
Vianoce
Ozdobený stromček s Betlehemom,
pre všetky deti je nádherným snom.
Varené vínko, škoricové medovníky,

rozvoniavajú doma od maminky.

Vianoce sú o rodine, pokoji, radosti,
láske, štedrosti, šťastí, aj nevinnosti.
O dieťatku malom, útlom na slame,
v čistom srdci mu jasličky chystajme.

Ľudia ho do svojich domov neprijali,
studené, tvrdé, lakomé srdcia mali.
Na matku s dieťaťom boli bezcitní,
nepekné zlými byť v chladnom dni.

Dnes tisíce klopú na ľudské srdce,
v chlade, bosí, túžia prejsť hranice.
V biednych súcit lásky, aj dobroty

chce zažiť, ktorý už bol odmietnutý.

Zážitkom je aspoň raz byť na mieste,
kde sa nebo v Kristovi dotýka zeme.
Také je v Betleheme i v Jeruzaleme,

do chrámu duše si ho prenesme.

To sú vždy tie najkrajšie Vianoce,
keď človek nezabúda na srdce.
Dobro rozdávať v každej dobe,

jasličky s Jezuliatkom mať v sebe.

Štefan Kováč Adamov
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Pokojné prežitie
vianočných sviatkov,

nový rok naplnený láskou, 
zdravím a radosťou

vám prajú
zamestnanci a starostka obce Prašice.

Milí priatelia,

Výnimočný čas Vianoc sa blíži. Cítiť ho na každom kroku. Pre-
žite ich všetci hlavne v dobrom zdraví. Akokoľvek sa zmenila 
doba, nezmenilo sa kúzlo Vianoc, čaro štedrej večere, spoloč-
ného rodinného prežívania sviatočných chvíľ, vytúžených dar-
čekov a  očakávania čohosi tajomného a  kúzelného. Ligotavý 
voňavý stromček, vôňa dobrôt od výmyslu sveta, mihotavý 
svit sviečky opantajú asi každého, kto má srdce na správnom 
mieste. Vianoce sú príležitosť otvoriť srdcia dokorán, nechať 

sa unášať atmosférou, prežívať vnú-
tornú radosť, nehu, lásku, šťastie 
a rovnako v plnej miere dopriať toto 
všetko aj ostatným. Všetkým ľuďom 
dobrej vôle prajem krásne vianočné 
sviatky a  do nového roka 2022 veľa 
zdravia, šťastia, veľa splnených snov 
a predsavzatí.

E. Nemešová - starostka obce
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Dňa 9. 8. 2021 poslanci:
schválili:
• zámer predaja nehnuteľného majetku obce Prašice, 

a to penzión Fortunato súp. č. 1117
• spôsob predaja nehnuteľného majetku obce Praši-

ce, a to penzión Fortunato súp. č. 1117
• podmienky predaja nehnuteľného majetku obce 

Prašice, a to penzión Fortunato súp. č. 1117
• zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Praši-

ce, a to časť budovy súp. č. 142
• spôsob prenájmu nehnuteľného majetku obce Pra-

šice, a to časť budovy súp. č. 142
• podmienky prenájmu nehnuteľného majetku obce 

Prašice, a to časť budovy súp. č. 142
• udelenie „Ceny starostky obce Prašice“ pre pani uči-

teľky ZŠ Mgr. Uríkovú a Mgr. Novanskú
• finančný dar pre pani učiteľky vo výške 500 EUR na 

osobu
vzali na vedomie:
• žiadosť Romana Tibenského, Bajzova 706/5, 921 01 

Piešťany o odkúpenie pozemku parc. 2927/1 v po-
diele 1/8-iny vo vlastníctve obce

• žiadosť Martina Číža a  manž., Budovateľská 599, 
Prašice o  odkúpenie pozemku okolo pozemku 
3553/32 v ich vlastníctve.

Dňa 31. 8. 2021 poslanci:
schválili
• rozpočtové opatrenia č. VII/2021
• uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom ne-

hnuteľného majetku obce Prašice, a to časť budovy 
Obecného úradu – 190,97 m2 medzi obcou Prašice 
a  Petrom Lacikom, bytom Slnečná 1366, 956 22 
Prašice

• odpis investícií
• príspevok na cestovné vo výške 0,40 € pre žiakov 

dochádzajúcich do základnej školy s materskou ško-
lou autobusom z Duchonky, Okšovskej a Novosvet-
skej ulice

• príspevok na stravu vo výške 0,10 € pre žiakov zák-
ladnej školy s materskou školou s trvalým pobytom 
v obci Prašice

• odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce za sumu 
21 380 EUR

vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenia č. VI/2021
• správu č.  3/2021 - Kontrola realizovaných opráv 

a  rekonštrukcií nehnuteľného majetku obce za rok 
2020

• správu 7/2021 - Úverová zadlženosť, stav a vývoj 
dlhu obce k 30. 6. 2021

• správa 8/2021 - Kontrola dodržiavania registra-
túrneho poriadku a registratúrneho plánu

• výsledok obchodnej verejnej súťaže č.  3/2021 na 
prenájom nehnuteľného majetku obce Prašice, a to 
časť budovy Obecného úradu – 190,97 m2

• žiadosť Alexandra Schneidgena, Nezábudková 
2061/8, 955 01 Topoľčany o  odkúpenie pozemku 
k rekreačnej chate s. č. 1303 vo výmere 193 m2

• žiadosť MUDr. Tibora Pavlíka, Muškátová 13, 955 01 
Topoľčany, o odkúpenie pozemku k rekreačnej chate 
s. č. 1302 vo výmere 142 m2

Z práce poslancov obecného 
zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo od posledného vydania Prašických 
noviniek zasadlo 4krát.

pokračovanie na str. 3

Stihli sme v druhom polroku
Generel dopravného značenia bol 
zrealizovaný
V  druhej polovici tohto roku vybraný 
dodávateľ SATES,  a.  s. Považská Bystri-
ca zrealizoval na všetkých miestnych 
komunikáciách projekt nového doprav-
ného značenia miestnych komunikácií 
podľa schváleného generelu doprav-
ného značenia. Tento projekt (pod-
robnejšie sme vás o  ňom informovali 
v  predchádzajúcom vydaní Prašických 
noviniek) bol financovaný z  vlastných 
zdrojov obce.

Modernizácia verejného osvetlenia
Verejné osvetlenie (VO) v  obci bolo 
vzhľadom na zastaranosť a  rôzne typy 
inštalovaných svietidiel energeticky 
veľmi náročné na spotrebu elektrickej 
energie, bolo často poruchové a  malo 
nevyhovujúcu intenzitu osvetlenia.
Na základe vykonaného energetického 
auditu VO bol vypracovaný projekt na 
rekonštrukciu a  modernizáciu VO LED 
svietidlami VOLTANA od firmy Schréder 
Hungary Zrt., ktoré nepotrebujú opako-
vanú výmenu svetelných zdrojov, čím 
je úspora verejného osvetlenia ešte vý-
raznejšia. Inštalovaním 188 ks LED svie-
tidiel (142 ks 20W a 46 ks 30W) a celej 
siete VO začiatkom novembra 2021 je 
splnených mnoho funkcií, ako je bez-
pečnosť cestnej premávky, prevencia 
proti úrazom a v nočných hodinách za-
traktívňuje prostredie obce. Dodávateľ 
svietidiel Schréder poskytuje záruku 
v  dĺžke 15 rokov. Odhadované úspory 
elektrickej energie po modernizácii VO 
sú vo výške 67 %.

Opravy a údržba miestnych 
komunikácií, nádvoria ZŠ 
a verejných priestranstiev
V mesiacoch október a november 2021 
bola dokončená druhá etapa opráv 
a  údržby miestnych komunikácií polo-
žením asfaltového koberca na uliciach 
Okšovská, Mlynská, časť Nemečkovskej 
cesty, časť Partizánskej ulice, spevnenej 
plochy pri zdravotnom stredisku a  ná-
dvoria budovy Základnej školy.
Pred položením asfaltového koberca na 
nádvorí ZŠ bolo nevyhnutné vykonať 
absolútnu rekonštrukciu všetkých zvo-
dov z  budovy školy a  odvedenie daž-
ďovej vody, ktorá spôsobovala neustále 
vytápanie suterénnych priestorov. Dielo 
sa podarilo a pevne verím, že bude veľa 
rokov slúžiť našej najmladšej generácii. 
Ďalšou nevyhnutnosťou pred koneč-
nou úpravou nádvoria školy bol výrub 
obrovských ihličnanov, korene ktorých 
spôsobili jednak poškodenie prípojky 
plynofikácie, budovy školy, oplotenia, 
zdevastovali celé nádvorie a  boli záro-
veň veľkým rizikom pre zdravie a životy 
osôb. Dodávateľom asfaltérskych prác 
bola firma COLAS, a. s. Trnava.
Projekt bol financovaný z  vlastných 
zdrojov obce.
V  ďalšej etape sú navrhnuté ďalšie 
opravy chodníkov popri štátnej ceste 1. 
mája, Nemečkovská cesta, Partizánska 
ulica, spevnené plochy pred Domom 
smútku, požiarnou zbrojnicou a pod.

E. Nemešová

Mlynská ulica pred rekonštrukciou

Nemečkovská cesta pred rekonštrukciou

Mlynská ulica po rekonštrukcii

Nemečkovská cesta po rekonštrukcii
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• žiadosť Martina Číža a manž., Budovateľská 599, Prašice 
o odkúpenie pozemku k pozemku 3553/32 v ich vlastníc-
tve vo výmere 435 m2.

Dňa 6. 10. 2021 poslanci:
schválili:
• rozpočtové opatrenie č. X/2021
• použitie finančných prostriedkov z  rezervného fondu 

v celkovej výške 162 000 EUR na úhradu nákladov spoje-
nú s  realizáciou investičnej akcie „Miestne komunikácie 
a spevnené plochy Prašice II. etapa“

• zmluvu o  dielo so spoločnosťou COLAS Slovakia,  s.  r.  o. 
Orešianska 7, 917 01 Trnava na investičnú akciu „ Miestne 
komunikácie a spevnené plochy Prašice II. etapa“ v celko-
vej výške 161 977,72 EUR

• delimitačný protokol o zverení majetku do správy Základ-
nej školy s  Materskou školou v  Prašiciach  – odstránenie 
havarijného stavu dažďovej kanalizácie pri budove Zák-
ladnej školy v celkovej výške 13 976,78 EUR.

• odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce za sumu 16 645 
EUR.

vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenia č. VIII/2021 a IX/2021
• správu 6/2021 - Kontrola hospodárenia s  finančnými 

prostriedkami obce Prašice za I. polrok 2021  – plnenie 
rozpočtu k 30. 6. 2021

• správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a  jej vý-
sledkoch v zmysle vyhl. MŠ SR č. 9/2006 v znení neskor-
ších predpisov

• žiadosť Juraja Zelísku, 1.mája 57/57, 956 22 Prašice, o od-
kúpenie pozemku parc. č. 2768/1 vo výmere 1995 m2

• informáciu Komisie výstavby ÚP a ŽP obecného zastupi-
teľstva, ktorá prerokovala návrh GP s vlastníčkou budovy 
Lindou Okšovou, ktorá prisľúbila preloženie časti oplo-
tenia parc. č.  113 a  114 v  záujme rozšírenia Cintorínskej 
ulice.

Dňa 29. 11. 2021 poslanci:
schválili:
• komunitný plán obce Prašice 2021-2030
• podanie projektu „Rekonštrukcia autobusových zastávok 

v obci Prašice“ v rámci výzvy MAS SOTDUM kód IROP-CL-
LD-Q081-512-003 v celkovej výške 25 724,75 EUR

• spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia autobusových 
zastávok v obci Prašice“ vo výške 1286,75 EUR, čo pred-
stavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu

• financovanie prípadných neoprávnených výdavkov 
z vlastného rozpočtu

• odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce za sumu 3300 EUR
• vzali na vedomie:
• žiadosť Lenky Gábrišovej, bytom Slnečná 1400/2, 956 18 

Bošany o odkúpenie pozemku – okolie chaty s. č. 1139 na 
parc. č. 3947/6 v k. ú. Prašice

• žiadosť Evy Majeskej, bytom D. Jurkoviča 2366/10, 955 01 
Topoľčany o odkúpenie pozemku – okolie chaty s. č. 1193 
na parc. č. 3888/23 v k. ú. Prašice

• žiadosť Regíny Štefkovičovej, bytom 1.mája 83, 956 22 
Prašice o odkúpenie pozemku – okolie chaty s. č. 849 na 
parc. č. 3544/34 v k. ú. Prašice.

Informácie z  posledného zastupiteľstva, konaného 
16. 12. 2021, vám prinesieme v nasledujúcom vydaní Pra-
šických noviniek.

Úplné znenie zápisníc zo zasadnutí OZ je zverejnené na 
www.prasice.sk.

M. Glos

pokračovanie zo str. 2 Čo nás čaká v novom roku

OZNAM

Rekonštrukcia autobusových 
zastávok
V jarných mesiacoch 2022 je napláno-
vaná realizácia projektu „Rekonštruk-
cia autobusových zastávok v  obci 
Prašice“ v  rámci výzvy Miestnej akč-
nej skupiny Spoločenstva obcí topoľ-
čiansko-duchonského mikroregiónu 
(MAS SOTDUM) z  integrovaného re-
gionálneho operačného programu 
(IROP) a  z  vlastných zdrojov obce 
v  Okšovom Mlyne, na Novom Svete 
a na ul. 1. mája („horný koniec“).

Prístavba Materskej školy
Pre nastávajúci rok je pripravený jed-
nopodlažný projekt prístavby Mater-
skej školy o  zastavanej ploche 415 
m2. V  súčasnosti je MŠ prevádzkovo 
prepojená s  budovou domova dô-
chodcov, ktorá nie je vo vlastníctve 
obce. Tento stav je dlhodobo neúnos-
ný a obec sa preto rozhodla tento stav 
riešiť prístavbou vlastnej kuchyne, 
jedálne, výstavbou technickej miest-
nosti pre vykurovacie kotle do jestvu-
júcej MŠ a  oddelením inžinierskych 
sietí od budovy domova dôchodcov. 
V súčasnosti je na prístavbu MŠ vyda-
né územné rozhodnutie a pripravuje 
sa projektová dokumentácia na sta-
vebné povolenie.

Čipovanie nádob na tuhý 
komunálny odpad
Triedeniu komunálneho odpadu 
z  domácností venujeme v  každých 
novinkách veľa priestoru.
O jeho naliehavosti počúvame denne 
vo všetkých médiách, apelujú odbor-
níci, ochranári, avšak bez žiadúceho 

efektu. Skládky odpadu sa neúmerne 
rýchlo zapĺňajú, ničia životné pros-
tredie, spodné vody a  možno by to 
chcelo iba trochu viac disciplíny od 
nás všetkých : vytriediť plasty, pa-
pier, zelený odpad zo záhrad a odpad 
z  kuchyne do nádob, ktoré sú na to 
určené a hneď by bolo odpadu, ktorý 
končí na skládke, oveľa menej. Po vy-
konaných analýzach je zistené, že viac 
ako 50 % objemu nádoby na zvyško-
vý komunálny odpad tvoria zložky, 
ktoré tam nepatria. V  záujme znižo-
vania tohto odpadu v domácnostiach 
a v podnikateľskej sfére pristupuje od 
budúceho roku Ponitrianske zdru-
ženie pre separovaný zber k  váženiu 
zmesového odpadu a  k  zavádzaniu 
systému evidencie odpadov Elwis, 
prostredníctvom ktorého obec získa 
prístup ku všetkým dátam z  váženia, 
prehľad o produkcii jednotlivých zlo-
žiek odpadov na úrovni obce a  do-
mácností, prehľad o  miere triede-
nia, počty vysypaných nádob a  pod. 
K  týmto údajom budú mať prístup 
i  obyvatelia obce. V  súčasnosti pre-
bieha aktualizácia databázy domác-
ností a  právnických osôb a  následne 
začiatkom budúceho roka sa začne 
s čipovaním zberných nádob na zme-
sový komunálny odpad vo všetkých 
obciach Ponitrianskeho združenia 
pre separovaný zber. Nenačipované 
nádoby sa nebudú dať vysypať. Po-
stupne sa paušálne platby za odpad 
zmenia na množstevné, nastaví sa 
systém platieb zásluhovo na objem 
vyvezeného odpadu, nie na počet 
členov domácnosti.

E. Nemešová

Obec Prašice oznamuje nájomcom hrobových miest
na miestnom cintoríne v Prašiciach,

že k nájomným zmluvám, ktorých platnosť sa končí 31. 12. 2021, 
sa budú uzatvárať nové dodatky k nájomnej zmluve

od 1. 1. 2022 na Obecnom úrade v Prašiciach.
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V tlači, 
televízii, 

rozhlase, aj na internete – 
všade počúvame len správy 

o pandémii, o zatváraní škôl, podnikov 
a prevádzok. Zákaz vychádzania 

obmedzil naše aktivity a – čo je horšie – aj 
spoločenský život v rodinách, komunitách, 

obciach a mestách.
Spoločenský život v Prašiciach (a nielen 
u nás) bol opäť ochudobnený o mnohé 

podujatia. To, čo sme stihli pre vás 
pripraviť v druhom polroku 2021, 

vám prinášame v koláži 
fotiek.

Darovanie krvi 12. 10. 2021

Poďakovanie za úrodu 26. 9. 2021

Poďakovanie za úrodu 26. 9. 2021

Veterány na Duchonke 21. 8. 2021

Omšový koncert 3. 10. 2021

Omšový koncert 3. 10. 2021

Mikuláš 10. 12. 2021

Ukončenie leta 27. 8. 2021

Prednáška o kompostovaní 21. 10. 2021

Poďakovanie za úrodu 26. 9. 2021
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Jednota dôchodcov Slovenska

Na Duchonke sme oslavovali, oceňovali aj športovali
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) 
v Prašiciach v spolupráci so Zväzom vojakov (ZV) SR – klub To-
poľčany zorganizovala 26.augusta 2021 športový deň na Du-
chonke. Na začiatku stretnutia sme spolu so starostkou obce 
Prašice Erikou Nemešovou položili veniec k  pomníku SNP na 
Duchonke.

Pri pomníku predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK odo-
vzdal vyznamenanie medailu „HVIEZDA ZV SR“ mjr. v.v. Mirosla-
vovi BÚBELOVI a npráp. v.v. Milanovi VRÁBELOVI, Čestné uzna-
nie ZV SR npor. v.z. Ing. Jozefovi ZIMMERMANNOVI.

Ďalším bodom programu nášho stretnutia mala byť súťaž v pe-
tangu. No zasiahla vyššia moc – začalo husto pršať a fúkal ne-
príjemný vietor  – počasie nám nedovolilo súťažiť v  petangu. 

Preto sme sa presunuli pod prístrešok reštaurácie Malá Breza, 
kde sme súťažili v streľbe na florbalovú bránku, v hádzaní krúž-
kov na terč a v chytaní paličky a loptičky.
V  jednotlivých disciplínach boli dosiahnuté nasledovné vý-
sledky:
Streľba na florbalovú bránku:
1. Hedviga Novotná – JDS Prašice
2. Františka Špaldoňová – ZV SR Topoľčany
3. Ing. Štefan Bariak – JDS Prašice
Hádzanie krúžkov na terč – kategória muži:
1. Jozef Greždo – JDS Prašice
2. Ing. Jozef Zimmermann – ZV SR Topoľčany
3. Štefan Fáber – ZV SR Topoľčany
Hádzanie krúžkov na terč – kategória ženy:
1. Margita Lacková – ZV SR Topoľčany
2. Ida Vrábelová – ZV SR Topoľčany
3. Ľubica Škvareninová – ZV SR Topoľčany
Chytanie paličky – kategória muži:
Zvíťazil Marian Janček – JDS Prašice
Chytanie paličky – kategória ženy:
Zvíťazila Marta Kováčová – JDS Prašice
Chytanie loptičky – kategória muži:
Zvíťazil Benjamín Paluš – JDS Prašice
Chytanie loptičky – kategória ženy:
Zvíťazila Marta Kováčová – JDS Prašice

Ing. Š. Bariak

Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli ocenení občania Prašíc
Dňa 16. decembra 2021 sa v priestoroch obradnej siene 
Obecného úradu v Prašiciach konalo slávnostné zasad-
nutie obecného zastupiteľstva, na ktorom boli prítomní 
poslanci obecného zastupiteľstva, pracovníci obecného 
úradu, delegácia Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov (SZPB) vedená predsedom Oblastného 
výboru Dr.  Jozefom Havlom, delegácia Zväzu vojakov 
SR  – klub Topoľčany vedená predsedom klubu Dr.  Já-
nom Poliačikom a delegácia ZO JDS v Prašiciach vedená 
predsedníčkou Máriou Novotnou.
Starostka obce Erika Nemešová udelila Cenu 
starostky obce Prašice Mgr.  Kataríne Uríkovej 
a  Mgr.  Elene Novanskej za dlhoročnú pedagogickú 
prácu v oblasti vzdelávania a výchovy mladej generácie 
pri príležitosti ich odchodu do dôchodku.
Ústredná rada SZPB udelila čestné uznanie 
MUDr.  Rozálii Barátovej za výrazný publikačný po-
diel na zachovaní pamätí na spoluobčanov bojujúcich 
proti fašizmu a za národné oslobodenie.
MUDr.  Rozália Barátová sa popri lekárskej práci zau-
jímala aj o životné príbehy mladých rodín, ich rodičov 
a  starých rodičov. Osobitne ju zaujímali osudy rodín, 
z ktorých niekto zahynul počas I. a II. svetovej vojny. Po 
odchode do dôchodku nahromadené poznámky spra-
covala a vydala v dvoch knihách:“Hrdinovia z Prašíc 
padlí v I. svetovej vojne 1914 – 1918“ a „Občania 
Prašíc a II. svetová vojna 1939 – 1945“
Ústredná rada SZPB udelila Medailu Milana Ras-
tislava Štefánika  II. stupňa Erike Nemešovej za 
to, že z pozície starostky obce venuje trvalú pozornosť 
údržbe a obnove pomníkov padlých v II. svetovej vojne, 
ktoré sa nachádzajú v obci Prašice a na Duchonke v Pá-

leniciach. Každý rok organizuje a osobne sa zúčastňuje 
na pietnom akte kladenia vencov k pomníkom padlých 
pri príležitosti osláv SNP a víťazstva nad fašizmom. Už 
tri roky organizuje pietnu spomienku pri príležitosti 
ukončenia I. svetovej vojny – Červené maky a úzko spo-
lupracuje s  občianskym združením Zväz vojakov SR  – 
klub Topoľčany. Ako starostka obce sa rozhodujúcou 
mierou zaslúžila o zabezpečenie finančných prostried-
kov na vydanie dvoch kníh MUDr. Rozálie Barátovej.
Ústredná rada SZPB udelila v neprítomnosti čest-
né uznanie Stanislave Dojčárovej, ktorá pracuje 
ako vedúca Obecnej knižnice v  Prašiciach. Má zásluhu 
na tom, že vo fonde knižnice sa nachádzajú knihy s te-
matikou SNP, partizánskeho hnutia, národnooslobodzo-
vacieho boja a boja proti fašizmu. Popri svojej práci sa 
aktívne podieľa na organizácii pietnych aktov kladenia 
vencov k  pomníkom padlých pri príležitosti osláv SNP 
a  víťazstva nad fašizmom. Pri týchto príležitostiach 
pripravuje tematické relácie, ktoré sama moderuje 
v miestnom rozhlase. Veľkou mierou sa zaslúžila o vy-
danie dvoch kníh MUDr. Rozálie Barátovej tým, že pre-
písala autorkine rukopisy.
Rada klubu Zväzu vojakov SR v Topoľčanoch ude-
lila čestné uznanie MUDr.  Rozálii Barátovej za 
výrazný publikačný podiel na zachovávaní pokrokových 
tradícií národnooslobodzovacieho boja, na zachovaní 
pamätí na spoluobčanov bojujúcich proti fašizmu za 
národné oslobodenie.
Rada klubu Zväzu vojakov SR v Topoľčanoch ude-
lila čestné uznanie Erike Nemešovej za výrazný 
podiel na zachovávaní pokrokových tradícií vytvorených 
SNP a  národnooslobodzovacím bojom, na zachovaní 

pamätí na spoluobčanov bojujúcich proti fašizmu za ná-
rodné oslobodenie, za organizovanie pietnych spomie-
nok Červené maky v spolupráci s občianskym združením 
Zväz vojakov SR – klub Topoľčany.
Rada klubu Zväzu vojakov SR v Topoľčanoch ude-
lila v  neprítomnosti čestné uznanie Stanislave 
Dojčárovej za výrazný podiel na zachovávaní pokroko-
vých tradícií národnooslobodzovacieho boja, na zacho-
vaní pamätí na spoluobčanov bojujúcich proti fašizmu 
za národné oslobodenie.
Rada klubu Zväzu vojakov SR v  Topoľčanoch 
udelila čestné uznanie Márii Novotnej za výrazný 
podiel na zachovávaní pokrokových národnooslobo-
dzovacích tradícií, za aktívnu kultúrnu a športovú spo-
luprácu s občianskym združením Zväz vojakov SR - klub 
Topoľčany.
Mária Novotná vykonáva funkciu predsedníčky ZO JDS 
v Prašiciach. Členovia klubu dôchodcov pod jej vedením 
sa aktívne zapájajú do údržby okolia pomníkov padlých 
v I. a II. svetovej vojne, ktoré sa nachádzajú v obci Pra-
šice a  na Duchonke. V  úzkej spolupráci s  občianskym 
združením Zväz vojakov SR  – klub Topoľčany organi-
zuje spoločné zájazdy na miesta partizánskych bojov, 
kladenie vencov k  pomníkom padlých pri príležitosti 
osláv SNP a víťazstva nad fašizmom. Osobne sa podieľa 
na organizácii partizánskej vatry pri výročiach SNP, na 
streleckej súťaži „Prašická seniorská muška“ a na pietnej 
spomienke pri príležitosti ukončenie I. svetovej vojny – 
Červené maky.

Ing. Š. Bariak
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Uprostred Vianoc nás oslovuje nebeský hlas anjelov a  v  srd-
ciach žiari Jezuliatko v  jasliach, lebo pohľad na betlehemské 
dieťa patrí k najkrajším na svete. Český spisovateľ Karel Jaromír 
Erben, napísal v r. 1853 známu básnickú zbierku Kytice. V nej sa 
nachádza baladická báseň Štedrý deň, ktorá pozostáva z pia-
tich častí. V tretej idú dve dievky na zamrznuté jazero spoznať 
svoju budúcnosť. Vyrúbu do ľadu otvor a vidia dva svety. Hana 
uvidí v  obraze svadby svojho milého Václava a  Mária zbadá 
čiernu rakvu, symbol pohrebu.

„Ach, vidím, vidím, je mlhy mnoho,
všecko je mlhou zatmělé;

červená světla blýskají z toho,
zdá mi se býti v kostele.

Něco se černá mezi bílými,
však mi se rozednívá již;

jsou to družičky, a mezi nimi, proboha!
rakev, černý kříž!“

Vo štvrtej časti sa prvá vydá a druhá umiera. Krásnu Erbeno-
vu baladu využívam k  tomu, aby som vyjadril dva protipóly 
Vianoc. Môžu to byť Vianoce svetla v duši, ako je v balade vy-
jadrený šťastný obraz svadby, alebo Vianoce bez Jezuliatka, čo 
je obraz smrti. K  tomu, aby sme aj napriek všetkým obavám 
slávili radostné, pokojné a požehnané Vianoce, nám dáva svo-
ju 160-ročnú duchovnú radu kňaz a básnik z Moravy František 
Sušil:

„Víra, synu, jest ta perla
nebeského leskotu,

potřebná jak Boží berla,
pro pouť v tomto životu.“

Každoročne 25. decembra slávime prvý a hlavný vianočný svia-
tok, slávnosť Narodenia Pána. Keďže druhý vianočný sviatok 
spadá na nedeľu, v tomto roku neslávime sviatok sv. Štefana, 
prvého mučeníka Cirkvi, ale liturgicky sviatok Svätej rodiny.
Duchovná úcta k svätej rodine má hlbokú tradíciu. Liturgický 
sviatok Svätej rodiny pre celú Cirkev ustanovil v r. 1921 pápež 
Benedikt XV. Na začiatku 19. stor., po dobe osvietenstva, všet-
ky odvetvia kultúry a umenia ovládol romantizmus. Na konci 
19. stor. nastúpila doba realizmu, ktorá nebola iba umelecká, 
ale aj bytostne bolestná. Po 1. svetovej vojne bol svet hospo-
dársky i  ľudsky v  troskách. Viaceré monarchie boli zvrhnuté, 
medzi nimi aj Habsburská ríša. Nepokoje, choroby, hlad, ne-
zamestnanosť a drahota boli každodennou realitou. V rokoch 
1921-29 americká centrálna banka (FED) navýšila počet zlatom 
nekrytých peňazí zo 42 na 68 miliárd dolárov, čo spôsobilo 
63-percentnú infláciu a vyústilo do svetovej hospodárskej krí-
zy. Keď k tomu pridáme pre Nemecko nie najšťastnejšie záväz-
ky Versaillskej zmluvy, boľševickú revolúciu v Rusku s násled-
ným vznikom komunistického Ruska a zakrátko aj Sovietskeho 
zväzu, tiež nástup komunizmu v Číne, vznik fašizmu v Talian-

sku, zrod rôznych ľavicových proletárskych hnutí so značným 
odporom k Cirkvi, morálny rozpad hodnôt, aj existenčné i du-
chovné ohrozenie rodín, tak máme malú mozaiku veľmi ťaž-
kej a  zložitej, až príliš reálnej doby. Pápež Benedikt  XV. chcel 
v čase veľkého hmotného i duchovného strádania poukázať na 
chudobnú nazaretskú rodinu ako vzor lásky a ideál spolužitia. 
Rozbúrené rodiny mala duchovne a ľudsky prežiariť Svätá rodi-
na ako nádej do budúcnosti.
Belgický dramatik Maurice Maeterlinck napísal v r. 1890 diva-
delnú hru Slepci. Dej nás prenáša do prastarého lesa, v ktorom 
na pni sedí v čiernom plášti zahalený starý kňaz. Jeho hlava je 
sklonená, tvár bledo-sinavá a  dlhé biele vlasy mu padajú až 
k  chudým rukám, ktoré má zopäté medzi kolenami. Po jeho 
pravej strane sedí šesť slepých starcov a po ľavej šesť slepých 
žien. Len jedna z nich je ešte mladá. Táto slepá spoločnosť je 
na vychádzke, ale kňaz, ktorý ich viedol, zrazu stíchol. Jeden 
zo starcov zavoňal kvety. S námahou ich našiel a natrhal. Boli 
to asfodely, kvety podsvetia či smrti, ktoré v mytológii rastú na 
miestach strateného alebo zabudnutého raja. Keď nastala noc 
a vtáctvo stíchlo, slepci čakali na povel kňaza. Začali sa nahlas 
odpočítať, ale kňaz mlčal. Bol mŕtvy. Všetkých ovládla obava, 
ako sa dostanú domov? V  tichu starého lesa započujú kroky, 
ktoré zrazu stíchli. Jedna starena vykríkne: „Kto si?“ Iná starena 
zvolá: „Zmiluj sa nad nami!“ Vtom v náručí jednej ženy hlasito 
zaplakalo dieťa. Podľa detského plaču neznámy chodec slep-
cov našiel a zachránil.
Posolstvo tejto divadelnej hry vyjadruje presvedčenie, že celé 
veky bol človek bez Boha „slepý, stratený a žijúci v tme“. Až pri-
šlo dieťa, Jezuliatko, ktoré ožiarilo svet a stalo sa svetlom pre 
„mŕtve oči“ ľudstva.
Milí priatelia, spoločne s  pánom farárom vám ďakujeme, že 
môžeme v tejto krásnej obci pod horami medzi vami a s vami 
žiť. Požehnané Vianoce a dni plné Božej lásky vám želáme slo-
vami českého básnika a profesora slovanskej filológie Františka 
Ladislava Čelakovského, ktorý v básnickej zbierke Růži stolistá 
z r. 1840, hovorí:

 

Tieto nádherné slová osvetľujú momentálnu temnotu a  dví-
hajú naše duše k nebesiam. „Nech sa ako chce more zmieta“, 
v Boha svoju nádej skladajme. V každom dni, Ježiš, Mária a Jo-
zef, nech sú nám posilou i  ochranou a  raz aj „nebeským prí-
stavom“. Kde je v  ľudských srdciach hrejivá láska a  dobro, sa 
historický Betlehem stáva reálnym a každodenným. Tam sú aj 
krásne Vianoce.

Štefan Kováč Adamov

Vianoce
so svetlom 
v duši

„Ať se jak chce moře zmíta
člunek mého života,

ať ho stíhá bouře litá,

živlů vztek a mrákota,
směle Bohem uloženou

podnikaje výpravu,

spěchám duší nezhroženou
k nebeskému přístavu.“
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Základná škola

Činnosť záujmových krúžkov je pozastavená
Napriek nepriaznivej situácii sa snažíme zachovať na škole 
staré známe aktivity pre spestrenie vyučovania a tiež pre ich 
atraktívnosť medzi žiakmi. Zmenili sme len podmienky ich 
organizovania. Realizujú sa iba v rámci tried, nie celoplošne. 
Žiaci sa zúčastnili výstavky ovocia a zeleniny, týždňa zdravej 
výživy, dňa zvierat, vyrábania šarkanov, výstavky tekvíc i zbe-
ru papiera. V mesiaci október sme sa zapojili do projektu Na 
bicykli do školy, kedy deti jeden týždeň chodili do školy na 
bicykloch, kolobežkách či pešo. Okrem zábavných akcií sa tiež 
zapájame do rôznych vedomostných súťaží, ktoré sa vzhľa-
dom na pandemickú situáciu organizujú online. Tak naši de-
viataci Barbora Glosová a Sebastián Rodina získali v Technic-
kej olympiáde v okresnom kole 3. miesto. Prebiehajú aj ďalšie 
súťaže, v ktorých dúfame tiež v dobré umiestnenie. V  rámci 
tried sme sa pokúsili realizovať záujmové krúžky. Na prvom 
stupni pracuje 7 krúžkov a na druhom 9 krúžkov. Začiatkom 
novembra, keď sa pandemická situácia zhoršila, sme museli 
ich činnosť dočasne pozastaviť.

Najväčšou zmenou prešiel školský dvor
V  tomto školskom roku sa nám konečne podarilo spolu s  obecným úradom zrekonštruovať školský dvor, ktorý bol vo veľmi 
zlom stave. Počas technických príprav na asfaltovanie sme vymenili tiež odpadové a komunikačné prípojky. Taktiež sme museli 
zlikvidovať prerastené stromy a kríky v okolí cesty, pretože bránili asfaltérom v práci. Drevo zo spomínaných stromov použijeme 

na konštrukciu novej tribúny do školskej 
telocvične. Z lipového dreva nám miestny 
umelec Ľubomír Lacika vyrezal sochu so 
školskou tematikou, ktorá nám krášli ves-
tibul školy. Asfaltérske práce boli koneč-
ne dokončené a v jarných mesiacoch nás 
teraz čaká skrášlenie školského areálu vý-
sadbou okrasných drevín, osadením lavi-
čiek a výmenou ohrady. Veríme, že aj tieto 
práce dotiahneme do úspešného konca.

Ani sme sa nenazdali a máme tu Vianoce. Zamestnanec obec-
ného úradu Michal Glos sa opäť ako každý rok prezliekol za 
Mikuláša a  rozdával žiakom sladkosti, ktoré nám sponzorsky 
zabezpečil pán Eduard Ďurík – vedúci Jednoty v Prašiciach. Sr-
dečne ďakujeme organizáciám a tiež jednotlivcom, ktorí nám 

akoukoľvek formou pomáhajú pri realizovaní akcií, či skrášľo-
vaní školského prostredia. Od 20. decembra sa tešíme na via-
nočné prázdniny, a  preto si zaželajme, nech sú šťastné a  po-
žehnané, nech ich prežijeme v  zdraví a  v  januári opäť všetci 
zasadneme do školských lavíc.

Mgr. R. Miková

Získali sme financie na nové kroje
V spolupráci s obecným úradom sme sa zapojili do projektu 
zameraného na rozvoj regionálnej výchovy detí. Prostredníc-
tvom neho sme získali financie na ušitie slovenských krojov 
pre deti. Zabezpečili sme pre deti prvého stupňa 19 krojov - 9 
krojov pre chlapcov a 10 pre dievčatá. Kroje budeme využívať 
na vystúpeniach pri rôznych príležitostiach, ako sú stavanie 
májov, stretnutie z dôchodcami, Deň matiek a pod.

Nové kroje deťom veľmi pristanú

ZŠ - pred rekonštrukciou ZŠ - po rekonštrukcii

Covid automat funguje aj na našej škole
V školskom roku 2021/2022 sa v našej škole vzdeláva 258 žia-
kov v 13 triedach, 7 tried na prvom stupni a 6 na druhom. Vyu-
čovanie sa riadi školským covid automatom. Ten nám umožnil 
učiť prezenčne aj vzhľadom na veľmi vážnu covidovú situáciu 
v štáte. Covid automat je založený na princípe prerušovania 
prezenčného vyučovania po triedach, nie celej školy. V  tej 
triede, kde sa vyskytne pozitívne dieťa, ide do karantény celá 
trieda. Ostatné triedy sa zostávajú učiť prezenčne. Karanténa 
trvá 10 dní, po nej sa deti vrátia späť do školy. Triedy, ktoré sú 
v karanténe, sa počas tohto obdobia učia dištančne – online. 
Ak je pozitívny učiteľ, idú do karantény triedy, v ktorých učil. 
Tak sa nám podarilo situáciu určitým spôsobom zvládať a za-
chovať prevažne prezenčné vyučovanie. Snažíme sa o to, aby 
sa žiaci z  rôznych tried nepremiešavali a  tak boli uchránení 
od nákazy
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Jednota dôchodcov Slovenska

Materská škola

Na Mikuláša sme sa pripravili
Od septembra sme mali naplánované rôzne aktivity pre deti, 
ale keďže nám to situácia nedovolila, podarila sa nám uskutoč-
niť len návšteva Mikuláša. Celý týždeň sme sa pripravovali na 
jeho príchod zdobením tried, chodby, stromčekov, ozdobo-
vaním medovníčkov. Tvorili sme rôzne ozdoby, spievali pies-
ne a  recitovali básne. V  pondelok doobeda zazvonil zvonček 
a  v  plnej kráse a  vznešenosti nás pozdravil Mikuláš so svoji-
mi pomocníkmi anjelom i čertom. Deťom porozdávali sladké 
darčeky a  spolu sa na pamiatku odfotografovali. Detské oči 
a široké úsmevy na tvárach detí boli pre Mikuláša tou najväč-
šou odmenou. Ďakujeme sponzorom, za to, že na nás mysleli 
a prispeli sladkosťami do mikulášskych balíčkov.
Touto cestou, chceme poprosiť rodičov, aby do MŠ nedávali 

deti, ktoré prejavujú známky respiračného ochorenia. Dúfame, 
že sa situácia s ochorením COVID-19 zlepší a v budúcom kalen-
dárnom roku budeme môcť s deťmi absolvovať naplánované 
aktivity.

K. Laciková

Aktivity našich seniorov pokračujú
V tomto náročnom období prajem
tým, ktorí sa boja, trochu odvahy,
tým, ktorí sú smutní, úsmev,
tým, ktorí ich stratili, vieru a nádej,
tým, ktorí sú sami, veľa lásky,
tým, ktorí sú chorí, skoré uzdravenie,
a všetkým lepší zajtrajšok.

I  napriek obmedzeniam, ktoré nám pri-
niesol covid, snažili sme sa, v  rámci da-
ných možností, aktívne žiť. Naše stretnu-
tia v  klube dôchodcov boli obmedzené 
na menší počet členov. Pracovali sme na 
úprave priestorov klubu – výsadbe kve-
tov, kosení, hrabaní a čistení vonkajších 
priestorov cintorína.
Pre našich členov sme zaistili liečeb-
no-rehabilitačné poukazy na týždenný 
pobyt v  kúpeľoch Nimnica, Bardejov, 
v počte 8 kusov. Účastníci pobytu načer-
pali energiu pre zlepšenie svojho zdra-
votného stavu. Veľmi nás potešila náv-
števa kúpaliska Poľný Kesov v septembri 
spoločne s  dôchodcami z  JDS Jacovce. 
Krásny bol aj zájazd do Čičmian, kde sme 
vystúpili k  soche Panny Márie na hore 
Budkov. Spoločne sme navštívili Dni zelá 
v Stupave, boli sme na pútnickom mies-
te v Marianke, v Radošinskom divadle na 
predstavení Podfukári a  v  nitrianskom 
divadle na predstavení Drotár.

V rámci športových aktivít sa naši členo-
via zúčastnili okresných športových hier 
vo Veľkých Ripňanoch. I napriek nepriaz-
nivému počasiu sa Lýdii Vančovej a Ben-
jamínovi Palušovi darilo v behu a získali 
tretie miesto. Priateľské stretnutie nám 
pripravili JDS Jacovce a spoločne sme si 
rozhýbali svaly na bowlingu v  Tovarní-
koch.
Aktívne sme sa zapájali pri akciách ako 
Deň detí, ukončenie prázdnin a  oslavy 
SNP, kde si na upečených koláčikoch 
pochutili deti aj dospelí. Občerstvenie 
pripravili naše šikovné členky aj pri príle-
žitosti slávnostnej svätej omše s poďako-
vaním za úrodu. Veľká vďaka patrí Mar-
te Jančekovej, Elene Palušovej, Helene 
Grežďovej, Márii Novotnej, Elene Beňo-
vej a Márii Rybanskej.
Vianočnú výzdobu adventného venca aj 
výzdobu nášho klubu pripravili H. Grež-
ďová, J. Grežďo, B. Paluš, M. Novotná, M. 
Rybanská. Ľubomír Lacika svojou šikov-

nosťou doplnil našu výzdobu pekným 
snehuliakom.
Srdečná vďaka za prácu v klube dôchod-
cov patrí našim členom:
Ing, Š. Bariak, M. Bariaková, V. Režo, M. 
Janček, M. Jančeková, M. Rybanská, J. 
Rybanský, B. Paluš, M. Palušová, E. Kauza-
lová, J. Bačova, J. Labudová, H. Grežďová, 
J. Grežďo, H. Novotná, P. Vančo, Ľ. Lacika, 
L. Vančová, M. Kováčová, M. Bruchatá, S. 
Beňo, H. Beňová, O. Okšova, M. Okša, E. 
Bruchatá, J. Bruchatý, E. Naňová.
Tento rok sa pomaly blíži ku koncu. Prešli 
sme si krásnymi aj ťažkými cestami, pre-
to si vážme maličkosti a  verme, že nás 
čakajú aj krajšie a  radostnejšie chvíle. 
Prajem všetkým zdravie a  lásku v kruhu 
vašich najbližších.

M. Novotná

Mikuláš zavítal aj do MŠ

Naši seniori sa opäť postarali o adventný veniec

Materská škola bojuje s vysokou chorobnosťou
Materskú školu v Prašiciach navštevuje v tomto školskom 59 
detí. Máme vysokú chorobnosť, ale deti si rodičia nechávajú 
doma aj pre ochorenie COVID-19. Pre pandemickú situáciu 
venujeme v MŠ zvýšenú pozornosť hygiene a rannému filtru.
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Aj napriek pandémii sme dosiahli výborné výsledky
Rok 2021 sa niesol aj v  kynologickom 
svete v  znamení koronavírusu. S  malou 
dušičkou sme čakali, čo nám vlastne pri-
nesie druhý polrok a  či vôbec budeme 
môcť uskutočniť naše plány. Dlho oča-
kávaný 25. ročník Branného oceľového 
viacboja kynológov sa nakoniec konal 
7. augusta na Rybníčkoch v  Závade. 
Bohužiaľ, pre pandemickú situáciu bez 
účasti českých psovodov. Ostatní prete-
kári z  rôznych kútov Slovenska si medzi 
sebou zmerali sily v behu a disciplínach 
ako streľba, hod granátom a  prekoná-
vanie prekážok. Psy museli počas behu 
ukázať odvahu, ochrániť svojho majiteľa 
pred prepadom a zadržať páchateľa. Naši 
pretekári obsadili ako vždy najvyššie me-
dailové priečky v každej kategórii.
Zároveň sme tento deň využili aj na osla-
vu 60. narodenín nášho predsedu klubu 
Petra Detka. Ten sa, samozrejme, nevy-
hol sprche zo šampanského za obrov-
ských ovácií všetkých zúčastnených pre-

tekárov. Gratulácie nemali konca kraja 
a  prajeme mu, aby sa mu splnili všetky 
do jedného 

Naše výsledky od augusta do 
novembra
28. 8. sa naši členovia zúčastnili ďalšieho 
branného preteku v  Chabenci Dúbrava, 
odkiaľ si Peter Detko odniesol so psíkmi 
Leom a Nathanom 2. a 3. miesto. Veroni-
ka Dingová so psíkom Brunom obsadili 
3. miesto.
2.  10. sme zase zorganizovali veľmi 
úspešný Pretek prašických kynológov. 
Zúčastnilo sa ho 28 dvojíc, medzi ktorými 
samozrejme nechýbali aj naši členovia. 
V kategórii SVV1 Lenka Horniaková s Ne-
lom obsadili 3. miesto. V kategórii BH-VT 
Natália Koldová s Aronom 1. miesto, Bar-

bora Kapusňáková s Nathanom 2. miesto 
a  Lenka Horniaková s  Ozym 3. miesto. 
Monika Kollárová so sučkou Dixi vyhrali 
kategóriu ZM.
6. novembra sme za mrazivého rána 
vycestovali do obce Dvorníky na ďalší 
branný pretek organizovaný našou člen-
kou Adrianou Matušniakovou. Tá záro-
veň v kategórií ženy obsadila 1. miesto. 
Miriama Pistová so psom Nitrom obsadili 
2. miesto a vyhrali najlepšiu obranu pre-
teku. Peter Detko s  Leom obsadili v  ka-
tegórii mužov nad 40 rokov 3. miesto. 
Barbora Kapusňáková so psíkom Natha-
nom vyhrali 13.  11. v  Skalici kategóriu 
BH-VT, čím aj ukončili tohtoročnú prete-
kársku sezónu našich členov.

Tešíme sa na zasneženú Javorinu
Počas roku sme, samozrejme, odpraco-
vali aj obrovské množstvo hodín na bri-
gádach. S pocitom dobre vykonanej prá-
ce môžeme rok 2021 ukončiť tradičným 
výstupom na Panskú javorinu. Veď kde 
sa najlepšie bilancuje a hodnotí, ako na 
zasneženom vrchole Javoriny. Na záver 
by som rada poďakovala v mene celého 
klubu sponzorom, starostke obce Prašice 
a všetkým dobrým ľudom, ktorý nám po-
čas uplynulého roku fandili a  pomáhali 


M. Pistová
Oslava narodenín Petra Detka začala sprchou šampanským

Nové priestory KKP

V Prašiciach sa zvýšil záujem o očkovanie

Novinky si na vás počkajú

Smutnou skutočnosťou dneška je to, že ľudia sa nemôžu stre-
távať na spoločenských podujatiach, priateľských stretnutiach, 
alebo len tak. A preto aj náš kultúrny dom, tak ako na začiatku 
tohto roka pri testovaní, otvára svoje dvere len pri očkovaní.
V  Prašiciach sa do dnešného dňa konali dve kolá očkovania. 
V prvom, ktoré sa konalo 22. júla, sa vakcínou Janssen od spo-
ločnosti Johnson & Johnson dalo zaočkovať 65 občanov z Pra-
šíc, ale aj z okolitých obcí. Vakcináciu vykonala mobilná jednot-
ka z Nemocnice Topoľčany Svet Zdravia.
V druhom kole bol záujem o očkovanie dvojnásobne vyšší. 22. 
novembra sa vakcínou BioNTech od spoločnosti Pfizer dalo 

v Prašiciach zaočkovať 126 ľudí. Záujem však prevyšoval počet 
vakcín, ktoré mala výjazdová mobilná jednotka z Levickej ne-
mocnice Agel k dispozícii.
Tretie očkovanie sa koná 20. decembra opäť vakcínou Bion-
Tech od spoločnosti Pfizer. Aj pri treťom kole je počet záujem-
cov vyšší. Presný počet zaočkovaných Mobilnou očkovacou 
jednotkou z Levickej nemocnice Agel nebol do ukončenie tla-
čovej závierky Prašických noviniek známy.
K 15. decembru bolo v Prašiciach podľa Inštitútu zdravotných 
analýz plne zaočkovaných 41,79 % občanov, priemer za celý 
okres Topoľčany je 40,49 %.

S. Dojčárová

Čitatelia obecnej knižnice sa môžu opäť tešiť na novinky, ktoré 
pribudli v knižnom fonde tesne pred Vianocami. Kúpu celkovo 
107 ks kníh finančne podporil Fond na podporu umenia su-
mou 1000 eur a obec prispela sumou 193,99 eur.
Bohužiaľ, od 25. novembra sa knižnice na celom Slovensku 
v súvislosti so zákazom vychádzania zatvorili, nakoľko neboli 
zahrnuté do výnimiek zo zákazu. Najnovšie knižné novinky tak 
budú musieť na svojich čitateľov ešte počkať.

V októbri tohto roku bola v knižnici vykonaná revízia knižného 
fondu, v rámci ktorej boli vyčlenené zastarané a opotrebované 
knihy. Po potrebných administratívnych úkonoch budú tieto 
vyradené kusy ponúknuté občanom na knižnej burze, najskôr 
však až v roku 2022. O jej konaní vás budeme informovať bež-
ným spôsobom (webová stránka obce, obecný rozhlas, infor-
mačné sms-ky).

S. Dojčárová
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70 rokov POĽOVNÍCTVA v Prašiciach
Obdobie siedmich desaťročí je pre nás poľovníkov aj nepoľov-
níkov príležitosťou, aby sme sa zamysleli nad jeho odkazom 
pre nás a budúce generácie.
Ak sa vrátime do obdobia po 2.svetovej vojne, kedy si legál-
ne právo poľovníctva začínajú uplatňovať radoví občania, tak 
presne 12.októbra 2021 uplynulo presne 70 rokov od zalo-
ženia prvej POĽOVNÍCKEJ SPOLOČNOSTI v Prašiciach. Vďa-
ka uchovaniu písomností Viktorom Palušom spred 70 rokov, 
môžeme dnes presne uviesť, ako vzniklo poľovníctvo v Praši-
ciach a okolitých obciach.

Prvým poľovníkom, ktorý podpísal zmluvu práva poľovníc-
tva s MNV Nemečky, bol Dominik Pikna, za ročné nájomné vo 
výške 1000,– korún. Výmera poľovného práva bola asi 620 ka-
tastrálnych jutár na dobu od 1. 8. 1945 do 31. 7. 1951. Druhým, 
kto dostal obecné poľovné právo, bol Viktor Paluš, ktorý uzav-
rel zmluvu s MNV Prašice na dobu od 1. 8. 1947 do 31. 7. 1953 
za ročné nájomné 3015,– korún. V  obci Podhradie prenajali 
poľovné právo Štefanovi Stankovi, od 1. 8. 1947 do 31. 7. 1953 
za 1885,– korún ročne. Velušovce dali poľovné právo na dobu 
od 1. 8. 1946 do 31. 7. 1952 za 650,– korún ročne Štátnej sprá-
ve– Duchonka. O prenájme poľovného práva obce Závada sa 
nezachovali žiadne doklady. V  obci Tvrdomestice sa dohodli 
prenajať poľovný revír Michalovi Futrošovi spolu s  Arthurom 
Mizerákom.
Na podnet Viktora Paluša bola ONV Topoľčany zvolaná na deň 
12.  10.  1951 ustanovujúca schôdza za účelom zlúčenia po-
ľovných revírov obcí Prašice, Velušovce, Závada, Podhradie, 
Nemečky a Tvrdomestice. Vytvorila sa jedna „Poľovnícka spo-
ločnosť“ so sídlom v Prašiciach s výmerou 75 ha na jedné-
ho poľovníka. ONV pridelil poľovníckej spoločnosti aj poľovný 
revír Štátneho žrebčinca Nový Svet. Poľovnícka spoločnosť 
mala 14 členov: Peter Pikna, Ernest Paluš, Dominik Pikna, Jozef 
Mierny, Ján Beňo, Michal Daniš, Imrich Pokus, Štefan Stanko, 
Matej Gavalec a Albert Geze. Za predsedu bol zvolený Michal 
Futroš, tajomníkom sa stal Anton Daniš, hospodárom Viktor 
Paluš a  pokladníkom Artúr Mizerák. V  roku 1954 boli prijatí 
noví členovia: Michal Korbela – okrskár v Závade, Ján Ryban – 
okrskár v  Prašiciach, František Kapinaj  – riaditeľ školy a  Jozef 
Novotný. 1.  2.  1958 preberá funkciu predsedu Viktor Paluš. 
Neúčasť na schôdzi sa trestá pokutou 20,– Kčs, v r. 1958/1959 
sa uskutočňuje odchyt živých zajacov a odstrel zveri v tomto 
období sa pohybuje od 100 do 300 ks zajacov, 20-50 bažantov, 
30-50 jarabíc, stav členov PS je od 11 do 19. V r. 1963 nebola 
podpísaná nájomná zmluva poľovného revíru od JRD Velušov-
ce a dochádza k rozdeleniu PZ na časti revíru Velušovce, Záva-
da, Podhradie o výmere cca 1400 ha. 1. 11. 1973 došlo k veľmi 
dôležitej udalosti, kedy sa zlúčili revíry PZ Prašice a PZ Závada 
s celkovým počtom 50 členov. Koncom roka 1992 sa zo združe-
nia oddeľujú Velušovce, Závada, Podhradie a Tvrdomestice. Po 
zaniknutom PZ sa dňa 28. 3. 1993 konala ustanovujúca členská 
schôdza PZ Brezina Prašice. V roku 2004 nastáva veľmi dôležitá 
úloha pre PZ, a to uzatváranie nových zmlúv na výkon práva 

poľovníctva a po rozhodnutí členskej schôdze (ČS) i rozšírenie 
poľovného revíru PZ Brezina.
Dňa 22. 3. 2007 nadobúda právoplatnosť rozhodnutie o zmene 
hraníc poľovného revíru, ktorého výmera sa zvyšuje na 2334,67 
ha, z čoho 1734,22 ha je poľnohospodárska pôda a 600,45 ha je 
lesná pôda. Dňa 8. 2. 2008 nadobúda právoplatnosť rozhodnu-
tie OLÚ Nitra o schválení zmlúv o nájme výkonu práva poľov-
níctva v poľovnom revíri Brezina Prašice pre PZ Brezina Prašice. 
Týmto rozhodnutím skončilo trojročné úsilie PZ o  vytvorenie 
nového revíru a  PZ môže začať naplno uplatňovať v  tomto 
revíri výkon práva poľovníctva. Dňa 22.  2.  2008 sa konala ČS 
za účasti všetkých členov PZ, a  to aj z  časti Tvrdomestice. ČS 
schválila rozšírenie výboru na 9 členov a počet členov na 45.
V ďalšom období až do dnešného dňa PZ buduje v poľovnom 
revíri nové posedy, ktorých je dnes 46, kŕmidiel pre raticovú 
zver 36 a zásypov pre drobnú zver 19. Členovia PZ okrem toho 
organizujú tradičný poľovnícky ples, organizujú na požiadanie 
PPD Prašice brigády, deň detí v obciach Prašice, Tvrdomestice 
a  Nemečky, brigády na budovaní a  oprave poľovníckych za-
riadení. PZ Brezina začalo okrem toho od júna 2019 s  rekon-
štrukciou bývalých futbalových šatní, ktoré odkúpilo od OcÚ 
Prašice, a  v  súčasnom období sa dokončujú práce v  interiéri. 
Členovia PZ doteraz na budovaní vlastného poľovníckeho 
domu odpracovali viac ako 3200 hodín. Popri tomto všetkom 
však prvoradou úlohou našich členov je starostlivosť o  zver 
a plnenie plánu chovu a lovu zveri v revíri a starostlivosť o pri-
delené poľovnícke zariadenia.

Ing. František Paluš
predseda PZ Brezina Prašice

Rok 1963 – brigáda v bažantnici pod pionierskym táborom.
Horný rad z ľava: Pikna Peter, Grežďo Jozef – Očko, Ondrejka František, Paluš Rudolf, Mlynej Július, 
Lacika Viktor, Paluš Viktor, Lacika Július. Spodný rad z ľava: Zigo, Futroš Stanislav

Práce na poľovníckom dome pokračujú
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Nechýbajú vám?
Človek je tvor omylný, zábudlivý. Často stráca veci, ktoré sú 
neraz dôležité, a nevie si spomenúť, kde ich zanechal. A sme 
aj ľudia pozorní, všímaví a nápomocní. Veci, ktoré nájdeme, 
by sme radi doručili ich majiteľom, ale komu?
A práve z takýchto dôvodov na našom obecnom úrade vznik-
la zbierka zabudnutých a následne nájdených vecí, ktoré urči-
te niekomu chýbajú. Možnože čitatelia našich noviniek nájdu 
na fotografii stratené kľúče, okuliare, či dokonca detskú bun-
du z dopravného ihriska.
Každý nález, ktorý nám občania donesú na obecný úrad, 
oznámime prostredníctvom rozhlasu. Bohužiaľ, málokedy 
sa stane, že nájdený predmet sa vráti k svojmu majiteľovi. Ak 
niekedy aj vy niečo stratíte, možno sa to objaví v našej zbier-
ke. Za opýtanie predsa nič nedáte.

S. Dojčárová

Pozor na dovolenku v ambulanciách
Ambulancia Termín dovolenky Zastupuje

Detská obvodná lekárka - MUDr. Miriam Chmelárová 27. 12.–31. 12. 2021 MUDr. Čaradská, Topoľčany

Obvodný lekár pre dospelých - MUDr. Igor Hupka 27. 12.–31. 12. 2021 MUDr. Víglaský, Jacovce

Zubná lekárka - MUDr. Miroslava Mikušová 21. 12. 2021 – 6. 1. 2022 podľa rozpisu, pod tabuľkou

UPOZORNENIE
MUDr. Mikušová zo zubnej ambulancie v Prašiciach bude mať dovolenku od 21. 12. 2021 do 6. 1. 2022.

Počas týchto dní bolestivých pacientov ošetria lekári podľa nasledovného rozpisu:

Dátum Meno lekára Adresa pracoviska

20. 12. 2021 MUDr. MUDr. Švercel Jozef Štefániková 263, OZS Krušovce
MUDr. Ladický Július J.Kráľa 4869/10, Colorhouse-Topoľčany

21. 12. 2021 MUDr. Gerlachová Viera 5. základ. škola, Ul. Gogoľova, Topoľčany
MUDr. Čačiková Mária Hviezdoslavova 54, OZS Solčany

22. 12. 2021 MUDr. Mokoš Pavol ul. Mieru 1328/22, Topoľčany
MUDr. Gregorová Slavomíra Obvodné ZS Urmince

23. 12. 2021 MUDr. Vorošvary Luboš Škultétyho 4720/2A, Topoľčany
MDDr. Otrubný Ján Svätoplukova 4993/1B, Topoľčany

27. 12. 2021 MUDr. Rada Miroslav st. Bojná 671, OZS Bojná
MUDr. Mikušová Miroslava 1.mája, OZS Prašice

28. 12. 2021 MUDr. Tobiáš František, st. Stummerova 42, Topoľčany
MUDr. Zadňančin Anton SOU Obchodné, Topoľčany

29. 12. 2021 MUDr. Urbánek Marián Muškátová 527/519, OZS Veľké Ripňany
MUDr. Rusnáková Martina Muškátová 527/519, OZS Veľké Ripňany

30. 12. 2021 MDDr. Matejovičova Kupčulaková K. ul.17.novembra 1300, Poliklinika TO
MUDr. Ferenčíkova Beáta ul. Pilská 10, Topoľčany /pri Decodome/

31. 12. 2021 MUDr. Rada Miroslav, ml. ul. Továrnická 1716/36,Topoľčany
MUDr. Bandura Andrej ul. M. Rázusa 4, Topoľčany

03. 01. 2022 MUDr. Bladová Mária ul. Pribinova 4727, Topoľčany/pri Sature/
MUDr. Stolár Branislav J.Kráľa 4869/12, Colorhouse - Topoľčany

04. 01. 2022 MUDr. Pešková Andrea Ružová ulica 2315/5, Topoľčany
MUDr. Jurkovič Jozef Puškinova 1439, Topoľčany

05. 01. 2022 Dr. Kozák Stanislav ul. 17.novembra 1300/14, Topoľčany
Dr. Tanushevski Krste Pribinova 4727, Topoľčany/pri Sature/

Bolestiví pacienti budú ošetrení v čase od 7.30 do 15.00 hod.

Upozornenie:
Podľa nariadenia hlavného hygienika SR a  hlavného odborníka MZ SR pre 
zubné lekárstvo v súvislosti s ochorením COVID -19
musia byť dodržané nasledovné hygienicko-epidemiologické opatrenia:
1. Pacient musí mať na tvári respirátor.
2. Pacient pri vstupe do čakárne si dezinfikuje ruky dezinf. prípravkom.
3. Meranie telesnej teploty bezkontaktným teplomerom.
4. Pacient vypíše anamnestický dotazník s čestným vyhlásením.
5. V čakárni môžu byť maximálne 2 pacienti.
6. Odporúčame vyžadovať od pacientov pred ošetrením 24 hod. antigénový 

test.

V sobotu, nedeľu a vo sviatok je zubná pohotovosť v Nitre ul. Špitálska č. 6, 
v čase od 8.00 do 13.00 hod.
Zubné RTG pracovisko V-DENT, ul. 17. novembra 1300, Poliklinika Topoľčany 
bude pracovať: 20. 12. , 21.12, 22. 12. , 23. 12. , 31. 12. 2021 a 04. 01. 2022 
v čase od 7.30 do 12.30 hod.

zbierka nájdených predmetov na obecnom úrade
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Obecný futbalový klub PRAŠICE
Jesenná časť súťaže konečne odohraná
Po problematickom roku 2020 a jarnej časti 2021, sa konečne 
podarilo všetkým družstvám nášho Obecného futbalového 
klubu odohrať kompletne aspoň polovicu súťažného ročníka – 
jeseň 2021. Aj keď to bolo, ako mladí hovoria, LTT (len tak tak), 
som rád, že na tomto mieste nemusím opäť uvádzať opatre-
nia hlavného hygienika SR, ktorými ruší športové podujatia. 
Po poslednom kole 6. ligy dospelých dopadol na futbal opäť 
tieň korony a boli zrušené všetky stretnutia od II. ligy nižšie. Čo 
nás však čaká na jar, ako bude vyzerať futbal v okrese, si dnes 
nedovolí povedať ani konzílium odborníkov, nie to ešte autor 
článku. Na trénerskom poste došlo k zmene iba v A-mužstve, 
trénerom sa stal Rastislav Pagáč, ktorého fanúšikovia poznajú 
aj z aktívneho pôsobenia v našom Á-čku.

Jozef Šimon, tréner U11:
„V  našej najmladšej kategórii nejde o  výsledky, ale o  radosť 
z futbalu a športu ako takého. Najmenší futbalisti a futbalistky 
s obrovskou chuťou skúšajú všetko nové, tešia sa na tréningy 
na ihrisku, či v telocvični, hlavne však na zápasy a potom nás 
zastaví pandémia a celý progres, ktorý sme dosiahli, sa stratí. 
Výsledkom sú potom zápasy, v ktorých nás družstvá s vyšším 
vekovým priemerom prevýšia, inkasujeme veľa gólov, čo nikdy 
nie je motivačné ani pre najmenších futbalistov. Tomu nahrá-
va aj nešťastný model 4 na 4, ktorý nevedie hráčov k pocho-
peniu systému veľkého futbalu (svojho času prípravka hrala 
na štandardnom ihrisku), podporuje individualizmus starších 
hráčov (hráč strelí 15 gólov v zápase chlapcom o 4 roky mlad-
ším…) a ani mi neumožňuje prestriedať čo najviac detí, o čo 
práve v tejto kategórii ide. Navyše zbytočne vytvára kompliko-
vanú situáciu každému trénerovi, ktorú najmä rodičia, ktorí by 
najradšej videli svoje dieťa na ihrisku (ako každý rodič), nesú 
veľmi ťažko. Napriek ťažkému začiatku sezóny, sa družstvo po-
stupom času zlepšilo a dokázalo poraziť FC Topoľčany B, čo je 
prísľubom do jarnej časti.“

U11
p. č. Klub Z V R P Skóre

1 TJ Slovan Veľké Bedzany 10 9 0 1 117:21
2 OFK Tesáre 10 6 0 4 80:41
3 TJ Slovan Bojná 10 6 0 4 92:69
4 FC Topoľčany B 10 5 1 4 87:92
5 TJ Družstevník Jacovce 10 2 1 7 54:96
6 OFK obce Prašice 10 1 0 9 36:147

Miroslav Macko, tréner U13:
„V mládežníckych kategóriách je vždy problémom generačná 
výmena a pokiaľ sa k tomu pridruží pandémia, s ktorou nikto 
nerátal, následky sú badateľné. Zrušené tréningy a  súťažné 
zápasy v roku 2020, sme pocítili v plnej sile v roku 2021. Deti 
nám vypadli z tréningového procesu, stratili vytvorené návyky 
a kondíciu, o ktorej sme v mojich časoch vôbec nemuseli ho-
voriť. Avšak dnes, v dobe mobilov, počítačov, sociálnych sietí, 
je tréning kľúčový, ak chce mladý hráč hrať. Obrovský pokles 
výkonnosti, odchod hráčov do kategórie U15 a vyššie spome-
nuté problémy spôsobili, že som na jeseň v podstate nemal pl-
nohodnotné družstvo. V kategórii U13 boli 4 hráči, ostatní boli 
doplnení z U11 a v nie jednom zápase nebol ani hráč na strie-
danie. Uvidíme, čo jar ukáže, či vôbec budeme mať možnosť 
plnohodnotne fungovať a vrátiť deti späť k futbalu.“

U13
p. č. Klub Z V R P Skóre

1 TJ Slovan Bojná 6 6 0 0 53:04
2 TJ - ŠK Radošina 6 3 1 2 28:24
3 TJ Nemčice 6 1 1 4 5:22
4 OFK obce Prašice 6 1 0 5 7:43
5 TJ Družstevník Jacovce 

(odstúpené)
0 0 0 0 0:00

6 TJ Zlatý Klas Urmince 
(odstúpené)

0 0 0 0 0:00

Michal Janega, tréner U15, U19:
„V kategórii U15 družstvo prešlo generačnou výmenou a mu-
seli sme opäť nastaviť systém fungovania. To spôsobilo, že sme 
sa spočiatku v niektorých zápasoch hľadali, ale postupne sme 
sa dokázali stmeliť ako tím a nastaviť správnu cestu do ďalšieho 
fungovania. Odohrali sme slabšie, ale aj lepšie zápasy, kde sme 
ukázali kvalitu a konečné tretie miesto po jeseni považujem za 
dobrý predpoklad do jarných bojov. Všetko však závisí od chuti 
chlapcov popasovať sa so zimnou prípravou. Verím, že sa hráči 
postavia zodpovedne k výzve, ktorá nás čaká a zlepšenou hrou 
zabojujeme o najvyššie priečky v tejto kategórii.“

U15
p. č. Klub Z V R P Skóre

1 TJ Čeľadince 10 10 0 0 142:5
2 OFK Krnča 10 9 0 1 102:5
3 OFK obce Prašice 10 5 2 3 31:53
4 TJ Slovan Bojná 9 5 1 3 43:26
5 TJ Oponice 10 5 1 4 39:36
6 OFK Tovarníky 10 5 1 4 25:40
7 OFK Veľké Ripňany 9 4 1 4 41:35
8 TJ Družstevník Jacovce 10 3 1 6 18:49
9 OFK CHRABRANY 10 2 2 6 28:61

10 OTJ Horné Obdokovce 10 1 1 8 22:79
11 OŠK Závada 10 0 0 10 12:114

U19
p. č. Klub Z V R P Skóre

1 OFK Kovarce 8 7 1 0 30:6
2 OFK obce Prašice 8 7 0 1 40:14
3 OFK Nitrianska Blatnica 8 5 0 3 24:18
4 TJ Družstevník Jacovce 8 5 0 3 16:14
5 OFK Solčany 8 3 1 4 21:22
6 OFK Ludanice 8 3 1 4 11:15
7 OFK Veľké Ripňany 8 2 1 5 14:22
8 OFK Krtovce 8 1 1 6 16:36
9 TJ Nemčice 8 0 1 7 7:32

„V kategórii U19 náš dorast odohral veľmi dobrú jesennú časť 
ročníka. Síce sme v  úvode sezóny prehrali s  „polčasovým“ 
lídrom Kovarcami, ale v ďalších zápasoch sme dokázali našich 
súperov prevalcovať, čoho výsledkom boli gólové nádielky, 
skóre 40:14 a  pozícia v  jesennej tabuľke iba bod za prvým. 
V mužstve máme 4 futbalistov z Bojnej na striedavý štart, za čo 
sme recipročne posunuli našich troch hráčov na Bojnú, kde vo 
vyššej súťaži získavajú cenné skúsenosti. Veríme, že práve títo 
hráči budú posilami a tak potrebnou mladou krvou pre naše 

pokračovanie na str. 13
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A-mužstvo. Chlapci vytvorili dobrú partiu a predvádzajú peknú 
hru. Škoda, že na zápasy nášho dorastu si nenájde cestu viac 
fanúšikov a priaznivcov futbalu, ktorým by sa predvedená hra 
určite páčila.“

Rastislav Pagáč, tréner A-mužstva:
„Leto 2021 nám dalo nádej na reštart futbalu v okrese a v na-
šom klube. Príprava začala v podstate už na jar, kedy družstvá 
nemohli oficiálne hrať majstrovské stretnutia a tak sa dohado-
vali priateľské zápasy (Šišov, Závada, Haláčovce), ktoré plynu-
lo prešli do letnej prípravy. Tá však trpela na slabú tréningovú 
účasť tak ako aj zvyšok sezóny. Rozumiem dôvodom, ktoré 
objektívne nedovolia hráčom prísť na tréning, avšak čím ďa-
lej, tým častejšie, je absencia na tréningoch len rozhodnutím 
hráčov, či chcú, či nie… Podobný nešvár je aj príchod na zá-
pas, kedy som do poslednej chvíle nevedel, s kým postaviť zá-
kladnú zostavu. Asi je to obraz doby, v ktorej žijeme a iba sami 
v sebe dokážeme nájsť recept na riešenie. Napriek spomenu-
tým negatívam, hodnotím tento kolektív ako „životaschopný“, 
ktorý dokáže predviesť pekné futbalové predstavenie, aké sme 
na jeseň mohli vidieť napríklad v zápase s Bojnou, ktorý bol pre 
mňa najlepším zápasom jesene. To nemôžem povedať o výbu-
chu s Urmincami, na ktorý treba čím skôr zabudnúť. Zápas, ako 
bol na hody v  Závade, je tým najlepším liekom s  potrebnou 
dávkou emócií, ktorých by sme asi všetci chceli vidieť čo naj-
viac. A dúfam, že sa už nezopakuje scenár, keď kvôli viacerým 
okolnostiam, ktoré nedokážeme ovplyvniť, sme nevycestovali 

k súperovi na zápas. Aj preto, že hra mužstva sa postupne zlep-
šuje, verím, že aj bodový zisk, ktorý hodnotím ako uspokojivý 
po jeseni, nám zabezpečí pokojnú jar (ak ju vôbec odohráme).
Záverom by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa o  futbal 
v Prašiciach starajú, za vynaložené úsilie. Michalovi Glosovi za 
perfektné ihrisko, jedno z najlepších v okrese, a to nehovorím 
iba ja, ale najmä hosťujúci hráči a funkcionári. Našim funkcio-
nárom za podmienky, ktoré futbal v Prašiciach má a hráčom za 
bojovnosť a za to, že ako kolektív stále držia futbal v obci. Ale 
nedá mi nespomenúť „starcov“: Eda Ďuríka, Romana Deliča, 
Mareka Bajzíka a Martina Reža, bez ktorých by sme sa niekedy 
ani nezišli, že ešte stále, keď je treba, sa môžem na nich spo-
ľahnúť.“

A MUŽSTVO
p. č. Klub Z V R P Skóre

1 OFK Ludanice 13 10 3 0 42:19
2 TJ Nemčice 13 9 3 1 26:12
3 OFK Krnča 13 8 2 3 22:20
4 TJ Slovan Bojná 13 7 3 3 32:15
5 OŠK Závada 13 6 5 2 25:18
6 TJ - ŠK Radošina 13 6 2 5 36:20
7 TJ Slovan Veľké Bedzany 13 6 1 6 29:30
8 OFK Veľké Ripňany 13 5 3 5 38:26
9 OFK obce Prašice 13 5 1 7 25:28

10 TJ Zlatý Klas Urmince 13 3 4 6 23:30
11 OFK Hrušovany 13 4 1 8 24:40
12 OFK Práznovce 13 4 0 9 23:34
13 OFK CHRABRANY 13 2 0 11 11:36
14 OFK Nitrianska Streda 13 2 0 11 24:52

Autor článku doplní, že „starcom“, ktorý musí hrať, keď treba, je 
aj samotný tréner A-mužstva, Rasťo Pagáč, ktorý v poslednom 
zápase jesene rozvlnil sieť súpera hneď dva krát a  len kúsok 
šťastia chýbal, aby sme so silnými Ludanicami nevyšli bodovo 
naprázdno.

Záverom nám zostáva zaželať si, aby najmä deti mohli v roku 
2022 športovať, trénovať, hrať nie len futbal, ale robiť akýkoľ-
vek šport, súperiť medzi sebou a tešiť sa z pohybu.
A ak to situácia dovolí, pozývame všetkých na futbalové zápo-
lenia našich družstiev na štadión Obecného futbalového klubu 
Prašice.

M. Režo

Zaslúžená odmena po vyhratom zápase chlapcov U15

pokračovanie zo str. 12



Životné jubileá
Júl

Beáta Štefkovičová
Denisa Zdichavská

Mária Palušová
Pavol Šimon

Jozefína Okšová
Jozef Smutný
Erika Golská

Justína Okšová

August
Jana Pavlíková
Anna Grežďová

Ľuboš Matejovič
Danka Dúcka
Mária Zvalová
Jana Vlčková

Ľubomíra Melušová
Peter Detko

Iveta Streďanská

Tibor Dežerický
Emília Martinčeková

Rudolf Paluš
Viktor Vatrska
Vladimír Režo

Dezider Hruboň
Terezia Laciková

September
Oľga Labudová
Pavol Galbavý

Mária Micháleková
Daniela Balážová
Vladimír Plachý

Ján Janček
Viera Okšová
Jozef Kuchar

Mária Košecová
Elena Štefkovičová

Ján Gorčík

Štefan Záhradný
Otília Okšová

Október
Marcela Kovačiková

Roman Paluš
Vladimír Mikuš

Marta Jančeková
Helena Schuchmannová

Veronika Kovačiková
Mária Palušová

Ernest Barta
Ernestína Bajzíková
Vojtech Matejovič

November
Janka Pešlová

Ing. Ivan Krumpár
Darina Bittarová

Zuzana Pölderová

Ing. Tatiana Čakajdová
Dušan Kováčik
Etela Palušová

Paulína Laciková

December
Daniela Grznárová

Soňa Bruchatá
Juraj Kanovský

Patrik Streďanský
Peter Antala

Daniela Balážová
Eva Okšová

Vladimír Malek
Ing. Stanislav Zdichavský

Koloman Nemeš
Lýdia Štefkovičová

Mária Palušová
Alžbeta Šimonová

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme!

Narodili sa
Marko Púchovský
Alžbeta Findorová

Alexander Pešl
Marián Paluš

Dávid Božik
Adam Okša

Dominik Báleš
Mia Štefanovič

Matej Šimun
Simona Štrbáková

Michal Grešo

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

Navždy nás opustili
Emília Golská, 92 r.

Karol Michalka, 69 r.
Zlata Arztová, 97 r.

Otilia Grznárová, 83 r.
Marta Laciková, 70 r.

Michal Bruchatý, 78 r.
Beňadik Lacika, 86 r.

František Boháčik, 104 r.
Albín Kišac, 88 r.

Ing. Ladislav Kišš, 76 r.

Emília Grežďová, 76 r.
Tomáš Sondor, 69 r.

Marta Majláthová, 64 r.
Ján Macko, 77 r.

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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