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PRÍHOVOR STAROSTU
Motto: „Neobviňuj svet, zlepši ho. Ako? novokňaza pre nás všetkých bol dar lásky.
Neustálym zlepšovaním seba samého.“
„Láska spasí svet“ – citácia z Biblie, „Verím
v dobro človeka“ – výrok Alexandra Dubčeka.
Vážení spoluobčania, milí priatelia.
Tak veľmi chceme mnohí tomu veriť, tak veľmi
Pôvodne som mal v úmysle zdeliť vám by sa nám to páčilo, tak veľmi si to želáme.
podrobnejší výpočet uskutočnených a pláno- Často však zabúdame, že každý z nás by
vaných zámerov a aktivít mňa ako starostu mal pre to niečo urobiť, každý z nás v sebe
a staronového vedenia obce. Táto kapitola samom.
si však vyžaduje oveľa väčší priestor. Preto
Jednou z našich ľudských slabostí, zlých
v blízkej budúcnosti uverejníme informačný a škodlivých vlastností ubíjajúcich lásku je
materiál, ktorý bude zameraný iba na pod- prílišné pozorovanie, kritizovanie a okamžité
robné fakty o spomínaných činnostiach nepremyslené a spontánne odcudzovanie
a plánoch.
toho druhého. Často sa odvažujeme vynášať
Moju myseľ však zamestnávajú aj iné témy súdy kruté a ubližujúce bez dostatku ina problémy prinajmenšom tak dôležité, ako formácií a vedomostí o človeku, o jeho
pragmatický výpočet splnených, alebo nespl- problémoch, nevediac čo ho bolí, trápi, prečo
nených plánov. Mnohí isto viete, že sa často sa správa tak ako sa správa, prečo je taký
zamýšľam nad hlbšími stránkami myslenia aký je. Bezostyšné vynášanie týchto krutých
a cítenia človeka. Nad medziľudskými súdov smeruje vždy k temnu a pred nebom
vzťahmi.
ho nemožno obhájiť. Život druhých nikdy nie
Jedna z najkrajších udalostí za posledné sme schopní posúdiť správne. V prvom rade
obdobie v Prašiciach – primičná slávnosť záleží na našom vlastnom živote a na jeho
novokňaza Petra Čieška zapôsobila na mňa zmysle. Treba si uvedomiť, že každy človek
veľkými dojmami. Dovolím si tlmočiť niek- žije svoj vlastný život a s takými problématoré z požehnaní, ktoré udelil nám, svojim mi, s ktorými sa musí dokázať vyrovnať. Ak
rodákom a želel by som si, aby ste im otvorili niekto povie – problémy iných nie sú pre mňa
svoje mysle a srdcia a nechali ich vojsť do nijakým problémom - nech si uvedomí, že ich
svojho života: „Aby deťom a mladým ľuďom práve preto nemá.
nikdy nechýbal Ježiš. Aby im nechýbali múdri
Povedzme, že sa chcete naučiť plávať.
a starostliví rodičia a ich láska. Mladí ľudia Stojíte na okraji bazéna a uvažujete - no dodnes žijú veľmi chudobne, lebo mnohí ne- bre, ale napríklad taký Eskimák nebude môcť
poznajú Boha. Preto Vám podľa posolstva kvôli prílišnému chladu vody nikdy do nej
Jána Pavla II. odkazujem: hľadajte Ježiša, skočiť. Dá sa o tom samozrejme diskutovať.
milujte ho a túto lásku odovzdávajte druhým. No vy sa naučíte plávať iba vtedy, ak si presMladým párom, partnerom a manželom tanete robiť starosti o druhých a sami skočíte
želám a vyprosujem nech je sám Boh do vody. Svet sa stane lepším vtedy, ak sa
princípom a udržiavateľom ohňa ich lásky. každý začne usilovať o vlastné vnútorné vyČistej, nezištnej a nesebeckej. Starých ladenie. Až pochopí zmysel vlastného života
a chorých ľudí, ku ktorým sa svet niekedy vo a stotožní sa s vlastným vnútrom, odzrkadlí
svojom rýchlom napredovaní správa, že ich sa to aj v jeho myslení, vyjadrovaní a konaní.
nevidí chcem ubezpečiť, že sú veľmi vzácni Vtedy bude schopný pochopiť ďalšie známe
a potrební a želám im veľa ľudskej a Božej biblické memento: „Ten kto je bez viny, nech
lásky.“
prvý hodí po ňom kameň.“ Kiež porozumenie
Najdôležitejší dar žehnania od nášho v nás všetkých neustále rastie a naše životy

nech sú napĺňané všetkým dobrým, ľudským,
užitočným a povznášajúcim v každom ohľade
– dávam a prijímam v láske.
Ja za seba ďakujem nášmu novokňazovi
pánovi Petrovi Čieškovi za požehnanie,
ktoré mi udelil ako človeku a starostovi. Aby
mi nikdy nechýbal múdry úsudok, otvorené
srdce pre každého a nadovšetko múdrosť
prejavujúca sa v každom slove či skutku.
Aby som dokázal vykonávať moju prácu
zodpovedne a svedomito. Nech sa môžem
s radosťou každodenne presviedčať, že tak
ako mne aj mojim rodákom nikdy nebude
stačiť len materiálne zabezpečenie, ale nech
je pre nás všetkých vždy potrebný Boh, ktorý
je láskou dávajúcou sa na kríži. A opäť je
reč o láske. Preto Vás aj ja prosím spolu s
jedným z Desatoro Božích príkázaní. Milujte
blížneho svojho ako seba samého.
Ľubomír Paulovič
starosta obce Prašice

OBEC PRAŠICE
Vás pozýva na

PRAŠICKÉ
HODY
26. júla a 27. júla
(sobota)

(nedeľa)

SOBOTA
16.00 hod. odvetný zápas
Prašickí „starí páni“ - MUFUZA
hodová zábava so skupinou DISK
NEDEĽA
18.00 hod. hudobno-zábavný program
účinkuje SENZUS
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PRAŠICE MAJÚ ĎALŠIEHO NOVOKŇAZA
Prašice, odeté do sviatočného rúcha, privítali opäť po šiestich rokoch
ďalšieho novokňaza, rodáka z Prašíc
Petra Čieška, ktorý 21. júna viedol
v chráme sv. Jakuba slávnostnú
primičnú omšu.

Milí rodáci!
Ako každý rok, tak i v tomto roku oslavujeme v našich Prašiciach hody. Deje sa tak
z príležitosti sviatku sv. Jakuba, ktorému je
zasvätený náš chrám i farnosť. Ako už býva
dobrým zvykom na hody sa pripravujeme
upratovaním našich domovov, nakupovaním
dobrých jedál a nápojov. Prichádzajú k nám
na návštevu naši príbuzní či priatelia. Z mojej
pozície kňaza si dovolím povedať: „Ako múdro
robia tí, ktorí do tohto všetkého vnášajú svetlo
viery, svetlo Ježiša Krista, ktoré svieti, ako som
sa presvedčil, mnohým ľuďom v našej obci.“ Popri všetkom Vašom zhone a práci, ktoré denne
zažívate, Vám prajem aj zaslúžený odpočinok
a pokoj Vašim rodinám, ktorý nájdete v náručí
Boha, ktorý je láska, podobne ako ho nachád-

za dieťa v náručí svojej mamy. Preto
nech všetky vaše nepokoje, problémy
a hnevy rieši Ježiš, ktorý sám vie, čo
je to bolesť, opustenosť, ale aj láska,
ktorá vie vždy odpustiť. Rovnako
ako vystupoval náš patrón sv. Jakub
s Ježišom na vysoký vrch, kde nastalo premenenie, tak aj my vystúpme
do výšky pokory nášho srdca a nájdime
tam odpočinok pre svoju dušu, nájdime tam
poklad, z ktorého budeme žiť, naučme sa žiť
s Bohom... Sv. Jakub, oroduj za nás.
P. Čieško

Milý náš novokňaz!
Stojíš tu pred nami v bielom rúchu.
Šťastný a spokojný vo svojom duchu.
Toto je deň, po ktorom si túžil.
By si ako kňaz Pánu Bohu slúžil.
Pán Boh Ťa prijal do svojej služby.
A tak sa Ti splnil sen Tvojej túžby.
Tešíme sa s Tebou, milý Peťko náš.
Boh Ťa žehnaj, sprevádzaj v každý žitia čas!
Úspešný apoštolát v Pánovej vinici
zo srdca želáme my – Tvoji rodáci.
B. Matejovičová

Z PRÁCE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach sa
v priebehu minulého roka 2007 a polroka
2008 zaoberalo dôležitými oblasťami života
obce a jej obyvateľov na 15 riadnych i mimoriadnych zasadnutiach.
Vo februári 2007 boli schválené žiadosti
o poskytnutie dotácie na obstaranie 7 nájomných bytových domov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a žiadosť
o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
a tiež úver z Dexia banky na pokrytie vlastných
zdrojov. Bolo schválené i všeobecne záväzné
nariadenie o prideľovaní bytov a všeobecne
záväzné nariadenie o spoplatňovaní malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Na júlovom zasadnutí v minulom roku bol do
funkcie zástupcu starostu zvolený poslanec
Ing. Vladimír Páleník, obecné zastupiteľstvo
ďalej prijalo opatrenia pre zlepšenie ﬁnančnej
situácie v spol. s r. o. Prašičan znížením
nájmu za autokemping Duchonka, súhlasilo
s pokračovaním súdneho sporu so spol.
s r.o. Ingpors Dolné Vestenice vo veci žaloby
proti obci o sumu 1,677 mil. Sk za prístrešky
k 8 bytovým jednotkám.
Októbrové zasadnutie schválilo správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti Zákadnej
školy a Materskej školy, prerokovalo dôležitý
dokument – dve alternatívy Konceptu územného plánu obce Prašice.
Novembrové zasadnutie 2007 rozhodlo
o výstavbe ďalších nájomných bytov v lokalite „Rajča“, kde budú umiestnené dva osem2

SPÔSOB
PRIDEĽOVANIA NÁJOMNÝCH BYTOV

bytové nájomné domy.
Decembrové zasadnutie schválilo všeobecne
záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností.
Januárové mimoriadne zasadnutie sa zaoberalo ﬁnancovaním pripravovanej výstavby
nájomných bytov, schválilo žiadosti o poskytnutie dotácie, úver zo Štátneho fondu rozvoja
bývania a úver z Dexia banky na pokrytie
vlastných zdrojov obce.
Na marcovom zasadnutí t.r. bola schválená
integrovaná stratégia rozvoja mikroregiónu
SOTDUM (spoločenstvo obcí topoľčiansko
– duchonského mikroregiónu) a vykupovanie
nehnuteľností od fyzických osôb v lokalite
pri Materskej škole, pri detskom dopravnom
ihrisku, za zdravotným strediskom, za objektami PPD pri ČOV smerom k mreži pre
potreby obce a zakúpenie autobusu.
Na aprílovom zasadnutí 2008 poslanci
schválili súborné stanovisko obce Prašice ku
Konceptu Územného plánu obce, rozhodlo
o nevyhnutnej údržbe miestnej komunikácie
Prašice-Tvrdomestice a o prispievaní na
cestovné žiakom z Okšovho Mlyna, Nového
sveta a Duchonky z rozpočtu obce.
Júnové zasadnutie prerokovalo a schválilo
žiadosť dodávateľa stavby 7 nájomných
bytových domov (ZUKEP s.r.o. Urmince)
o predĺženie lehoty výstavby do konca augusta 2008.
E. Nemešová

Byty sú žiadateľom prideľované starostom
obce po doporučení menovanou komisiou
a na základe zoznamu, ktorý zostaví komisia
z evidencie žiadateľov o byty a po schválení obecným zastupiteľstvom v Prašiciach
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
č. 1/2007. Kritériá pre pridelenie bytu: dátum prijatia žiadosti, trvalý pobyt žiadateľa,
prípadne výber losovaním, dodržiavanie
podmienok Výnosu MVaRR SR č. V-1/2007,
podľa ktorého mesačný príjem žiadateľa
a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne neprevyšuje trojnásobok
životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
alebo mladá rodina, pričom za mladú rodinu
sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden
z manželov ku dňu podpísania nájomnej
zmluvy je mladší ako 35 rokov veku a spĺňa
podmienky mesačného príjmu.
E. Nemešová

OZNAMY
Obecný úrad v Prašiciach ponúka na
predaj budovu bývalého obecného úradu
o zastavanej ploche 271 m². Stavba je
dvojpodlažná, podpivničená s rovnou
strechou na Ul. 1. mája.
Súčasne ponúka na predaj aj objekt pre
podnikateľské účely. Objekt sa nachádza
na Ul. 1. mája v blízkosti rímsko-katolíckeho
kostola. Pozostáva zo šiestich miestností so
skladovými priestormi a dvoma dielňami.
Stavba je jednopodlažná s rovnou strechou.
Cena za objekty bude stanovená dohodou.
Bližšie informácie na tel. č. 038 5389128,
038 5391221, 0907 247193.
Mailová adresa Obecného úradu Prašice,
na ktorú môžete posielať Vaše otázky
a požiadavky: obec.prasice@stonline.sk.
Webová stránka obce sa v súčasnej dobe
pripravuje. O jej dokončení Vás budeme
čoskoro informovať.
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PRAŠICE MAJÚ 763 ROKOV
Prašice, ležiace v nadmorskej výške
263 m, s počtom obyvateľov 2064, sa prvý
raz spomínajú v listine z 12. júna roku 1245
pod menom Periese. Boli však osídlené už
v neolite. Patrili hradu Nitra, od 14. storočia
panstvu Topoľčany, potom na čas Matúšovi
Čákovi a od r. 1835 panstvu Tovarníky –
rodine Stummerovcov, ktorá vlastnila obec
Prašice do roku 1945.
Najstaršia časť obce, pozostávajúca len
z niekoľkých chalúp z blata a z prútia, neskôr
z dreva, ležala povyše kostola a v povodí
Železnice bolo postavených šesť mlynov.
Obyvatelia sa zaoberali tkáčstvom
a hrnčiarstvom, ktoré bolo neskôr združené
do cechu. Hrnčiari dostali od panstva cechové artikuly v roku 1724 a ich daň bola 50
hrncov ročne. Veľa mužov si hľadalo prácu
ako drevorubači, no zaoberali sa aj chovom

oviec a poľnohospodárstvom. V roku 1780
založená škola významnou mierou prispela
ku vzdelaniu a kultúre obyvateľstva.
Čiernym obdobím v histórii obce bol rok
1866, keď vyčíňala cholera. Od 17. októbra
v priebehu siedmich týždňov zomrelo v obci,
v ktorej bolo 93 domov a 530 obyvateľov, 281
osôb. Trvalo dosť dlho, kým sa život v obci
obnovil, o čom svedčí i správa z časopisu
Obzor z 5. apríla 1880, ktorá je zapísaná
v obecnej kronike takto:
„Od Veľkých Topoľčian je bieda až veľmi
ľútostivá. Videli sme dietky chudobných
vyhrabávať zo snehu lipové semiačka,
ktoré dychtivo chrúmali k zapudzeniu hladu.
Stávalo sa aj inokedy, že ľudia v predjarí nemali chleba, mali predsa zemiaky a suché
ovocie, teraz všetko chýba. V Prašiciach
Ján Bajči zomrel hladom. Stummerovci dali

popísať hladujúcich na ich panstve, ktorých
bolo 380, z toho 80 na lesnom hospodárstve
v Prašiciach.“
Tvrdý bol život našich predkov, lesných
a poľnohospodárskych robotníkov, tkáčov,
hrnčiarov, pastierov, bírešov a sluhov. Ale
zanechali nám niečo, čo nikde inde na svete
nie je. Naše Prašice.
Obec, kde až do teraz sú ľudia spätí s prácou, s prírodou, s pôdou.
Milí spoluobčania,
Želám Vám i našej obci dlhé, dlhé roky
šťastného života. Nech i naďalej ostane celá
dedina jedna rodina so všetkými radosťami
a starosťami. Ich spoločným prekonávaním
sa nám podarí ešte viac upevniť a utužiť vzájomné vzťahy.
S. Dojčárová

LETNÁ SEZÓNA 2008 NA DUCHONKE
Letná sezóna na Duchonke bola oﬁciálne
otvorená 27. júna 2008 a pri tejto príležitosti
sa ľudia mohli zabaviť na veľkej otváracej
diskopárty na tanečnej ploche, kde boli
pozvané rádiá a televízne spoločnosti
z nitrianskeho regiónu, čím bola zabezpečená informovanosť verejnosti.
Oﬁciálnemu začiatku sezóny však predchádzala viac ako mesačná príprava, zahrňujúca i revíziu vodovodného potrubia
a elektrických sietí v areáli Duchonky, pričom
zistené závady boli odstránené. V súčasnosti
má Prašičan s.r.o. viac pracovných síl ako
po minulé obdobia, a preto očakávame aj
lepšiu úroveň poskytovaných služieb. Letné
práce zahrňujúce kosenie a čistenie areálu
sa naplno rozbehli od 1. júna . Za pomoc pri
úprave celého areálu chceme touto cestou
poďakovať aj žiakom a vedeniu ZŠ Prašice.
Zárukou toho, aby sa vrátila niekdajšia
úroveň, popularita a záujem o autokemping (ATC) a samotnú Duchonku, je nová
organizačná a marketingová pracovníčka

p. Beata Kernová a ďalšie plánované personálne zmeny a nové podnikateľské zámery
v súvislosti s činnosťou s.r.o. Prašičan. Pani
Beáta Kernová nás informovala o prvých
aktivitách tohtoročnej letnej sezóny.
Jednou z nich je znovuotvorenie Turistabaru, ktorý po 4 rokoch opäť obnovil svoju
prevádzku pre verejnosť a pre ubytovaných
návštevníkov. V prípade nepriaznivého
počasia je v jednom z ubytovacích bungálovov zriadená premietacia miestnosť, ktorú
môžu využívať hlavne deti.
Zaťažkávacou skúškou pre ATC je už
tradične Orange Music Summer Duchonka,
kedy je návštevnosť ATC veľmi vysoká. Tento rok sa festival uskutoční 8. a 9. augusta.
Počas týchto dní sa po celom areáli rozmiestnia chemické WC – zariadenia s profesionálnym servisom, ktoré budú k dispozícii
všetkým návštevníkom festivalu. Posilnené
budú aj policajné hliadky, služby v prijímacej
kancelárii ATC Duchonka, zvýši sa i počet
pracovných síl pri vyberaní parkovného.

Okrem spomínaného festivalu je kultúrny
program počas letnej sezóny obohatený
rôznymi akciami, o ktorých Vás informujeme
formou informačných plagátov, cez obecný
rozhlas v obci, ale i prostredníctvom vysielania regionálneho rádia WOW, ktorého
frekvenciu si môžete naladiť na FM 90,4
MHz.
Návštevníci isto ocenia nedeľné podujatia
venované seniorom a deťom, nechýbajú
ani diskotéky v rôznych štýloch, či koncerty
známych aj začínajúcich kapiel. Znovu sa
rozbehlo aj bezplatné večerné premietanie
ﬁlmov na malom amﬁteátri.
Firma Prašičan s.r.o. má založenú novú
mailovú adresu:
autocamping.duchonka@centrum.sk
Na uvedenú adresu môžete posielať vaše
dotazy, pripomienky, či prípadné nápady na
vylepšenie poskytovaných služieb.
Prajeme príjemnú zábavu i oddych počas
letných dní v areáli ATC Duchonka!
B. Kernová, S. Dojčárová
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KULTÚRNY ŽIVOT OBCE
Členovia komisie kultúry, športu, vzdelávania
a mládeže pri OcÚ Prašice, ktorá pracuje
pod vedením poslankyne v OZ, p. Aleny
Števankovej, pripravili pre občanov Prašíc
v priebehu roku bohaté kultúrne menu,
z ktorého si každý mohol vybrať podľa svojej
chuti. A tu sú niektoré z podujatí:
V auguste 2007 to boli súťažno – zábavné
dopoludnia pre deti v areáli ATC Duchonka,
ale i ukážky práce psov a psovodov z Kynologického klubu Prašice a členov poľovníckeho
združenia Brezina. V septembri sme medzi
nami privítali nových občanov našej obce
– tých najmenších, ale i spoločne oslávili
významné jubileá našich spoluobčanov.
Vďakyvzdanie za úrodu bolo už tradične
spojené s výzdobou prašického kostola.
Mravenčiu prácu našich žien sme mohli
vidieť aj na fotogalérii, ktorá bola pripravená

pri príležitosti 10. výročia tejto výstavy
v Prašiciach. V októbri sme vzdali úctu našim
seniorom vo forme kultúrneho programu
našich detí z materskej , základnej a umeleckej školy z Prašíc. Členky krúžku Relax
v októbri pripravili tradičnú výstavu rôznych
druhov ovocia, zeleniny a liečivých rastlín.
Výstavy sa zúčastnilo 21 pestovateľov jabĺk
a 15 pestovateľov zeleniny. 1. cenu „Jablko
obce 2007“ získalo jablko Gloster od
pestovateľa Eduarda Ďuríka ml. Medzi
pestovateľmi zeleniny získali prvenstvo
obrovské tekvice od p. Michala Smutného.
Svojou zručnosť a tvorivými nápadmi sa
prezentovali aj mladé mamičky, a to na
výstave „ Deň vidieckych žien“ v Nemečkách.
Medzi vystavovateľkami boli aj Ing. Kristína
Šmatláková, Renáta Raučinová, Miroslava Kopčeková, Beáta Podolcová, Tatiana
Šrámeková a Helena Palušová.
Koniec kalendárneho roka patril už
tradične vianočnému posedeniu pri piesňach a tancoch našich
detí, členov FS Prašičan.
Nezabudnuteľným zážitkom boli známe árie
v podaní opernej speváčky
z Bratislavy, p. Márie Eliášovej.
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Začiatok roka 2008 sa niesol v duchu
tradičných kultúrnych podujatí, ako sú „Pochovávanie basy“ na fašiangovej zábave,

chonke boli pre nich pripravené náročnejšie
i menej náročné súťaže pod vedením
skúsených animátorov, nechýbali ani ceny
víťazom, či bohaté občerstvenie.
remeselná výstava „Deň ľudových majstrov“,
na ktorej sa nám tento rok predstavili aj
remeselníci z Bošian, stavanie mája s FS
Prašičan či „Deň matiek“.
Krásnu sviatočnú atmosféru počas
trojkráľovej omše vytvorili svojimi skladbami
členovia Chrámového speváckeho zboru
z Topoľčian. Gospelové piesne sme si mali
Naša obec žije ďalej svojím životom, so
svojimi radosťami i starosťami. A možno, ak
prídete medzi ľudí, vypočujete si piesne,
posedíte pri víne s priateľom, vtedy snáď tie
starosti nebudú až také veľké. Veď všetky
podujatia pre Vás pripravujeme len preto,
aby sme Vám umožnili oddýchnuť si od
každodennej reality a pomohli načerpať nové
možnosť vychutnať v podaní členov Aka- fyzické i duševné sily.
S. Dojčárová
demického speváckeho zboru z Bratislavy
a po roku k nám opäť zavítali členovia ochotníckeho divadla Hrušov zo Skýcova, tentokrát
s veselohrou „Trikrát svadba“.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
V predchádzajúcom čísle Prašických
si svoju silu a zdatnosť mohli vyskúšať naši
najmenší. V areáli penziónu Slniečko na Du- noviniek som Vás informovala o revízii
knižného fondu a zoznam stratených
kníh bol vyvesený na informačnej tabuli
obce. Touto cestou sa chcem poďakovať
tým spoluobčanom, ktorí zareagovali na
túto informáciu a niektoré z vyvesených
titulov vrátili do knižnice. V súčasnosti
knižný fond eviduje 5 921 knižných
jednotiek. Tento rok obec poskytla dotáciu na nákup nových kníh v sume
10 000,- Sk. Zakúpené knihy sú už
k dispozícii čitateľom.
Novinkou sú kopírovacie služby, ktoré
môžete využívať už len v knižnici. Cena je
2,- Sk za jednostrannú kópiu formátu A4
a 3,- Sk za obojstrannú kópiu formátu A4.
OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok 10.00 hod. - 13.00 hod.
Štvrtok
10.00 hod. - 15.00 hod.

ČO NOVÉ V KNIŽNICI?

S. Dojčárová
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ZŠ PRAŠICE INFORMUJE
V školskom roku 2007 / 2008 navštevovalo
našu školu 279 žiakov, ktorí boli rozdelení
v 13 triedach.:
I. stupeň: 1. – 4. ročník: 79 žiakov (4 triedy)
II. stupeň: 5. – 9. ročník: 200 žiakov (9 tried)
Z celkového počtu žiakov bolo 126 dochádzajúcich detí (Záhrady - 4, Podhradie - 12,
Nemečky - 30, Velušovce - 24, Závada - 27,
Tvrdomestice - 29).
Školskú dochádzku ukončilo 49 žiakov
9. ročníka, ktorí po opustení brány našej školy
budú pokračovať v ďalšom štúdiu – 6 žiakov
na gymnáziu, 31 na SŠ s maturitou a 12 na
učňovských školách. Jeden žiak 4. ročníka
bol prijatý na osemročné gymnázium.
Z celkového počtu 279 žiakov – 278 prospelo, 1 neprospel a bude opakovať ročník.
Výchovno – vzdelávací proces zabezpečoval
19-členný pedagogický zbor – 18 učiteľov
a 1 vychovávateľka.
V tomto školskom roku sme zaznamenali
veľmi pekné výsledky v rôznych vedomostných, umeleckých i športových súťažiach
nie len v rámci okresu, ale aj na krajskej
a celoslovenskej úrovni. Za všetky výborné
umiestnenia našich žiakov z priestorových
dôvodov môžem uviesť len niektoré:
Okresné kolo viacboja všestrannosti
1. – 4. ročník:
Mikuláš Kopček (1.r.) – 2. miesto, Ján Kmeť
(2.r.) – 3. miesto,
Adriána Vaváková (2. r.) – 3. miesto, Mário
Šimun (2.r.) – 2. miesto
Okresné kolo v prednese poézie a prózy –
Hviezdoslavov Kubín:
Tomáš Kišac (7.B.) – 1. miesto

Okresné kolo v ľahkej atletike 5. – 9. r.
v Ludaniciach:
Jana Pistová (7.A.) – 1. miesto (beh na 800
m), Matej Gerhard (7.A.) – 2. miesto (skok
do diaľky)
Slovenské ﬁnále Exel cup – ﬂorbal
v Košiciach:
Mladšie dievčatá – 4. miesto
Dlhoročnú tradíciu v našej škole má aj súťaž
Mladý záchranár CO. Družstvo v zložení:
Simona Vaváková (7.A.), Jana Štefkovičová
(7.B.), Roman Paluš (9.B.) a Juraj Chmelár
(9.A.) obsadilo 1. miesto v krajskom kole
a postúpilo do celoslovenského ﬁnále.
Žiaci R. Šimon (8.A) a A. Mik (6.A) boli nominovaní na Majstrovstvá Slovenska vo viacboji
všestrannosti, ktoré sa konali 28.6.2008
v Liptovskom Mikuláši a s hrdosťou oznamujeme, že máme nového majstra Slovenska
vo viacboji všestrannosti Adama Mika, ktorý
týmto obhájil minuloročné víťazstvo.

Okrem toho každoročne organizujeme
dvakrát zber papiera, v jarných mesiacoch
upravujeme okolie školy pri príležitosti Dňa
Zeme a už druhý rok triedime odpad na papier, plasty a tetrapaky. S históriou, činnosťou
a výsledkami ZŠ s MŠ Prašice sa môžete
podrobnejšie oboznámiť aj na našej webovej
stránke www.zssmsprasice.edupage.org.

Aj napriek dosiahnutým úspechom nemôžeme byť so všetkým spokojní. Určite máme
ešte čo zlepšovať a skvalitňovať. Pevne
verím, že spolupráca s rodičmi sa bude
naďalej prehlbovať a zároveň zvyšovať vzájomná dôvera. Tu veľkú úlohu zohráva práve
pravidelné stretávanie sa na rodičovských
združeniach a rôznych spoločných akciách.
Tým by sa určite predišlo mnohým nedorozumeniam.
Veď naším cieľom je nielen poskytnúť základné vzdelanie, ale aj vychovať z našich žiakov
dobrých ľudí, na ktorých budeme všetci
právom pyšní.

Počas školského roka pripravujeme aj akcie,
ktoré podporujú solidaritu s chorými, trpiacimi a chudobnými a rozvíjajú u žiakov pocit
spolupatričnosti.

Mgr. Peter Dobrý
riaditeľ školy

MATERSKÁ ŠKOLA PRAŠICE
„Poslaním predškolského zariadenia je dopĺňať
rodinnú výchovu o výchovno–vzdelávaciu
činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický
a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi
a vekovými osobitosťami.“
Tohto faktu si boli vedomí rodičia predškolákov,
pretože všetkých 22 budúcich prvákov navštevovalo materskú školu.
V školskom roku 2007/08 bolo v našom
predškolskom zariadení zapísaných 62 detí.
Z toho bolo : 47 z Prašíc (Okšov Mlyn, Nový
Svet), 1 z Velušoviec, 5 z Nemečiek, 3 z Podhradia, 6 z Tvrdomestíc.
Počet zamestnancov ani personálne obsadenie školy sa oproti predchádzajúcemu školskému
roku nezmenil.
Naše deti sa svojimi schopnosťami prezentovali nielen v priestoroch MŠ a domova dôchodcov,
ale aj v obci a tým obohacovali kultúrny program
takých akcií ako boli Deň dôchodcov, Deň ma-

tiek, vianočné posedenie, uvítanie detí do života
V blízkej budúcnosti je nutná rekonštrukcia
a mnohé iné. Vďaka obecnému úradu, ktorý nám budovy MŠ, ktorá vyrieši nielen nedostačujúcu
poskytol autobus, sa naše deti zúčastnili bábko- kapacitu zariadenia, ale i jeho technické nevého divadla v Topoľčanoch a zabsolvovali aj dostatky.
koncoročný výlet na Babicu v Bojnej.
A. Števanková
Naša MŠ je už 16 rokov zapojená v projekte
Škola podporujúca zdravie. V rámci ozdravenia prostredia sa nám podarilo zakúpiť protialergické paplóny a vankúše a vymeniť ležadlá
v 1 spálni. Spolupracujeme tiež s logopedičkou
a pod jej vedením individuálne pracujeme s deťmi
s narušenou komunikačnou schopnosťou.
V tomto roku 22 detí absolvovalo predplaveckú
prípravu a 10 sa oboznamovalo s anglickým
jazykom.
V marci 2008 bola v našej MŠ vykonaná Štátna
školská inšpekcia. Celkove hodnotila zariadenie
na dobrej úrovni, lepšej, ako sú výsledky materských škôl v SR a porovnateľné s výsledkami
škôl v pôsobnosti Školského inšpekčného centra
Nitra v šk. roku 2006/2007.
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POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE BREZINA

V novembri tohto roku si PZ Brezina pripomenie 57. výročie jeho založenia. Stalo sa tak 26.
novembra 1951, keď na ustanovujúcej schôdzi sa
zlúčili poľovné revíry obcí Prašice, Velušovce, Závada, Podhradie, Nemečky a Tvrdomestice, a tým
vytvorili novú poľovnícku spoločnosť so sídlom
v Prašiciach. Spoločnosť v tomto období mala
13 členov a výmera revíru predstavovala 4100
ha. Od roku 1963 spoločnosť prešla niekoľkými
zmenami, ktoré ovplyvnili počet členov i celkovú
výmeru revíru.
Členskú základňu PZ Brezina v súčasnosti tvorí
45 členov, výbor je deväťčlenný, v ktorom majú
zastúpenie poľovníci z obce Prašice, Nemečky

a Tvrdomestice. Poľovný revír Brezina má výmeru
2334,67 ha, z toho 600,45 ha lesa a 1734,22 ha
poľnohospodárskej pôdy.
Na týchto pozemkoch PZ Brezina Prašice vykonáva výkon práva poľovníctva od 8. 2. 2008.
Činnosť PZ je v prvom rade zameraná na
starostlivosť o zver nachádzajúcu sa v revíri. Preto
jednou z jeho základných úloh je zabezpečenie
dostatočného množstva kvalitného krmiva pre zver
v čase núdze a to samovýrobou, poľovníkmi, ale
i od sponzorov a taktiež zakúpením zo získaných
ﬁnančných zdrojov z brigád a z tradičného Plesu
prašických poľovníkov, o ktorý je už tradične
veľký záujem a v roku 2009 bude usporiadaný
už 44- krát po sebe bez prerušenia. Okrem toho
sú každoročne organizované brigády na úpravu,
vyčistenie a opravu poľovníckych zariadení, ktorými sú zásypy, krmelce a kazatelnicové posedy.
Členovia PZ zabezpečujú aj tlmenie škodnej
zveri, vakcináciu líšok proti besnote, odstrel líšok
na monitoring, odstrel diviakov na monitoring
proti klasickému moru ošípaných, taktiež ozdravovacie prikrmovanie srnčej zveri medikamentom

Cermix proti strečkovitosti a v neposlednom rade
plánovaný chov a lov úžitkovej zveri.
V oblasti kynológie má PZ v súčasnosti
dostatočný počet poľovne upotrebiteľných psov
na drobnú zver a dohľadávky srnčej zveri, je
potrebné doplniť psa na dohľadávku jelenej zveri
a na diviakov, čo je v riešení nákupom psa kopova. V našom revíri sa trvalo vyskytuje z drobnej
zveri bažant, zajac a výnimočne jarabica. Môžeme
konštatovať, že po predchádzajúcich rokoch
sa tieto stavy začínajú v našom revíri zvyšovať.
Z raticovej zveri prevažuje v revíri srnčia zver
a pričlenením časti poľovných pozemkov z katastra Tvrdomestice a Nemečky je to už i zver
jelenia a diviačia.
Po viac ako troch rokoch, keď sa nevykonávalo
právo poľovníctva, a po viac ako 10 rokoch, kedy
sa znovu spojili poľovníci z Prašíc, Nemečiek
a Tvrdomestíc do jedného poľovného združenia,
môžeme konštatovať, že už nie sme iba „ozbrojení
brigádnici“, ale konečne poľovníci s možnosťou
poľovníckeho vyžitia.
F. Paluš, predseda PZ Brezina

KYNOLOGICKÝ KLUB PRAŠICE
Rok 2007 sa v „prašickej kynológii“ radí
medzi tie najúspešnejšie, dôkazom čoho sú
aj štyri usporiadané akcie v domácom prostredí:
- 21. apríla skúšky z výkonu služobných
psov
- 5. mája preteky „O pohár starostu
obce Prašice“
- vyvrcholením jarných akcií bola Oblastná
výstava nemeckých ovčiakov,
- 20. októbra jesenné „Preteky prašických
kynológov“ – 16. ročník, na ktorom sme
potvrdili víťazstvo v Zoborskej
kynologickej lige.
O týždeň neskôr, 27.10. na Memoriáli
J. Šaligu v Nitre opäť zvíťazil psovod
J. Čačík. Naši psovodi sa v priebehu roku
2007 zúčastňovali aj na iných pretekoch,
z ktorých spomeniem len niektoré:
1.9. Pohár starostu obce Alekšince:
P. Detko 2. miesto, J. Čačík 3.
miesto
22.9. Pohár starostu obce Čakajovce:
J. Čačík 2. miesto
13.10. Súťaž v Piešťanoch: J. Čačík opäť
víťazom
10.11. Majstrovstvá trenčianskeho kraja:
P. Detko 4. miesto
8.12. Vianočné preteky Trenčín: P. Detko
3. miesto
Rok 2008 sme začali 12. ročníkom kynologického viacboja „O pohár starostu obce
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Prašice“ na Duchonke. Zúčastnilo sa ho
24 psovodov, z toho polovica z domáceho
klubu. Štartovné pole tvorili okrem domácich
aj pretekári zo Zvolena, Detvy, Šamorína
a Čakajoviec. Nastúpili sme do 3 kategórií
a všetky sa nám podarilo vyhrať, pričom na
stupne víťazov sme nepustili cudzieho pretekára.
Do prvého kola ZKL, ktoré bolo 14.6.
v Nitre, nastúpili dvaja naši psovodi:
M. Okša so psom Ajax a P. Detko so psom
Dasty. Po prvom kole sú Prašice na 2.
mieste s minimálnym odstupom za prvými
Čakajovcami. Pred nami sú ešte 3 kolá ZKL,
a to v Alekšinciach, Čakajovciach a na záver

v Prašiciach. Nás čaká neľahká úloha –
obhájiť vlaňajšie víťazstvo.
Od februára 2008 sa výcviku zúčastňujú
deviati mládežníci (žiaci ZŠ Prašice), ktorí
zároveň aj predvádzajú ukážky výcviku so
svojimi psíkmi pre školy v prírode na Duchonke.
Najbližšie nás čaká v druhom polroku
2008 prezentácia KKP v Zoborskej kynologickej lige a pohárové súťaže v Čakajovciach,
v Alekšinciach, v Kolačne, vo V. Bieliciach,
v Lazanoch, v Trenčíne, v Piešťanoch
a v Nitre.
Vyvrcholením sezóny budú preteky
v domácom prostredí 4.10.2008.
P. Detko
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OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB P R A Š I C E
OFK Prašice začal rok 2008 Výročnou členskou
schôdzou Obecného futbalového klubu, na ktorej
funkcionári spoločne s hráčmi a pozvanými
hosťami zhodnotili uplynulý rok a načrtli plány do
nového roku s dôrazom na udržanie A-mužstva
v 5. lige a ďalší rozvoj futbalu v obci. Súťažné
družstvá začali prípravu na jarnú časť v prvej
polovici januára striedavo na domácom štadióne
a na ihriskách súperov, kde odohrali prípravné
zápasy. Spestrením hrubej zimnej prípravy boli aj
prípravné zápasy A-čka a dorastencov na umelej
tráve v Topoľčanoch. V letnej prestávke dochádza
k výraznému posunu hráčov v mládežníckych
kategóriách, čo bude kopírovať aj rotácia trénerov
OFK pri týchto družstvách.
Prvoradým cieľom v druhom roku účinkovania
A-mužstva pod vedením p. Róberta Mrúza
v V. lige, bolo jednoznačne udržanie mužstva
v tejto krajskej súťaži. Po jeseni mužstvo zimovalo na 12. mieste tabuľky. Počas zimného prestupového obdobia došlo k posunu v hráčskom
kádri, keď v jarnej časti mužstvo posilnil Martin
Buday. Jar sa spočiatku vyvíjala dobre, avšak
po prehre v derby zápase v Jacovciach nastal
zlom a naše mužstvo skončilo na predposlednom
mieste tabuľky. Iba neochota prvých troch mužstiev
majstrovstiev okresu Topoľčany postúpiť do 5. ligy
nás zachránila od zostupu. Od novej sezóny na trénerskú lavičku zasadne Vladimír Halo.
Konečná tabuľka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jalšové
Kúty
Dvorníky
Jacovce
Radošina
Bor.Mikuláš
Gbely
Krakovany
Hlohovec
Mor.Sv.Ján
Trebatice
Čáčov
V.Kostoľany
Petrova Ves
Prašice
Tovarníky

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
29
30
30
30
30

24
18
15
13
13
14
12
13
12
12
12
12
11
10
8
5

3
4
6
7
6
2
6
3
6
5
3
1
4
4
6
4

3
8
9
10
11
14
12
14
12
13
14
16
15
16
16
21

98
62
67
62
48
59
59
54
53
48
41
59
50
35
51
24

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

19
30
53
43
57
45
43
57
66
63
54
75
70
56
58
81

75
58
51
46
45
44
42
42
42
41
39
37
37
34
30
19

30
13
6
1
0
-1
-3
-3
-3
-4
-3
-8
-8
-11
-15
-26

Dorastenci pod vedením trénera p. Jána Meluša
na jar udržali vysokú kvalitu hry a prakticky celú
súťaž bojovali o prvenstvo s Jacovcami. Aj vzájomné súboje týchto celkov priniesli výborný futbal a rozhodli o neskoršom víťazovi. Naši chlapci
skončili nakoniec na 2. mieste a týmto umiestením
sa dorast stal najúspešnejším družstvom OFK
Konečná tabuľka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jacovce
Prašice
TO B/N.Streda
V. Bedzany
Ludanice
Nemčice
Čermany
H. Štitáre
Chrabrany
Hrušovany
Urmince
Oponice
N. Blatnica
Krnča

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

23
21
18
15
15
13
12
11
10
9
9
5
3
1

1
3
5
3
2
2
2
2
4
2
1
4
0
3

2
2
3
8
9
11
12
13
12
15
16
17
23
22

157:19
133:37
104:29
65:33
51:44
59:51
60:59
47:53
52:54
67:69
63:121
24:80
37:162
12:120

70
66
59
48
47
41
38
35
34
29
28
19
9
6

v práve skončenom súťažnom ročníku. Niektorí
hráči v sezóne už nastupovali aj za A-mužstvo
a keďže siedmi z vekových dôvodov končia v doraste, je potrebné pokúsiť sa ich zapracovať do
družstva dospelých.
Žiaci, po minuloročnom 8. mieste, v tomto
ročníku zužitkovali skúsenosti z minulého roku
ako aj väčší fyzický fond, ktorí chlapci nabrali
a jeseň ukončili na výbornom 3. mieste. Na jar
však žiaci poľavili, prehrali zápasy u tabuľkových
súperov a sezónu ukončili na konečnom 4. mieste
Majstrovstiev okresu sk. B. Z dôvodu prechodu
viacerých hráčov do dorastu sa od nasledujúcej
sezóny stáva trénerom dorastu doterajší tréner
žiakov p. Karol Michalka a na trénerskú stoličku
žiakov si zasadne p. Miloš Macko.
Konečná tabuľka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Urmince
Radošina
Jacovce
Prašice
V. Ripňany
H. Obdokovce
Bojná OMD
V. Dvorany
N. Blatnica
Krtovce
Tesáre
Kuzmice

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
18
17
14
11
10
9
9
8
3
3
1

1
2
2
2
6
3
2
0
0
0
0
0

1
2
3
6
5
9
11
13
14
19
19
21

177:19
172:14
125:24
102:24
90:29
109:44
82:72
79:73
106:84
13:191
17:233
13:278

61
56
53
44
39
33
29
27
24
9
9
3

Prípravku aj v druhej sezóne viedol p. Ján Meluš,
ktorému sa po zbieraní skúseností v premiérovom ročníku investované úsilie vrátilo v podobe
zlepšenej hry a výborného umiestnenia chlapcov. Bolo na škodu, že v priamych súbojoch
s tabuľkovými susedmi niekedy bezdôvodne
absentovali opory družstva, čo našu prípravku
stálo ešte lepšie konečné umiestnenie. Bronzová
priečka je však jednoznačne úspechom. V novom
ročníku by mali chlapci opäť po roku hrať na celej
hracej ploche.
Konečná tabuľka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Radošina
Čermany
Prašice
Nemčice
Bojná
Krnča
Jacovce
Čeľadince

14 12
14 9
14 9
14 8
14 6
14 4
14 2
14 1

0 2
3 2
0 5
0 6
1 7
1 9
4 8
1 12

72:15
30:16
52:19
74:30
29:40
23:70
12:50
10:62

36
30
27
24
19
13
10
4

PRAŠICKÁ MINILIGA
V nedeľu dňa 4.2.2008 sa diváci v telocvični
Obecného úradu v Prašiciach dozvedeli meno
víťaza 14. ročníka Prašickej miniligy.
Po základnej časti postúpilo prvých 8
mužstiev do štvrťﬁnále a ﬁnálový turnaj obstarali štyria víťazi štvrťﬁnálových duelov.
V zápase o 3. miesto Florencia Bytovky vyhrala
vysoko nad Mlynom Zrno 11:4.
Vo ﬁnále sa stretli Koliba so Spartakom. Pred
100 prítomnými divákmi Koliba dokázala strhnúť
víťazstvo na svoju stranu, keď nakoniec triumfovala 5:4.
Najlepšími strelcami súťaže sa kuriózne stali
hneď dvaja hráči – Oto Tomaškovič (Spartak)
a Adrian Tóth (Mlyn Zrno), ktorí kontá brankárov
zaťažili zhodne 20 presnými zásahmi.

Najlepším
brankárom
sa stal s iba dvojbodovým
náskokom Tomáš Sláma
(Alkáči) - 38 bodov pred Matejom Uhlárom (Čačo Team)- 36,
na 3. mieste skončil Martin Hustý (Mlyn Zrno)
s 26 bodmi.
Titul Najlepšieho hráča získal s výrazným
náskokom Michal Janega (Alkáči) s 82 bodmi,
pred Eduardom Ďuríkom (2. FC Potočky) - 65
bodov, tretí skončil Anton Balážik (Spartak) - 53
bodov.
Celý ročník zastrešili po rozhodcovskej stránke
p. Miloš Macko, p. Peter Tomka a p. Vojtech Grežďo.
Konečné poradie PML:
1.
2.
3.
4.
5.

KOLIBA
SPARTAK
FLORENCIA BYTOVKY
MLYN ZRNO
2. FC POTÓČKY

6.
7.
8.
9.

ALKÁČI
3. FC HEDVIGA
ČAČO TEAM
INGPORS

ŠTEFANSKÝ TURNAJ PML
26.12. sa v telocvični Ob. úradu Prašice uskutočnil
ďalší, už 21. ročník Štefanského turnaja Prašickej
miniligy.
Štartovalo na ňom päť mužstiev Prašickej miniligy
– ALKÁČI, 3. FC HEDVIGA, KOLIBA, SPARTAK
a 2. FC POTOČKY a tri pozvané mužstvá. Tento
rok to boli AJAX PARTIZÁNSKE /1. mestská liga
v Partizánskom/, PPD PRAŠICE /Jacovská miniliga/ a SÝPKA MORKOVICE /mužstvo malého
futbalu z Moravy.
Semiﬁnále:
2. FC POTOČKY – KOLIBA
4 : 2 (2:0)
ALKÁČI – AJAX PARTIZÁNSKE 5 : 2 (0:0)
O tretie miesto
AJAX PARTIZÁNSKE- KOLIBA
5 : 4 (3:3)
Finále obstarali ALKÁČI a 2. FC POTOČKY, ktorí
predviedli obojstranne útočný futbal, ktorý sa
musel približne 100 divákom páčiť. Keďže góly
vo ﬁnále padli iba v prvom polčase, ktorý skončil
2:1 v prospech 2. FC, z celkového prvenstva na
Štefanskom turnaji PML 2007 sa nakoniec tešili
hráči tohto mužstva, t. j. 2. FC POTOČKY.
Konečné poradie:
1. 2. FC POTOČKY
2. ALKÁČI
3. AJAX PARTIZÁNSKE
4. KOLIBA
5. SPARTAK

6. 3. FC HEDVIGA
7. SÝPKA MORKOVICE
8. PPD PRAŠICE

Najlepším strelcom turnaja sa stal Tomáš
OBERT (AJAX PARTIZÁNSKE) so 7 gólmi.
Za najužitočnejšieho hráča turnaja organizátori
vyhlásili Eduarda ĎURÍKA (2. FC POTOČKY).
Zápasy rozhodovali rozhodca ObFZ Topoľčany
p. Peter Tomka a p. Miloš Macko.
Martin Režo
tajomník OFK
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PRAŠICKÉ NOVINKY

ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI
Životné jubileá v I. polroku 2008

60

Jaroslav Kanovský, Eva Palušová,
Nadežda Kondraťuková,
Marta Streďánska, Ladislav Okša,
Mária Bruchatá, Ing. Ladislav Barát,
Mária Pešlová, Jozef Rybanský,
Milan Pilát, Marta Grežďová, Ján Sebíň

70

Marta Palušová, Otília Grznárová,
Alžbeta Maková, Edita Kauzalová,
Jolana Plachá, Jolana Pokusová,
Ida Urminská, Ladislav Kobida,
Milan Kováčik, Verona Mojžišová,
Antónia Máhriková

Narodili sa v II. polroku 2007
Andrej Zdichavský, Martin Mošať, Sebastián
Zdichavský, Viktor Zdichavský, Barbora Glosová,
Nikolas Galbavý, Michal Michalka, Dominika
Novotná, Natália Novotná

Narodili sa v I. polroku 2008
Viktória Gabrielová, Soﬁa Palušová, Jakub
Trenčanský, Mária Barátová, Lívia Štefkovičová
Deťom želáme krásne detstvo, plné lásky,
šťastia a zdravia.

80
90
91
96

Terézia Okšová, Jolana Kováčiková
Marta Uhlárová
František Boháčik
Margita Bartová

V roku 2007 manželstvo uzavreli:
Jozef Medvec – Žaneta Deličová
Juraj Martinček – Katarína Šimonová
Andrej Pikna – Petra Hudecová
Erik Paluš – Ivana Melušová
Stanislav Daniš – Zuzana Macková
Dušan Trenčanský – Eliška Pokusová
Blahoželáme!

Blahoželáme k životnému jubileu!

Životné jubileá v II. polroku 2007

60

Ida Vatrsková, Oľga Ďuráková,
Milan Okša, Ing. Pavol Gális,
Ľudovít Michalka, Anna Stanková,
Mgr. Mária Kanovská, Viktor Lacika,
Vojtech Bruchatý, Stanislav Grežďo,
Marta Kováčiková, Mária Palušová,
Ladislav Stanko, Mária Mališová,
Lýdia Ďuričová, Margita Okšová,
Amália Grežďová

70

Marta Laciková, Jozef Grznár,
Jozef Grežďo, Anna Demovičová,
Mária Kišacová, Jozefína Kišacová,
Imrich Lacika

80

Helena Beniaková, Oľga Palušová,
Mária Vlnková, Anna Palušová,
František Kováčik, Janka Košíková,
Vojtech Matejovič,
Adela Geschvandtnerová

93
96

Mária Grežďová
Jozef Michalka, Alžbeta Komová

Zlaté svadby
V roku 2007 si pripomenuli 50 rokov spoločného života: Imrich Paluš, manželka Mária
r. Janíková, Jozef Paluš, manželka Marta
r. Palušová, Albín Kišac, manželka Božena
r. Macková, Ladislav Kobida, manželka Otília
r. Kišacová, František Paluš, manželka Mária
r. Palušová

Strieborné svadby

V roku 2007 nás navždy „opustili“:
Jozefína Piknová, Rozália Laciková, Margita
Grežďová, Mária Zacharová, Dušan Štefkovič,
Oľga Palušová, Jozef Švercel, Anton Kišac, Mária
Šipošová, Mária Zlámalová, Ernest Haluza,
Ján Mitický, František Lojko, Margita Pokusová,
Mária Šimčisková, Albín Lacika, Mária Tomková,
Ján Zboril, Ján Halaj, Mária Šarayová, Mária
Palušová, Oľga Pilátová, Augustín Koma, Margita
Šimková, Mária Okšová, Anna Mališová, Dezider
Pokus, Viktória Zdichavská

V roku 2007 si pripomenuli 25 rokov spoločného života: Július Pikna, manželka Jaroslava
r. Palušová, Ing. Jozef Michalka, manželka Mária
r. Šimčisková, Vojtech Michalka, manželka Eva
r. Beňová, Rudolf Baláž, manželka Daniela
r. Laciková, Marián Tomka, manželka Zuzana
r. Koláriková, Ivan Grežďo, manželka Helena
r. Klačanská, Vladimír Čavojský, manželka
Jarmila r. Krajčovičová, Jozef Grznár, manželka
Mária r. Palušová, Milan Okša, manželka
Helena r. Manduchová, Vladimír Bajzík, manželka
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť
Anna r. Palušová, Peter Pikna, manželka Elena
r. Palušová, Ivan Kišac, manželka Jana r. HerdoS. Dojčárová
vá, Jozef Urík, manželka Katarína r. Korejová
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