
Vážení spoluobčania,

opäť prišlo horúce leto, poznačené tropickými 
horúčavami, nedostatkom vlahy, ktorú pociťujú 
najmä poľnohospodári, ale i všetci pestovatelia vo 
svojich záhradách. Je čas prázdnin a  dovoleniek, 
najkrajšie obdobie pre naše deti.
Čas neúprosne letí a ani sme sa nenazdali a polo-

vica prázdnin je už za nami. Prajem Vám, aby ste 
si dosýta užili letnej pohody v kruhu rodiny a pria-
teľov.
Využite túto pohodu na načerpanie pozitívnej 
energie, uchovajte si krásne spomienky na spoloč-
ne prežité chvíle, nech na svojich cestách uvidíte 
a zažijete veľa krásneho.

E. Nemešová - starostka obce

„Čas si kráča za krokom krok, my sme starší o je-
den rok…“. Slovami tejto piesne sa lúčili s MŠ 
predškoláci, no nelúčili sa iba ony. Tento rok 
sa tiež na zaslúžený dôchodok chystá aj naša 
milá pani učiteľka Drahoslava Dolinková, ktorá 
v  prašickej MŠ pôsobí od roku 1983. Svojmu 
povolaniu učiteľky sa venovala od roku 1975.
Počas týchto rokov jej prešlo rukami nespočet-
né množstvo detí, ktoré ju za jej láskavosť, mi-
lotu a trpezlivosť doslova zbožňujú, lebo vedia, 
že u pani učiteľky Drahušky nájdu plnú náruč 
lásky a bezpečia, ktorú tak veľmi potrebujú…
Pani učiteľka vždy vymyslí niečo zaujímavé, 

vštepuje deťom hravou formou lásku k prírode, zvieratám, k sebe na-
vzájom, či starším ľuďom. Podporuje kreativitu detí, cibrí umelecký 
vkus a  prejav, zúčastňuje sa s  deťmi rôznych akcií. Na pani učiteľku 
Drahušku sa deti môžu spoľahnúť, že im priblíži čaro hrania divadla, že 
jej každý rok pomôžu pri zhotovovaní „Moreny“, ktorú potom s rados-
ťou vynášajú do potoka, pričom nikdy nezabúda prizvať susediacich 
starčekov a starenky z domova, ktorí pri tejto akcii pookrejú. Výraz vzá-
jomného šťastia je neopísateľný.
Estetické cítenie vdýchla celej MŠ, tvorí, vyrába a  šije veľa krásnych 
divadelných bábok i kostýmov na vystúpenia detí. Veľký obdiv jej patrí 
aj za to, že nikdy nezabudne všetky aktivity s deťmi zvečniť (niekedy 
s veľkou námahou), no vďaka tomu máme veľa fotografií a deti majú 
krásne spomienky na život v MŠ.
Naša milá kolegyňa vždy pomôže a poradí. Všetci vieme, že učiteľské 
povolanie bolo pre ňu poslaním, preto vždy bude aj v našich srdciach. 
Pani učiteľka Drahuška je pojem, ktorý navždy zostane v srdciach detí 
a rodičov.

D. Priesolová
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Milá pani učiteľka,

dozvedeli sme sa, že 30.  7.  2022 odídete z  našej 
škôlky. Je nám ľúto, že odchádzate. Ste človek po-
kojný, čestný, spravodlivý, empatický, inteligentný, 
človek s veľkým milujúcim srdcom. Pre každého ste 
našli milé slovo, vedeli ste povzbudiť, potešiť. Viac 
ako štyridsať rokov ste sa venovali tomu, čo ste tak 
veľmi milovali, výchove a  vzdelávaniu najmlad-
ších detí. Teraz odchádzate na zaslúžený oddych. 
Samozrejme Vám ho všetci želáme. Veď po toľkých 
rokoch, obetovaných našim deťom, si ho aj za-
slúžite a môžete sa venovať svojim záľubám a ro-
dine. Napriek tomu si uvedomujeme, že naša MŠ 
bude v septembri trochu iná. Pamätáme si, s akou 
radosťou chodili deti do škôlky, keď vedeli, že ich 
čaká ich milovaná Drahuška.
Ďakujeme Vám za všetko, čo ste pre nás urobili. 
Za Váš ľudský a  vľúdny prístup. Za Vašu pomoc 
a  ochotu byť tu pre každého. Prajeme Vám ešte 
veľa krásnych rokov v  kruhu rodiny a  priateľov. 
Pevné zdravie, Božie požehnanie, veľa lásky a šťas-
tia. Nikdy na Vás nezabudneme, pretože v každom 
človeku, ktorého ste učili, ostane navždy vtlačená 
pečať Vášho srdca. Ďakujeme.

Rodičia a deti MŠ Prašice

List
pre Drahušku
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V  auguste 2022 sa začne s  rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov 
a iných spevnených plôch, a to konkrétne rekonštrukcia chodníka na ul. 1. mája, na 
Nemečkovskej ceste, spevnené plochy pred domom smútku, miestna komunikácia 
Cintorínska, rekonštrukcia chodníka od budovy obecného úradu smerom na Parti-
zánsku ulicu po Benjamína Paluša so zabezpečením prechodu pre chodcov. Tieto 
projekty budú financované z  vlastných zdrojov obce. Dodávateľom asfaltérskych 
prác je firma COLAS, a.s. Trnava.

E. Nemešová

V júni tohto roku bola vykonaná pláno-
vaná realizácia projektu „Rekonštrukcia 
autobusových zastávok v  obci Prašice“ 
v  rámci výzvy Miestnej akčnej skupiny 
Spoločenstva obcí topoľčiansko-du-
chonského mikroregiónu (MAS SOT-
DUM), na ktorý obec získala nenávratný 
finančný príspevok z  intergrovaného 
regionálneho operačného programu. 
Predmetom stavebných úprav boli tri 
autobusové zastávky popri cestách III. 
triedy na ulici 1. mája (horný koniec), lo-
kalita Okšov Mlyn a lokalita Nový Svet.

E. Nemešová

Rekonštrukcia MK, chodníkov Rekonštrukcia MK, chodníkov 
a spevnených plôcha spevnených plôch

Rekonštrukcia autobusových zastávokRekonštrukcia autobusových zastávok

Dňa 16. 12. 2021 poslanci:
Schválili:
• rozpočtové opatrenie č. XII/2021
• viacročný programový rozpočet obce Prašice na roky 2022, 2023 a 2024
• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022
• VZN č. 2/2021 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

MŠ a žiaka školského zariadenia
• VZN č. 3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Prašice
• dodatok č.1 k VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob-

nými stavebnými odpadmi na území obce Prašice
• plán práce OZ na rok 2022
• delimitačný protokol o zverení majetku do správy ZŠsMŠ
• odpredaj pozemkov v celkovej sume 6990 EUR
Vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenie č. XI/2021
• správu nezávislého audítora z  auditu konsolidovanej účtovnej závierky za 

rok 2020
• stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu na rok 2022 a roky 

2023 a 2024
• správu č. 1/2021  – kontrola zákonnosti, hospodárnosti a  efektívnosti pri 

hospodárení a nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce za rok 
2020 – inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce 
k 31. 12. 2021

• správu č. 9/2021 – kontrola poskytovania sociálnych služieb občanom v pod-
mienkach obce Prašice

• vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj Penziónu Fortunato
• stanovisko stavebnej komisie k zámeru odpredať penzión Fortunato vrátane 

priľahlého pozemku 2582/2

Dňa 24. 2. 2022 poslanci:
Schválili:
• rozpočtové opatrenie č. II/2022
• zámer, spôsob a podmienky prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice, 

a to časť budovy Obecného úradu Prašice
• zámer, spôsob a  podmienky predaja nehnuteľného majetku obce Prašice, 

a  to penzión Fortunato, súpisné č. 1117, nachádzajúci sa v  kat. území 
Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526, a priľahlú parcelu č. 2582/33 
o  výmere 1227 m2 v  kat. území obce Prašice v  zmysle GP č. 48243337-
024/2022

• výšku nájmu za prenájom ATC Duchonka na rok 2022 vo výške 3000 EUR
• odpredaj pozemkov v celkovej sume 19 003,00 EUR
• poskytnutie dotácie vo výške 1000 EUR PZ Brezina Prašice, kde finančné 

prostriedky z  dotácie budú využite na výdavky pri príležitosti 70. výročia 
založenia PZ Brezina a konania Dňa detí v obci

Vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenia č. XIII, XIV/2021, a I/2022
• správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021

Dňa 31. 3. 2022 poslanci:
Schválili:
• rozpočtové opatrenie č. IV/2022
• nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce
• predaj  – prevod nehnuteľnosti  – pozemku a  budovy Fortunato v  celkovej 

sume 335 000,00 EUR
• odpredaj pozemkov v celkovej sume 6356,00 EUR
• vyradenie a zaradenie majetku obce
• realizáciu investičných akcií
Vzali na vedomie:
• informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach na rok 2022
• vyradenie knižného fondu v zmysle predloženého zoznamu.
• rozpočtové opatrenie č. III/2022
• správu o podanom daňovom priznaní za rok 2021
• správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia opatrení na odstránenie zis-

tených nedostatkov a príčin zistených pri kontrole hlavnou kontrolórkou za 

Z práce poslancov obecného 
zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo od posledného vydania 
Prašických noviniek zasadlo 6krát.

pokračovanie na str. 3

Novovybudovaná zastávka 
pri lokalite Nový Svet

Okšov Mlyn - nová zastávkaOkšov Mlyn - pôvodná zastávka

Prašice - horný koniec 
- pôvodná zastávka

Prašice - horný koniec 
- nová zastávka

foto S.D.foto S.D.

foto S.D.foto S.D. foto S.D.foto S.D.

foto S.D.foto S.D. foto S.D.foto S.D.
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Dátum 24. február 2022 sa mnohým 
z  nás zapíše do spomienok ako deň, 
kedy došlo k  ruskej invázii na Ukrajinu. 
Smutný deň, ktorý určite poznačí a zme-
ní dejiny ľudstva.
Týmto okamihom sa pre mnohých ľudí 
na Ukrajine kompletne zmenili životy. 
Z minúty na minútu boli nútení opustiť 
svoj domov, svoje príbytky, svoje rodiny, 
svojich priateľov a blízkych, svoju vlasť. 
Utekali pred vojnou a krutosťami, ktoré 
boli páchané na nevinných ľuďoch – ci-
vilistoch.
Aj naša obec pocítila prílev utečencov 
z Ukrajiny. Do obce, ale najmä do rekre-
ačnej oblasti Duchonka prišli viaceré 
rodiny, ktoré hľadali útočisko a  ubyto-
vanie.
Podľa aktuálnych údajov, ktoré boli 
zo strany poskytovateľov ubytovania 
predložené našej obci, je v  súčasnosti 
v rekreačnej oblasti Duchonka ubytova-
ných 21 utečencov z Ukrajiny a priamo 
v obci Prašice je ubytovaný 1 utečenec. 
Prevažnú časť utečencov tvoria len ženy 
a deti. Ide o celé rodiny, matky s deťmi. 
Utečenci sú ubytovaní na 3 súkromných 
chatách v rekreačnej oblasti Duchonka. 
Fyzickým osobám (vlastníkom chát), 
ktoré poskytujú utečencom ubytovanie, 
je zo strany štátu prostredníctvom obce 
každý mesiac poskytovaná finančná do-
tácia za náklady súvisiace s ubytovaním 
odídencov. Utečenci, ktorí majú nahlá-
sené dočasné útočisko v  našej obci, sú 
povinní sa prísť fyzicky preukázať, že sa 

v  našej obci aj naďalej zdržujú po celý 
čas pobytu. V  priebehu mesiacov máj 
a  jún sa viacerí Ukrajinci vrátili späť na 
Ukrajinu za svojimi rodinami. Niektorí 
z  nich tam zatiaľ zostali, ale viacerí sa 
opäť vracajú späť na Slovensko.
Ľudia z  Ukrajiny, s  ktorými sa u  nás na 
obecnom úrade pravidelne stretávame, 
sú veľmi úctiví, skromní, pracovití, pô-
sobia milo a  vďačne. Sú vďační za kaž-
dú pomoc, príležitosť pracovať. Mnohí 
z nich si našli prácu v okresnom meste 
Topoľčany, ale aj mimo okresu. Nečaka-
jú na pomoc našej vlády, ale vlastnými 
rukami sa snažia zarobiť si na živobytie 
v našej krajine. Buďme k nim zhovieva-
ví a ústretoví. Nikto z nás nevie, kedy aj 
my budeme takúto pomoc potrebovať 
za hranicami našej vlasti, v cudzej zemi, 
kde budeme odkázaní sami na seba.

Ing. K. Bruchatá

MODLITBA 
ZA MIER

Milan Rúfus, 1994

Napomeň našich otcov,
Bože nad hviezdami.

Nech trochu myslia, čo sa stane s nami,
keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy

vylejú na seba. Tie hnevy ako plevy
pokazia zem, i nebo bude choré.

Napomeň našich otcov Ty, tam hore.
Že sa to nesmie. Že ako Ty si svätý,

aj zem je svätá. Veď chodia po nej deti.

Územné plánovanie je pre život kaž-
dej obce veľmi dôležité. Vytvára totiž 
predpoklady pre trvalý súlad všetkých 
činností v území so zreteľom na starost-
livosť o životné prostredie, dosiahnutie 
ekologickej rovnováhy, zachovanie tr-
valo udržateľného rozvoja, prírodných, 
kultúrnych a civilizačných hodnôt. Kva-
litný územný plán je dôležitým nástro-

jom samosprávy, ktorý vo veľkej miere 
ovplyvňuje kvalitu života v  obci. Je to 
neustále živý proces, ktorý pružne re-
aguje na potreby rozvoja územia pre 
výstavbu a spoločenské potreby obyva-
teľov obce. Obec v  súčasnosti obstará-
va za účelom aktualizácie schváleného 
územného plánu zmeny a doplnky č. 3.

E. Nemešová

Vojnový konflikt na Ukrajine zasiahol aj našu obecVojnový konflikt na Ukrajine zasiahol aj našu obec

Zmeny a doplnky územného plánu obceZmeny a doplnky územného plánu obcepredchádzajúce obdobie
• vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 1/2022
• správu z  fyzickej inventarizácie hnuteľného a  nehnuteľného majetku obce 

v ATC DUCHONKA vykonanej dňa 22. 3. 2022

Dňa 26. 5. 2022 poslanci:
Schválili:
• rozpočtové opatrenie č. VI/2022
• správu osobitnej komisie verejného záujmu o „Oznámení funkcií, činností 

a  majetkových pomerov Eriky Nemešovej, starostky obce, a  jej manžela 
Kolomana Nemeša“

• zámer, spôsob a podmienky predaja nehnuteľného majetku obce Prašice a to 
pozemok parcela č. 2582/83 o výmere 13 662 m2 v kat. území obce Prašice

• členstvo obce Prašice v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu
• členský príspevok obce Prašice do Nitrianskej organizácie cestovného ruchu 

na rok 2022 vo výške 400 €
• Eriku Nemešovú, starostku obce, ako zástupcu obce Prašice v  Nitrianskej 

organizácii cestovného ruchu
• organizačné zabezpečenie osláv 777. výročia prvej písomnej zmienky obce 

Prašice, ktoré sa budú konať 4. a 5. júna 2022
• odpredaj pozemkov v celkovej sume 7496,00 EUR
Vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenie č. V/2022
• správu nezávislého audítora individuálnej účtovnej závierky za rok 2021
• správu č. 2/2022 – kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedo-

statkov a príčin pri kontrole hlavnou kontrolórkou
• správu č. 4/2022 – kontrola hospodárenia na kapitole 4.05 – správa a údržba 

pozemných komunikácií za rok 2021

Dňa 26. 5. 2022 poslanci:
Schválili:
• rozpočtové opatrenie č. VIII/2022
• návrh záverečného účtu Obce Prašice
• krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 122 896,38 EUR prebytkom 

bežného rozpočtu
• použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 235 452,97 EUR.
• návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Prašice na II. polrok 

2022
• zmluvu o dielo na stavebné práce: „Stavebné úpravy a udržiavacie práce – 

miestne komunikácie a  spevnené plochy /rekonštrukcia/“ medzi obcou 
Prašice a spoločnosťou COLAS Slovakia a.s., Orešianska 3168/7, Trnava

• odpredaj pozemkov v celkovej sume 3497,00 EUR
Vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenie č. VII/2022
• stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu obce Prašice za 

rok 2021.
• výsledok verejného obstarávania na stavebné práce: „Stavebné úpravy 

a udržiavacie práce – miestne komunikácie a spevnené plochy /rekonštruk-
cia/“

Určili:
• v  súlade s  § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce voleb-
né obdobie: 2022  – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce 
Prašice : 7

• v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 
Zb. o  obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov na celé nasledujúce 
volebné obdobie: 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Prašice 
takto: 100 % úväzok

• pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Prašice konané dňa 
29.októbra 2022 jeden volebný obvod, v ktorom sa bude voliť 7 poslancov 
obecného zastupiteľstva, a to na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. 
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení neskorších predpisov v  súlade s  rozhodnutím predsedu 
Národnej rady Slovenskej republiky o  vyhlásení volieb do orgánov samo-
správy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo 
uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209 /2022. Z. z.

Kompletné zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva sú zverejnené na 
www.prasice.sk

M. Glos

pokračovanie zo str. 2
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Pandemické obdobie zatvorilo na dlhú dobu okrem iného aj 
rôzne kultúrne inštitúcie a  podujatia. Vznikla tak časová re-
zerva, počas ktorej sa v obecnej knižnici v Prašiciach vykona-
la revízia knižného fondu. Vzhľadom na každoročné prírastky 
nových kníh bola kapacita priestoru našej knižnice zaplnená 
takmer na 100 %.
Vďaka hĺbkovej revízii sa tak fond mohol zbaviť kníh, ktoré boli 
zastarané a nepožičiavali sa už viac rokov. Nakoniec sa ich po-
čet vyšplhal na 1 514 ks.
Po uvoľnení protipandemických opatrení v  marci tohto roku 
boli povolené prvé hromadné podujatia a vďaka tomu sa všet-

ky vyradené knihy mohli ponúknuť milovníkom staršej litera-
túry na burze kníh. Tá sa konala od 7. do 10. marca v kultúr-
nom dome v Prašiciach a zaujala približne 80 čitateľov nielen 
z Prašíc. Vďaka nim dostali vyradené knihy svoju druhú šancu. 
Približne 700 ks tak putovalo do súkromných knižníc
V  roku 2022 obec Prašice opäť požiadala Fond na podporu 
umenia o dotáciu na nákup nových kníh do obecnej knižnice. 
A žiadosť bola opäť schválená, vďaka čomu v druhom polro-
ku pribudnú do knižného fondu našej knižnice nové tituly za 
1 500 €. Viac sa dočítate v zimnom vydaní Prašických noviniek.

S. Dojčárová

Do historického fondu našej obce opäť pribudli 
knižné novinky, ktoré boli vydané autormi z Pra-
šíc.
5. júna 2022 bola slávnostne uvedená medzi 
čitateľov tretia kniha MUDr. Rozálie Barátovej 
„Prašice moje rodné“. V 108-stranovej publiká-
cii sa autorka zamerala na udalosti posledných 
dvoch storočí, keď nositeľmi a šíriteľmi histórie 
a kultúry v našej obci boli farári a učitelia. Nie-
ktoré už uverejnené poznatky o kostole a škole 
zhrnula a doplnila o informácie a fotografie od 
pamätníkov. Kniha vyšla v  1000-kusovom vy-
daní, čitateľom je k  dispozícii v  obecnej kniž-
nici v Prašiciach.
Začiatkom augusta obohatí náboženský knižný trh už 22. kni-
ha v  poradí od autora DDr. Štefana Kováča Adamova „Nalo-

mené istoty“. Publikácia 
obsahuje duchovné za-
myslenia počas pandé-
mie 2020  – 2021. Spolu 
s  jeho predošlou knihou 
„Zrodené v srdci“ môžu 
poslúžiť mnohým kňa-
zom a  veriacim na pre-
hĺbenie ich duchovné-
ho poznania. Sám autor 
pri príležitosti svojich 
narodenín knihu poda-

ruje obyvateľom Prašíc 5. augusta po sv. 
omši v Kostole sv. Jakuba v Prašiciach a 7. 

augusta v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Tvrdomesticiach.
S. Dojčárová

Knihy z obecnej knižnice dostali druhú šancuKnihy z obecnej knižnice dostali druhú šancu

Máme opäť dve novinkyMáme opäť dve novinky

ISBN 978-80-570-3770-5

MUDr. Rozália Barátová

PRAŠICEmoje rodné

Podujatia pre deti patria v  Prašiciach 
medzi najobľúbenejšie a  potvrdzuje to 
aj nadpriemerná návštevnosť. Tento 
rok obec opäť spojila sily s Poľovníckym 
združením Brezina a miestnym klubom 
dôchodcov a  výsledkom bolo úspešné 
športovo-zábavné popoludnie venova-
né hrám, súťažiam, rôznym ukážkam 
a nechýbalo chutné pohostenie.
4. júna na futbalovom ihrisku v Prašiciach 
ako prví rozprestreli svoje krídla dravci 
z  organizácie Sokoliari Peregrinus. Záži-
tok mali najviac deti, ktoré si naživo vy-
skúšali privolanie dravca na rukavicu.

Pravidelnými účastníkmi na 
takýchto podujatiach sú čle-
novia nášho kynologického 
klubu, ktorí prekvapili divá-
kov netradičným a  zároveň 
nebezpečným zadržaním 
„páchateľa“ priamo v publi-
ku medzi obecenstvom na 
tribúne. A  tí odvážnejší si 
vyskúšali útok psa na rukáv 
na vlastnej koži.
Kynológiu z  iného pohľadu 
nám predviedli členovia 
z  Agility klubu Nitra. Ich 
ukážky potvrdili, že pracovať a  cvičiť sa 
dá s  každým plemenom. S  hravosťou 
zvládali prekážky typické pre tento druh 
kynológie aj napriek teplotám, ktoré toto 
podujatie sprevádzali, za čo si všetci zve-
renci, či už okrídlení, alebo štvornohí, 
ktorí sa na futbalovom ihrisku vystriedali, 
zaslúžili náš obdiv.
Okrem živých ukážok si všetci návštevní-
ci – deti i dospelí mohli pozrieť aj vyskúšať 

vojenskú, policajnú a hasič-
skú techniku a  výzbroj. Kto 
chcel, mal možnosť prihlásiť 
sa do vojenskej služby a  tí 
najmenší si zmerali sily v sú-
ťažiach, ktoré pripravili čle-
novia Poľovníckeho zdru-
ženia Prašice. A  aby toho 
nebolo málo, sily si zmerali 
aj dospelí v  tradičnej súťa-
ži  – hod flintou do žita. Sa-
mozrejme všetci víťazi boli 
odmenení.
Chutný poľovnícky guláš 

pre deti i dospelých, opekačka, zabezpe-
čený pitný režim a  v  neposlednom rade 
aj veselá hudobná produkcia v  podaní 
Juraja Čakajdu – to všetko dokonale do-
plnilo skladačku zábavného popoludnia 
venovaného rodinám s deťmi. Za skvelú 
spoluprácu obec Prašice ďakuje organi-
záciám: PZ Brezina, JDS, KKP, DHZ, OFK, 
Armáda SR a PZ SR.

S. Dojčárová

Deň detí sme oslávili spoločne s poľovníkmiDeň detí sme oslávili spoločne s poľovníkmi

Víťazi boli odmenení starostkou obce

Sokoliari Peregrinus

foto M.K.foto M.K.

foto M.K.foto M.K.
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Obec Prašice si tento rok pripomína 777. výročie prvej písom-
nej zmienky. Tomuto netradičnému jubileu bola venovaná 
malá slávnosť, ktorá sa konala 5. júna v  kinosále kultúrneho 
domu.
Na začiatku programu bola medzi čitateľov uvedená knižná 
novinka od MUDr. Rozálie Barátovej „Prašice moje rodné“. Spo-
ločne s autorkou ju občanom predstavili dve ženy, ktoré veľkou 
mierou pomáhali pri jej zrode – starostka obce Erika Nemešová 
a Mgr. Ľubica Košíková.
A  potom už pódium patrilo umelcom, ktorí prijali pozvanie 
p. starostky. Operetní a  muzikáloví speváci Gréta Švercelová 
a  Igor Roy venovali obci a  jej občanom známe a  nestarnúce 
evergreeny, ktoré ukončili celú slávnosť.
Pri odchode z kinosály každý z obecenstva dostal od MUDr. Ro-
zálie Barátovej podpísanú knižnú novinku a obec venovala ob-
čanom novú pohľadnicu vydanú pri príležitosti jej 777. výročia. 
Obrazy, ktoré pohľadnica zachytáva, znázorňujú spomienky na 
centrum Prašíc z 50.-60. rokov. Autorom obrazov je náš občan 
a príležitostný umelec Daniel Kišac. Tieto obrazy budú nainšta-
lované v kultúrnom dome.

O záverečné pohostenie a voľnú zábavu pre všetkých, ktorí sa 
zúčastnili oslavy, sa postarali členovia Poľovníckeho združenia 
Brezina, ktorí si v týchto dňoch pripomenuli 70. výročie založe-
nia prvého poľovníckeho spolku v Prašiciach.

S. Dojčárová

Pripomenuli sme si 777. výročiePripomenuli sme si 777. výročie

V nedeľu 5. júna 2022 sa pri príležitosti 70. výročia založenia 
prvého poľovníckeho spolku v Prašiciach konala Svätohubert-
ská svätá omša. Podujatie sa začalo tradičným sprievodom od 
kultúrneho domu Prašice až ku Kostolu sv. Jakuba v Prašiciach. 
Na čele sprievodu niesli poľovníci obetné dary, ktoré nám ta-
mojšia príroda poskytla, a to sú ryby, hríby, zajac, bažant a sr-
nec. Omšu celebroval pán dekan Štefan Kováč spolu so správ-
com farnosti Jozefom Černákom.

Prašickí poľovníci prišli Pánovi poďakovať za udelené milosti 
a  tiež poďakovať a  uctiť si pamiatku zosnulých členov, ktorí 
združenie založili, ale aj členov, ktorí sa starali o  jeho rozvoj. 
Omša bola aj oslavou prírody, ktorú nám daroval Pán, a vďaka 
tomu môžu poľovníci napĺňať odkaz Sv. Huberta, ktorý znie: 
„Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam 
v prírode.“

Z. Danišová, Osvetový referent PZ Brezina Prašice

Svätohubertská poľovnícka slávnosťSvätohubertská poľovnícka slávnosť

Mgr. Ľ. Košíková a starostka E. Nemešová uvá-
dzajú do života novú knihu MUDr. R. Barátovej foto I.Š.foto I.Š.

foto M.K.foto M.K.

foto M.K.foto M.K.
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Zo života základnej školyZo života základnej školy

V  druhom polroku školského roku 
2021/2022 sa situácia s  covidovou pan-
démiou konečne znormalizovala. Aj keď 
začiatkom roka 2022 sme ešte učili s res-
pirátormi, ale našťastie väčšinou prezenč-
ne. Doma v karanténe zostávali len trie-
dy, ktoré sa stretli s  pozitívnou osobou, 
tie sa potom 10 dní učili dištančne. Ale si-
tuácia bola už ľahšie zvládnuteľná a hlav-
ne žiaci boli socializovaní, mali možnosť 
osobného kontaktu, čo na nich vplývalo 
veľmi pozitívne. S  blížiacou sa jarou sa 
postupne zmierňovali aj tieto opatrenia 
a doma už zostávali len chorí žiaci. Vzhľa-
dom na lepšiu situáciu s pandémiou sme 
na škole realizovali i prevádzku záujmo-
vých krúžkov, kde sme upravili pravidlá, 
a krúžky pracovali v rámci jednej triedy. 
Takže na prvom stupni ich bolo 7 a  na 
druhom 6. Postupne sme začali fungovať 
podobne ako v predcovidovom období, 
učenie bez rúšok, organizovanie mimo-
vyučovacích aktivít, exkurzií, výletov.

Izolácia žiakom prospela
Izolácia žiakom počas covidového obdo-
bia paradoxne prospela  – do školských 
lavíc sa totiž vrátili radi a  s  chuťou do 
práce, čo sa odzrkadlilo aj na ich sprá-
vaní, ale aj na vyučovacích výsledkoch. 
V  tomto školskom roku sme dosiahli 
rekordné množstvo ocenení v  rôznych 
vedomostných súťažiach. Spomeniem 
aspoň tie najúspešnejšie: okresné kolá – 
1. miesto Hviezdoslavov Kubín, 1. miesto 
Olympiáda v anglickom jazyku, 3. miesto 
Olympiáda v  nemeckom jazyku, 2. a  3. 
miesto v  Dejepisnej olympiáde a  3. 
miesto v krajskom kole Dejepisnej olym-

piády, Matematický klokan  – 6 úspeš-
ných riešiteľov, Pytagoriáda 1. miesto 
a  2 úspešní riešitelia, Matematická 
olympiáda 2 úspešní riešitelia, Technic-
ká olympiáda tri 3. miesta, Geografická 
olympiáda 2.,3., a aj 4. miesto, Chemická 
olympiáda 1 úspešný riešiteľ, stolný tenis 
2. a 3. miesto, atletický štvorboj okres 3. 
miesto, región 6. miesto. Tieto úspechy 
sa odzrkadlili na vynikajúcom hodnotení 
našej školy, kde sme sa podľa výsledkov 
štatistiky Ministerstva školstva ocitli na 
krásnom 5. mieste v  rámci okresu. To je 
samozrejme výsledok dlhodobej a  sve-
domitej práce pedagógov našej školy, 
ako aj úsilia samostatných detí.

Novinky v areáli školy
V predvianočnom období sa nám vďaka 
pomoci obecného úradu podarilo po-
kryť celý školský dvor novou asfaltovou 
vrstvou. Na jar sme sa pustili do skrášľo-
vania priľahlého areálu školského dvora. 
Vysádzame mladé stromčeky, záhony, 
renovujeme lavičky, kvetináče, vysádza-
me kvety. Umiestnili sme tam tiež veľ-
ký hmyzí hotel, ktorý získala 2.B trieda 
v súťaži Kaufland – Moja malá záhradka. 
Budujeme oddychový kútik pre deti s kĺ-
začkami a  preliezkami. V  nasledujúcom 
školskom roku chceme s  týmito aktivi-
tami pokračovať a realizovať naše ďalšie 
nápady.

Z našich vlastných finančných zdrojov sa 
nám podarilo vymeniť v dvoch triedach 
šesťdesiatročné parkety za nové podla-
hy, vymaľovať steny a plánovali sme po-
kračovať v  ďalších, ale zastavila nás mi-

moriadne nepriaznivá situácia s  cenou 
energií a z toho vyplývajúce šetrenie.

Po štyroch rokoch čakania na dokon-
čenie štátneho projektu na zariadenie 
počítačovej miestnosti a  knižnice bola 
konečne dodaná výpočtová technika 
a  počas letných prázdnin chceme nimi 
zariadiť nové učebne, aby boli plne 
funkčné k novému školskému roku.

Venček sa konal po štyroch rokoch
Ku koncu školského roku našu školu 
opustilo 26 deviatakov. Všetci sa umiest-
nili už v prvom kole na stredných školách 
ktoré si vybrali. Tohoroční deviataci boli 
príkladom pre ostatných spolužiakov. 
Boli milí, pracovití, úctiví a o to ťažšie sa 
nám s nimi lúčilo. Rozlúčili sme sa s nimi 
na venčekovej slávnosti, ktorá sa koneč-
ne opäť konala po covidovej prestávke, 
za čo ďakujeme tiež ochotnému tanc-
majstrovi p. Tomanovi.

Na zápise do prvej triedy sme do budú-
ceho školského roku zapísali 23 prvákov, 
čo nám stačí na jednu triedu. Táto situá-
cia súvisí s klesajúcim počtom detí v obci 
a opakuje sa už druhý rok.

V  závere chcem popriať našim žiakom 
krásne prežitie letných prázdnin spoje-
ných s  oddychom, získaním nových zá-
žitkov, skúseností a  kolegom zaslúženú 
dovolenku určenú k  načerpaniu síl do 
nastávajúceho školského roku.

Mgr. R. Miková

Odchádzajúci deviataci s tancmajstrom J. Tomanom na venčekovej slávnosti foto M.M.foto M.M.
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Materská škola Prašice: Čo sme tento rok zažiliMaterská škola Prašice: Čo sme tento rok zažili

Budúci predškoláci Vynášanie moreny

Návšteva družstva

Výlet do lokality RybníčkyHry na ihrisku

Karneval v materskej škole

Deň matiek

foto D.D.foto D.D.

foto D.D.foto D.D.

foto D.D.foto D.D.foto D.D.foto D.D.

foto D.D.foto D.D.

foto D.D.foto D.D.
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Jednota dôchodcov v PrašiciachJednota dôchodcov v Prašiciach
Dôchodcovia bilancovali a odmeňovali
5. apríla 2022 sa v priestoroch obecného úradu v Prašiciach 
konala hodnotiaca členská schôdza Základnej organizá-
cie JDS. V  správe o  činnosti bolo podrobne vyhodnotené 
4-ročné obdobie rokov 2018 až 2021. Aj napriek Covidu – 
19 boli aktivity našich dôchodcov bohaté a rôznorodé.

Počas tohto obdobia sme sa zúčastnili na množstve kultúr-
no-spoločenských podujatí, ako boli koncerty, divadelné pred-
stavenia, verejné natáčania zábavných relácií a  v  spolupráci 
s obcou sme usporiadali batôžkové posedenia.
Počas jednodňových poznávacích zájazdov, ktoré sa medzi 
nami tešia veľkej obľube, sme navštívili hrady a zámky, výstavy, 
múzeá, pútnické miesta a  mestá, termálne kúpaliská a  rôzne 
krásne zákutia nášho Slovenska. Naši členovia si zregenerovali 
svoje sily na týždenných pobytoch v kúpeľoch.

O  našich úspechoch v  športových podujatiach pre seniorov 
svedčí množstvo medailí a pohárov, ktoré sme pre klub získa-
li na podujatiach: strelecké súťaže „Prašická seniorská muška“, 
okresné a  krajské športové hry, petangové turnaje v  Závade, 
súťaže v kolkoch v Jacovciach a v neposlednom rade aj spoloč-
né športové súťaže s vojakmi.
Stalo sa tradíciou, že naša organizácia si každý rok spoločne so 
starostkou obce a Zväzom vojakov Slovenskej republiky pripo-
mína výročie Slovenského národného povstania a  pamiatku 
padlých v 1. svetovej vojne položením vencov k pomníku SNP 
na Duchonke a k pomníku padlým v parčíku pri kostole sv. Ja-
kuba.
Súčasťou našich každoročných aktivít je aj pomoc pri skrášľo-
vaní obce. Upravili sme parčík pred klubom. Zúčastnili sme sa 
na čistení cesty a okolia cintorína. Každý rok pred Veľkou no-
cou sa podieľame na veľkonočnej výzdobe obce v parčíku pred 
kostolom, v  ktorom dominuje veľkonočný zajac a  obrovský 
prútený košík naplnený kraslicami. V závere roka aranžujeme 

adventný veniec, ktorý dopĺňa vianočnú výzdobu obce.

Ocenenie aktívnych členov JDS
Výbor ZO JDS na záver 
členskej schôdze udelil 
najaktívnejším členom ďa-
kovné listy takto:
Vladimírovi Režovi  – za 
dlhodobú aktívnu prácu vo 
výbore ZO JDS a vzornú re-
prezentáciu klubu v  špor-
tových súťažiach,
Márii Rybanskej, Eve Na-
ňovej, Elene Palušovej, 

Helene Grežďovej – za dlhodobú aktívnu prácu vo výbore ZO,
Pavlovi Vančovi a Benjamínovi Palušovi – za vzornú repre-
zentáciu klubu v športových súťažiach,

Jozefovi Grežďovi, Ernestíne Grežďovej, Hedvige Novot-
nej, Eve Bruchatej, Júliusovi Bruchatému, Ľubomírovi Laci-
kovi, Vladimírovi Páleníkovi – za aktívny podiel na organizo-
vaní podujatí ZO JDS,
Márii Okšovej, Marte Kováčovej, Otílii Kobidovej, Edite 
Kauzalovej, Oľge Gálisovej, Oľge Okšovej – za aktívny podiel 
na činnosti ZO JDS,
starostke obce Prašice Erike Nemešovej  – za angažovaný 
prístup a dlhodobú podporu činnosti ZO JDS.

Ocenenie MUDr. Rozálii Barátovej ministrom obrany
Členke nášho 
klubu MUDr. 
Rozálii Bará-
tovej, autorke 
knihy „Ob-
čania Prašíc 
a  II. svetová 
vojna 1939  – 
1945“, udelil 
minister obra-
ny Slovenskej 
republiky „Pa-
mätnú me-
dailu k  75. 

výročiu SNP a  ukončeniu 2. svetovej vojny“  – za výrazný 
publikačný podiel na zachovaní pamätí na spoluobčanov bo-
jujúcich proti fašizmu a za národné oslobodenie.

Ing. Š. Bariak

Výročná členská schôdza JDS

Helena Beňová pri preberaní 
ocenenia Zlatá vareška

Batôžkové posedenie naši seniori spolu s obcou Prašice zorganizovali aj 9. júna 2022. Vďaka skvelej 
reprezentácii klubu a obce boli starostkou obce ocenení Zlatou vareškou. Rovnaké ocenenie získala aj 
Helena Beňová, ktorá pomáha pri príprave pohostenia na mnohých obecných podujatiach.

Z Okresných športových hier v Nitrianskej Blatnici naši seniori doniesli 3 medaile

foto S.D.foto S.D.

foto S.D.foto S.D.

foto S.D.foto S.D.

foto S.D.foto S.D.
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Členovia tímu mobilnej NTS Nitra s prenostkou OcÚ Prašice Ing. K. Bruchatou po 
skončení dobrovoľného odberu krvi v Prašiciach, ktorý sa konal 31. mája 2022. Účastníci výstupu na Bielu Bukovinu 1. 5. 2022

Triedy koncert ZUŠ sa konal 8. júna v zasadacej miestnosti OcÚ Prašice.Na podujatí Deň matiek 8. mája vystúpili aj deti z materskej školy.

Počas podujatia Deň matiek Sára Piknová a jej ro-
dinný príbuzný zaspievali duet Srdce nehasnou.

Deň ľudových majstrov sa konal 3. apríla 
2022 po dvojročnej prestávke.

Žiačka ZUŠ Barbora Glosová so svojou učiteľ-
kou Zitou Slávičkovou počas vystúpenia na 
marcovom stretnutí starostky s jubilantmi.

Na júlovom stretnutí starostky s jubilantmi vystúpi-
la žiačka ZUŠ Timea Bartová

Stavanie mája s FS Prašičan a deťmi zo Základnej školy Prašice

foto S.D.foto S.D. foto D.D.foto D.D.

foto S.D.foto S.D.foto S.D.foto S.D.

foto S.D.foto S.D.

foto S.D.foto S.D. foto S.D.foto S.D. foto S.D.foto S.D.

foto D.D.foto D.D.

Z podujatí obce obrazomZ podujatí obce obrazom
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Asi jednou z  najväčších udalostí za 
uplynulý polrok roku 2022 bol nami už 
dlho očakávaný Pretek o  pohár starost-
ky obce Prašice v  oceľovom brannom 
viacboji kynológov. A  tak sme sa všetci 
14. mája stretli na Novej Duchonke, aby 
si pretekári mohli medzi sebou zmerať 
sily v  atraktívnych disciplínach. Samo-
zrejme, nechýbala ani obrana psovoda, 
kde sa preverila psychická odolnosť kaž-
dého psa. Nakoniec sme, samozrejme, 
odmenili najlepších pretekárov. Z  do-
mácich pretekárov 1. miesto obsadili A. 
Matušniaková a  Kristína Prochadzková 
s Maxom, 2. miesto Veronika Dingová so 
psom Brunom a 3. miesto Jozef Paták.
Zároveň v  tento deň naša členka Lenka 
Horniaková so psom Ozym z  Petrovho 
dvora úspešne zložili náročnú skúšku 
z výkonu IGP2. Lenka nás úspešne repre-
zentuje aj so psom Nellom z  Petrovho 
dvora, s ktorým sa zúčastnila náročných 
vylučovacích pretekov v Heľpe.
V  neposlednom rade treba spomenúť 
tréningy s  externým figurantom, ktoré 
sa tento polrok začali organizovať na 
našom cvičisku. Vďaka snahe a iniciatíve 

členov klubu sme tak výrazne zvýšili kva-
litu výcviku obrán, čo dúfam ukážeme aj 
na skúškach a pretekoch.
Samozrejme nemenej dôležité sú aj 
ukážky výcviku a  kynológie, ktorých sa 
pravidelne zúčastňujeme. Na týchto 
ukážkach sa snažíme priblížiť kynologic-
ký šport širšej verejnosti a najmä deťom. 
Za uplynulé obdobie sme sa predviedli 

na ukážkach v Závade, Topoľčanoch, Pra-
šiciach a Šišove.
V závere chceme už len poďakovať všet-
kým členom, ktorí sa podieľajú na chode 
klubu. Či už formou organizácie akcií, 
reprezentácii klubu na pretekoch alebo 
údržbou cvičiska, pretože každá jedna 
ruka je potrebná, aj tá, ktorá nie je vidieť.

M. Pistová

Kynológovia zvýšili kvalitu výcvikuKynológovia zvýšili kvalitu výcviku

25. septembra 2022
v Kostole sv. Jakuba v Prašiciach
slávnostná sv. omša začne o 10.30 hod.

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU

foto archív KKPfoto archív KKP
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Máme za sebou horúcu jar, A-čko tesne uniklo zostupu
Napriek obavám tak hráčov, ako aj funkcionárov, či nám opäť 
do plánov nezasiahne pandémia Covidu, jarná časť po tejto 
stránke prebehla bez problémov. To však už nemôžem skonšta-
tovať pri hodnotení hry a z toho vyplývajúcich výsledkov naj-
mä u A-mužstva, ktoré si prešlo snáď najhoršou jarnou časťou 
za posledné desaťročie. A-čko uniklo zostupu do nižšej súťaže 
len o vlások, aj to vďaka výsledkom súperov v úplnom záve-
re, ktoré nám takpovediac zahrali do karát. Čierny Peter zostal 
nakoniec v rukách Hrušovanom. Zároveň došlo k reorganizácii 
súťaží a zo 6. ligy (bývalé majstrovstvá okresu) sa stala 7. liga 
a bude v nej účinkovať 14 mužstiev. Z našej súťaže „išli hore“ 
Ludanice, z bývalej 7. ligy k nám postúpili Preseľany a z 5. ligy 
zostúpili Kovarce. Siedma liga sa mení na 8. ligu, pre nadchá-
dzajúcu sezónu s 10 tímami. Čaká nás ťažká jeseň, ktorá bude 
pre nás výzvou, aby sme A-mužstvo posilnili a zvýšili aj trénin-
govým procesom jeho kvalitu. To si však vyžaduje osobnú zod-
povednosť každého jedného hráča, pretože futbal nie je tenis, 
futbal je kolektívny šport, kde môj laxný prístup ovplyvňuje 
všetkých mojich spoluhráčov, trénerov, funkcionárov a v nepo-
slednom rade aj divákov a fanúšikov. Novým trénerom A-čka 
bude od novej sezóny Michal Janega, ktorý nahradí Rasťa Pa-
gáča, ktorému týmto ďakujeme za pôsobenie na mimoriadne 
komplikovanom poste trénera dospelých. V mládežníckych ka-
tegóriách začneme sezónu so všetkými kategóriami U11, U13, 
U15 a U19 bez trénerských zmien, pričom tréningový proces 
U19 a A-mužstva bude prebiehať spoločne.

U11 - prípravka
1 OFK Veľké Ripňany 10 9 0 1 114:25 27

2 TJ Družstevník Jacovce 10 7 0 3 59:39 21

3 TJ Oponice 10 6 1 3 63:41 19

4 OFK obce Prašice 10 5 0 5 48:55 15

5 OFK Nitrianska Streda 10 2 0 8 22:61 6

6 OFK Hrušovany 10 0 1 9 15:100 1

Jozef Šimon, tréner:
Po zimnej príprave prerušovanej pandémiou sme začali jarnú 
časť domácou prehrou s Veľkými Ripňanmi (3:15), kde bolo na 
našich hráčoch vidieť veľký výpadok kondície a z toho plynúci 
slabý herný prejav. Už druhý zápas bol o poznanie lepší, keď 
sme potrápili Jacovce, no prehrali sme 5:9. Tretí zápas sme za-
bojovali a hráči podali veľmi dobrý výkon, po ktorom svietilo 
na ukazovateli skóre 14:0 v  náš prospech s  OFK Hrušovany. 
Tento zápas bol pre nás zlomový, po ňom bolo vidieť na hrá-
čoch veľké odhodlanie a zdvihnuté sebavedomie. Za zápas jari 
považujem odvetu s  Jacovcami na domácom trávniku, ktorá 
skončila našim presvedčivým víťazstvom 9:2. Tento zápas uká-
zal nielen mne, ale všetkým, ktorí ho sledovali, že práca s deťmi 
má obrovský zmysel a čas, ktorý im venujeme, je tou najlepšou 
investíciou. Chcem pochváliť rodičov, ktorí chodia povzbudzo-
vať svoje deti na zápasy, či tréningy, aj keď sú to zväčša stále tí 
istí. Dúfam však, že sa vo väčšom počte pridajú aj ďalší rodičia, 
ktorí zatiaľ nevideli ani jeden zápas a pochopia, že aj na futba-
lovom ihrisku môžu žiť pre svoje deti.
Najmladší futbalisti budú hrať III. LIGU-PRÍPRAVKA-U11-OBFZ 
TO v skupine s ďalšími 9 celkami a súťažný ročník začnú na do-
mácom ihrisku 26. 08. o 17:00 s FC Topoľčany B.

V skupine kategórie prípravka - U11 nastúpia:
TJ Slovan Bojná, TJ Družstevník Jacovce, OFK obce Prašice
OFK Tesáre, FC Topoľčany B, TJ Slovan Veľké Bedzany, OFK 
Tovarníky, OFK Krnča, TJ Nemčice, TJ Slovan Krušovce

U13 – mladší žiaci
1 TJ Koniarovce 8 6 2 0 36:6 20

2 OFK Hrušovany 8 4 2 2 28:19 14

3 TJ Nemčice 8 3 1 4 12:16 10

4 OFK obce Prašice 8 2 1 5 17:33 7

5 TJ Slovan Krušovce 8 2 0 6 6:25 6

Miroslav Macko, tréner:
To, čo som na tomto mieste spomínal v  zime, nás prenasle-
dovalo aj na jar. Takto pred rokom sme v klube rozmýšľali, či 
kategóriu U13 vôbec prihlásiť do súťažného ročníka. Dôvo-
dom bola spomínaná generačná výmena v tejto kategórii, kto-
rá spôsobila, že v  tejto sezóne išlo o  výsledky až na druhom 
mieste. Klub nakoniec prihlásil mladších žiakov, pretože každý 
jeden hráč, či najmenší na dedine, či reprezentant, trénuje pre-
to, aby mohol hrať súťažné zápasy, ukázať sa pred fanúšikmi, 
rodičmi, kamarátmi. Preto sme odohrali ťažké zápasy, kde nie 
v jednom zápase bol iba jeden, alebo občas ani jeden hráč na 
striedanie. Takéto zápasy s našimi 2, 3 hráčmi v tom správnom 
veku a ostatnými doplnenými z U11, proti súperovi, ktorý mal 
14, 15 hráčov, boli veľmi zložité a fyzicky pre našich nezvládnu-
teľné. To je však údel mládežníckych kategórií, keď obdobná si-
tuácia zvykne nastať u silných v ďalšej sezóne. Verím, že pre nás 
bude práve nasledujúci ročník lepší. Vidím potenciál v Aurelovi 
Naštickom, Máriovi Nedeľkovi a Dávidovi Bajzíkovi, ktorí sa vý-
konmi už približujú k Filipovi Klukovi a môjmu Oliverovi a majú 
predpoklady vytvoriť veľmi silný tím pre budúcu sezónu.
Mladší žiaci budú hrať v  jednej z troch skupín, kde je 5 druž-
stiev.
Svoj prvý zápas odohrajú v Závade 20. 08. o 15.00 h.
V A skupine kategórie IV.LIGA - Ž - U13 budú hrať:
TJ Slovan Bojná, OFK obce Prašice, OFK Nitrianska Blatnica
OFK Tesáre, OŠK Závada

U15 – starší žiaci
1 TJ Čeľadince 20 20 0 0 247:9 60

2 OFK Krnča 20 14 1 5 141:30 43

3 TJ Oponice 20 12 2 6 61:56 38

4 TJ Slovan Bojná 20 11 2 7 90:45 35

5 OFK obce Prašice 20 10 4 6 67:80 34

6 OFK Tovarníky 20 11 1 8 59:80 34

7 OFK Veľké Ripňany 20 9 2 9 94:69 29

8 TJ Družstevník Jacovce 20 7 3 10 41:81 24

9 OFK CHRABRANY 20 4 2 14 40:114 14

10 OTJ Horné Obdokovce 20 3 1 16 54:125 10

11 OŠK Závada 20 0 0 20 14:219 0

Michal Janega, tréner:
V  kategórii U15 bolo družstvo zložené prevažne z  mladších 
hráčov, ktorí majú v tejto kategórii pred sebou ešte dva roky. 

Obecný futbalový klub PRAŠICEObecný futbalový klub PRAŠICE

pokračovanie na str. 13
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Preto očakávam, že nasledujúca sezóna bude ešte vydarenej-
šia, ako práve skončená, aj keď niektorí hráči sa posúvajú o stu-
peň vyššie do U 19 a budú určite chýbať. Nahradíme ich však 
plnohodnotne mladými hráčmi, ktorí musia zabojovať o svoje 
miesto v zostave a podávať ešte lepšie výkony ako v minulom 
ročníku. Vzhľadom na to, že sme mali skutočne mladý káder, 
uplynulú sezónu hodnotím určite pozitívne. Nechcem vy-
zdvihnúť konkrétnych jednotlivcov, pretože futbal je kolektív-
ny šport a spolu mužstvo vyhráva a spolu aj prehráva. Už teraz 
sa tešíme na novú sezónu.
Starší žiaci začnú nový ročník 21. 08. o 15.00 h. doma s TJ ŠK 
Radošina.
Účastníci 4. ligy Ž U15 v nadchádzajúcom súťažnom ročníku:
TJ Slovan Preseľany, OTJ Horné Obdokovce, TJ ŠK Radoši-
na, TJ Oponice, OFK Tovarníky, OFK obce Prašice, OFK Veľ-
ké Ripňany, TJ Čeľadince, OFK Tesáre, TJ Nemčice

U19 - dorast
1 OFK Kovarce 16 13 3 0 51:13 42

2 OFK obce Prašice 16 11 4 1 65:28 37

3 TJ Družstevník Jacovce 16 10 1 5 45:24 31

4 OFK Ludanice 16 8 1 7 29:29 25

5 OFK Nitrianska Blatnica 16 7 1 8 35:38 22

6 OFK Solčany 16 6 2 8 38:37 20

7 OFK Veľké Ripňany 16 4 1 11 25:48 13

8 TJ Nemčice 16 2 3 11 20:48 9

9 OFK Krtovce 16 2 2 12 22:65 8

Michal Janega, tréner:
V kategórii U19 bol náš dorast zložený, rovnako ako U 15, naj-
mä z mladých hráčov. V sezóne však podával veľmi dobré vý-
kony, až na pár zápasov, ktoré sme mohli vyhrať, skončili však 
remízou. Bohužiaľ, aj taký zvykne byť futbal. Celú sezónu sme 
bojovali o prvé miesto tabuľky s Kovarcami a nebyť spomína-
ných remíz, prvenstvo by nám neušlo. Napriek tomu druhé 
miesto je tiež veľmi pekné umiestnenie. Keďže družstvo zosta-
ne v tom istom zložení a pribudnú aj mladí hráči z kategórie 
U 15, do nového ročníka nastupujeme opäť s najvyššími cieľmi.
Dorast hrá prvý zápas 03. 09. o 16.00 h. s dorastencami TJ Zlatý 
Klas Urmince.
V tejto kategórii sa nakoniec predstaví celkovo 8 družstiev:
TJ Družstevník Jacovce, OFK obce Prašice, TJ Zlatý Klas Ur-
mince, OFK Veľké Ripňany, OFK Tovarníky, OFK Chrabrany, 
OFK Ludanice, OFK Solčany

A-mužstvo
1 OFK Ludanice 26 22 3 1 89:24 69

2 TJ Slovan Bojná 26 18 5 3 71:27 59

3 OFK Krnča 26 15 3 8 51:35 48

4 TJ Nemčice 26 14 5 7 56:39 47

5 TJ - ŠK Radošina 26 14 4 8 69:40 46

6 TJ Slovan Veľké Bedzany 26 14 3 9 66:52 45

7 OŠK Závada 26 12 8 6 46:38 44

8 OFK Veľké Ripňany 26 9 4 13 62:57 31

9 OFK Práznovce 26 9 2 15 45:68 26

10 TJ Zlatý Klas Urmince 26 5 8 13 43:59 23

11 OFK CHRABRANY 26 7 1 18 42:66 22

12 OFK Nitrianska Streda 26 7 0 19 51:83 21

13 OFK obce Prašice 26 6 2 18 44:81 20

14 OFK Hrušovany 26 5 2 19 35:101 17

Rastislav Pagáč, tréner:
Práve skončenú sezónu nám zachránila jesenná časť, v ktorej 
sme získali 16 bodov z celkových 20 v celom ročníku. Z počia-
točnej eufórie z úvodu ročníka, kde sme odohrali výborné zá-
pasy a dokázali sme bodovať, nás do nevýhodnej pozície na jar 
dostala séria niekoľkých tesných prehier v rade, najmä s Veľký-
mi Ripňanmi, Veľkými Bedzanmi a Bojnou. Z týchto prehier sa 
mužstvo nedokázalo spamätať do konca ročníka, čo s nízkou 
účasťou na zápasoch a v podstate nulovou účasťou na trénin-
goch viedlo ku katastrofálnym debaklom v záverečných zápa-
soch sezóny. Napriek tomu nie všetci hráči rezignovali na ne-
priaznivý stav, bojovali do konca, dali do hry nasadenie a srdce 
a na týchto hráčoch treba stavať do budúcnosti.
Súťažný ročník 2022-2033 otvorí naše A-mužstvo ako účastník 
VII.LIGY - OBFZ TO
07. 08. o 17:30 na domácom ihrisku s OFK Veľké Ripňany.
Mužstvá v nadchádzajúcom súťažnom ročníku:
TJ Slovan Bojná, OFK Práznovce, OŠK Závada, TJ ZK Ur-
mince, OFK Krnča, OFK Chrabrany, OFK Nitrianska Streda, 
TJ Nemčice, OFK Veľké Ripňany, TJ ŠK Radošina, TJ Slovan 
Veľké Bedzany, OFK obce Prašice, TJ Slovan Preseľany, OFK 
Kovarce
Sme radi, že atmosféra v klube je pozitívna, čo potvrdilo vyda-
rené ukončenie sezóny všetkých celkov OFK na začiatku prázd-
nin. Hráči, tréneri, funkcionári, rodičia a ďalší priaznivci klubu 
prežili na štadióne OFK skutočne peknú sobotu. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí či už materiálne, či akoukoľvek pomocou 
k tejto akcii prispeli.

Ďalšou vydarenou aktivitou bol cyklistický výlet mládežníkov 
spolu s trénermi a funkcionármi.

M. Režo

foto M.J.foto M.J.

foto M.J.foto M.J.

pokračovanie zo str. 12



Životné jubileá
Január

Peter Lacika
Jozef Rozkošný
Vladimír Hreško

Peter Kišac
Ing. Jozef Boháčik

Danka Galbavá
Albín Bajzík

Ľudmila Palušová
Oľga Matejovičová

Jolana Macková

Február
Andrea Kočiš

Ľubomíra Macková
Ing. Miloš Hrudka

Ing. Libor Báleš
Blažena Ondrušková

Július Lacika

Marec
Marta Okšová

Pavol Kišš

Marián Hruboň
Roman Hruboň
Dušan Labuda
Alica Palušová

Anna Bajzíková
Augustín Heldi

Rudolf Šipoš
Jozef Naštický

Agneša Uhlárová

Apríl
Eva Halajová

Renáta Bucová
Iveta Prokopiusová

Eva Kozáčková

Máj
Francisc Lakatos
Roman Krajčík
Ľubomír Lacika

Peter Prištic

Mária Palušová
Marta Suchoňová
Milena Bruchatá

Juliana Rendárová

Jún
Elena Zagorová

Ondrej Paluš
Emília Palušová

Alena Števanková
Milan Grežďo

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme!

Narodili sa
Marek Kišac

Izabel Paulovičová
Oliver Lahoda

Eliška Šimonová

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

Navždy nás opustili
Benedikt Lacika 67 r.

Helena Schuchmannová 60 r.
Terezia Laciková 93 r.

Oľga Valková 82 r.
Margita Laciková 68 r.

Ľubomír Dragula 67 r.
Alexander Čaja 74 r.

Ivan Krajčík 78 r.
Ladislav Kobida 84 r.

Ladislav Kiss 61 r.

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Prašické novinky č. 1/2022 (43), 24. ročník, ISSN 1339-0139. Vydavateľ: Obec Prašice, 1. mája 142, 956 22, IČO 00310964 • Číslo reg.: MK SR č. EV 4431/11 z 16. 8. 2011
Zodpovedná: Erika Nemešová, starostka obce Redakčná rada: Stanislava Dojčárová, Mgr. Renáta Miková, Martin Režo, Erika Nemešová, Michal Glos, Mgr. Peter Duchoslav, 

• Autor titulnej fotky: Juraj Mako • náklad 700 ks • vydávané 2 x ročne • tlač: PRIMA-PRINT, a. s., www.primaprint.sk

Spoločenská kronika obce Prašice za I. polrok 2022

Jubilanti za I. polrok 2022

Jubilanti za II. polrok 2021

V roku 2022 sa starostka obce Erika Nemešová stretla s jubilantmi až dva krát. V marci prijali jej pozvanie do obradnej miestnosti obecného 
úradu občania, ktorí sa dožili okrúhleho životného jubilea v druhom polroku 2021 a v polovici júla to boli jubilanti z prvého polroku 2022.

foto S.D.foto S.D.

foto S.D.foto S.D.


