňa Váhu
P. Detko – Kity z Petrovho dvora
E. Grežďo – Keisy z Petrovho dvora
Bc. P. Pista – Agent z Malého mesta.

V  období od 30.8. – 12.10. sa konali 
MVP v Trsticiach, Vyhniach i v Nitre, kde 
nás reprezentovali P. Pista, P. Detko, E. 
Danišová, S. Detková, D. Vozníková so 
svojimi psami s výsledkami a známkami 
dobrý, veľmi dobrý.

Sezónu sme tento rok ukončili na Mi-
kuláša, a  to na obranárskom preteku 
v  Lučenci – Memoriál Imricha Vargu 
s nasledovnými výsledkami: Bc. P. Pista – 
6. miesto, P. Detko – 4. miesto.

Výsledky Zoborskej kynologickej ligy nie 
sú známe, keďže nie sú ešte uzatvorené.

S istotou môžeme povedať, že o budúc-
nosť klubu sa báť nemusíme. Vzhľadom 
na to, že zdravé jadro klubu tvorí hlavne 
mládež, ktorá vytvorila veľmi dobrý 
kolektív. Za to im patria slová uznania 
a  hlavne za vzornú reprezentáciu klu-
bu, ako aj obce Prašice, ktorá nás v tejto 
činnosti podporuje a  ďalej sponzorom, 
ktorí nám pomohli hlavne pri jesennom 
preteku:

• hlavný sponzor Roman Mokráň 
 - VVS SK, s.r.o.
• Nitriansky samosprávny kraj
• Marián Benko – krmivá pre psov 
 a mačky Klátova Nová Ves
• Marek Matejov – ZOOCHOV 
 Topoľčany
• Dáša Klasová – Obojky pre psov
• Miroslava Mráziková - fi rma Maj sa
• Jaroslav Božík – súkr. pekáreň Jacovce
• Ivan Paluš – Môj obchod Prašice
• Michal Paluš – Krčma u Draka Prašice
• Viera Dzianová – predajňa Reja
  Topoľčany
• Vladimír Mikuš MIPO – Betonáž 
 poterov

Ešte raz ďakujeme priateľom a  všetkým 
tým, ktorí nám poukázali 2% z  daní na 
našu činnosť.
Sezónu defi nitívne ukončíme tradičným 
silvestrovským výstupom na Pánsku 
Javorinu.

Autor článku: P. Detko

Zdravé jadro kynologického klubu tvorí hlavne mládežZdrravéé jjaddrro kynnoolooggicckééhoo kklubuu ttvooríí hlaavnne mmláádežž

Zľava: E. Danišová, B. Cabanová, L. Mužílová, S. Čačíková, M. Strapeková, D. Vozníková

foto: Ing. D. Bariaková
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A-mužstvo tretie, žiaci skončili s čiernym PetromAA--mmmuužssstvvooo treeetiee,, žžiiaaccii sskkkonnččili sss ččieernnyymm PPeetrroom
A mužstvo dospelých

 Pod vedením nového trénera Michala Janegu mužstvo 

dospelých zahájilo novú reorganizovanú sezónu. O čom 

sa už hovorilo pár rokov, sa v súťaži 2014/2015 stalo rea-

litou. Okresné mužstvá s vyššou výkonnosťou boli zara-

dené do 5. ligy Stred ZSFZ a okresné súťaže boli doplnené 

o mančafty z nižších súťaží. Cieľom bolo znížiť cestovné 

náklady klubov a dosiahnuť vyrovnanosť súťaží. Pred-

poklad sa potvrdil, o čom svedčia aj výsledky a bodové 

rozstupy mužstiev. 

 Podľa slov trénera mužstvo stabilizovalo počet 

hráčov na 17, čo viedlo k spolupráci mladších hráčov so 

skúsenými staršími futbalistami. Ukázalo sa to ako do-

brý tréningový ťah, pretože hráči začali ťahať za jeden 

povraz a vytratili sa nezhody medzi hráčmi alebo hráčmi 

a trénerom. Táto partia konečne vrátila futbal tam, kam 

patrí, a to o boj o špičku v tabuľke. Dôležité bude však 

zapojiť mladých dorastencov v jarnej časti súťaže do no-

vonastaveného trendu A – tímu. 

 OFK Prašice svojimi výkonmi dokázali získavať dôležité 

body, a tak po jeseni sú na skvelom treťom mieste za 

Práznovcami a Veľkými Bedzanmi, ktoré suverénne oku-

pujú prvé miesto. Po kvalitnej zimnej príprave môže 

mužstvo pomýšľať minimálne na posun v tabuľke o jed-

no miesto nahor, čo však musí potvrdiť svojou hrou na 

ihrisku. Držme palce trénerovi, aby na jar vždy postavil 

víťaznú zostavu.

Dorast

 Dorastenci v novej sezóne s trénerom Patrikom 

Merkom podávajú veľmi kvalitné výkony a tabuľkové 

postavenie v prvej päťke stále dáva nádej na to, aby 

v jarnej časti súťaže bojovali o prvé miesto. Správnym 

prístupom trénera a plnením si úloh mladých hráčov je 

badateľne silné jadro mužstva. Veríme, že na jar hráči po 

zimnej príprave dokážu vystupňovať svoju formu a svo-

jou hrou potešiť opäť fanúšikov.

Žiaci

 V novej sezóne mužstvo žiakov nemalo dostatočný 

počet hráčov a vedenie sa rozhodlo neprihlásiť ich do 

súťaže aj napriek apelom, že táto situácia sa dá riešiť 

iným spôsobom (doplnením hráčov z prípravky). Zopár 

talentovaných hráčov odišlo do iného tímu. Ostatným 

zostal v rukách „čierny Peter“ a nezostalo im nič iné len 

sledovať svojich kamarátov z tribúny.

Prípravka

 Prípravka v novom futbalovom roku prešla zmenou 

pravidiel, upravila sa veľkosť ihriska a zmenil sa počet 

hráčov, tiež bolo uplatnené pravidlo mimo hry, teda of-

sajd. Chlapci odohrali 10 zápasov, v ktorých získali len 13 

bodov, a tak zaostali za svojimi predchádzajúcimi sezóna-

mi.  Šancu dostali aj noví hráči a náš vekový priemer sa 

dosť znížil. Po zimnej príprave verím, že mužstvo opäť 

získa väčší počet bodov ako na jeseň 

a bude po konci sezóny mini-

málne na piatom mieste 

v tabuľke. Chuť baviť sa fut-

balom je u detí stále veľká 

a treba sa im nepresta-

jne venov     ať. Opäť je 

namieste poďakovanie 

rodičom za ich ochotu 

pomáhať. Tréner Mgr. Jozef 

Grznár.

Mgr. Jozef Grznár

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1  TJ Slovan Veľké Bedzany 13 12 0 1 33 : 9 36 15
2     OFK Práznovce 13 8 0 5 31 : 16 24 3
3     OFK obce Prašice 13 7 2 4 29 : 21 23 5
4     OFK Krnča 13 7 2 4 27 : 26 23 2
5     TJ Veľké Dvorany 13 6 4 3 33 : 26 22 1
6     OFK Kuzmice 13 6 3 4 31 : 23 21 3
7     OFK Veľké Ripňany 13 5 2 6 17 : 24 17 -4
8     TJ Oponice 13 5 1 7 28 : 25 16 -2
9     TJ Rajčany 13 5 2 6 20 : 21 17(-3) -1

10     OŠK Závada 13 4 2 7 31 : 32 14 -7
11     TJ Koniarovce 13 4 2 7 19 : 28 14 -4
12     TJ Nemčice 13 4 1 8 23 : 27 13 -5
13     TJ Slovan Bojná 13 4 1 8 20 : 29 13 -5
14     TJ Zlatý Klas Urmince 13 3 0 10 12 : 47 9 -12

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1     OFK Nitrianska Blatnica 12 9 2 1 42 : 9 29 8

2     OFK Kovarce 12 9 2 1 34 : 12 29 11

3     TJ Zlatý Klas Urmince 12 9 1 2 57 : 15 28 7

4     OFK Metacolor Ludanice 12 8 0 4 47 : 24 24 6

5     OFK obce Prašice 12 8 0 4 36 : 19 24 9

6     OFK Tovarníky 12 7 1 4 48 : 26 22 4

7     TJ Veľké Dvorany 12 5 2 5 47 : 37 17 -4

8     TJ Slovan Krušovce 12 4 1 7 20 : 34 13 -2

9     TJ - ŠK Radošina 12 3 1 8 20 : 28 10 -11

10     TJ Slovan Veľké Bedzany 12 3 0 9 14 : 53 9 -9

11     OFK Veľké Ripňany 12 2 2 8 22 : 56 8 -7

12     OFK Krnča 12 2 1 9 15 : 37 7 -11
13     OFK Hrušovany 12 2 1 9 19 : 71 7 -8

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1     TJ Zlatý Klas Urmince 10 10 0 0 111 : 8 30 12

2     OFK Kuzmice 10 7 1 2 42 : 24 22 10

3     TJ Slovan Bojná 10 7 0 3 62 : 23 21 3

4     TJ Slovan Krušovce 10 6 1 3 50 : 18 19 4

5     OFK Krnča 10 5 1 4 41 : 21 16 1

6     OFK Tovarníky 10 4 1 5 43 : 27 13 -2

7     OFK obce Prašice 10 4 1 5 38 : 41 13 1

8     TJ Družstevník Jacovce 10 4 1 5 23 : 39 13 -5

9     TJ Koniarovce 10 2 1 7 16 : 52 7 -8

10     TJ Slovan Preseľany 10 2 1 7 12 : 48 7 -5

11     TJ Rajčany  (odstúpené) 0 0 0 0 0 : 0 0 0

12     OFK Metacolor Ludanice 10 0 0 10 2 : 139 0 -15

11
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MMaannžžeellsstvvoo uuzazavvreelii

Veronika Stanková a Jan Peter Rosinski

Mgr. Lenka Brezničanová a Bc. Ing. Lukáš Kmeťo

Kristína Laciková a Juraj Bajzík 

Michaela Čergeťová a Juraj Čakajda

Daniela Kičinová a Milan Matúš

Lucia Bajtošová a Ing. František Boháčik

Miroslava Psotná a Juraj Novotný

Katarína Vinklerová a Miroslav Novotný

Lívia Bubáková a Jozef Krasula

Jana Zelísková a Jozef Kišac

Prajeme veľa krásnych chvíľ 

na spoločnej ceste životom!

ZZlaatéé ssvaaddbbyy
50 rokov manželstva

Michal Janček a manž. Lýdia, rod. Kauzalová

Michal Bartoník a manž. Emília, rod. Palušová

Milan Grežďo a manž. Janka, rod. Komová

SStriebboornéé ssvvaaddbbyy
25 rokov manželstva

Július Lacika a manž. Ing. Emília, rod. Janíková

Blahoželáme a prajeme ešte veľa spoločne 

prežitých rokov v zdraví a v láske!

ŽŽivvoottnnéé jjuubbiileeáá

60
Marta Jančeková
Blažena Pešlová
Anton Lacika
Oľga Nereďházská
Marián Michalka
Milan Lapúnik
Ján Cabaj
Oľga Novotná
Benedikt Lacika
Jozef Šimon
Vojtech Hustý
Mgr. Mária Michalková
Zdenka Štefanová
Marta Laciková
Jozef Novotný
Mária Šimonová
Peter Šimon

70
Alžbeta Záhradná
Jozef Bruchatý
Jozefa Streďanská
Ján Okša
Mária Šuleková
Oľga Naštická
Mgr. Oľga Pástorová
Július Pokus
Mária Pokusová

80
Anton Streďanský
Oľga Mitická
Margita Detková
Anton Štefkovič

91
Anna Grežďová
František Kišac
Zlata Arztová

Všetkým jubilantom srdečne 

blahoželáme!

NNaarrooddili ssaa

Emma Piknová

Samuel Bošanský

Kristína Barátová

Mathias Grznár

Nela Ďuríková

Alžbeta Palušová

Deťom želáme krásne detstvo, 

plné lásky, šťastia a zdravia.

NNaavvžžddyy nnááss oopup ssttilli

Viktor Paluš 82 r.

Anna Grežďová 54 r.

Peter Pikna 90 r.

Marta Grežďová 66 r.

Ľubor Paluš 68 r.

Margita Vatrsková 65 r.

Pozostalým vyslovujeme 

úprimnú sústrasť.
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