770. výročie
prvej písomnej zmienky o obci

PRAŠICE
v rokoch 2005-2015

Obec Prašice, ako jedna z 54 obcí Topoľčianskeho okresu
ležiaca 13 km severozápadne od okresného mesta sa
rozprestiera na strednom toku potoka Železnica v nadmorskej výške 263 m.
Chotár obce v celkovej rozlohe 2825 ha leží na rozhraní
Považského Inovca a Nitrianskej pahorkatiny.
Podrobné historické fakty mapuje publikácia Obec
Prašice 1245 – 1995, ktorá bola vydaná pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky. Obdobie od roku
1995 do roku 2005 zachytáva ďalšia brožovaná monografia Prašice v rokoch 1995 – 2005 vydaná pri 760.
výročí obce.
Do rúk sa Vám dostáva v poradí tretia publikácia
o Prašiciach,
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OBECNÁ SAMOSPRÁVA

OZ v rokoch 2007 - 2010: Miloš Macko, Ing. Vojtech Naštický, Stanislav
Lacika, Ing. Bystrík Hrutka, Jarmila Smutná, Mgr. art Ľubomír Paulovič starosta obce, Mgr. Ján Grznár, Alena Števanková, Ing. Vladimír Páleník,
Ing. Libor Báleš

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

V roku 2005 zastával funkciu starostu obce Pavol Suchoň. Spolu s ním stáli na čele obecnej samosprávy
9 poslanci: Mgr. Ján Grznár, Miloš Macko, Ing. Vojtech
Naštický (zástupca starostu), Imrich Psotný, Ľubomír
Lacika, Ján Meluš, Imrich Pokus, Vladimír Režo a Ing.
František Uhlár.
Po komunálnych voľbách v decembri 2006 bol do funkcie starostu zvolený Mgr. Art. Ľubomír Paulovič, podporovaný politickou stranou SMER-SD. Poslancami sa stali Ing. Libor Báleš, Mgr. Ján Grznár, Ing. Bystrík Hrutka,
Stanislav Lacika, Miloš Macko, Ing. Vojtech Naštický, Ing.
Vladimír Páleník (zástupca starostu), Jarmila Smutná a
Alena Števanková.
Personálne zmeny nastali aj na obecnom úrade. Od
1. 2. 2007 bola prijatá kultúrna referentka a knihovníčka Stanislava Dojčárová, ktorá nahradila Jarmilu Smutnú a na stavebný úrad v ten istý deň nastúpil Róbert
Haberland po Jozefovi Králikovi, ktorý odišiel do dôchodku. Ekonómku Andreu Rzepeckú nahradila od 1. 6. 2007
Ing. Katarína Bruchatá a správu majetku a daní prevzala od 1. 9. 2007 po Marte Suchoňovej Lýdia Miková. V
roku 2008 bol prijatý do pracovného pomeru projektový
manažér Michal Glos a v roku 2009 nastala zmena na
mieste matrikárky, kedy Máriu Lacikovú nahradila Karin
Šimková. Pokladňu a podateľňu aj naďalej viedla Alena
Vaváková a oddelenie personalistiky, miezd, likvidácie
odpadu a verejnej zelene Peter Novotný. Prednostkou
obecného úradu bola Erika Nemešová.
Zmena v obecnej samospráve nastala po ďalších komunálnych voľbách 27. novembra 2010.
Po 37 odpracovaných rokoch na obecnom úrade sa prvou
starostkou Prašíc stala Erika Nemešová, ktorá zvíťazila s podporou politickej strany SMER-SD. Priazeň voličov
získalo 7 poslancov obecného zastupiteľstva (OZ) : Ing.
Jozef Michalka, Ing. Mária Malinková, Mgr. Lýdia Marková,
Ing. Bystrík Hrutka, Ing. Roman Bruchatý (zástupca starostky), Mgr. Ján Grznár, a Mgr. Art. Ľubomír Paulovič.
Vedením obecného úradu bola poverená Ing. Katarína
Bruchatá.
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Svoju pozíciu starostky obhájila Erika Nemešová aj
v nasledujúcich voľbách 15. novembra 2014. Zmena nastala na dvoch poslaneckých miestach. Mgr. Jána Grznára
nahradil Ing. Dušan Páleník a najmladším poslancom
obecného zastupiteľstva sa stal Bc. Pavol Grežďo, ktorý
vystriedal Mgr. art Ľubomíra Pauloviča.

VÝSTAVBA
Nájomné byty
Obec v roku 2005 ukončila výstavbu nových nájomných bytov v dvoch objektoch. Do bytovky s 11 trojizbovými bytmi a 2 garsónkami a domčekov s 8 trojizbovými bytmi sa prví nájomníci začali sťahovať 29. júla
2005. Pre narastajúci záujem o túto formu bývania obec
pokračovala vo výstavbe bytovky so 7 trojizbovými bytmi, ktorá bola skolaudovaná 22. augusta 2008 a v tom
isto roku zahájila výstavbu ďalších dvoch nájomných domov, v ktorých sa nachádza spolu 16 bytových jednotiek.
Súčasťou výstavby je aj technická vybavenosť – kanalizačná, vodovodná a plynová prípojka, verejné osvetlenie,
sadové úpravy, priľahlé miestne komunikácie a parkovacie miesta.
Územnoplánovacia dokumentácia obce
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice schválilo Uznesením
číslo 19/2008 zo dňa 16.decembra 2008 Územný plán
obce, obsahom ktorého bolo prijatie
• Zásad územného rozvoja vyplývajúce zo záväznej
časti ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja
• Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie
územia
• Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho
vybavenia
• Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia
• Vymedzenie hranice zastavaného územia
• Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt
• Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné
prostredie

novovybudované bytovky získali 4. miesto na Slovensku za efektívne využitie pozemku a priaznivé stavebno-realizačné parametre.

• Zoznam verejnoprospešných stavieb v oblasti
-- sociálnej infraštruktúry
-- riešenia dopravných zariadení
-- riešenia technickej infraštruktúry
-- v oblasti priemyselných parkov
-- v oblasti odpadového hospodárstva
Po štyroch rokoch obecné zastupiteľstvo prehodnotilo schválený územný plán a navrhlo obstarať Zmeny
a doplnky č. 1 územného plánu. Podkladom na ich vypracovanie bolo prehodnotenie funkčného využívania a priestorového usporiadania platného územného
plánu. V rámci týchto zmien bola rozšírená centrálna
zóna obce až po Zdravotné stredisko, ul. Partizánska
a Slnečná ulica, Nemečkovská cesta. Ďalšou významnou zmenou bolo rozšírenie územia na individuálnu bytovú výstavbu v časti za ulicou Lipová, kde sa navrhuje na cirkevných pozemkoch 23 stavebných pozemkov
a nová športová plocha pri rodinných domoch. Zmeny a
doplnky Územného plánu č. 1 boli schválené uznesením
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obecného zastupiteľstva v Prašiciach č. 130/2014 zo
dňa 9. 4. 2014.
Od začiatku januára 2015 začala obec na podnet skupiny
občanov Erika Okšu, bytom Prašice, Studničná 296
a súrodencov Jozefa a Pavla Grznárovcov, bytom Prašice,
Partizánska 737 obstarávať Zmeny a doplnky Územného
plánu č. 2, podľa ktorých sa súkromné pozemky doteraz
využívané ako orná pôda zastavajú rodinnými domami
s možnosťou začleniť tieto pozemky do zastavaného
územia obce. Pozemky sa nachádzajú vedľa jestvujúceho zastavaného územia v severovýchodnej časti. V tejto
lokalite je navrhnutých 9 pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu.
Miestne komunikácie
Zhoršený stav miestnej komunikácie medzi Prašicami
a Tvrdomesticami rozhodol o potrebe investovať do jej
rekonštrukcie. Tento projekt bol podporený dotáciou
z úradu vlády SR a ukončený v r. 2008. Finančne sa na

rekonštrukcia miestnej komunikácie pred obecným úradom v roku 2012
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ňom podieľali aj obce Prašice a Tvrdomestice a PPD
Prašice. Investície obce v tejto oblasti pokračovali obnovou cesty pri „Salaši“ na Duchonke. Najväčšie opravy boli uskutočnené v rokoch 2012 a 2013, kedy sa
zrekonštruovala Partizánska ulica aj s vybudovaním
kanalizácie a chodníka a časť Ulice 1. mája od obchodu
s rozličným tovarom po obecný úrad, kde bolo obnovené
malé parkovisko a pozdĺž celého úseku vybudovaný nový
chodník. Čiastočne boli opravené havarijné úseky cesty
na Slnečnej ulici. Nitriansky samosprávny kraj vykonal
opravu krátkeho úseku cesty na Ul. 1. mája od križovatky
na Nemečkovskú cestu.
Kanalizácia
V roku 2005 mala obec vybudovaných viac ako 2 km
splaškovej a dažďovej kanalizácie a čistiareň odpadových vôd (ČOV) s kapacitou využitia pre 5 500 obyvateľov. V rozhraní ďalších desiatich rokov pokračovala
výstavba kanalizačnej siete na uliciach Družstevná, Partizánska, Lipová, Krátka, Slnečná, Žalmanová, časť ul.
1. mája. Na kanalizáciu je napojených 180 domácností, všetky nájomné bytové domy, Základná škola s materskou školou, Domov dôchodcov a domov sociálnych
služieb. Vzhľadom na veľkú členitosť našej obce nie je
možné na kanalizačnú sieť napájať všetky domácnosti
priamo, ale domácnosti sa musia gravitačne zviesť do
prečerpávačiek a potom tlačiť do kanalizácie. Takáto nepriaznivá situácia je na ul. Družstevná, Budovateľská, Slnečná. Dokončenie celej splaškovej a dažďovej kanalizácie v obci si vyžiada finančný náklad cca 3 mil. €.
Práce pokračujú aj na odkanalizovaní rekreačnej oblasti Duchonka. V roku 2014 sa začala budovať na mieste
nefunkčnej ČOV Duchonka s čerpacou stanicou z roku
1982 nová čerpacia stanica a tlaková stoka Duchonka –
Prašice o dĺžke 1 166 m, ktorá sa začiatkom roku 2015
napojila na jestvujúcu kanalizáciu v intraviláne obce na
ulici Žalmanová. V časti obce Okšov Mlyn sa pripravuje
projekt dažďovej a splaškovej kanalizácie s výtlakom do
ČOV a projekt výstavby chodníka pre peších popri štátnej ceste.
Pre odvedenie splaškových vôd z chatovej oblasti, ktorá
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má v súčasnosti cca 600 chát, veľké rekreačné zariadenia Javorina, Jazmín, Slniečko, Fortunato, Detský letný tábor a ďalšie podnikové zariadenia je nevyhnutné
položiť novú kanalizačnú sieť, pretože pôvodná bola vybudovaná z nevyhovujúcich betónových rúr, ktoré sú popraskané, poprerastané koreňmi stromov.
V roku 2011 obec investovala aj do rozsiahlej rekonštrukcie ČOV. Opravené boli čerpadlá, dúchadlá a prevzdušňovacie prvky. V súčasnosti spĺňa objekt všetky
právne normy, čo dokazujú pravidelne odoberané vzorky
odpadovej vody na prítoku a odtoku.
V roku 2015 bude na ČOV namontované technologické
zahusťovacie a odvodňovacie zariadenie, ktorým sa odpadové vody zahustia na kalový koláč určený na riadenú
skládku – kompostovisko.
Revitalizácia centra obce
Nový šat získalo aj centrum obce prostredníctvom grantového programu, zameraného na revitalizáciu verejných priestranstiev obcí. Upravili sa parky, chodníky,
osvetlenie, Autobusové zastávky, detské dopravné
ihrisko a vybudovali sa priestranstvá na detské hry
a oddych občanov pred novými bytovkami. Najväčšiu
zmenu zaznamenala miestna časť Rajča, ktorá sa zmenila na krátku cyklotrasu s bočným chodníkom a novovybudovanou lávkou cez Železnicu. Súčasťou boli protipovodňové regulačné úpravy povodia v tomto úseku.
Revitalizácia bola ukončená v roku 2011.

novú pamätná knihu s vytesanými menami kňazov pôsobiacich
v prašickej farnosti, vyrobil a osadil v areáli Kostola sv. Jakuba
miestny kamenár Július Lacika ml., ako dar obci pri príležitosti
770. výročia prvej písomnej zmienky

dopravné ihrisko pred revitalizáciou

... a po revitalizácii
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miestna časť “Rajča” pred rekonštrukciou

...a po rekonštrukcii

autobusová zastávka pred...

...a po ukončení revitalizácie
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REKONŠTRUKCIE BUDOV
Základná škola s telocvičňou
V roku 2009 sa rozbehli rozsiahle rekonštrukčné práce
na školských budovách a zariadeniach. Havarijný stav
podlahy a vykurovacieho systému v telocvični boli prvé
prekážky, ktoré sa vďaka finančným dotáciám, ale i vlastným zdrojom obce podarilo obnoviť na vysokú úroveň.
Vymenili sa okná za plastové a zateplila strecha. Neskôr
boli vymenené vykurovacie rozvody aj v šatniach.
Zároveň sa začala miestna základná škola meniť na
kvalitné a moderné zariadenie, ktoré sa zaradilo medzi
prvotriedne školy na Slovensku. Vonkajší vzhľad zmenila oprava a zateplenie strechy, výmena starých okien
a dvier za plastové, zateplenie obvodových múrov aj
s novou fasádou a vybudovanie bezbariérového vstupu
vrátane prepravnej plošiny pre vozíčkarov. Modernizácia nastala aj v interiéri školskej budovy. Úpravou prešli hygienické zariadenia s vybudovaním bezbariérového
WC a v každej triede boli obnovené hygienické kútiky,
umývadlá o vodovodné batérie. Na škole bola zriadená
moderná počítačová učebňa vybavená tridsiatimi novými
notebookmi s pripojením na internet, dataprojektorom
a interaktívnou tabuľou. Do každej triedy bol umiestnený
dataprojektor s premietacím plátnom, každý vyučujúci
dostal služobný notebook. Neskôr boli umiestnené do
troch tried ďalšie interaktívne tabule.
Materská škola
V roku 2010 sa rozbehla rekonštrukcia budovy materskej školy. Prvoradou úlohou bolo rozšírenie kapacity
zariadenia a to sa podarilo vybudovaním podkrovnej
nadstavby. Vďaka tomu vznikli priestory pre novú
triedu s kompletným príslušenstvom. Rekonštrukcia pokračovala výmenou okien a dvier, zateplením obvodového plášťa, novou fasádou a počítačovým vybavením v každej triede a notebookom pre každú učiteľku. V ďalších rokoch boli do tried umiestnené interaktívne tabule, zakúpené nové lehátka, nábytok, koberce.
V súčasnosti ma materská škola maximálnu kapacitu 72

obnovená budova ZŠ

materská škola
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si v roku 2012 vyžiadal nemalé investície do zateplenia
strechy a celej budovy s následným nanesením novej
fasády, do výmeny okien a dverí, vybudovania novej
kotolne, výmeny svietidiel a nefunkčných rozvodov vykurovacieho systému a vybudovania bezbariérového
prístupu do všetkých ambulancií a lekárne. Priestory boli
nanovo vymaľované a neskôr vymenené WC pre personál i pacientov. V budúcnosti sa pripravuje rozšírenie
parkovacej plochy, ktorá v súčasnej dobe nepostačuje
kapacitne ani kvalitou.

návšteva prezidenta I. Gašparoviča po ukončení rekonštrukcie ZŠ

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Na rekonštrukciu kaplnky Sedembolestnej Panny Márie
na miestnom cintoríne sa podujali v roku 2010 Jozef
Paluš a Anton Novotný. Vyzbierali dobrovoľné príspevky od Prašičanov a oslovili ochotných sponzorov, vďaka
čomu sa od roku 2010 postupne vynovila vežička, nasadil sa nový hromozvod a antikorový dvojramenný kríž.
V roku 2012 sa pokračovalo sanačnými prácami s cieľom
zabrániť vlhnutiu múrov a v poslednej fáze bol obnovený

detí. Záujem rodičov o umiestnenie detí v tomto zariadení však prekračuje uvedenú hranicu, preto sa v súčasnosti uvažuje o zrekonštruovaní bývalých dielní v areáli
základnej školy, kde môže vzniknúť priestor pre štvrtú
triedu s kompletným príslušenstvom a vonkajším detským ihriskom.
Zdravotné stredisko
Havarijný stav budovy zdravotného strediska s lekárňou
Anton Novotný, Jozef Paluš

zdravotné stredisko v Prašiciach

kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
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základový sokel a vymaľovaný celý exteriér kaplnky,
oživený kamenný obklad a ponatierané ríny a striešky.
Celkové náklady sa vyšplhali na cca 8 500 €.
Športové plochy
Priaznivci športu a zdravého pohybu privítali nové športové plochy, ktoré vznikli v priebehu desiatich rokov
na území Prašíc. Výstavbou multifunkčného ihriska
s večerným osvetlením v roku 2010 sa skvalitnili
možnosti športového vyžitia nie len žiakov na hodinách
telesnej výchovy, ale i tréningová príprava obecných futbalových družstiev i amatérskych kolektívov, ktoré využívajú plochu na športové hry ako tenis, volejbal, basketbal. Tak ako každá športová plocha, i multifunkčné
ihrisko si po piatich rokoch vyžiadalo investície do
opráv poškodených súčastí v roku 2015. Vďaka nim sa
nadšenci športu aj naďalej môžu tešiť kvalitným podmienkam športového vyžitia.
Okrem toho sa vybudoval zavlažovací systém na hlavnej
futbalovej ploche a vedľajšie futbalové ihrisko určené na
tréningy. Zmenou k lepšiemu prešli v roku 2015 aj futbalové kabíny, na ktorých boli vymenené okná a dvere
za plastové, radiátory, plynový kotol a tepelné rozvody s vybavením samostatnej plynovej prípojky, zrekonštruované boli sprchy a nakoniec vymaľované všetky
priestory futbalových kabín.
Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber
a nakladanie s odpadmi od 1. 9. 2014 výrazne zmodernizovalo nakladanie s odpadmi v obciach, ktoré sú
členmi združenia. Využilo na to prostriedky zo štrukturálnych fondov.
Cieľom projektu bolo zavedenie komplexného systému separovaného zberu pre šesť zložiek komunálnych odpadov a vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – kompostárne.
Z fondov EU získalo združenie podporu vo výške
9,6 milióna €. Bola to veľmi ťažká cesta. S projektom sa
podarilo uspieť až na tretí pokus.

multifunkčné ihrisko

slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska za prítomnosti predsedu vlády
SR R. Fica
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Združenie vzniklo už v roku 2005. V súčasnosti združuje
65 obcí z bezmála 80 tisíc obyvateľmi vo viac ako 25 000
domácnostiach, čím sa radí k najväčším združeniam obcí
pre odpadové hospodárstvo na Slovensku.
Projekt počítal so všetkými najdôležitejšími odpadmi,
ktoré sú produkované v domácnostiach: papier, plasty,
sklo, biologicky rozložiteľný odpad a komunálny odpad.
Združenie preto vybudovalo novú halu s triediacou linkou na separované zložky komunálneho odpadu, ktorá
je umiestnená v Lužiankach. Ďalšia časť investície smerovala do vybudovania kompostárne vo Výčapoch –
Opatovciach. Oba závody prevádzkuje spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, ktorá zároveň zbiera v obciach komunálny odpad. Združenie sa tiež stalo spoluvlastníkom
skládky komunálneho odpadu, ktorá patrí tejto nitrianskej spoločnosti. Triedený zber a zvoz vyseparovaného
odpadu z obcí zabezpečuje samotné združenie, ktoré
v rámci projektu obstaralo vozový park. Hlavným cieľom
tejto časti projektu bolo zlepšiť kvalitu životného prostredia v obciach a zvýšiť vyťažiteľnosť jednotlivých
zložiek komunálneho odpadu – plastu, papiera, skla
a bioodpadu, a tým zároveň znížiť ich náklady na zmesový
komunálny odpad. Domácnosti v obciach preto dostali
tri nádoby, v ktorých sa tieto komodity triedia. Nádoby
sú vybavené čipmi, na základe ktorých môže združenie
vyhodnocovať každého držiteľa nádoby a zároveň optimalizovať frekvenciu vývozov.
Sklo je zbierané na spoločných zberných stanoviš-
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tiach. Systém prinášania odpadu na zberné stanovište
sa uplatňuje aj v prípade kovového odpadu a veľkorozmerného bioodpadu zo záhrad a vegetačných úprav.
Osobitnou kapitolou je bioodpad. Združenie sa stará
o zber biologického odpadu dvoma spôsobmi. Klasický
„zelený“ odpad sa sústreďuje na jedno miesto, kde ho
mobilná technika rozdrví a odvezie na kompostáreň. Odpad z dvorov domácností sa odváža zvlášť. Je pozoruhodné, že občania si veľmi rýchlo zvykli na tri smetné
nádoby na plasty, papier a bioodpad čo je signál, že ľudia
už vnímajú pozitíva v separovaní odpadu.
Obce v združení sa dohodli aj na zjednotení výšky poplatku za komunálny odpad, ktorá je na základnej úrovni
18 €. Princíp cenovej solidarity v združení sa považuje za
jeden zo základných pilierov spolupráce.
Nakladanie s odpadom prinieslo z hľadiska logistiky
zásadné zefektívnenie činností, ale predovšetkým aj
zvýšenie miery zhodnocovania odpadov a zlepšenie
životného prostredia.
Ponitrianske združenie pre separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov sa s podporou štrukturálnych fondov dostalo na európsku kvalitatívnu úroveň. V súčasnosti sa všetko úsilie sústreďuje
na vyhodnotenie prvých poznatkov, nastavenie logistiky, vývozov a celkové zefektívnenie systému. Dosiahla
sa tak prvá méta, v obciach sa kvalitatívne zlepšilo nakladanie s odpadmi a ako jedni z mála budeme môcť splniť aj náročné kritériá nového zákona o odpadoch.
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KULTÚRNE, ŠPORTOVÉ A
SPOLOČENSKÉ VYŽITIE V OBCI
Futbal
V oblasti spoločenského života Prašice patria medzi
obce s bohatou ponukou rôznych podujatí a záujmových
aktivít nie len pre deti, ale i dospelých, vrátane seniorov.
Prevahu v športovej oblasti má hlavne futbal, ktorý zastrešuje vedenie obce a snaží sa vytvárať najlepšie podmienky pre mladších žiakov, dorastencov a mužov.
Muži
Posledná desaťročnica „A“ mužstva OFK obce Prašice
striedala historické výsledky, ale aj tie horšie momenty.
Pri družstve sa vystriedalo 7 trénerov: V. Ďurík, R.Mrúz,
V.Halo, J.Meluš, Mgr. J. Grznár, M. Konštiak a M.Janega.
Najväčším úspechom bol postup z tretieho miesta do
V. ligy v ročníku 2005/2006 a mužstvo zotrvalo v tejto
súťaži 4.roky. Nasledoval úpadok v našom futbale a to
na 12., 14. a 13. miesto v MO Topoľčany a až posledná sezóna 2014/2015 priniesla svetlejší moment nášho
futbalu. Pod vedením Michala Janegu obsadilo naše
družstvo pekné 7.miesto.
Dorast
Dorast počas celých 10 rokov účinkoval v MO Topoľčany
so striedavými úspechmi, kde najlepšie skončil v tabuľke
na 2. mieste a to v rokoch 2008,2009 a 2010. Pri doraste sa počas tohto obdobia vystriedalo 6 trénerov: M.
Janega, J. Meluš, K. Michalka, M. Konštiak, B. Krasula a P.
Merka. V sezóne 2014/2015 po tuhom boji o V. ligu nakoniec dorast skončil pod taktovkou Michala Konštiaka
na 3.mieste.
Žiaci
Naši žiaci pôsobili v súťažiach ObFZ Topoľčany 9.rokov a
až v sezóne 2014/2015 toto družstvo nebolo prihlásené
z dôvodu nízkeho počtu hráčov. Najlepším umiestnením
žiakov bolo 3.miesto a to dokonca 4 krát. Trénermi žiakov boli: K. Michalka, M. Macko, M. Konštiak a P. Merka.

prípravka OFK Prašice - víťazi MO Topoľčany v r. 2012 - 2013

Prípravka
Od sezóny 2006/2007 až dodnes OFK obce Prašice vychováva aj najmenšie futbalové nádeje, Najmladší hneď
2 krát vyhrali MO Topoľčany a to v sezóne 2010/2011
a vsezóne 2012/2013. Pri družstve sa vystriedali 4
tréneri : J.Meluš, M.Macko, M.Konštiak a Mgr. J.Grznár.
Menej náročné sú stretnutia „Prašických starých pánov“,
ktorých vzťah ku futbalu spája zábavu, šport a relax do
jedného kolektívu.
Kynológia
Pýchou Prašíc je bezpochyby Kynologický klub Prašice,
ktorý píše svoju históriu už viac ako 30 rokov. Od svojho vzniku v roku 1985 až dodnes bolo v klube registrovaných 149 členov. Za toto obdobie tak klub oslovil
krásou kynológie veľké množstvo nielen dospelých, ale
i deti a mládež, z ktorých vychoval úspešných reprezentantov vo svojom obore. Členovia klubu reprezentovali Prašice na mnohých súťažiach na Slovensku,
ale i v zahraničí, najmä vo Švajčiarsku v roku 2003, Belgicku, v Čechách i v Nemecku. Od samého začiatku do
vitríny ocenení a víťazných pohárov pribúdajú prašickým
kynológom každý rok nové trofeje, ktoré odrážajú snahu všetkých členov klubu. Medzi najviac cenené patria
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Naši kynológovia ako usporiadateľský klub Majstrovstiev Slovenska v BVK v r. 2012 získali pochvalu od prezidenta Zväzu športovej kynológie.
Vzadu zľava: Ing. Peter Bariak , Ľubica Bruchatá, Janka Porubská, Ján Cabaj, Lenka Janošová, Ľudovít Kovačik.
Vpredu zľava: Eva Danišová, Jakub Dojčár, Angelika Galisová, Maria Grznárová, Peter Detko, Peter Pista, Erik Grežďo.

víťazstvá v Zoborskej kynologickej lige v rokoch 2007,
2009, 2010, 2011 a 2013.
Klub sa môže pýšiť niekoľkonásobnými majstrami
Slovenska v Brannom viacboji kynológov (BVK). Dosiaľ
neprekonaný rekord medzi kynológmi na Slovensku drží
Peter Pista, ktorý získal titul majstra Slovenska v BVK už
tri krát. V ženskej kategórii žne v súčasnosti úspechy Ľubica Bruchatá spolu s Almou.
Svoje nadšenie a vytrvalosť odovzdáva ďalším

pri otvorení cvičného areálu KKP

generáciám od roku 2000 vedúci klubu a majster SR v
BVK - Peter Detko - skúsený a aktívny kynológ, majiteľ
chovnej stanice nemeckých ovčiakov „Z Petrovho dvora“. Vďaka jeho svedomitému prístupu patrí tento klub
v súčasnosti medzi najúspešnejšie kynologické kluby na
Slovensku. Má 33 členov a každoročne je účastníkom
i usporiadateľom rôznych aktivít v rámci kynologickej
oblasti. Konkrétne od roku 1992 sa každoročne usporadúvajú „Preteky prašických kynológov“, v roku 2009 sa

budovanie “cvičáku” v začiatkoch
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klub stal usporiadateľom akcie na celoslovenskej úrovni
- Bonitácie nemeckých ovčiakov a od roku 2012 i Majstrovstiev Slovenska v BVK.
Vďaka zápalu a nadšeniu našich kynológov v roku 2012
vznikol v blízkosti futbalového štadióna nový kynologický výcvikový areál s kotercami a závlahovou studňou.
Keďže zo strany klubu je snaha i naďalej budovať čo najlepšie podmienky pre ďalší rozvoj kynológie, v plánoch
je vybudovanie prístrešku a elektrickej prípojky pre celý
areál.
Za dlhoročný prínos v oblasti rozvoja športu a úspešnú
reprezentáciu obce Prašice bola prašickým kynológom
v roku 2015 pri príležitosti 30. výročia založenia klubu
udelená Cena obce Prašice.
Fitcentrum
Od roku 2012 dopĺňa mozaiku športových ponúk fitcentrum „Fitko Prašice“, nachádzajúce sa v centre obce. Pod
vedením odborného inštruktora Lukáša Michalku, majiteľa fitcentra, si návštevníci môžu zacvičiť na klasických
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posilňovacích strojoch, vybrať si z rôznych druhov skupinových tréningov a využiť možnosť trénovať s asistenciou osobného trénera.
Hasičský šport
Po dvadsiatich rokoch obnovil svoju činnosť Dobrovoľný hasičský zbor na čele s veliteľkou Monikou
Štefkovičovou. Vďaka jej pozitívnemu prístupu a nadšeniu sa vytvorili štyri družstvá – muži, ženy, dorastenci
a deti s celkovým počtom 20 registrovaných členov a 20
detí a dorastencov. S pomocou starostky a obecného
zastupiteľstva získali potrebné financie na zabezpečenie
základnej výbavy zboru a začlenili sa do kalendára aktivít
dobrovoľných hasičských zborov z okresu Topoľčany.
Už v roku 2014 sa zúčastnili súťaží hasičského športu
v Tesároch, v Závade, v Lužanoch a v Horných Obdokovciach a absolvovali odborné školenia členov. Zapojili sa
aj do kultúrneho diania v obci účasťou na Netradičných
plavidlách na Duchonke a zorganizovaním Katarínskej
zábavy.

členovia DHZ Prašice - horný rad zľava: Tomáš Štefkovič, Mária Gerhátová, Dominika Janechová, Romana Beňová, Ivana Cikatricisová,
Adrián Aschegeschwantner, Jakub Lacika, Jozef Janech, Roman Aschegeschwantner, Dušan Páleník,
dolný rad zľava: Karin Šimková, Jana Režová, Katarína Laciková, Monika Štefkovičová, Peter Malinka, Martin Kmeť, starostka obce Erika
Nemešová, v predu: Peťa Štefkovičová

16

V roku 2015 asistovali pri vykonaní protipožiarnej preventívnej kontroly na fare v Prašiciach a teoretické skúsenosti získali pri exkurzii v hasičskej zbrojnici Okresného
hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch. Dobré
meno medzi hasičskými zbormi v okrese si získali zorganizovaním obvodového kola súťaže dobrovoľných
hasičských zborov z okresu Topoľčany, kde ženy a dorastenci vybojovali 2. miesto, pričom ženy postúpili do
okresného kola.
Mladý kolektív nadšencov hasičského športu je pripravený
získavať nové praktické i teoretické vedomosti a skúsenosti, pomáhať pri zásahoch profesionálnych hasičských
zborov a zapájať sa do kultúrno-spoločenského diania
v obci a okolí. Noví aktívni členovia sú v kolektíve vítaní.
Poľovnícke združenie Brezina
PZ Brezina Prašice bolo založené 26. novembra 1951,
keď sa na ustanovujúcej schôdzi 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
trinásť členov a výmera revíru predstavovala 4100 ha.
V roku 1993 sa z PZ Brezina Prašice odčlenili poľovníci
z časti Závada a vytvorili poľovné združenie Vinohrady
a taktiež sa odčlenili poľovníci z Tvrdomestíc a vytvorili
poľovné združenie Hliník. V poľovnom združení Brezina
Prašice zostalo 36 členov s výmerou poľovných pozemkov 1425 ha.
Zmena nastala aj 8. februára 2008, keď po vzájomnej
dohode vlastníkov poľovných pozemkov ako i poľovníkov z obcí Prašice, Nemečky a Tvrdomestice vytvorili nový poľovný revír Brezina. Revír je zaradený v jelenej
chovnej oblasti. Pozemky sa rozkladajú v katastrálnom
území obcí Prašice, Nemečky, Tvrdomestice a Norovce.
Z celkovej výmery je 600,45 ha les a 1734,22 ha poľnohospodárska pôda. V súčasnosti má 39 členov.
Výbor PZ Brezina Prašice
Predseda:
Ing. Paluš František
Podpredseda:
Lacika Július, ml.
Tajomník:
Danišová Zuzana
Poľovnícky hospodár: Beňo Jozef
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Finančný hospodár:
Kynologický referent:
Strelecký referent:
Osvetový referent:
Člen výboru:
Dozorná rada PZ
Predseda:
Člen:
Člen:

Ing. Marko Jozef
Buc Vladimír
Šimun Jozef, ml.
Bruchatý Branislav
Urminský Peter
Ing. Kováčik Peter
Hustý Martin
Štefkovič Jaroslav

Poľovnícke združenie Brezina Prašice sa svojou činnosťou snaží napĺňať základné podstaty, ktorými sú
zachovanie, zveľaďovanie, ochrana a využívanie genofondu poľovnej zveri ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Jednou zo základných úloh PZ je zabezpečenie dostatočného množstva kvalitného krmiva pre
zver v čase núdze, aby táto netrpela hladom, čo by sa
mohlo prejaviť nadmerným úbytkom. Každoročne sú
organizované brigády na úpravu, vyčistenie a opravu
poľovníckych zariadení, ktorými sú zásypy a krmelce.
Členovia PZ okrem iného zabezpečujú tlmenie škodnej zveri, vakcináciu líšok proti besnote, odstrel líšok na
monitoring proti besnote, odstrel diviakov na monitoring
proti klasickému moru ošípaných a taktiež uzdravovacie
prikrmovanie srnčej zveri medikamentom Cermix.
Poľovníci aj zazverujú revír kúpou zajacov a bažantov zo
zverníc a vypúšťaním do voľnej prírody. Taktiež naši členovia reprezentujú združenie aj obec Prašice so svojimi štvornohými zverencami na kynologických súťažiach
poľovne upotrebiteľných psov.
PZ Brezina sa snaží zapájať i do kultúrneho života obce,
každoročne organizuje tradičný poľovnícky ples o ktorý
je veľký záujem. Tento rok sa uskutočnil už 50. ročník
poľovníckeho plesu. Pri príležitosti dňa detí združenie
organizuje športový deň pre deti, kde ich čakajú rôzne
súťaže, sladkosti a hlavne pravý guláš z diviny.
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nástup členov PZ Brezina po poľovačke

Car (český fúzač) - národný šampión práce - majiteľ Ing. František Paluš

brigáda na dvore PPD Prašice

aktivity pre deti

Lex (český fúzač) - národný šampión práce - majiteľ Ing. František Paluš
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a ľudovou improvizáciou sa každý rok pochová fašiangová basa, postaví sa symbol jari – máj, zaznejú chrámové
piesne pri slávnostných omšiach, poďakuje sa Bohu za
dary zeme, vrátia sa vianočné zvyky zo zabudnutia… Vyvrcholením ich zanietenia pre ľudovú pieseň je nové CD
„Ej Prašice, Prašice“, ktoré bolo vydané pri príležitosti
770. výročia prvej písomnej zmienky o obci v roku 2015.

členovia FS Prašičan

Folklór
Milovníci ľudových piesní, zvykov a tradícií majú možnosť
začleniť sa do kolektívu Folklórnej skupiny Prašičan.
V roku 2014 vtedajšiu vedúcu súboru Jarmilu Jarošovú
vystriedal akordeonista z Nemečiek Mgr. Dezider Guliš
a pribudli mladší členovia. Obnovený repertoár piesní
a nové pásmo pod názvom „Balík spomienok“ im otvorili možnosti vystúpení po širokom okolí Topoľčianskeho okresu. Pozvanie dostali aj z Moravského kraja,
kde sa zúčastnili osláv v Kralici na Hané. S ich piesňami

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

Jednota dôchodcov
Neoddeliteľnou súčasťou diania v obci sú seniori, členovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.
Klub bol v obci založený v roku 2010 a od samého vzniku
sa zapája do aktívneho života a diania. Organizácia Plesu
priateľov, každoročná účasť na kolkárskych súťažiach
v Preseľanoch a okresných športových hrách, návštevy
kvetinárskych a poľnohospodárskych výstav, divadelných predstavení, jednodňové zájazdy do blízkeho okolia,
pobyty v kúpeľoch na Slovensku – to je len krátky výpis
z kalendára klubu. Nenahraditeľná je ich pomoc pri zabezpečovaní občerstvenia pri mnohých kultúrnych podujatiach, či brigády pri čistení verejných priestranstiev
v obci.
Po súhlase starostky a obecného zastupiteľstva získala Mária Novotná – predsedníčka klubu v apríli 2015
priestory v bývalej predajni potravín COOP Jednota pri
požiarnej zbrojnici, v ktorých sa členovia klubu stretávajú pravidelne každý pondelok o 14.00 hod. Klub sa stal
miestom, kde si vymieňajú kulinárske a záhradkárske

interiér klubu dôchodcov
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informácie, rady a skúsenosti, venujú sa ľahším cvičeniam, ručným prácam a pripravujú ďalšie aktivity. Ich
najbližším cieľom je zmeniť okolie klubu na kvitnúcu
záhradu a interiér zatraktívniť starožitnými predmetmi
a spomienkovými fotografiami.
Každý senior, ktorý chce nachvíľu odísť od starostí, posedieť si s priateľmi pri šálke čaju a odchádzať s dobrou
náladou domov, je medzi členmi klubu vítaný. Možno
práve takýto aktívny štýl života im pomôže zvládnuť
ťažšie chvíle a obnoviť záujem o spoločenské dianie okolo nás.
MDD 2014

Kultúrne podujatia
Ponuka podujatí nie len pre seniorov, ale pre všetkých
občanov i návštevníkov Prašíc je počas roka bohatá
a pestrá. Sezónu každoročne otvárajú Poľovnícky ples
a Ples priateľov, zábava pokračuje pochovávaním fašiangovej basy, v pôstnom období predajnou výstavou Deň
ľudových majstrov, neskôr pokračuje ponuka tradičnými
stretnutiami pri stavaní mája, na turistickom výstupe
na Bielu Bukovinu, na deň matiek. Deťom patrí začiatok
júna a nezabúdame ani na jubilantov, ktorí si pripomínajú okrúhle narodeniny a počas prázdninového obdobia si
občania môžu vybrať z podujatí, ako sú Hody, Netradičné
plavidlá, Furmanské preteky, stretnutia auto-moto veteránov a predovšetkým letné hudobné festivaly na
Duchonke.
Začiatok jesene je spojený s poďakovaním za úrodu
v Kostole sv. Jakuba. Už osemnásť rokov sa táto tradícia nesie v duchu jedinečnej výzdoby interiéru a exteriéru kostola, ktorú pripravujú ženy a dievčatá z plodov
záhrad občanov Prašíc. V roku 2012 bola pri príležitosti
15. výročia tejto výstavy vydaná pamätná brožúra s fotografickým prierezom vytvorených obrazov od prvého
ročníka výstavy, ktorá si získala veľa obdivovateľov po
celom Slovensku, i medzi zahraničnými návštevníkmi
Prašíc. Jedným z nich bol aj bývalý prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič pri návšteve obce v roku 2010.
Október je venovaný našim seniorom a záver roka sa nesie v duchu spoločných vianočných stretnutí s občanmi a
v jednotlivých združeniach.

netradičné plavidlá na Duchonke 2014

stretnutie auto-moto veteránov na Duchonke 2013
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Deň matiek 2015

Mikuláš 2014

krst knihy Š. Kováča Adamova 2014

furmanské preteky 2014

pochovávanie fašiangovej basy 2015

Deň ľudových majstrov 2015
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O všetkých podujatiach sú občania informovaní nie len
oznamami na informačných tabuliach a prostredníctvom
obecného rozhlasu, ale od roku 2009 aj samostatnou
webovou stránkou obce www.prasice.sk, ktorá je pravidelne aktualizovaná a dopĺňaná o nové informácie, týkajúce sa všetkých oblastí života v obci.

Mgr. Milan Zaujec pomáha s výzdobou kostola

Helena Beňová a Drahoslava Dolinková

Výzdoba Kostola sv. Jakuba pri poďakovaní za úrodu

50. výročie budovy základnej školy a materskej školy
Výbornú spoluprácu pri prípravách kultúrnych programov má obec so Základnou školou s materskou školou.
V roku 2009 sa pri príležitosti 50. výročia budovy základnej školy stretli v obradnej miestnosti obecného úradu
pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbali bývalí i súčasní
pedagógovia z materskej i základnej školy na čele s riaditeľom ZŠ Mgr. Petrom Dobrým, kňazi pôsobiaci na farnosti v Prašiciach a ďalší významní hostia, ako poslanec NR SR, Dr. Vladimír Faič, bývalý prednosta Okresného
úradu v Topoľčanoch Ing. Jozef Vančo, riaditeľka družobnej ZŠ vo Svätom Petri Mgr. Ingrid Zachorecová.
Z bývalých žiakov boli pozvané napríklad spisovateľky
Zdenka Laciková, Adela Faičová i vtedajší starosta Prašíc
Mgr. Art. Ľubomír Paulovič, ktorý bol spolu s riaditeľom
Mgr. Petrom Dobrým organizátorom celej oslavy. Neskôr
sa hostia premiestnili do kultúrneho domu, kde si mohli
pozrieť pútavý a originálny program pripravený žiakmi a
učiteľmi základnej pod prísnym okom režiséra Ľubomíra
Pauloviča. Hosťami programu bol svetoznámy tanečný
súbor Novum z Topoľčian. Po skončení oficiálnej časti
stretnutia sa hostia presunuli do tanečnej sály na občerstvenie a večernú tanečnú zábavu.
Okrúhlu polstoročnicu si v roku 2013 pripomenula aj
materská škola, ktorej súčasní i bývalí zamestnanci sa
stretli 15. novembra v obradnej miestnosti obecného
úradu. Oficiálnu časť stretnutia zahájili svojimi príhovormi riaditeľ ZŠ Mgr. Peter Dobrý, starostka obce Erika
Nemešová a zástupkyňa riaditeľa ZŠsMŠ Lýdia Režová.
Slávnostnú chvíľu spríjemnili svojím vystúpením deti z
MŠ a každý z pozvaných hostí bol obdarovaným pamätným listom a malým prezentom. Neskôr sa všetci hostia
presunuli do kultúrneho domu na slávnostné pohostenie
a príjemné posedenie s priateľmi a spomienkami na roky
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50 rokov ZŠ Prašice
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50 rokov MŠ Prašice

strávené v materskej škole.
90 rokov obecnej knižnice
Ďalšie výročie, tento krát 90-te si v roku 2015
pripomenula Obecná knižnica v Prašiciach, ktorá sa
v roku 2010 presťahovala do priestorov v budove obecného úradu.
Pri tejto príležitosti sa pozvaní hostia stretli 15. marca
2015 na spomienkovej slávnosti, kde sa starostka obce
poďakoval bývalým i súčasným zamestnancom knižnice
a všetkým ostatným hosťom za rozvoj vzdelávania,
kultúry i samotnej knižnice v Prašiciach.

90 rokov Obecnej knižnice Prašice

Základná umelecká škola
Možnosť hudobného vzdelávania detí v hre na elektrické klávesy vrátane spestrení mnohých kultúrnych
programov v obci ponúka pobočka Základnej umeleckej
školy Ladislava Mokrého z Topoľčian, ktorá sídli b budove
zdravotného strediska. V roku 2010 nastúpili na miesto vyučujúcej Jarmili Jarošovej dve učiteľky – Zita Slávičková a Jarmila Medeková. Škola sa pravidelne zapája do
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všetkých kultúrnych podujatí, ktoré usporadúva obec. Žiaci pripravujú i vlastné koncerty pre rodičov i vianočné
koncerty pre všetkých občanov. Od roku 2014 pracuje
s deťmi už len jedna učiteľka, Zita Slávičková, vďaka ktorej majú rodičia aj naďalej možnosť zabezpečiť
základné umelecké vzdelanie svojich detí.
Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice sídlo
Jacovce
PPD Prašice sídlo Jacovce vo svojej podstate sa oproti roku 2005 zásadne nezmenilo. Svojou výrobnou činnosťou si zachovalo svoj rozsah a štruktúru. Celková
výmera pôdy, ktorú obrába je na rozlohe 4330 ha. TTP
a ITP tvoria 150 ha. Nosnými plodinami sú ozimná
pšenica, jačmeň, ovos, lucerna, kukurica, ozimná repka, cukrová repa. Za ostatné tri roky družstvo pristúpilo
k pestovaniu jarnej pšenice, potravinárskeho nahého
ovsa a potravinárskeho hrachu. Tým si posilnilo nielen odbytovú základňu, ale i predplodinovú stránku
osevného postupu.
V korelácii s tým sa zmenila i štruktúra živočíšnej výroby a pomocnej výroby. Od roku 2008 sa utlmil chov
ošípaných, stabilizoval sa chov HD na farmách Prašice,
Velušovce a Hôrka. Chov brojlerov sa intenzifikoval na
farmách Tvrdomestice a Tesáre. Dnes družstvo produkuje 3.400 tis. litrov mlieka ročne a cca 800 ton ročne
hydinového a hovädzieho mäsa, t.j. 184 kg/ha. Od roku
2009 sa družstvo priblížilo k občanom aj tým, že zahájilo predaj mlieka cez automat najskôr v Topoľčanoch
a od roku 2012 na farme vo Velušovciach. Ročným
predajom viac ako 100 tis. litrov čerstvého, kvalitného
a zdraviu nezavadného mlieka dáva priestor k samozásobeniu občanov nielen spádových obcí, ale i občanov
a hosťov celého Topoľčianska za bezkonkurenčnú cenu
s možnosťou výroby domácej smotany, tvarohu, masla
a syra.
Utlmenie chovu ošípaných z titulu krízy v roku 2008
prinútilo družstvo diverzifikovať i činnosti pomocnej
výroby. Výpadok tržieb z ošípaných viedol k zvýšeniu
výroby a predaja kŕmnych zmesí cca o 2000 ton ročne
so zameraním najmä na KZ pre teľatá, zajace, ale hlavne
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brojlery. Dnes sú kŕmnymi zmesami z PPD zásobované
farmy brojlerov s ročným zastavom cca 1350 tis. ks.
K zásadným zmenám v nadväznosti na to i na potreby
vlastnej rastlinnej a živočíšnej výroby následne došlo i k
inovácií skladových kapacít. Komplexne s požiadavkami
noriem na životné prostredie a bezpečnosť potravín
sa inovovali sklady s PHM, na uloženie organických a
kvapalných hnojív. Novú technologickú úroveň dostala VKZ, sklady na obilie vo Velušovciach, Tvrdomesti
ciach, bývala zemiakareň v Prašiciach a bývala česačka
chmeľu v Jacovciach. Od roku 2008 družstvo prevzalo
do užívania a v roku 2013 odkúpilo veľkokapacitné sklady obilia od VÚC Nitra na bývalom Školskom majetku
v Tovarníkoch. Pre potreby týchto činností sa v rokoch
2012-2014 vybudovalo úplne nové agrochemické laboratórium vo Veľkých Bedzanoch. Výsledkom týchto krokov je posilnenie nielen výrobného potenciálu, ale zracionálnenie odbytových možností.
S rozvojom výroby sa posilnila i ekonomická sila družstva, majetkové postavenie členov a podielnikov a sociálne
postavenie pracujúcich členov a pracovníkov družstva.
Čisté obchodné imanie v porovnaní s rokom 2005 vzrástlo o 1.136 tis. € a dosiahlo v roku 2014 8.365 tis. €.
Dnes je v podstate ukončená transformácia družstva. Sú
presne v súlade s právnymi normami ujasnené vzťahy k
členom a podielnikom a ich postavenie v rámci družstva. Družstvo má usporiadané vzťahy s verejnou a štátnou správou, voči bankám, zdravotným poisťovniam
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a sociálnej poisťovni. Komplexne si plnilo záväzky voči
vlastníkom pôdy a podielnikom.
V roku 2005 tieto úlohy zabezpečovalo 360 členov, z
toho 176 pracujúcich členov a pracovníkov, dnes 250
členov, z toho 125 pracujúcich členov a pracovníkov. V
roku 2005 produktivita práce z výkonov dosiahla na pracovníka 53 tis. €, v roku 2014 87 tis. €. Investície do rozvoja za ostatných desať rokov predstavovali viac ako 5
mil.€.
Za ostatných desať rokov sa nielen zracionalizovali ľudské zdroje, technologické kapacity, ale i zefektívnil systém riadenia a omladil riadiaci manažment. Od roku
2012 družstvo prešlo na úsekový systém riadenia. Predsedom družstva je i naďalej Ing. Jozef Urminský, vedúcim
úseku TS a podpredsedom družstva Ing. Marian Fodora, vedúcim úseku RV p. Anna Poluchová, vedúcim úseku ŽV p. Jozef Golešényi, vedúcim úseku PV p. Marian
Cikatricis a vedúcim úseku ekonomiky a PAM Ing. Alena
Ďurčeková.
Progres dosiahnutý za ostatných desať rokov v celom
priereze činnosti družstva je zásluhou tímovej práce vedenia a pochopenia a prístupu ostatných pracovníkov,
členov a podielnikov družstva.
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NOVINKY V OKOLÍ
Rozhľadňa na Panskej Javorine
Nadšencov zdravého pohybu na čerstvom vzduchu,
hlavne cykloturistiky potešia obnovené značenia štyroch
cyklotrás, nachádzajúcich sa v okolí Prašíc a prechádzajúcich okolitými obcami i Považským Inovcom. Turistickými značkami a novými informačnými tabulami sú
označené obľúbené turistické trasy, vedúce prírodnými
zákutiami ku krásnym scenériám a panorámam nášho
kraja. Jedným z najvyhľadávanejších turistických miest
je rozhľadňa na Panskej Javorine, ktorá bola dokončená

pri otváraní rozhľadne: Tibor Glenda, poslanec NR SR, Gejza
Schwarz, najstarší turista v okolí (96,5 r.)
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a slávnostne vysvätená v roku 2010. Nachádza sa v
nadmorskej výške 942,5 m. n m. a samotná konštrukcia
stavby je vysoká 16,5 m.
Lesný náučný chodník
Menej náročnou, ale nie menej zaujímavou vychádzkou do prírody je návšteva Lesného náučného chodníka Duchonka – Kulháň, ktorý prechádza prírodnými
rezerváciami Kulháň a Čepušky.
Vybudovaný bol v roku 2008 a v priebehu nasledujúcich rokov sa stal obľúbeným cieľom vychádzok rodín
s deťmi, detských táborov, škôl v prírode. Jeho 5800
metrov dlhá trať je situovaná od osady Duchonka po
osadu Kulháň prevažne po asfaltovej lesnej ceste a sčasti po zemnom telese bývalej lesnej železničky. Pracovníci Lesnej správy Duchonka pomocou dvadsiatich dvoch
stanovíšť malebne zasadených do prírodnej scenérie
vybudovali pútavý priestor, ktorý podnecuje fantáziu,
umožňuje dotyk s prírodou a poskytuje veľké možnosti
na mnohostranné zážitkové učenie.

Lesný náučný chodník Duchonka - Kulháň
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Autokemping
Návštevníci autokempingu Duchonka majú k dispozícii novovybudované sociálne zariadenia a sprchy,
ktoré využívajú najmä počas letných festivalov. Brezový háj ponúka možnosti stanovania a ubytovania v
bungalovoch nenáročným turistom s možnosťou stravovania v reštauračných zariadeniach a prevádzkach
s rýchlym občerstvením. V areáli sa nachádza i detské
ihrisko a piesková plocha na plážový volejbal. V blízkosti pláže sú využívané tenisové kurty a minigolfový areál,
návštevníkov môže zaujať požičovňa vodných bicyklov.
Rekreačná oblasť Duchonka je pútavá svojou scenériou a ponúka mnoho možností rozvoja turistického ruchu
pre budúcich investorov.

nové sociálne zariadenie v autokempingu
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Štatistické údaje
rok
počet
obyvateľov
2005
2113
2006
2100
2007
2070
2008
2076
2009
2065
2010
2064
2011
2064
2012
2054
2013
2062
2014
2072

27

odsťahovalo

prihlásilo

14
39
31
21
7
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61
30
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32
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