
Vážení občania 

 Opäť nám nežne klopú na 

dvere vianočné sviatky – čas 

radosti, zázrakov a prianí. Prip-

ravme sa teda na ne spoločne a 

vychutnajme si ich so všetkým, 

čo k nim patrí. Uvidíte – prídu 

ticho, nenápadne, vyšívané 

striebornými stehmi na obru-

soch starých mám vo Vašich 

príbytkoch. V dušiach nech sa 

nám rozhostí krásny pocit, na 

stole nech zavonia kapor, či iné 

dobroty a Štedrý večer nech 

zanechá v srdciach stopy po-

hody a radosti.

V mene poslancov obecného 

zastupiteľstva, pracovníkov 

a zamestnancov obecného 

úradu, ale aj osobne – za seba 

– Vám želám do nastávajúcich 

krásnych vianočných dní, nech 

sú naplnené spolupatričnosťou 

človeka k človeku. Prajem Vám 

vnútornú silu, stály zmysel pre 

radosť z malých i veľkých vecí 

života, veľa zdravia, životnej 

iskry, lásky a potešenia z 

najbližších priateľov a ľudí blíz-

kych Vášmu srdcu. 

 Po láskyplných Vianociach 

privítame nový rok. S novým ro-

kom prichádzajú i nové otázky 

a očakávania. Bude tento rok 

lepší ako vlaňajší ? Odpoveď na 

túto otázku síce nedostaneme, 

no vo veľkej miere závisí od 

nás, čo nám nový rok prinesie. 

Veľa ľudí vstupuje do nového 

roka s novým predsavzatím. Je 

pekné, že ľudia si predsavza-

tia dávajú. Svedčí to o tom, 

že nabrali dostatočnú odvahu 

niečo zmeniť k lepšiemu. Pra-

jem všetkým občanom našej 

obce, aby v novom roku 2012 

vykročili tou správnou nohou. 

Nech ich pri tom sprevádza 

zdravie, šťastie, láska a Božie 

požehnanie.

 Tento čas je však i časom 

bilancovania.

 Pri tejto príležitosti Vám 

chcem, vážení spoluobčania, 

poďakovať za vašu prácu 

vykonanú vo vašich domác-

nostiach, na pracoviskách, ako 

aj za prácu v prospech našej 

obce. 

 Napriek kríze, zadĺženosti 

obce úvermi, neustálemu 

znižovaniu podielových daní a 

mnohým ďalším tlakov, ktoré sú 

vyvíjané na obec, bol ukončený 

projekt „Revitalizácie obce“ 

a stavba bude 15.12.2011 

skolaudovaná. Ste svedkami 

zrekonštruovaných verejných 

priestranstiev, parkov, lavičiek, 

chodníkov, detských ihrísk, 

mostu cez potok Železnica, 

osvetlenia parkov a miestnych 

komunikácií.

 K tomu, aby vzniklo ucelené 

dielo, že však potrebné 

vynaložiť v jarných mesiacoch 

ešte nemalé fi nančné pros-

triedky z vlastných zdrojov 

obce, pretože bohužiaľ, tento 

projekt nezahŕňa rekonštrukciu 

odstavnej plochy pred obecným 

úradom a neuvažuje ani s do-

budovaním úseku štátnej cesty 

„Pod gaštanmi“, pozdĺž novovy-

budovaného chodníka vrátane 

odvodňovacieho kanála. 

 Naliehavou a nevyhnutnou 

investíciou pre nastávajúci rok 

bude i rekonštrukcia ulice Par-

tizánska. Na tejto ulici bola vy-

budovaná kanalizácia, výstav-

bou ktorej sa cesta stala takmer 

nepriechodnou. Na jar sa začne 

s prestavbou tejto cesty z vlast-

ných zdrojov obce, pretože pro-

jekty rekonštrukcií miestnych 

komunikácií vo veľkých obciach 

nie sú podporované zo štátneho 

rozpočtu ani z eurofondov.

 Mojím prianím do roku 

2012 je, aby sa nám podarilo 

úspešne začať a postupne 

realizovať naplánované úlohy 

môjho volebného programu na 

všetkých úsekoch života. 

 K tomu budem nevyhnutne 

potrebovať Vašu priazeň a 

pomoc, za čo vám, vážení a 

milí spoluobčania, srdečne 

ďakujem. 

Erika Nemešová,

starostka obce

novinky

rok 2011 číslo 22 zdarma

Príhovor starostky

Na úpravu cesty pod Gaštanicou musí obec hľadať fi nancie z vlastných zdrojov



PRAŠICKÉ PRAŠICKÉ NOVINKYNOVINKY

2

V druhom polroku 2011 zasadali poslanci 

obecného zastupiteľstva (OZ) v našej obci 

2-krát (do redakčnej uzávierky Prašických 

noviniek). V septembri (13.9.2011):

• boli oboznámení so správou hlavnej 

kontrolórky Obce Prašice, z ktorej vy-

plýva, že obec neporušila žiadny zákon, 

ani iné právne predpisy, 

• vzali na vedomie likvidáciu spoločnosti 

Prašičan s.r.o. a jej výmaz z Obchod-

ného registra, 

• schválili zmluvu o zámene pozemkov 

s PPD Prašice a odpredaj pozem-

kov v katastrálnom území Prašice pre 

fyzické a právnické osoby,

• schválili prenájom nebytových priesto-

rov na prevádzkovanie Pizzérie Jolly 

v Centre služieb pre Petra Laciku,

• pre 13 detí z Okšovho Mlyna, Nového 

Sveta a Duchonky schválili príspevok 

na úhradu spiatočného cestovného vo 

výške 0,40 € na každý deň školského 

vyučovania v r. 2012,

• schválili prijatie úveru na spolufi nanco-

vanie projektu Revitalizácia verejných 

priestranstiev v Obci Prašice vo výške 

57 482,05 €. 

Na októbrovom mimoriadnom zasadnutí 

OZ dňa 4.10.2011 prítomní poslanci: 

• súhlasili so znížením dlžnej sumy pre 

Romana Turčeka (majiteľa bývalej 

reštaurácie „U Toma“) zo 699,01 € na 

sumu 360,- € za podmienky, že túto 

podlžnosť uhradí v troch pravidelných 

splátkach a to po 120€ do 31.10., 

30.11. a 15.12.2011. V prípade, že 

dlžná suma nebude v stanovenom ter-

míne uhradená, zaplatí dlžník p. Turček 

okamžite celkovú dlžnú sumu 699,01€,

• schválili vyhlásenie Obchodných 

verejných súťaží na prenájom ne-

bytových priestorov podľa § 281až 

288 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a v súlade s § 9a 

ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov o 

najvhodnejší návrh na uzatvorenie ná-

jomnej zmluvy na objekty:

 » Budova starého OcÚ – prízem-

ie/46,81 m2/ : najnižšia cena 10,00 € 

za m2/rok

 » Budova starého OcÚ – pos-

chodie/185,97 m2/ : najnižšia cena 

10,00 € za m2/rok

 » Budova požiarnej ochrany – 50,58 

m2: najnižšia cena 10,00 € za m2/rok

 » Budova nového OcÚ – bývala 

stávková kancelária /38,76 m2/: 

najnižšia cena 12,00 € za m2/rok

 » Budova nového OcÚ – bývala pizze-

ria /190,74 m2/: najnižšia cena 12,00 

€ za m2/rok

 V prípade záujmu o prenájom uve-

dených objektov získate informácie na 

Obecnom úrade v Prašiciach. 

• schválili podmienky prenájmu 

telocvične, inventarizáciu majetku a ro-

zdelenie majetku a záväzkov Obce 

Prašice za rok 2011.
M. Glos

 V minulom čísle Prašických 

noviniek som vás informovala 

o projekte separovaného zberu 

odpadu, ktoré malo v našej obci 

pôvodne začať koncom tohto 

roku. 

 Na poslednom valnom 

zhromaždení Ponitrianskeho 

združenia obcí pre separovaný 

zber a nakladanie s odpadmi, 

ktoré sa konalo 6. decembra 

2011 vo Výčapoch-Opatovciach 

sme sa dozvedeli, že verejné 

obstarávanie stavebnej časti, 

zverejňovanie v Európskom 

vestníku verejného obstaráva-

nia a následný výber dodávateľa 

stavebnej časti tohto projektu 

– výstavba kompostárne vo 

Výčapoch-Opatovciach, trie-

diacej a dotrieďovacej linky 

v Lužiankach trvala takmer celý 

tento rok. 

 V súčasnosti prebieha 

druhé kolo – veľmi náročná 

a komplikovaná verejná súťaž 

na dodanie kompletnej tech-

nológie – výroba a dodanie 

750 tis. smetných nádob, zvo-

zovej techniky, drvičov, nádob 

na sklo, traktory, prekopávače 

a pod.,v ktorom sa tiež pred-

pokladá veľmi zdĺhavý proces 

administratívy, kým sa v 63 ob-

ciach začne so separovaným 

zberom. Ponitrianske združenie 

pre separovaný zber preto pred-

pokladá možný termín začiatku 

separovaného zberu odpadu 

v druhej polovici roku 2012.

E. Nemešová

Zastupiteľstvo sa stretlo dvakrát

Separovať začneme neskôr

Je tu čas zabíjačiek, a preto 

upozorňujeme občanov na 

povinnosť, ktorá im vyplýva z § 

23 zákona NR SR č. 39/2007 

Z.z. v znení neskorších predpi-

sov o veterinárnej starostlivosti. 

Podľa ods. 1 písm. a) menovaného 

zákona sú občania, vykonávajú-

ci domácu zabíjačku, povinní 

nahlásiť túto skutočnosť na Re-

gionálnu veterinárnu a potravinovú 

správu (RVPS) v Topoľčanoch 

minimálne jeden pracovný deň 

vopred. Domáce zabíjačky nahla-

sujte na telefónnom čísle: 038/53 

225 36, 038/53 215 82, faxom: 

038/53 260 68, alebo e-mailom: 

rvstoo@svssr.sk. Vzhľadom na 

priaznivú epizootologickú situáciu 

v okrese Topoľčany a podľa vy-

hodnotenia rizika výskytu pôvodcu 

u ošípaných už nie je potrebné 

odoberať vzorku na laboratórne 

vyšetrenie na trichinelly, tak ako to 

bolo požadované od roku 2007. 

Je však naďalej potrebné moni-

torovať počty domácich zabíjačiek 

ošípaných na území okresu Topoľ-

čany.

S. Dojčárová

Domáce zabíjačky je potrebné naďalej hlásiť
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 Aj napriek nepriaznivej 

fi nančnej situácii, ktorá je na 

viacerých obecných samo-

správach po celom Sloven-

sku, sa Obec Prašice snaží 

pokračovať v zatraktivňovaní 

a skvalitňovaní života svojich 

občanov. Príkladom je v sep-

tembri ukončená revitalizá-

cia centra obce, zahŕňajúca 

úpravu parkov, chodníkov a 

osvetlenia v centre obce, časti 

„ Rajča“, mostíka cez riečku 

Železnica, dopravného ihriska 

pre deti, a novovybudovaného 

ihriska medzi škôlkou a by-

tovkou, úpravu miestnej tržnice 

a voľného priestranstva pred 

poštou. Celý projekt je prip-

ravený na kolaudáciu. Na poro-

vnanie vám prinášame niekoľko 

záberov zrevitalizovaných častí 

obce pred a po úpravách.

Prípravnými administratívnymi 

úkonmi pokračuje aj ďalší pro-

jekt, zameraný na rozvoj ces-

tovného ruchu. Je to spoločný 

projekt obcí Prašice, Nemečky, 

Podhradie, Závada, Velušovce 

a Tvrdomestice. Podrobnejšie 

informácie o ňom sme vám 

priniesli v predchádzajúcom 

čísle Prašických noviniek. Jeho 

realizácia by sa mala začať v 

roku 2012.

 Na rekonštrukciu čaká aj 

zdravotné stredisko, o čom sme 

tak isto písali v predchádza-

júcom čísle. Financie budú v 

plnej výške hradené z pros-

triedkov Európskej únie a práce 

sa začnú v jarných mesiacoch 

roku 2012.

 O blížiacom sa separovaní 

odpadu sa môžete dočítať v 

článku ...

 V rámci menších projektov 

Obec Prašice čaká na schvále-

nie projektu z Environmentále-

ho fondu na obecnú kanalizáciu, 

ako aj na poskytnutie dotácie z 

programu obnovy dediny v roku 

2012 na rekonštrukciu obec-

ných chodníkov.

 V druhom polroku 2011 

prebehli realizácie projektov 

schválených Nitrianskym sa-

mosprávnym krajom (NSK). 

Jednalo sa o Detskú olympiádu 

na Duchonke a tvorivú dielňu. 

Tieto projekty boli venované 

deťom z materskej školy. Sumou 

200,-€ bol z fi nančných pros-

triedkov NSK podporený chrá-

mový koncert venovaný našim 

dôchodcom pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším a pre 

deti zo Základnej školy s ma-

terskou školou boli nakúpené 

krpce v hodnote 300,-€.

O dotácie z NSK v roku 2012 sa 

obec uchádza aj naďalej piatimi 

žiadosťami, zameranými na ro-

zvoj kultúry a športu. Jednou 

z nich je aj žiadosť o fi nančnú 

podporu pri organizovaní Re-

gionálneho zrazu turistov, ktorý 

sa uskutoční 15.-17.6.2012 na 

Duchonke. Žiadosti boli podané 

aj na Ministerstvo kultúry SR 

na podporu obecnej knižnice 

a nadáciu Ekopolis,od ktorých 

obec žiada o fi nančnú podporu 

pri zveľaďovaní okolia mater-

skej školy.

O všetkých pripravovaným pro-

jektoch vás aj naďalej budeme 

informovať v ďalších číslach 

Prašických noviniek.
M. Glos

Revitalizácia je ukončená, ďalšie aktivity sa rozbiehajú

Dopravné ihrisko pred reknštrukciou ... a po nej

Rajča pred rekonštrukciou  ... v konečnej podobe

Autobusová zastávka č. 2 pre rekonštrukciou Autobusová zastávka č. 2 po rekonštrukcii
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Náročnosť dnešnej doby, stresy, 

nervozita, uponáhľanosť nás 

dospelých, to sú negatíva, ktoré 

vplývajú na výchovu detí. Tieto 

okolnosti ovplyvňujú ich har-

monický vývoj. Dieťa by malo 

byť vychovávané s citmi, pocitmi 

a nielen poznatkami o svete. 

Iste, aj tie sú dôležité, ale nie 

najdôležitejšie. Aké základy 

dostanú deti v materskej škole, 

tak sa budú ďalej rozvíjať. Myslím 

si, že pre život každého človeka 

je dôležité, aby mal dostatočne 

rozvinuté životné zručnosti. 

Ak ich dostatočne u detí roz-

vinieme, bude dieťa v živote 

úspešné. Čo pre dieťa znamená 

úspech? Úspešnosť dieťaťa sa 

spája s vysokou sebaúctou. Od 

vás rodičov, ale aj od nás ped-

agógov závisí, či vychováme 

z detí osobnosti vyznačujúce 

sa sebadôverou, schopnosťou 

spolupracovať a súcitiť s inými 

ľuďmi. Pozitívna výchova sa 

zameriava na výchovu citov 

a nevychádza z násilia. Násilie 

len vyvoláva násilie. Chceme, 

aby naša materská škola bola 

pre vaše deti ako druhý domov, 

kde by sa cítili dobre, boli spoko-

jné, šťastné a milované, aby im 

nič nechýbalo, aby zažili niečo 

ako Alica v krajine zázrakov, 

kde ju neustále čakalo niečo 

nové. Nech každý deň strávený 

v našej materskej škole je dňom 

prekvapení. Správnou výchovou 

máme rozvíjať vôľu detí a to 

tak, aby sme ju nezlomili, lebo 

v takom prípade môže z dieťaťa 

vyrásť nerozmýšľajúci a bez-

citný človek. Podriadenosť vlast-

nej vôle je vlastne poslušnosť. 

Poslušné dieťa plní príkazy, 

nerozmýšľa a necíti. V pozitívnej 

výchove ide o to, aby deti boli 

tvorivé a nie iba poslušné. Len 

také deti sa môžu rozvíjať.

Akcie v našej materskej škole 

smerujú na výchovu, vzde-

lávanie a hlavne rozvoj tvorivosti 

detí, pri ktorých sa oboznamujú 

aj so sviatkami, ľudovými zvykmi 

a tradíciami. V tomto polroku si 

ich tradične zopakovali niekoľko: 

jesenná tvorivá dielňa, vystúpe-

nie našim dôchodcom k ich 

sviatku, divadelné predstavenie 

– Červená čiapočka trochu inak, 

mikulášske posedenie...

Keďže deťom, predškolákom 

sa už nechce veľmi oddychovať 

na ležadlách, vymýšľame 

v tomto čase pre ne rôzne zau-

jímavé aktivity, pri ktorých sa 

zúčastňujú dokonca aj maminy, 

ktoré majú chuť a záujem tráviť 

čas s nami, a prinášajú nám 

aj svoje nápady. Deti sú veľmi 

nadšené, nemusia spať a robia 

to, čo ich baví. Tieto aktivity si 

môžete priebežne prezerať na 

stránke Facebooku pod názvom 

Materská škola Prašice.

Ďalšou novinkou je športová 

aktivita Zumba s deťmi. Každý 

pondelok a štvrtok od 18.00 

do 19.00 hod. si môže prísť 

každý, kto má záujem zacvičiť 

si a odreagovať sa, do našej 

telocvične. Výnimočné je to 

v tom, že rodičia, ktorí majú 

záujem o zumbu a nemajú kde 

nechať svoje deti, môžu si ich 

priviesť so sebou. Športom 

a pohybovou aktivitou navyše 

podporíte zdravý vývin svojho 

dieťaťa.
I. Štefkovičová

Z materskej školy: Dieťa má aj práva, nielen povinnosti – má nárok byť spokojné

Obec Prašice v zmysle zákona č. 

131/2010 o pohrebníctve žiada 

nájomcov hrobových miest na 

miestnom cintoríne, aby si prišli 

uzatvoriť nájomné zmluvy na 

svoje hrobové miesto na Obec-

ný úrad v Prašiciach. Každému 

hrobovému miestu je pridelené 

číslo, ktoré je potrebné vedieť 

k uzatvoreniu nájomnej zmluvy. 

Toto číslo nájdete nalepené zo 

zadnej strany hrobového miesta 

na obrube, alebo pomníku. 

Nájomné zmluvy sa budú 

uzatvárať v období od 14. 11. 

2011 do 31. 3. 2012.

Týmto žiadame nájomcov hrob-

ových miest o dodržanie ter-

mínu. Nájomná zmluva sa uza-

tvára na dobu 10 rokov a výška 

nájomného je stanovená podľa 

platného VZN č. 2/2011:

a) detský hrob 5,- €
b) jednohrob 15,- €
c) dvojhrob 30,- €
d) trojhrob  45,- €

S. Dojčárová

Nezabudnite zaplatiť nájomné za hroby

Vážení farníci a spoluobčania!

 Chcel by som vás, moji farní-

ci, pozdraviť aj cez Prašické no-

vinky. Máme tu už nový cirkevný 

rok. V sobotu 26. novembra nám 

začal Advent – pekné obdobie, 

v ktorom sa pripravujeme na 

príchod Pána Ježiša počas 

Vianoc a tiež je to aj očakávanie 

Pána ako Sudcu všetkých ľudí. 

Skôr teda myslíme na stretnutie 

s Pánom v hodine našej smrti a 

to si vyžaduje prípravu, duchov-

nú očistu, pohľad do seba.

 Myšlienkou Adventu je: 

„bedlite a očakávajte Pána“, 

alebo: „pripravte cestu Pánovi“. 

Máme teda odstrániť prekážky 

v našom srdci, pretože Pán je 

už blízko, Božie kráľovstvo sa 

priblížilo. Je správne odpovedať 

na Boží príchod čistotou srdca 

a dobrými skutkami. O to väčšiu 

radosť budeme prežívať vo 

vianočnom čase, ak splníme 

tieto podmienky, ktoré od nás 

požaduje Pán. 

 Oznamujem ešte veria-

cim, že Prvé sv. prijímanie 

v našej farnosti bude 27. mája 

2012. Deti sa na tento sviatok 

a dôležitý deň v živote kresťana 

svedomite pripravujú. Mali by 

sa zúčastňovať svätých omší. 

Dostali modlitby, ktoré sa majú 

naučiť. Rodičia nech deťom, 

ktoré nie sú pokrstené vo far-

nosti Prašice, vybavia krstný list 

z farnosti, kde boli pokrstené. 

 Na začiatku som už spo-

menul prichádzajúce vianočné 

sviatky. Želám vám a vypro-

sujem od Všemohúceho Boha 

požehnané, pokojné Vianoce, 

veľa darčekov aj duchovných 

a veľa lásky. Zahŕňam vás do 

svojich modlitieb, aby vás dobrý 

Boh požehnal a ochraňoval vo 

všetkých vašich podujatiach.

váš duchovný otec

Mgr. Milan Zaujec

Príhovor dôstojného pána: „Zahŕňam vás do svojich modlitieb“
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 V školskom roku 2011/2012 

v našej škole nadobúda základ-

né vedomosti 240 žiakov, ro-

zdelených do 11 tried. Žiakom 

sa počas vyučovania, ale 

i v popoludňajších hodinách 

venuje 15 kvalifi kovaných 

pedagógov. V pedagogickom 

zbore nám nastali malé zme-

ny. Z organizačných dôvodov 

sa s nami k septembru 2011 

rozlúčila Mgr. Červená – učiteľka 

SJ pre II. stupeň a z dôvodu ot-

vorenia dvoch prvých tried sme 

prijali Mgr. Martinu Búbelovú, 

teraz triednu 1.A. V školskom 

klube detí sa tri vychovávateľky 

– Soňa Sasková, Darina Bit-

tarová a Tatiana Poloniová sta-

rajú o 68 detí, v čase od 11.00 

– 16.00 hodiny. 

 Naša škola s názvom „Škola 

blízka detskému srdcu“ pracuje 

podľa školského vzdelávacieho 

programu, ktorý umožňuje 

v rámci časovej dotácie rozšíriť 

vyučovanie o ďalší predmet 

- Mladého záchranára. Tento 

predmet sa vyučuje na celom 

I. stupni, ako i v 7. a 8. ročníku 

na II. stupni. V rámci nového 

predmetu sa naši žiaci učia 

ako postupovať v prípade hro-

ziaceho nebezpečenstva, ako 

sa bezpečne pohybovať po 

cestných komunikáciách, ako 

poskytnúť prvú pomoc v prí-

pade ohrozenia života a privolať 

prvú pomoc. Úzko spolupracu-

jeme s Integrovaným záchran-

ným systémom sídliacim 

v našej obci.

 V popoludňajších hodinách 

sa svojim žiakom venujeme 

prostredníctvom záujmových 

činností na I. stupni : Dopravný 

a Vlastivedný krúžok – Mgr. 

Miková, Šikovníček - Mgr. Búbe-

lová, Viacboj – Mgr. Aschenge-

schvantnerová, Prírodovedný 

a T-ball – Mgr. Mik a Uríková, 

Zdravotnícky – Mgr. Uríková. 

Na II. stupni : Krúžok anglick-

ého jazyka – Ing.Grácová, 

Matematický pre 5.,6. roč. – 

Mgr. Zacharová, Matematický 

pre 9 roč. – Mrg. Prochádzka, 

Počítačový – Mgr. Kupcová, 

Slovenského jazyka pre 9. roč.- 

Mgr. Hlušková, Slovenského 

jazyka pre 7. roč. a Svet rastlín 

– Mgr. Grznárová, Nemeckého 

jazyka – Ševčíková, Zdravot-

nícky –Mgr. Novanská, Florbal 

– Mgr. Dobrý, Športový a Po-

hybová príprava dievčat – Mgr. 

Kalužová a Strelecký /od 10 ro-

kov/ - p. Gajdošík. 

Členky fl orbalového krúžku 

si pod vedením Mgr. Dobrého 

na krajskom kole v Leviciach 

vybojovali krásne 2. miesto.

 V dôsledku rekonštrukcie 

školy, prebehla v našej škole 

i rekonštrukcia tried, konkrétne 

zmodernizovanie vyučovania 

prostredníctvom dataprojek-

torov, cez ktoré premietame 

výučbové CD na plátno. 

Výučbové CD nám slúžia na 

názorný výklad učiva, utvrd-

zovanie, ale i preopakovanie 

si už utvrdeného. Digitálne 

vyučovanie sa nám medzi 

žiakmi osvedčilo. Deti sa 

na takéto vyučovanie tešia 

a z názorného vyučovania si 

hravou formou oveľa viac za-

pamätajú.

 V tomto školskom roku 

sa nám pre deti podarilo 

zorganizovať tri výchovné kon-

certy : vystúpenie Dr. Bergera 

– Spomienka na ABBU a Mi-

chaela Jacksona, Fidlikanti 

- ukážka slovenských ľudových 

tradícií a moderné spracovanie 

klasickej rozprávky „O Červenej 

Čiapocke“, určené pre mladších 

žiakov. 

 Naši deviataci písali 

08.11.2011 Komparo ako 

prípravu na Testovanie 9.r. 

a 30. novembra sme im v spo-

lupráci s OU umožnili zúčastniť 

sa „ Burzy informácií o voľbe 

povolania“, ktorú organizoval 

ÚPSVaR v Topoľčanoch a mal 

by im pomôcť zorientovať sa pri 

výbere ďalšieho vzdelávania.

 Snažíme sa spolupracovať 

s rodičmi či už prostredníct-

vom internetovej žiackej knižky, 

zadávania domácich úloh 

a všetkých aktuálnych infor-

mácií týkajúcich sa života školy 

prostredníctvom našej inter-

netovej stránky a tiež zapájaním 

rodičov do mimoškolských 

aktivít ako sú : vyrezávanie 

tekvíc, balóny šťastia, zvieratká 

v škole, výstavka ovocia a zele-

niny, týždeň zdravej výživy a 

zber papiera, ktoré v škole od 

septembra prebehli. Veľmi by 

nás potešilo, keby rodičia pre-

javili svoj záujem o spoluprácu 

s nami v oveľa väčšej miere, 

pretože spolupráca rodiča 

a učiteľa má nesmierne dobré 

výsledky pri výchove a vzde-

lávaní vašich detí.
R. Miková

ZŠ informuje: Digitálne vyučovanie sa nám v škole osvedčilo

Žiaci 1.B triedy riešia dopravnú situáciu na hodine Mladého záchranára prostredníct-

vom výučbového CD

é

 Sychravé počasie, nuda v uliciach, dlhé večery. 

Čas ako stvorený na dobrú knihu. A presne takú 

nájdete v našej knižnici. Fantázia kníh vás zane-

sie do ďalekej Afriky či Etiópie, môžete obdivovať 

krásu divokých zvierat, byť súčasťou najnovšieho 

bestselleru Úsvit, alebo sa preháňať po školských 

chodbách s najväčšími šarvancami na škole. Je 

len na vás, v ktorom príbehu sa chcete ocitnúť, či 

chcete byť smutní, veselí... Pri teplom čaji a s do-

brou knihou zažijete všetko. Obecná knižnica vás 

pozýva do sveta fantázie s novými knihami, ktoré 

získala z fi nančnej dotácie Ministerstva kultúry SR 

i z rozpočtu obce. A nás veľmi teší, že čitatelia sa 

znovu radi vracajú do jej priestorov a kniha si opäť 

našla miesto v ich živote.

 Do pozornosti vám dávame aj novú básnickú 

zbierku našej rodáčky Zdenky Lacikovej POVIEM TI 

ROZPRÁVKU, ktorú venovala hlavne deťom. Nájdete 

v nej prebásnené rozprávky, povesti a báje i ilustrá-

cie malých čitateľov. Jej cena je 8,- € a zakúpiť si ju 

môžete u nás v obecnej knižnici. 
S. Dojčárová

U nás nájdete fantáziu
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Len málo ľudí na svete sa 

dožije takéhoto krásneho 

veku. 

 Len málo ľudí si svet váži 

tak, že ich nechá po sebe 

kráčať 100 a viac rokov.
 O to viac nás teší, že je 

medzi našimi rodákmi práve 

jeden taký vzácny človek. 

Jozef Michalka sa narodil 24. 

októbra 1911 v Prašiciach 

manželom Imrichovi a Kristíne 

rod. Štrbavej ako druhý zo 

štyroch súrodencov. Bolo to 

ešte za Rakúsko-Uhorska. 

 *„Moji rodičia boli veľmi 

chudobní. Keď sa im aj urodi-

lo na políčku trocha pšenice, 

tak si to sami mlátili doma 

cepami a preosievali na site 

a ovievali na vetre a tak dali 

pol vreca do mlyna zomlieť. 

Keď nemali múky, tak si 

požičiavali, že keď zomelú, 

tak vrátia.“ 

 Do školy chodil v Prašiciach 

„šesť zím“ (dvanásť rokov) 

a už od pätnástich rokov praco-

val so svojím otcom v lese ako 

drevorubač. Tam ťažko ochorel, 

z nemocnice bol na žiadosť 

vlastnej matky prepustený ako 

nevyliečený, ktorý určite um-

rie. Osud sa však odvíjal inak. 

Vyliečila ho priam zázrakom by-

linkárka.

 * „Keď som prišiel po pol 

roku k hlavnému lekárovi, 

ktorý mojej mame prehlásil: 

„On za jeden až dva týždne 

určite zomrie, jemu niet po-

moci!“, len spľasol rukami, 

chytil ma za šticu (hádam, 

aby sa presvedčil, či to pred 

ním nie je prelud) a povedal: 

„Toto je zázrak. Putuj každý 

rok k Panne Márii a ďakuj jej, 

lebo iba ona ťa mohla takto 

zázračne zachrániť! Toto je 

zázrak!“

 Viera sa Jozefovi Michalkovi 

stala dôverníčkou na celý život. 

 Oženil sa v roku 1940 so 

Zuzanou Zdichavskou a narodili 

sa mu traja synovia. Ich rodina 

nepatrila medzi majetkovo bo-

haté, ale bohatstvom ducha 

prevyšovali mnohých. S vie-

rou v Boha zvládali  zhabanie 

celého majetku v prospech JRD 

i útrapy vojny. Zo zápiskov syna 

Antona vyberáme: „Dňa 29. no-

vembra 1944 – cez druhú sve-

tovú vojnu – bola Nemcami 

organizovaná protipartizáns-

ka akcia do hôr baróna Stum-

mera. Keď šli Nemci v tento 

deň do Prašíc likvidovať 

partizánov, tak vtedy šli môj 

otec práve do mesta vozom 

na kravách predať dve svine. 

Jedna bola susedových 

Záhradných a druhá rodičov 

môjho otca. Kravu mali jednu 

svoju a druhú im požičala 

suseda Záhradná, ale to 

nebola krava, ale to bol vôl. 

Keď došli na Kamienky dolu 

nižšie skoro až pri Fatinovom 

jarku, syn susedy Záhradnej 

Jano šiel na bicykli z mesta 

Topoľčany a trval na tom, aby 

môj otec voz obrátil a vrátil 

sa domov, že im vola nedá, 

že idú Nemci do Prašíc, že 

to je jeho vôl. Otec sa mu-

sel obrátiť s vozom, aj Jano 

Záhradný im pomohol.

 A pokiaľ sa obrátili, už tam 

boli Nemci. Pýtali sa ich: par-

tizán? partizán?, oni že nie sú 

partizán. Tak im prikázali po 

nemecky „geme!“, „geme!“, 

akože choď! Museli ísť s vo-

zom pred Nemcami, lebo 

Nemci sa báli, že ich par-

tizáni budú ostreľovať z hôr. 

A tak im robili štít. Ale nič 

sa nestalo. Tak šli pred Nem-

cami až do Prašíc. Pred ich 

rozostavaným domom za-

stavili. Nemci sa pýtali, že čo 

je, oni že toto je môj dom, tu 

mám robotu. Nemci, že dobre 

a zobrali otca ako zajatca na 

školský dvor na dva dni na 

vyšetrovanie, kto je partizán.“

  Viera mu bola oporou aj 

v ťažkých chvíľach, keď stratil 

jedného zo svojich synov i keď 

ho navždy opustila manželka 

Zuzana. 

 So skromnosťou, stried-

mosťou a láskou k svojej ro-

dine prechádza etapami života 

dodnes. A aj keď odišiel z Prašíc 

v roku 2008, kedy mu už zdra-

votný stav nedovolil postarať sa 

o všetko tak, ako bol naučený, 

pre nás, občanov jeho rodnej 

obce zostane vždy súčasťou jej 

histórie a vzorom pre mnohých 

aj mladých z dnešnej doby. 

Vážený pán Michalka!

 V mene všetkých našich 

obyvateľov i vedenia obce Vám 

zo srdca prajeme, nech sa 

ešte dlho môžete tešiť teplým 

slnečným dňom a rozdávať lásku 

svojim blízkym. Nech môžete aj 

naďalej počúvať smiech svojich 

šiestich pravnúčat a piatich 

vnúčat. Nech Boh žehná Vaše 

kroky.

S. Dojčárová

* Použité z rozprávania Jozefa Michalku.

Narodil sa v Rakúsko-Uhorsku a žije až dodnes

Jozef Michalka za mladých čias

Oslava 100-tých narodenín - Jozef Michalka so starostkou Prašíc Erikou Nemešovou.
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„Mladosť je niečo, čo majú 

iba mladí, ale čo iba starí ve-

dia múdro využívať.“

slovenské príslovie

 Už v predchádzajúcich 

číslach Prašických noviniek 

sme vás informovali o založení 

Klubu jednoty dôchodcov (KJD) 

v našej obci a sme veľmi radi, že 

jej členovia – naši dôchodcovia 

– sa začali aktívne podieľať na 

dianí okolo nás. 

 Spríjemniť jeseň života sa dá 

rôznymi spôsobmi – návštevou 

divadelných predstavení, 

rôznych kultúrnych pamiatok, 

termálnych kúpalísk, ale i za-

pájaním sa do aktivít v obci. 

A presne takéto možnosti využili 

aj naši seniori. Z mnohých ak-

tivít spomeniem napr. návštevu 

zámku Schönbrunn v Rakúsku, 

ale i termálnych kúpeľov Horné 

Saliby, muzikálu Ôsmy sveta-

diel a divadelného predstave-

nia Statky-zmätky v Bratislave, 

divadelného predstavenia Mo-

drá ruža. Aby sme nestrácali 

kondičku, zapojili sme sa i do 

Okresných športových hier 

v obci Hrušovany, odkiaľ sme 

si vďaka Boženke Pešlovej 

priniesli medailu za vrh guľou 

do diaľky. 

 Našou snahou je však 

v prvom rade byť aktívni tu, 

v našej obci. Veru, nezaháľali 

sme ani v tejto oblasti. Ruky 

k dielu sme priložili pri or-

ganizovaní stretnutia auto-

moto veteránov na Duchon-

ke, pri výzdobe kostola 

k vďakyvzdaniu, pripravili sme 

občerstvenie pre dôchod-

cov v Mesiaci úcty k starším 

a aktívne sme reprezentovali 

Prašice na Dni vidieckych žien 

v Krušovciach. Vďaka za po-

moc pri všetkých týchto akciách 

patrí najaktívnejším členom 

združenia: Márii Pešlovej, 

Božene Pešlovej, Hedvige 

Novotnej, Jane Labudovej, 

Jaroslavovi Polákovi, Helene 

Palušovej, Ľudmile Kilianovej. 

Snahou KJD je tiež starať sa 

o zabezpečenie kúpeľnej sta-

rostlivosti, ktorú sa nám pre rok 

2011 podarilo zaistiť so zľavou 

piatim našim členom.

V budúcnosti by sme radi po-

mohli obci aj v oblasti údržby 

verejných priestranstiev, cintorí-

na, pripravili posedenia seniorov 

pri hudbe, lekárske prednášky 

a poradenstvá v rôznych oblas-

tiach a navštevovali osamelých 

občanov. Akúkoľvek pomoc 

a dobré nápady na zlepšenie 

našej činnosti radi uvítame. 

Záleží nám na tom, aby i napriek 

ťažkostiam i zdravotným problé-

mom mali naši členovia radosť 

zo života a tešili sa i z drobných 

maličkostí.
M. Novotná

predsedníčka KJD

Naši dôchodcovia začínajú aktívne žiť

MUDr. Igor Hupka, nar. 

v Topoľčanoch, má 45 rokov.

V roku 1992 ukončil štúdium 

na Lekárskej fakulte UK v 

Bratislave ako všeobecný lekár. 

Po ukončení štúdia pracoval na 

chir. oddelení v Partizánskom, 

neskôr v NsP Topoľčany a potom 

v súkromnej chirurgickej am-

bulancii. V rámci postgraduál-

neho štúdia získal atestáciu v 

odbore chirurgia a nadstavbu 

z laparoskopickej chirurgie.

V auguste tohto roku po smrti 

MUDr. Markecha, bolo vydané 

povolenie lekárom VUC Ni-

tra spoločnosti MED-DREAM 

PLUS, v ktorej bol zamest-

naný, poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti v odbore - ambu-

lancia všeobecného lekára s 

výkonom činnosti OZS Prašice.

Aké boli začiatky v našom 

zdravotnom stredisku?

Čo sa týka nástupu, je to vždy 

tak,ako keď príde nový človek 

do nového prostredia, ale 

myslím si, že sme to zvládli 

v celku dobre. Ľudia v regióne 

sú fajn a my sa snažíme, 

aby pacienti boli spokojní.

Aké máte plány do budúc-

nosti?

V budúcnosti sa budeme snažit, 

aby OZS ďalej plnilo svoju funk-

ciu a zostalo aj naďalej pre 

pacientov z Prašíc a okolitých 

obci. Určite budeme nápomocní 

pani starostke Nemešovej pri 

rekonštrukcii budovy, ktorá mo-

mentálne vynakladá maximálne 

úsilie na to, aby tento projekt 

bol zrealizovaný čo najskôr.

Aký je Váš názor na súčasnú 

situáciu v zdravotníctve na 

Slovensku?

Momentálna situácia v zdravot-

níctve je vážna. Samozrejme, že 

práca lekára nie je ohodnotená 

tak, akoby mala byť a zvýšenie 

platov o 300,- EUR sa zdá byť 

neprimerané, ale na druhej 

strane si treba uvedomiť, aká 

je situácia v našej spoločnosti 

a zamyslieť sa nad tým, že 

väčšina ľudí v regiónoch ako 

je aj tento, zo spomínaných 

peňazí žije.

Čo odkážete našim spolu-

občanom?

Do budúcnosti sa budeme 

snažiť, aby pacienti boli spo-

kojní s poskytovaním zdravot-

nej starostlivosti a chceme im 

pripomenúť, že je potrebné 

myslieť aj na prevenciu. 
S MUDr. Hupkom sa rozprávala

I. Štefkovičová

Predstavujeme vám: MUDr. Igor Hupka, nový obvodný lekár

Deň vidieckych žien v Krušovciach

MUDr. Igor Hupka
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V osemsmerovke nájdite 25 známych priezvísk z Prašíc.

V tajničke sa skrýva známy prašický rodák.

OsemsmerovkaVtipná rubrika

8

Rodinka Pastvová - malá Viktória bola 

statočná aj pred čertom

Palko Novotný na Mikuláša 

čakal celý večer

Nelinka Križanová zvládla večernú 

návštevu s pomocou maminky.

Mikuláš sa zastavil aj v Okšovom Mlyne, 

aby potešil Barborku Glosovú.

U Klukovcov sa 

zišlo kopec detí.

Hráč OFK Prašice hovorí 

súperovi: „Veď ti vravím, náš 

brankár chytí všetko. RTL, Novu, 

Markízu...“

Vtipnú rubriku pre vás pripravila

D. Bariaková

MikkMikMikM lálálálál š sš sšš a za zzastastaviavil al aj vvvvvvvvvvv kOkOkkkkkOkOkkOkkkšovšovšovšovšovšovšooššovš vomommmomom om omom MlyMlyMlMlMlMlyMlyyMlyyM yynenenennne,ne,ene,e, 

Dočkali sa i Janko, Hanka a Terezka Jakubovci.

Nájdi 7 rozdielov
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Pochvala:
patrí členom Kynologického

klubu Prašice za vzornú 

reprezentáciu obce v športovej 

kynológii na Slovensku. Svo-

jou cieľavedomosťou, s akou 

budujú nový cvičný areál, ale 

aj získavajú sponzorov na 

všetky organizované podu-

jatia, dávajú vzor ostatným 

obecným športovým orga-

nizáciám. Prajeme im ešte 

veľa úspechov.

Pokarhanie:

si zaslúžia občania Prašíc, 

ktorí systematicky parkujú via-

cerými autami (aj nákladnými) 

na chodníkoch nielen pred 

svojím domom, ale zabraňujú 

aj voľnému prechodu po chod-

níkoch a často i po cestných 

komunikáciách. Ako príklad 

uvádzame podnikateľa Pe-

tra Paluša z Budovateľskej 

ulice a Pavla Suchoňa 

z Budovateľskej ulice.

Zaslúžia si to

S návrhom i realizáciou nového dizajnu 

vašich príbytkov vrátane tapetovania, 

maľovania a iných bytových úprav

vám pomôže Bc. Radoslava Ďatková t.č.: 

0905 258127.

Vybrať si môžete zo širokej ponuky 

dekoračných tapiet, fototapiet 

a dizajnových nálepiek od slovenských 

a nemeckých výrobcov. Chcete prekvapiť 

blízku osobu, alebo hľadáte originálny 

darček? Tak neváhajte a využite kvalitné 

služby za dostupnú cenu. 

Chcete zmeniť interiér
a neviete ako?

Prašickú pizzériu v budove 

Obecného úradu už hádam 

nemusíme predstavovať. 

Avšak od septembra tohto 

roka sa pracovalo na jej no-

vom šate. Z „podzemných“ 

priestorov sa síce presunula 

len o pár metrov vyššie, ale za 

to nadobudla nový, modernejší 

imidž. A tak od novembra táto 

zrekonštruovaná prevádzka 

otvára svoje dvere hlavne pre 

nefajčiarov. Ideálna je tiež pre 

rodinky s deťmi, keďže na nich 

čaká pripravený pekný detský 

kútik. Samozrejme sa zachova-

la široká ponuka chutnej pizze 

aj s dovozom až domov. 

Veď sa presvedčte sami! Na 

vašu návštevu sa už nedočkavo 

teší celý kolektív Pizzérie Jolly.

Otváracie hodiny:

Pon:  zatvorené

Uto: 15:30 – 21:30

Str: 15:30 – 21:30

Štv: 15:30 – 21:30

Pia: 15:30 – 23:30

Sob: 15:30 – 23:30

Ned: 15:30 – 21:00

Viac info a možnosť rezervácie 

stolov na t.č.: 0948/622 117

D. Bariaková

Prašická pizzéria opäť otvorená

Moderný interiér Pizzérie Jolly

Večne otvorená brána pred rodinným domom Sucho-

ňovcov je prekážkou, ktorú musia chodci - aj mamičky 

s kočíkmi obchádzať po ceste (brána je totiž zaistená)

Neustále parkovanie viacerými autami na ceste 

pred domom podnikateľa Petra Paluša vyvoláva 

čoraz častejšie nepriaznivé ohlasy.

Pozývame vás do novoot-

vorenej čajovne, ktorá je 

v prevádzke od 20. septem-

bra 2011 v priestoroch OÚ 

Prašice.

Prečo prísť do čajovne?

Strávite príjemné chvíle, vy-

chutnáte si rôzne druhy čajov 

a spoznáte tak i nové chute. 

Popritom si môžete prečítať 

dobrú knihu. Na rodiny 

a kolektívy čakajú zaujímavé 

spoločenské hry. A navyše je 

možný nákup darčekových 

predmetov a čajového 

príslušenstva.

váracie hodiny:

Po Zatvorené

Ut  Zatvorené

St 12:00 – 18:00

Št 12:00 – 18:00

Pi 12:00 – 21:00

So 14:00 – 21:00

Ne 14:00 – 21:00

Klub hier pre deti:

Pi 16:00 – 18:00

(od 10 rokov)

So 14:00 – 16:00

(do 10 rokov)

Spríjemnite si nielen 

chladné dni so šálkou 

dobrého čaju! 

D. Bariaková

Voňavá šálka čaju pre vás
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 Druhý polrok 2011 bol pre 

nás v prvom rade pracovný, ale 

aj úspešný. Svedčia o tom všet-

ky nasledovné aktivity našich 

kynológov. Štyria naši psovodi 

aj so psami koncom júla ab-

solvovali 3-dňové sústredenie 

v Handlovej. Následne počas 

festivalu OSM Duchonka osem 

dobrovoľníkov z našich radov 

vykonávalo 2 noci strážnu služ-

bu. Na žiadosť starostky sme 

sa tiež zapojili do hľadania 

nezvestného Mira Procházku. 

Sedem našich psovodov sa 20. 

augusta obohatilo o nové po-

znatky počas školenia v Alek-

šinciach. Zároveň sa koncom 

leta náš psovod Erik Grežďo so 

sučkou Keisy zúčastnil letného 

výcvikového tábora talentova-

nej mládeže v Malom Lapaši. 

Veľmi pozitívnou správou je, 

že sa konečne rozbehli práce 

na pripravovanom cvičisku. 

Od konca augusta do začiatku 

novembra prebiehalo kopanie 

kanálov a osadzovanie stĺpov 

na ohradu, ktoré sme získali 

prostredníctvom troch brigád 

v Tesároch. Za zmienku stojí, že 

náš výcvikár fi gurant Ing. Dušan 

Pálenik sa zúčastnil školenia 

v Malom Lapaši a úspešne ho 

absolvoval.

 Ako aj pominulé roky, tak aj 

tento rok sme sa zúčastnili Zo-

borskej kynologickej ligy (ZKL). 

Tento ročník bol pre nás najťaž-

ší, lebo sme nastúpili s mladými 

a neskúsenými psami. Napriek 

tomu sa nám ju podarilo opäť 

vyhrať a to zásluhou kvarteta 

psovodov Petra Detka, Erika 

Grežďa, Milana Duchoňa i Jána 

Sedmáka, ktorí hrdo reprezen-

tovali KK Prašice.

 Tohtoročná ZKL prebehla 

počas piatich kôl nasledovne:

1.kolo – 27.8. Alekšince – pr-

venstvo si odniesol Milan Du-

choň so psom Xarom, Ján Sed-

mák a jeho Bona obsadili 10. 

miesto. Ako klub sme sa ocitli 

na 3.mieste.

2.kolo – 10.9. Čakajovce – Ján 

Sedmák s Bonou na 1.mies-

te a Erik Grežďo s Keisy na 

2.mieste. Aj medzi klubmi sme 

sa dostali na 2.miesto.

3.kolo – 17.9. Zbehy – na 

3.mieste skončil Ján Sedmák 

a na 8. mieste Peter Detko 

s Kity. Po tomto kole sme sa 

vyšvihli na 1.miesto spomedzi 

zúčastnených klubov.

4.kolo – 1.10. Prašice - na 

miestnom futbalovom štadióne 

sa uskutočnil jubilejný 20. ročník 

Preteku prašických kynológov 

so zadaním skúšky. Pretekalo 

sa v troch kategóriách, pričom 

v dvoch z nich malo zastúpenie 

sedem prašických psovodov. Po 

tvrdých rokoch trénovania sa 

Erikovi Grežďovi a Františkovi 

Kučmovi podarilo spraviť skúšky 

SVV1 a Ľubici Bruchatej SVV2. 

Na stupeň víťazov vystúpil Ján 

Sedmák a na druhom mieste 

skončil Erik Grežďo. V kategórii 

SVV2 sa víťazkou stala Ľubica 

Bruchatá a jej Rendy.

5.kolo – 15.10. Nitra – 1.mies-

to obsadil Ján Sedmák a na 

4.mieste skončil Milan Duchoň.

Za tieto skvelé výsledky sa pod-

písala nielen tvrdá drina, ale 

aj podpora tých, ktorí za nami 

stoja. Preto naše slová vďaky 

patria PPD Prašice, OÚ Prašice 

a fi rme Varga s.r.o. za pomoc 

pri budovaní cvičáku. Zároveň 

by sme chceli poďakovať spon-

zorom, vďaka ktorým sa usku-

točnil tohtoročný pretek: Marek 

Matejov - ZOOCHOV, predajco-

via krmív Marián Benko – Klá-

tová Nová Ves, Fa Discovery 

Zuzana, OÚ Prašice, Nitriansky 

samosprávny kraj, Topec a.s., 

Jacovská pekáreň Božik.

V ďalšom roku máme v pláne 

ukončiť práce na novom 

cvičisku a začať tam trénovať, 

aby sme sa už nemuseli tlačiť 

s futbalistami. V júni 2012 us-

poriadame Majstrovstvá Slo-

venska v brannom viacboji 

kynológov. Ako každý rok, tak 

aj tento ukončíme silvestrov-

ským výstupom kynológov 

na Panskú Javorinu, ktorý sa 

uskutoční 30.decembra. Týmto 

Vás všetkých pozývame.
P. Detko

D. Bariaková

Nezastaviteľní prašickí kynológovia

Zľava Erik Grežďo, Ján Sedmák, Milan Duchoň, Peter Detko - členovia víťazného tímu ZKL.

Práce na novom cvičisku pokračujú.
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V tento krásny vianočný čas
prihovárame sa zas.
Želáme vám veľa lásky, spokojnosti, 
všetko dobré v každom čase dosýtosti.
Hojné Božie požehnanie,
v dobrom stále vytrvanie.
By sme sa vždy vedeli pochopiť
a tak krásne medziľudsky žiť.
V novom roku veľa sily,
zdravia, šťastia v každej chvíli.
Aby sme sa v úcte mali
a priateľsky vždy stretávali.

Obec Prašice
svojim občanom
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Základnými podmienkami fun-

govania akejkoľvek súťažnej 

športovej činnosti sú: talent, 

záujem, odborné vedenie, 

zodpovednosť, organizácia, 

priestory, fi nancovanie. 

Rozoberme si v krátkosti tieto 

činnosti v OFK Prašice:

Talent – to, že v našej obci sa 

rodia deti s talentom pre futbal, 

dokázali naše mládežnícke 

družstvá v minulých obdobiach, 

keď sa umiestňovali na popred-

ných miestach v tabuľkách 

svojich súťaží. Dôkazom je 

napríklad aj skutočnosť, že 

počas letnej prestávky odišli 

traja chlapci na hosťovanie do 

Topoľčian, kde chcú hrať prvú 

ligu. Samozrejme, takýto zásah 

do kádra sa musel prejaviť aj 

na celkovom umiestnení žiakov 

v súťaži. Napriek tomu, v tejto 

vekovej kategórii nejde (a ani 

nemôže ísť) primárne o výsled-

ky, ale o prebudenie záujmu 

o šport u najmenších detí. Preto 

je pozitívom, pokiaľ má o naše 

futbalové nádeje interes aj 

„väčší“ klub.

Záujem – veľmi dôležitý faktor, 

ktorý v poslednom období ako-

by vyprchal z našich futbalistov, 

zvlášť u dorastencov a dospe-

lých. Dorastenci odchádzali 

na niekoľko súťažných 

zápasov v neúplnej 

zostave. 

Odborné ve-

denie – tréne-

ri – v našich 

p o d m i e n -

kach veľmi 

c h ú l o s t i v á 

záležitosť. Tri 

m l á d e ž n í cke 

družstvá tré-

noval v jarnom 

období jeden tré-

ner, čo je pre súdržnosť 

kolektívu a výkonnosť družstva 

nedostačujúce. V jesennej časti 

súťaže si trénovanie rozdelili 

dvaja tréneri tak, že jeden vie-

dol prípravku a dospelých, kým 

druhý starších žiakov a dorast. 

Stalo sa, že dorastenci išli 

odohrať svoj majstrovský zá-

pas bez trénera (N. Blatnica). 

V tejto situácii sa však núka aj 

myšlienka, či nezáleží bývalým 

úspešným futbalistom, ktorí už 

aktívne nehrajú, na budúcnosti 

prašického futbalu, kde majú 

svoje deti, prípadne vnúčence. 

Hádam nie je tak veľa venovať 

možno hodinu – dve zo svojho 

času (ktorého, samozrejme, 

v dnešnej dobe nemá nikto 

nazvyš) pre pomoc klubu, 

ktorý to v dnešných podmien-

kach skutočne potrebuje. Nie 

je riešením prísť v nedeľu ako 

divák, skritizovať a „spokojný“ 

odísť domov, veď mňa sa to 

netýka... Alebo áno? 

Zodpovednosť – ak niekto bez 

vážneho dôvodu nechodí pravi-

delne na tréningy a niekedy 

vynechá dokonca aj zápasy, 

nedá sa očakávať, že v stret-

nutiach, v ktorých takýto „hráč“ 

nastúpi, podá adekvátny, 

plnohodnotný výkon (zvlášť 

vypuklý faktor v A-mužstve). 

V prípravnom období na je-

sennú časť súťaže odohralo 

A-mužstvo tri turnaje. Dvakrát 

sme získali prvé miesto a raz 

štvrté miesto. Zdalo 

sa, že

mužstvo je pre majstrovstvo 

okresu dobre pripravené. 

Prvý zápas s Tovarníkmi však 

mužstvo nezvládlo a prehralo 

1:4. Pod tento výsledok sa ne-

malou mierou podpísal 

Festival Orange Summer 

na Duchonke, ktorého sa 

zúčastnila väčšina futba-

listov. Postupne sme strie-

davo odohrali lepšie, ale aj 

slabšie zápasy, čo sa preja-

vilo na konečnom umiestnení. 

Slabšia fyzická pripravenosť 

a kondícia sa prejavili najmä 

v druhých polčasoch zápasov, 

keď mužstvo nedokázalo udržať 

priaznivý výsledok, prípadne 

zabojovať o zvrat, keď prehráva-

lo (N. Blatnica, Bojná, Oponice). 

Podľa trénera má mužstvo na 

viac, ale všetci hráči musia na 

sebe počas zimnej prestávky 

zodpovedne popracovať.

Organizácia – OFK má vyt-

vorený výbor, ktorý by mal 

zabezpečovať hladký chod 

celého klubu. Žiaľ, výbor ne-

pracuje podľa náplne, ktorú 

konkrétna funkcia zahŕňa, ale 

niektorí členovia sa dlhodobo 

nezúčastňujú ani na organizácii 

súťažných zápasov. 

Priestory a materiálne 

vybavenie – na prípravu 

a súťažné zápasy sú k dispozí-

cii: hlavná hracia plocha, tré-

ningové a multifunkčné ihrisko, 

ktoré sú vždy perfektne prip-

ravené. Kabíny na prezliekanie 

sú pre všetky kolektívy náležite 

vybavené potrebným 

zariadením. Dl-

h o d o b ý m 

problémom 

je, že osadené bojlery nedokážu 

zabezpečiť pre družstvá dosta-

tok teplej vody na osprchovanie 

sa po tréningu, či po zápase. 

Ďalším problémom, ktorého od

kladanie (prehliadanie) môže 

situáciu iba zhoršiť je zatekanie 

poškodenej strechy, ktorá 

potrebuje bezodkladnú opravu.

Financovanie – činnosť OFK 

zabezpečuje po fi nančnej strán-

ke obecný úrad. Či tieto pros-

triedky sú adekvátne využité 

na chod všetkých kolektívov, 

kontroluje tiež obecný úrad. Je 

však na zamyslenie, že z nášho 

OFK odchádzajú talentovaní, 

alebo „hotoví“ futbalisti do 

iných klubov aj ZADARMO (prí-

padne za „adekvátnu“ náhradu 

– futbalovú loptu a pod.) a keď 

chceme, aby sa títo hráči vrátili, 

musíme za nich zaplatiť, alebo 

sa ich vzdať, pretože nám nikto 

zadarmo futbalistu nedá ani 

nevráti.

Z týchto zopár uvedených 

skutočností vyplýva, že po 

úspešných rokoch prašického 

futbalu prišiel čas, kedy sa 

treba zamyslieť nad tým, kde 

sa stali chyby. Bude nesmier-

ne ťažké pokúsiť sa tieto chy-

by odstrániť, vytvoriť kolektív 

dobrovoľných funkcionárov, 

ktorí v spolupráci s obecným 

úradom, trénermi a samotnými 

hráčmi od najmladších až po 

dospelých budú robiť všetko 

preto, aby sa futbal, v jed-

nej z najväčších obcí nášho 

okresu dostal tam, kde po-

sledné roky bol. Táto otázka 

je aktuálna hlavne z dôvodu, 

že dobrovoľní funkcionári, 

ktorí mnoho rokov pracovali 

pre úspešný chod tejto (dá sa 

povedať jedinej) každonedeľnej 

športovo-spoločenskej zábavy 

v obci už odišli, alebo postupne 

odchádzajú. Keďže Obecný 

Kam kráčaš, prašický futbal?

1

1

1

1

1

1

1
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futbalový klub obce Prašice je 

občianske združenie v zmysle 

zákona o združovaní občanov, 

jeho osud bude závislý od nad-

chádzajúcej výročnej členskej 

schôdze, ktorá sa uskutoční 

7.1.2012 v priestoroch kultúrne-

ho domu, na ktorej by sa všetci, 

či už členovia OFK, alebo tí, 

ktorým osud prašického futbalu 

nie je ľahostajný, mali zúčastniť 

a povedať svoj názor na otázku: 

Kam kráčaš, prašický futbal?

Touto cestou chceme 

zároveň poďakovať 

za dlhoročnú funk-

cionársku činnosť v prašickom 

futbale bývalému trénerovi, 

predsedovi, podpredsedovi a 

vedúcemu mužstva p. Pavlovi 

Chmelárovi. Poďakovanie patrí 

aj bývalému predsedovi 

OFK p. Pavlovi Zdi-

chavskému. Želáme 

im do ďalšieho života veľa zdra-

via a osobnej pohody, aby si aj 

bez funkcionárskych povinností 

mohli užiť radosť z dobrého fut-

balu nielen na štadióne OFK 

Prašice. 
V. Režo

Aktuálna tabuľka
MO - dospelí

Aktuálna tabuľka
MO – Dorast - skupina A

Aktuálna tabuľka
MO – Žiaci - skupina A

Aktuálna tabuľka
MO – Mladší žiaci a prípravka

Klub Z V R P Skóre Body + Body

1. Solčany 15 12 1 2 49 : 15 37 13

2. Tovarníky 15 10 3 2 33 : 14 33 15

3. Veľké Bedzany 15 10 3 2 32 : 13 33 9

4. Krušovce 15 10 1 4 32 : 16 31 10

5. Urmince 15 7 5 3 30 : 23 26 -1

6. Veľké Dvorany 15 7 2 6 21 : 18 23 -4

7. Bojná 15 6 3 6 27 : 30 21 0

8. Preseľany 15 5 3 7 24 : 23 18 -6

9. Ludanice 15 5 3 7 24 : 28 18 -3

10. Prašice 15 5 2 8 22 : 34 17 -7

11. Práznovce 15 5 1 9 22 : 39 16 -8

12. Oponice 15 3 6 6 21 : 28 15 -6

13. Hrušovany 15 4 3 8 18 : 29 15 -6

14. Nemčice 15 4 2 9 18 : 28 14 -7

15. Nitrianska Blatnica 15 3 3 9 20 : 37 12 -9

16. Krnča 15 3 1 11 16 : 34 10 -11

Klub Z V R P Skóre Body + Body

1. Radošina 12 10 1 1 52 : 13 31 16

2. Veľké Bedzany 12 10 0 2 60 : 19 30 9

3. Jacovce 12 8 2 2 56 : 20 26 11

4. Veľké Dvorany 12 8 2 2 45 : 17 26 8

5. Závada 12 7 2 3 45 : 21 23 5

6. Veľké Ripňany 12 7 2 3 41 : 17 23 2

7. Nitrianska Blatnica 12 6 2 4 35 : 27 20 -1

8. Prašice 12 4 0 8 21 : 42 12 -6

9. Krtovce 12 3 1 8 18 : 47 10 -5

10. Bojná 12 3 1 8 17 : 52 10 -5

11. Tovarníky 12 3 0 9 23 : 50 9 -12

12. Tesáre 12 2 0 10 9 : 63 6 -12

13. Nemčice 12 0 1 11 15 : 49 1 -17

Klub Z V R P Skóre Body + Body

1. Bojná 10 9 1 0 70 : 1 28 10

2. Tovarníky 10 9 0 1 91 : 5 27 9

3. Nitrianska Blatnica 10 7 2 1 33 : 16 23 5

4. Radošina 10 6 0 4 18 : 21 18 3

5. Norovce 10 5 0 5 25 : 29 15 0

6. Prašice 10 4 1 5 28 : 26 13 1

7. Jacovce 10 3 0 7 19 : 51 9 -6

8. Krtovce 10 2 2 6 9 : 42 8 -7

9. Veľké Bedzany 10 2 1 7 16 : 40 7 -5

10. Veľké Ripňany 10 2 1 7 26 : 68 7 -5

11. Kuzmice 10 1 2 7 6 : 42 5 -10

Klub Z V R P Skóre Body + Body

1. Oponice 9 7 2 0 43 : 6 23 8

2. Radošina 8 7 1 0 33 : 9 22 10

3. Tovarníky 9 4 1 4 21 : 14 13 1

4. Krnča 8 3 2 3 20 : 13 11 -1

5. Prašice 8 3 1 4 12 : 19 10 -2

6. Bojná 9 2 1 6 13 : 30 7 -5

7. Nitrianska Blatnica 9 0 0 9 3 : 54 0 -15
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 manželstvo uzavreli 

strieborné svadby

narodili sa

navždy nás opustili

životné jubileá

Jozef Baláž a Lucia Lakomčíková

Marek Godál a Andrea Vaňová

Ján Belaň a Mgr. Katarína Hustá

Tomáš Schmidt a Ing. Gabriela Vaňová

Mgr. Ivan Streďanský

a Ing. Roberta Žukauskaite 

Michal Lacika a Petra Maňaková

Jozef Šimon a Lucia Grežďová

Veľa lásky a šťastia na spoločnej

ceste životom!

Bohumil Antala a manž. Aurélia,

r. Gáliková

Ivan Uhlár a manž. Mária, r. Zdychavská

Miloš Bisák a manž. Janka, r. Laciková

Blahoželáme a prajeme ešte veľa 

spoločne prežitých rokov v zdraví

a v láske! 

Karolína Grzárová

Ema Palušová

Timea Bartová

Deťom želáme krásne detstvo

plné lásky, šťastia a zdravia.

Adriana Jakubová 32 r.,

František Šiftár 78 r.,

Helena Paulovičová 70r.,

Ladislav Okša 63 r.,

Oľga Dorušiaková 71 r.,

Alexander Paluš 90 r.,

Vilma Palušová 75 r.,

Jaroslav Krasuľa 53 r.,

Ľubomír Števanka 61 r.

Pozostalým vyslovujeme

úprimnú sústrasť.

 60 
Pavol Šimon, Jozef Smutný,

Tibor Dežerický, Rudolf Paluš,

Viktor Vatrska, Jozef Kuchar,

Dušan Kovačik, Karol Michalka,

Koloman Nemeš, Mária Palušová,

Jozefína Okšová, Jana Okšová, 

Emília Martinčeková, Zdenak Barteková

Mária Košecová, Elena Štefkovičová,

Veronika Kovačiková, Mária Palušová,

Ing. Stanislav Zdichavský

 70 
Vladimír Režo, Dezider Hruboň, 

Ján Gorčík, Štefan Záhradný,

Dominik Okša, Ernest Barta,

Mária Palušová, Erika Golská, Etele 

Palušová,

Lýdia Štefkovičová, Ernestína Bajzíková

Blahoželáme a prajeme ešte veľa 

spoločne

prežitých rokov v zdraví a v láske!

 80 
Štefan Štefkovič, Emil Mahrik,

Rozalia Kobidová, Otília Okšová

 90 
Mária Záhradná

Všetkým jubilantom srdečne 

blahoželáme!


