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 Vážení spoluobčania,  rodáci 
a priaznivci našej obce,

 Prašice sú krásne. Sú krásne 
nielen svojou polohou a  jej 
okolím, upravenými domami, 
ale hlavne dobrými a  praco-
vitými ľuďmi.
 A  práve naši občania nám 
dali dôveru, aby sme riadili 
obec počas druhého voleb-
ného obdobia. V  tomto vy-
daní Prašických noviniek by 
som chcela zhodnotiť nie-
len uplynulý rok, ale aj moje 
štvorročné pôsobenie vo 
funkcii starostky obce. Počas 
tohto takmer štvorročného 
obdobia som sa snažila do 
dôsledkov plniť svoj volebný 
program, čo však nebolo vždy 
možné.

Nedofi nancovanie obcí trvá 
desaťročia
  Tak ako vo väčšine obcí na 
Slovensku, tak aj v našej obci 
nie je možné uspokojiť všetky 
potreby obyvateľov, nech by 
boli akokoľvek oprávnené, 
a to v dôsledku nedofi nanco-
vania obcí a  miest zo strany 
štátu pretrvávajúceho už dlhé 
desaťročia. O to dôležitejšie je 
zháňať peniaze do obecnej 
kasy všetkými silami a  míňať 
ich rozumne, systémovo 

a efektívne.
 Vzhľadom na stav základnej 
infraštruktúry v našej obci sú 
priority jasné. Vychádzajúc 
z Programu hospodárskeho 
a  sociálneho rozvoja je to 
dobudovanie sietí, ktoré by 
v  21. storočí nemali chýbať 
v  žiadnej väčšej obci. Ide 
o kanalizáciu, chodníky, cesty, 
osvetlenie, protipovodňovú 
ochranu, obnovu kultúrnych 
pamiatok, rozvinutý cestovný 
ruch, služby a  mnohé ďalšie. 
Na fi nančné zabezpečenie 
cieľov, úloh a  aktivít obec 
využíva fi nančné prostried-
ky predovšetkým z  rozpočtu 
obce, z  rozpočtu miestnej 
akčnej skupiny, mikroregiónu, 
z  rozpočtu samosprávneho 
kraja, zo štátneho rozpočtu, 
z fondov Európskej únie.

Podarilo sa nám
 Mojou hlavnou prioritou 
napriek všetkým problémom 
je zvyšovanie kvality živo-
ta a  bývania v  obci, pomoc 
tým, ktorí sú na to odkázaní, 
a  zamedzenie poklesu počtu 
obyvateľov. Rozvoj našej 
obce z  veľkej časti závisí od 
čerpania fi nančných pros-
triedkov z  eurofondov, resp. 
z rozpočtu SR. Snažíme sa byť 
pružní a  promptne reagovať 
na vychádzajúce výzvy.
 Takýmto spôsobom sa 
nám darí vybudovať v  obci 
digitálny kamerový systém 
s 25 kamerami. V  týchto 
dňoch sme podpísali Zmluvu 
o  poskytnutí nenávratného 
fi nančného príspevku s  Mi-
nisterstvom pôdohospo-

dárstva a  rozvoja vidieka 
SR na projekt Modernizácia 
technického vybavenia učeb-
ní v základnej škole, prioritou 
ktorého je investovanie do 
vzdelania a  odbornej prípra-
vy, zručností a celoživotného 
vzdelávania prostredníctvom 
vzdelávacej a  výcvikovej in-
fraštruktúry. Z  Ministerstva 
vnútra sme získali dotáciu 
na projekt Stavebné úpravy 
a  udržiavacie práce budovy 
Požiarnej zbrojnice. Z  Úradu 
vlády SR sme získali dotáciu 
na vybudovanie detského 
ihriska – oddychovej zóny pre 
deti v  areáli MŠ a  pre žiakov 
ZŠ dotáciu na nákup špor-
tovej výbavy.

Na dotácie stále čakáme
 Nie všetko však ide hladko. 
Z  Environmentálneho fon-
du sa nám nepodarilo už po 
tretíkrát získať dotáciu na tzv. 
suché poldre – kanalizačné 
prípojky dažďovej kanalizácie 
na podpovrchové odvedenie 
vody zo záchytného zaria-
denia prívalových vôd na ul. 
Slnečná s  ich napojením do 
dažďovej kanalizácie, ani na 
intenzifi káciu a  dobudovanie 
čistiarne odpadových vôd. 
 V  súčasnosti čakáme na 
výzvu „Energetická efektív-
nosť vo verejných budovách“, 
ktorá bude vyhlásená v  au-
guste. Predmetom tohto pro-
jektu je rekonštrukcia budovy 
kultúrneho domu.
 Taktiež pripravujeme pro-
jekt rekonštrukcie stavby 
domu smútku a  výstavbu 
prístrešku. 

 Na výstavbu lávky cez po-
tok a pokračujúci chodník na 
Nemečkovskej ceste má obec 
pripravené vlastné zdroje fi -
nancovania.

V  tomto vydaní Prašických 
noviniek sa pokúsim zhod-
notiť nielen uplynulý rok, 
ale aj moje pôsobenie vo 
funkcii starostky obce počas 
druhého volebného obdobia.

STRUČNÝ VÝPIS NAJVÄČŠÍCH 
INVESTIČNÝCH PROJEKTOV 
OBCE 

Rok 2015

• výstavba novej žumpy pre 
penzión Fortunato 
• obstaranie kamerového 
systému v obci
• nákup traktora Zetor majer 
80 s príslušenstvom
• výstavba chodníka na ul. 
Nemečkovská
• čiastočná rekonštrukcia ul. 
Mládežnícka
• rekonštrukcia a  moder-
nizácia športových kabín
• výstavba čerpacej stanice 
na Duchonke a  tlaková sto-
ka splašková z  ČS Duchon
ka v dĺžke 1166 m 

Rok 2016
• pre kultúrny dom bola za-
kúpená elek-trická pec TPE-2
• vybavenie kuchyne – príbo-
ry, poháre, taniere ...
• ozvučenie kinosály 
• doplnenie miestneho roz-
hlasu
• oprava podlahy v  Zdravot-
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Z práce poslancov 
obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zasadlo od posledného 
vydania Prašických noviniek päťkrát.

Dňa 14.12.2017

Schválili:

• viacročný programový rozpočet obce Prašice na 

 roky 2018, 2019 a 2020 

• Rozpočtové opatrenie č. IX/2017

• Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

• VZN č.5/2017 o miestnom poplatku za komunálne 

 odpady a drobné stavebné odpady

• VZN č.6/2017 o  určení podrobnosti fi nancovania 

 a výšky fi nančných prostriedkov určených na mzdy 

 a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťaťa školského zaria-

 denia, zriadených obcou Prašice

• uzatvorenie Zmluvy o  budúcej kúpnej zmluve na 

 pozemok pod transformačnou stanicou pre stavbu: 

 PE Prašice, zakabelizovanie VNS,TS,NNK“

• refundáciu fi nančných nákladov v  súvislosti 

 s  udržiavacími prácami v  PJ cukrárne p. Bobockej 

 vo výške 700 €

• predaj pozemkov v  zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) 

 zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení nes-

 korších zmien vo výške 3 661 EUR

Vzali na vedomie:

• stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému 

 rozpočtu obce Prašice na roky 2018,2019 a 2020

• stanovisko hlavnej kontrolórky k  rozpočtovému 

 opatreniu č. IX/2017

• správu hlavnej kontrolórky obce č.10/2017 z kon-

 trolnej činnosti

• správu nezávislého audítora k individuálnej 

 účtovnej závierke za rok 2016

• správu nezávislého audítora ku konsolidovanej 

 účtovnej závierke za rok 2016

• výročnú správu nezávislého audítora ku konsolido-

 vanej účtovnej závierke za rok 2016

Dňa 27.2.2018

Schválili:

• Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2018

• Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

• VZN č.1/2018 – Požiarny poriadok obce

• výšku nájmu 3000 € za ATC pre rok 2018

• výšku nájmu 600 € za priestory bývalej sauny v ATC 

 a priľahlého okolia pre rok 2018

• predaj pozemkov v  zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) 

 zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení nes-
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nom stredisku 
• výmena okien na budove obecného 
úradu a centra služieb – II. etapa
• oprava strechy na penzióne Fortunato
• terénne úpravy a spevnené plochy pri 
Zdravotnom stredisku
• odstránenie čiernej skládky s  ne-
zákonne umiestneným odpadom 
„Pod gaštanicou“
• výstavba kanalizácie – 4. stavba  
(Nemečkovská cesta, ul. Studničná)
• obstaranie projektových doku
mentácií na prístavbu MŠ, na re
konštrukciu kotolne ZŠ

Rok 2017
• dobudovanie kamerového systému 
v obci Prašice II. etapa
• výmena okien na budove Fortunato
• oprava strechy na budove kamenárstva
• socha sv. Floriána a  rekonštrukcia 
podstavca
• oprava zatekajúcej strechy kultúrneho 
domu
• výstavba chodníka k cintorínu
• rozšírenie a  oprava oplotenia areálu 
MŠ

PRIORITY OBCE PRAŠICE NA ROK 2018
• dokončenie kanalizácie na štátnej 
ceste ul. 1. mája, Cintorínska, časť Budo-
vateľská a  vybudovanie prečerpávacej 
stanice na ul. Družstevná. Vzhľadom k 
tomu, že prevádzka ČOV a čerpacích 
staníc je pre obec fi nančne veľmi 
náročná, je potrebné, aby sa rodinné 
domy v tých častiach obce, kde je kana-
lizácia vybudovaná, na túto kanalizáciu 
napájali.
• dobudovanie kamerového systému 
v obci III. etapa (realizuje sa)
• výmena okien na budove bývalého 
obecného úradu (zrealizované)
• stavebné úpravy a  udržiavacie práce 
budovy požiarnej zbrojnice, na ktorú 
obec získala dotáciu vo výške 30000 €
• detské ihrisko – oddychová zóna pre 
deti v  areáli Materskej školy, na ktorú 
obec získala dotáciu z Úradu vlády SR vo 
výške 8000€ + spolufi nancovanie obce 
543 € a na nákup športovej výbavy pre 
žiakov ZŠ, vo výške 3901 € + spolufi nan-
covanie obce vo výške 207 €
• kanalizačné prípojky dažďovej kana-
lizácie na podpovrchové odvedenie 
vody odtekajúcej zo záchytného zari-
adenia prívalových vôd postaveného 
na okraji zastavaného územia (tzv. 
suché poldre) a  následná výstavba 
dažďovej kanalizácie na ul. Slnečná 
v záujme ochrany tejto časti obce pred 
prívalovými vodami
• výstavba chodníka na ul. Slnečná, 
Okšovská, časť ul. Partizánska

Projekt na stavebné úpravy kultúrneho 

domu, ktoré budú fi nancované z euro-
fondov
 V  súčasnosti čakáme na výzvu „Ener-
getická efektívnosť vo verejných 
budovách“, 
 ktorá by mala byť vyhlásená v  au-
guste.
 Predmetom pripraveného projektu 
je zateplenie fasády a  striech, výme-
na okenných a  dverných obvodových 
výplní, výmena zastaraných rozvodov 
tepla a vykurovacích telies, výmena exis-
tujúceho osvetlenia za úsporné vrátane 
nových elektrorozvodov a  návrh bles-
kozvodu. Predmetom projektu je tak-
tiež preriešenie vstupnej časti objektu, 
návrh nového centrálneho schodiska 
s  prestrešením, návrh zádverí a  rampy 
pre prístup občanov ZŤP.

Dom smútku
 Pripravujeme projekt rekonštruk-
cie stavby, ktorý rieši novú vonkajšiu 
fasádu celej stavby + sokla a  výstav-
bu prístrešku. Čiastočnou prestavbou 
budovy vznikne tiež sociálne zariade-
nie a WC so samostatným vchodom pre 
verejnosť. 
 Aj areál cintorína nevyhnutne potre-
buje údržbu, predovšetkým dobudo-
vanie a opravu chodníkov, rekonštruk-
ciu spevnenej plochy pri hlavnom kríži, 
výstavbu osvetlenia celého areálu, 
opravu oplotenia, osadenie lavičiek, 
rozšírenie parkovacích plôch.

 Vážení spoluobčania, chcem sa poďa-
kovať za aktívnu pomoc všetkým orga-
nizáciám a zložkám pôsobiacim v našej 
obci, s ktorými máme veľmi dobrú spo-
luprácu. Sú to:
• Základná škola s  materskou školou 
 a Základná umelecká škola,
• Poľovnícke druženie „Brezina“
• Združenie bývalých urbárnikov, 
 pozemkové spoločenstvo Prašice
• Farský úrad
• Folklórna skupina Prašičan, 
• Základná organizácia Jednoty dôcho-
dcov, 
• Športové kluby: Kynologický klub, 
Obecný futbalový klub a Dobrovoľný 
hasičský zbor.
 Čo ma však často mrzí u  niektorých 
ľudí, je syndróm neustáleho znevažo-
vania môjho mena ako aj poslancov 
obecného zastupiteľstva. Syndróm – čím 
menej pomáham, o  to viac kritizujem. 
Mojou snahou do budúcnosti je, aby 
takýchto ľudí bolo čo najmenej, poraziť 
skepticizmus,  nezmyselné ohováranie 
a osočovanie, presvedčiť každého člove-
ka, že jeho aktívna účasť na živote obce 
je potrebná a, samozrejme, aj vítaná.
 Mojim hlavným cieľom, s ktorým som 
vstupovala do volieb, bola pracovitosť, 
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 korších zmien vo výške 2 884 EUR

• Vzali na vedomie:

• stanovisko hlavnej kontrolórky k  rozpočtovým 

 opatreniam č. X/2017, č. I/2018 a č. II/2018

• rozpočtové opatrenia č. X/2017 a č. I/2018

• správy hlavnej kontrolórky obce z  kontrolnej čin-

 nosti

Dňa 12.4.2018

Schválili:

• spôsob a vyhlásenie zámeru odpredaja majet-

 ku obce „šatne súpisné č. 1120 na parcele 45/7, 

 zastavané plochy a  nádvoria vo výmere 181 m2“ 

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 

 § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majet-

 ku obcí v znení neskorších predpisov pre Poľovnícke 

 združenie Brezina Prašice.

• spôsob a Vyhlásenie zámeru priameho prenájmu 

 majetku obce „ časť pozemku parc. č. 2582/2 ttp. 

 vo výmere 5839 m2“ v zmysle § 9a), ods. 9 zákona 

 č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

 predpisov

Vzali na vedomie:

• rozpočtové opatrenia č. III/2018

• informáciu o  podnikateľskom zámere p. Petra 

 Belaňa - PB SPORT so sídlom, bytom Topoľčany 

• ponuku na odpredaj garáže pri Požiarnej zbrojnici 

 spoločnosťou Svet zdravia vo výške 4000 €

Dňa 24.5.2018

Schválili:

• oznámenie funkcií, zamestnaní a  majetkových 

 pomerov Eriky Nemešovej, starostky obce a  jej 

 manžela Kolomana Nemeša

• rozšírenie spoločnej úradovne na úseku staveb-

 ného úradu o obec Tesáre od 1. 8. 2018.

• prenájom časti parc. č. 2582/2, t.t.p. o  výmere 

 5839 m2 /tenisové kurty/ v  k.ú. Prašice – RO 

 Duchonka pre Petra Belaňa, ul. D. Jurkoviča 

 2362/4, 955 03 Topoľčany s výškou ročného nájmu 

 600 EUR. Nájomná zmluva bude uzatvorená po 

 predložení osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

• odkúpenie stavby garáže postavenej na pozemku 

 parc. č. 3136/72 so súp. č. 1376, zapísanej na LV 

 č. 3200 v  kat., úz. Prašice od spoločnosti me-

 disimo, s.r.o., so sídlom Moldavská 8/A, 040 00 

 Košice-mestská časť Západ, IČO 47  255  595, zast. 

 konateľom MUDr. Vladimírom Dvorovým, MPH 

 a konateľkou Lenkou Smrekovou, FCCA v prospech 

 obce Prašice za cenu 4000 €.

 V  roku 2018 sa volebné miestnosti 

na Slovensku otvoria len raz pri voľbe 

do orgánov samosprávy obcí. Termín 

volieb bol predsedom Národnej rady 

Slovenskej republiky vyhlásený na 10. 

novembra 2018 od 7.00 do 22.00 hod.

 Za poslanca obecného (mestského) 

zastupiteľstva môže byť zvolený oby-

vateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, 

v ktorej kandiduje a najneskôr v deň vo-

lieb dovŕši 18 rokov veku.

 Za starostu obce, primátora mesta 

môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý 

má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň 

konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

 Prekážkou práva byť volený je výkon 

trestu odňatia slobody, právoplatné 

odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak  

odsúdenie nebolo zahladené, pozbave-

nie spôsobilosti na právne úkony.

 Kandidátne listiny majú byť podané 

najneskôr 60 dní predo dňom konania 

volieb (najneskôr 11.9.2018). Súčasťou 

kandidátnej listiny každého nezávislého 

kandidáta je listina podpísaná voličmi, 

ktorí majú trvalý pobyt v obci, v ktorej 

kandiduje (ďalej len „podpisová listina“).

 V  deň vyhlásenia volieb (10.7.2018) 

mala obec Prašice 2 040 obyvateľov. 

Na základe tohto údaju je stanovený 

minimálny počet 200 podpisov voličov 

podporujúcich kandidatúru nezávis-

lého kandidáta pre voľby poslancov 

obecného zastupiteľstva a voľby staros-

tu obce.

 V čase redakčnej uzávierky tohto čísla 

Prašických noviniek neboli v  podateľni 

na Obecnom úrade v Prašiciach podané 

žiadne kandidátne listiny.

S. Dojčárová

 V novom školskom roku v septembri 

2017 do školy nastúpilo 258 žiakov, čo 

je mierny nárast oproti vlaňajšku. Na 

prvom stupni máme stabilne po dve 

triedy v  každom ročníku. Zápisu do 

prvej triedy sa zúčastnilo 34 detí, z nich 

sme 28 prijali v nasledujúcom školskom 

roku  do prvého ročníka.

Máme krajší areál školy

 Začali  sme s postupnou 

rekonštrukciou osvetlenia 

v  budove školy. Do sep-

tembra 2018 by mala 

byť celá budova os-

vetlená úspornými 

LED osvetleniami. 

okrem toho sme 

zrepasovali všetky 

počítače slúžiace 

na výučbu detí  

v  počítačovej učebni i  v  triedach, čím 

sa im predĺžila životnosť. Spoločnými 

silami, v  rámci pracovného vyučova-

nia a počas akcií ku „Dňu Zeme“, sme si 

upravili areál školy výsadbou letničiek 

a tiež okolie budovy Školského klubu 

detí, kde sme si vytvorili oddychovú 

zónu s  lavičkami. Obnovenia sa dočkal 

aj kútik živej prírody s akváriom. 

Žiaci uspeli aj v celoslovenských 

súťažiach

Na prvom stupni sme mali 8 

tried a na druhom 6 tried. Žiaci 

využívajú pri výučbe špeciálne 

učebne informatiky a  cudzích 

jazykov. Po vyučovaní 

majú možnosť 

navštíviť žiacku 

školskú knižnicu. 

Svoje záujmy či 

Pred nami sú voľby starostov PPPrreeddd nnnaammmmi ssúú vvoooľbby  ssstaaarroossstooovv 
a poslancov obecných zastupiteľstievaaa pppoosssllaaannccooovv ooobbbeeccnnýýýcchhh zzzaasstttupppiteeľssstiieeev
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spoľahlivosť, čestnosť a  pomoc ľuďom. 
S  istotou môžem povedať, že od tohto 
cieľa som sa nikdy nevzdialila. Zo všet-
kých síl sa snažím o  vytváranie čo na-
jlepších podmienok pre život v  našej 
malebnej obci.
 Na záver môjho príhovoru vám pra-
jem krásne slnečné leto, nech ho preži-
jete obklopení dobrými ľuďmi, nech 
načerpáte veľa pozitívnej energie , 

nech si uchováte krásne spomienky na 
spoločne prežité chvíle, nech na svojich 
cestách uvidíte a zažijete veľa krásneho.
Z  dovolenky, či už po našom krásnom 
Slovensku alebo zo zahraničia, si prin-
este len tie naj – naj zážitky...

E. Nemešová  -  starostka obce

pokračovanie zo str. 2

Zo života našej základnej školyZZoo žžiivvootaa nnaaššeej zzáákklaaddnej škkoolyy

p

zúčastnilo 34 detí, z nich 

nasledujúcom školskom 

o ročníka.

reál školy

s postupnou 

osvetlenia 

y. Do sep-

by mala 

va os-

ými 

ami. 

me 

tky 

ace 

etí  

p y ý

a tiež okolie budovy Šk

detí, kde sme si vytvor

zónu s  lavičkami. Obnov

aj kútik živej prírody s ak

Žiaci uspeli aj v ce

súťažiach

Na prvom stupn

tried a na druhom

využívajú pri výu

učebne informa

jazykov

ma

nav

ško

Svo
pokračovanie na str. 4

Mgr. Vlasta Kalužová konči po 
40 rokoch v učiteľskom zbore
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• predaj pozemkov v  zmysle § 9a, ods. 8 písm.b) 

 zákona č. 138/91 Zb. o  majetku obcí v  znení ne-

 skorších zmien vo výške 7056 EUR

Vzali na vedomie:

• rozpočtové opatrenia č. IV/2018 a č. V/2018

• správu o podanom daňovom priznaní Obce Prašice 

 za rok 2017

• správy hlavnej kontrolórky z  kontrolnej činnosti 

 č.2/2018, č.3/2018, č.4/2018 a č. 5/2018

Dňa 28.6.2018

Schválili:

• rozpočtové opatrenie č. VII/2018

• záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

 výhrad

• Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

 tvorbu rezervného fondu vo výške 69.979,45 EUR

• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

 Prašice na II. polrok 2018

• komunitný plán sociálnych služieb obce Prašice

• výšku cestovného príspevku 0,40 € na dieťa/deň 

 pre deti dochádzajúcich z  ulíc Okšovská, No-

 vosvetská a z Duchonky na školský rok 2018/2019

• výšku stravného príspevku 0,13 € na jedno dieťa/

 obed pre deti s trvalým bydliskom v Prašiciach pre 

 školský rok 2018/2019

• predaj pozemkov v  zmysle § 9a, ods. 8 písm.b) 

 zákona č. 138/91 Zb. o  majetku obcí v  znení ne-

 skorších zmien vo výške 392 EUR

Neschválili:

• kúpnu zmluvu na odpredaj bývalých šatní súp. č. 

 1120, parc. 45/7 v k.ú Prašice pre PZ Brezina Prašice

• spôsob a  zámer predaja pozemkov parc. č. 

 3136/76,t.t.p. o výmere 886 m2,

• parc. č. 3136/75, t.t.p. o  výmere 71 m2 a  parc. č. 

 3136/74, t.t.p. o výmere 535 m2

Vzali na vedomie:

• rozpočtové opatrenia č. VI/2018

• stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovým 

 opatreniam č.VI/2018 a č. VII/2018

• stanovisko hlavného kontrolóra obce k  Záve-

 rečnému účtu obce za r. 2017

• správu z kontrolnej činnosti č.1/2018 - inventarizá-

 cia majetku obce Prašice k 31.12.2017 

Kompletné zápisnice zo zasadnutí Obecného zastu-

piteľstva sú zverejnené na www.prasice.sk.

M. Glos

talent môžu rozvíjať v niektorom zo  16 

ponúkaných popoludňajších krúžkoch 

pestrého zamerania.

 Naši žiaci dosahovali výborné výsled-

ky na okresných i  krajských súťažiach 

v  predmetových olympiádach, pred-

nese poézie a prózy a športových súťaži-

ach, kde sme dosiahli i  celoslovenské 

umiestnenia. 

Vyzbierali sme viac ako 20 ton papiera

 Teší nás, že naši žiaci sú uvedomelí 

v  oblasti ochrany životného prostredia, 

pretože už druhý rok po sebe nazbier-

ali v  celoškolskej súťaži spoločne viac 

ako 20 ton papiera. Peniaze zo zberu 

putujú na účet rodičovského združenia, 

s  ktorým má naša škola výbornú spo-

luprácu.  Všetci deviataci boli prijatí na 

školy, ktoré si vybrali. Rozlúčili sa s nami 

tanečnou venčekovou slávnosťou. 

Zmeny v učiteľskom zbore

 Zmeny nastali aj v  učiteľskom zbore. 

Povolali sme dôchodcovské posily Mgr. 

Naštickú a  Mgr. Dubnú počas zastupo-

vania materskej dovolenky. Pre žiakov 

so špeciálnymi potrebami sme zabez-

pečili asistentov učiteľa a  na čiastočný 

úväzok sme zamestnali tiež špeciál-

neho pedagóga Mgr. Evu Okšovú. N 

konci školského roku sa s nami rozlúči-

li vychovávateľka Mgr. Hana Bartová 

z  dôvodu odsťahovania a  Mgr. Vlasta 

Kalužová, ktorá po štyridsiatich rokoch 

záslužnej pedagogickej práce v  našej 

obci odchádza na dôchodok. 

R. Miková

 Medzinárodný deň detí je sviatok, na 

ktorý sa tešia všetky deti a ktorý  patrí 

všetkým bez rozdielu. Nebolo tomu 

inak ani v našej materskej škole. Pri tej-

to  príležitosti  sme pre deti pripravili 

zaujímavé aktivity, naplnené smiech-

om, zábavou a  skvelou náladou počas 

celého týždňa. Na ihrisku sme mali pri-

pravené športové stanovištia, kde deti 

plnili jednotlivé úlohy. Po vyhodnotení 

dostali za šikovnosť medaily i sladkú od-

menu. Nasledovala obľúbená diskotéka, 

kde si všetky deti zatancovali s balónik-

mi na rezké melódie. 

 Iskričky v  očiach našich detí vykúzlili 

nové kolobežky, ktoré vďaka fi nančnej 

podpore Nitrianskeho samosprávneho 

kraja zakúpilo vedenie Obecného úra-

du v  Prašiciach a  splnilo tak náš dávny 

sen. Všetkých 19 krásnych nových kolo-

bežiek  už naplno využívame na doprav-

nom ihrisku. 

 Hovorí sa, že najväčším darom je 

zážitok. Stretnutie so SIMSALALOU 

v školskej telocvični bol toho dôkazom. 

Deti dlho spomínali na radostný záži-

tok, keď sa do sýtosti vyšantili – tan-

covali, cvičili, spievali, čo je pre ne naj-

prirodzenejšie. 

 Slniečko nám prialo na zaujímavom 

výlete, kde sme obdivovali maličké te-

liatka na velušovskom družstve a  pri 

skvelej opekačke spojenej so špor-

tovými aktivitami v  prírode, kde deti 

získali aj veľa cenných poznatkov. Už 

teraz sa tešíme, že Závadu – Rybníčky 

navštívime na budúci rok opäť.

D. Priesolová

Deťom z materskej školy DDeťťomm z maateersskeej škkolly 
sa splnil dávny senssa sspllnil dáávvnyy ssenn

pokračovanie zo str. 3

Odchádzajúci deviataci pri 
rozlúčkovom venčekovom 
večierku
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„Kým budem vládať stáť, budem za 

teba bojovať. Kým budem dýchať, 

budem ťa chrániť. A  pokiaľ budem žiť, 

budem ťa nesmierne milovať.“

Zdroj: internet /Život podľa mňa

 Mladá rodina, ktorá prežíva všedné 

radosti i  starosti. Rodičia zamestnaní, 

zdravé deti v  škôlke, krásne spoločné 

chvíle s  priateľmi. A  potom príde jeden 

jediný deň, ktorý obráti život rodiny 

úplne naopak. Deň, kedy matke oznámia 

správu: „ Vášho syna musíme previesť na 

Kliniku detskej hematológie a onkológie 

v Bratislave“. 

 Jednu z  najhorších správ si musela 

mamička Andrea vypočuť v polovici júna 

tohto roku. Jej 6-ročnému synovi Tobi-

asovi diagnostikovali akútnu leukémiu 

krvi. Urýchlene bol prevezený do Národ-

ného ústavu detských chorôb v Bratisla-

va, kde po odčerpaní vody z  pľúc 4 dni 

bojoval o  život na oddelení ARO. Malý 

bojovník prvý boj vyhral a  nastúpil na 

chemoterapeutickú liečbu, ktorá v  jeho 

prípade môže trvať aj 2 roky. 

 Nepýtajte sa matky, koľko síl ešte má 

pre svoje dieťa. V  ich prípade merad-

lo neexistuje. Zo všetkých síl sa rodičia, 

príbuzní aj priatelia snažia prekonávať 

ťažkú životnú skúšku. Strach o  choré 

dieťa, zabezpečenie chodu domácno-

sti a  v  neposlednej rade zvýšené vý-

davky na častú prepravu do Bratislavy 

a späť – myšlienky, ktoré v týchto dňoch 

sprevádzajú mladú rodinu z Tvrdomestíc 

každý deň. 

 V  prípadoch, ako je tento, je každá 

pomoc vítaná a  vzácna. Preto sa ma-

mičky detí z Detského súboru Prašičaník 

rozhodli podať pomocnú ruku a  zorga-

nizovať charitatívne podujatie, z ktorého 

vyzbierané dobrovoľné vstupné bude 

venované rodine malého Tobiasa na 

pokrytie nákladov na liečbu. 19. augusta 

2018 sa v Kultúrnom dome v Prašiciach 

o  15.30 hod. začne tieňové divadielko 

„Krabička plná dobrodružstiev“. Po 

jeho skončení bude na futbalovom ihris-

ku v Prašiciach pripravené dronové pre-

kvapenie. 

 Rodina malého Tobiasa nie je prvá 

a  bohužiaľ ani posledná, ktorá musí 

zdolávať ťažké prekážky. O ich húževna-

tosti niet pochýb. Pomôcť vrátiť sa Tobi-

asovi medzi svojich kamarátov, budúcich 

prváčikov, však môžeme aj my. Jednu 

z  možností sme vám ponúkli. Odpoveď 

na to, či ju využijete, nájdete už len vo 

svojom vnútri.

S. Dojčárová 

V núdzi poznáš priateľaV núddzii ppooznášš priaateeľa

Budúci školáci - tablo si môžete pozrieť aj na informačnej tabuli pri Základnej škole

Malý bojovník Tobias
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PPPooodduuujaattiaaa oobbraaazzoommm

Batôžkový večierok

Výstup na Bielu Bukovinu

Vystúpenie detí MŠ našim jubilantom

Fašiangová basa

Deň ľudových majstrov

Mám básničku na jazýčku
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 Ľudové zvyky, tradície a  piesne tvo-

ria súčasť života ľudí a  sú bohatstvom, 

ktoré si národy chránia a  predávajú 

z  pokolenia na pokolenie. Pestrofareb-

né ľudové kroje zvýrazňujú krásu nielen 

slovanských národov, sú poslom hrdosti 

a  príslušnosti k  domovine, a  to platí na 

celom svete.

 Netreba cestovať za hranice, stačí sa 

porozhliadnuť po malom Slovensku, kde 

v  každom kraji, každom okrese a  niek-

de i  v  každej dedine majú svoj vlastný 

motív výšivky, časti odevu, nehovoriac 

o  piesňach, tancoch a  tradíciách. Dôka-

zom toho je divácky úspešný program 

verejnoprávnej televízie, folklórne festi-

valy a  úspechy slovenských folklórnych 

súborov v zahraničí.

 O  zachovanie prašického ľudového 

dedičstva sa niekoľko desaťročí snaží 

Folklórna skupina Prašičan. Ich vystúpe-

nia boli súčasťou nespočetných podujatí 

nie len v Prašiciach.

 V  poslednom roku však súbor pre-

konáva veľké existenčné problémy. Chý-

ba mu stály hudobný doprovod a  do 

kolektívu nepribúdajú noví členovia. U 

väčšiny mladých ľudí sa vytráca vzťah 

k ľudovej piesni, nespieva sa v rodinách, 

zvyky upadajú do zabudnutia.

 Bolo by veľkou stratou nechať zani-

knúť folklór v Prašiciach. Ak aj starší ne-

prejavujú záujem o  pokračovanie Folk-

lórnej skupiny Prašičan, veríme, že mladé 

rodiny svoje deti budú viesť k  týmto 

tradíciám. Veď už v materskej škole majú 

možnosť obliecť si prvý kroj, spievať prvé 

ľudové pesničky. V  Základnej umeleck-

ej škole v  Prašiciach môžu vyrásť noví 

hudobníci. Každým novým členom našej 

folklórnej skupine rastie nádej na jej 

zachovanie.

 Môcť si spoločne zaspievať, pri-

pomenúť zvyky po žatve, na Vianoce, 

pri sobášoch... krásne chvíle, ktoré nič 

nenahradí. Verím, že budú dopriate aj 

novým prašickým generáciám.

S. Dojčárová

Folklórnej skupine Prašičan hrozí zánikFFolkklóórneej sskuuppine PPraašiččaan hroozíí zzánik

Stavanie mája

MDD - Športová olympiáda pre žakov ZŠ František Boháčik oslávil 101 rokov.

FS Prašičan pri pochovávaní fašiangovej basy

FS Prašičan v roku 2015
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 Vo svojich spomienkach 

sa vrátili desiatky rokov do 

mladosti, kedy v  spoločnosti 

svojich rovesníkov a  v  tieni 

brezového hája vyvádzali 

mladícke kúsky. Strom s  ty-

pickou bielou farbou kôry je 

spätý s  Prašicami oddávna, 

a preto nebolo vhodnejšieho 

názvu pre Klub dôchodcov 

v  Prašiciach. Od marca nesú 

členovia Jednoty dôchodcov 

Slovenska, miestnej organizá-

cie Prašice, hrdo názov BRE-

ZA.

 Počet aktivít nášho klubu 

narastá každým rokom. Ale 

vďaka širšiemu výboru, ktorý 

si zvolili 14. marca 2018 na 

výročnej schôdzi, zvláda-

jú jednotlivé podujatia ku 

spokojnosti všetkých účast-

níkov.

 V  tomto kalendárnom 

roku sa zabavili na koncer-

toch Kollárovcov v Urmin-

ciach,  Kandráčovcov v Bojnej 

a Dua Jamaha v Topoľčanoch, 

navštívili divadelne pred-

stavenia Trampoty s  láskou 

v  Preseľanoch, Balada pre 

banditu na Zvolenskom 

zámku a  Radošinské naivné 

divadlo v  Radošine. Dvakrát 

sa zúčastnili priameho 

natáčania zábavnej relácie 

Inkognito v Bratislave.

 Veľmi úspešným podujatím 

bol prvý ročník  Batôžkového 

posedenia, ktoré usporiada-

li v  spolupráci s  vedením 

obce a pozvali naň susediace 

obce zo SOTDUM-u. Výborná 

atmosféra doplnená chut-

nými gastronomickými špe-

cialitami, spevom a  hudbou 

presvedčila členov klubu, že 

takéto podujatie by sa malo 

opakovať každý rok.

 Veľkej obľube sa tešia krát-

ke jednodňové poznávacie 

zájazdy. Od začiatku roku 

navštívili Komárno, Gabčíko-

vo, výstavu moderného ume-

nia Danubiana, Kremnicu či 

termálne kúpalisko v  Podhá-

jskej. 

 Šport je neodmysliteľnou 

súčasťou aktívnych členov 

klubu. Tí najúspešnejší sa 

môžu pochváliť nemalou zbi-

erkou medailí z každoročných 

podujatí, ako sú petang, 

kolky, streľba zo vzduchovky, 

ale i  okresné a  krajské špor-

tové hry dôchodcov. Klub 

dôchodcov Breza najčastej-

šie reprezentujú športovci 

– seniori M. Janček, V. Režo, 

B. Paluš, Š. Bariak, J. Grežďo, 

H. Grežďová, A. Grežďová, E. 

Palušová, H. Novotná, M. Bar-

iaková, M. Novotná, E. Kau-

zalová a M. Kováčová. 

 Šikovnosť gazdiniek je 

základ úspechu každého 

podujatia, a  preto je nenah-

raditeľná ich pomoc pri or-

ganizácii obecných podujatí, 

ako sú pochovávanie basy, 

stavanie mája, poďakovanie 

za úrodu, vianočné posede-

nia, mesiac úcty k  starším...... 

„Ak vám podávané jedlá 

a hlavne koláčiky chutia, poch-

váľte, ak nie, nehaňte, ale príďte 

a priložte ruku k dielu.  Veď kri-

tizovať sa dá každý a  všetko, 

ale nie každý príde a podá po-

mocnú ruku. Nás táto činnosť 

napĺňa,a preto s veľkou láskou 

vám naše malé pohostenia pri-

pravujeme.“ To sú slová žien, 

ktoré počas obecných podu-

jatí vykúzlia chutné dobroty 

na našich stoloch. Poďakovať 

sa za ne môžeme M. Baria-

kovej, E. Palušovej, M. Ryban-

skej, E. Naňovej, E. Grežďovej, 

M. Bruchatej, M. Novotnej, 

H. Novotnej, E. Kauzalovej, 

M. Grežďovej, M. Okšovej, A. 

Grežďovej, O. Kobidovej.

 Vďaka ich snahe zakvitá 

okolie klubu pestrou výsad-

bou, čomu sa nesmierne 

tešia a  plánujú v  skrášľovaní 

pokračovať. 

 Medzi všetkými aktivitami 

si nájdu čas na regeneráciu 

a  oddych. Radi využívajú 

kúpeľné poukazy, ktoré sa 

každoročne snaží predsedníč-

ka klubu M. Novotná vybaviť 

V Prašiciach vyrástla nová BREZAVV PPraašiciacch vyyráásstlaa nnoováá BBREEZZA

Návšteva Kremnice

Krajské športové hry Nové Zámky - M. Novotná získala medaily za streľbu zo vzduchovky a hod valčekom
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 Úvodný festival sezóny už má 
Duchonka za sebou, na ďalšie akcie sa 

určite oplatí prísť pozrieť. 

 Leto na Duchonke už tradične otvoril 

festival TRIDENT, pričom milovníci štý-

lu Drum n´Bass si určite prišli na svoje. 

Festival sa popýšil novou 3D show a vyl-

epšeným zvukom, ktorý bolo počuť ďalej 

ako kedykoľvek predtým. Na návštev-

nosti sa spočiatku podpísala štvrtková 

nočná búrka, ale zvyšok podujatia už 

prebehol bez väčších prob-

lémov. Víkendové živé kon-

certy v Bufete u Kapra, na Malej 

a Veľkej Breze sú už tradíciou 

– okrem nich sa návštevníci 

Duchonky v  strede leta po-

tešili prvému ročník Festivalu 

ľudovej hudby s populárnymi, 

Kandráčovcami, Cigánskymi 

diablami či Duom Jamaha. 

Nebude chýbať každoročné 

stretnutie veteránov 25. au-

gusta a  premiérovo aj miniz-

raz automobilov značky LADA 

4. augusta.

 Na dennom bare TURISTA 
pribudli nové hojdačky a tuli 

vaky.

 Denný bar TURISTA je v rám-

ci kempu akýmsi nepísaným 

centrom, kde sa okrem reg-

istrácie ubytovaných hostí 

nachádza aj požičovňa špor-

tových potrieb, bicyklov či voľnočasové 

vyžitie pre deti. V  tomto roku pribudli 

nové detské hojdačky a  tiež tuli vaky, 

kde môžu hostia v  letných horúčavách 

zrelaxovať. Začiatkom júna sa tu konal 

nultý ročník Duchonského blšáku – ak-

cie, ktorá žne vo väčších mestách veľký 

úspech a veríme, že sa jej tradícia ujme 

aj na Duchonke. Desiatka predajcov 

ponúkala už doma dávno nevyužité veci, 

ktoré si mohli okoloidúci kúpiť za sym-

bolickú cenu. Akcia bude mať určite aj 

ďalšie pokračovanie, a to ešte tento rok. 

 O všetkých novinkách a akciách v ATC 

Duchonka sa môžete dozvedieť na FB 

stránke DUCHONKA CAMPING a  tiež na 

plagátoch v obci Prašice.

 Pekný zvyšok leta Vám všetkým želá 

kolektív ATC Duchonka!

L. Baluška

Turistická sezóna na Duchonke v plnom prúde aj s via-Tuurrristiccckkáá seeezzónnnaa nnnaa DDDuucchoonkee vvv pplnnomm pprúúdde aajj ss viia--
cerými novinkamicerrrýmmii nnovvvinnkkaammi

v čo najväčšom počte. 

Tento rok získal prašický klub 

dôchodcov 16 kúpeľných 

poukazov (Nimnica 4 ks, 

Vyšné Ružbachy 2 ks, Číž 4 ks, 

Turčianske Teplice 6 ks).

 Pri príležitosti 100. výročia 

ukončenia I. svetovej vojny 

pripravujú pietnu spomienku 

na padlých. Pod symbolom 

Červených makov si zároveň 

pripomenú Deň vojnových 

veteránov a  pripomenú 

občanom mená našich de-

dov, ktorí padli počas vojny. 

 Ich snahou je aj oprášiť 

tradíciu výstavy ovocia 

a  výpestkov z  prašických 

záhrad – Jablko roka. 

 Popri starostlivosti o  vlast-

nú domácnosť, o vnúčatá, ale 

aj o  vlastné zdravie stíhajú 

toho naši dôchodcovia naozaj 

veľa. Je to ich liek na smutné 

myšlienky, samotu. Ich slová 

sú toho dôkazom:  „Vedzte, 

že v  spoločnosti seberovných, 

zdravých, chorých, akých-

koľvek je nám lepšie. Prídeme 

na iné myšlienky, potešíme sa 

z úspechov našich detí a vnúčat 

a niekedy i o trápenie sa vieme 

podeliť. Veď život prináša do-

bré i zlé situácie. Ale my sa ich 

snažíme spolu zdieľať, spolu sa 

tešiť a spolu smútiť.“ 

M. Bariaková

Okresné športové hry v Oponiciach - B. Paluš - bronzová medaila - beh

Nové atrakcie pre deti pri Turistabare
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Naďalej úspešne šíria osvetu športovej kynológieNNaaďďaaleej ússppeešnnee ššírriaa oosveetu šppoorttovveej kyynnolóógiie
 Členovia nášho Kynologického klubu 

Prašice ukončili rok 2017 už tradičným 

výstupom na Panskú Javorinu. Tam, 

v  centre prírody a  v dobrom kolektíve 

priateľov, sme zregenerovali a  utuži-

li priateľstvá, aby sme do nového roku 

2018 vstúpili plní optimizmu a ambícií sa 

zlepšovať. 

 Sezónu pretekov BVK v  tomto roku 

sme úspešne odštartovali na východe 

v Zlatnom pri Bardejove, kde sme získali 

hneď tri 1. miesta. Postarali sa o ne Len-

ka Horniaková s  Keysy, Mária Grachová 

s  Kity z  Petrovho dvora a  Peter Detko 

s Loranom z Petrovho dvora. Na 2. mieste 

sa umiestnil Jakub Dojčár s Leom z Petro-

vho dvora. Na 4. a 5. mieste skončil Jozef 

Paták so sučkami Dakota a Kima.

 5. mája 2018 náš klub na Podhradí 

zorganizoval za teplého počasia Pretek 

o  pohár starostky obce Prašice. Celým 

pretekom nás sprevádzala príjemná 

a  priateľská atmosféra. Veľká vďaka 

patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili na or-

ganizácii preteku, nakoľko to vyžaduje 

značné úsilie. Zabezpečiť rozhodcov, 

fi gurantov, občerstvenie, ceny, prekážky 

a  pripraviť trať nie je ľahká záležitosť, 

ale myslím si, že spokojnosť pretekárov 

a divákov svedčí o tom, že sme to zvlád-

li na výbornú. O  kvalitnej organizácii 

svedčí aj účasť pravidelných pretekárov, 

ktorí sa k  nám vždy radi vracajú. Za KK 

Prašice sa na štart postavilo celkovo 7 

pretekárov s  ôsmimi psami. V  kategó-

rii mužov nad 39. rokov obsadil 1. a  2. 

miesto Jozef Paták s  Dakotou a  Kimou, 

ktorý sa stal aj celkovým víťazom a získal 

Pohár starostky obce Prašice. Na 3. mi-

este sa umiestnil Peter Detko s Loranom. 

V ženskej kategórii sa na 3. mieste s Key-

sy umiestnila Lenka Horniaková. V kate-

górii mužov 2. miesto obsadil Peter Pis-

ta s Benym z pohoria Tribeč a 3. miesto 

Jakub Dojčár s  Leom z  Petrovho dvora. 

V kategórii dorasteniek nás zastupovala 

Mária Grachová s  Kity, ktoré obsadili 2. 

miesto. V kategórii žiačky sa na 1. mieste 

umiestnila Ema Grachová so sučkou Za-

rou.

 Kvalifi kácia BVK pre oblasť stred sa 

konala dňa 22.5. v  Lučenci, kde nás 

reprezentovala štvorčlenná výprava. 

Adriana Matušniaková sa umiestnila na 

3. mieste. Jozef Paták obsadil 3. a 4. mie-

sto a  Peter Detko s  Máriou Grachovou 

obsadili piate priečky. 

 9. júna 2018 sa za vlhkého a mokrého 

počasia konala kvalifi kácia BVK pre 

oblasť západ v  Abraháme. Ani tu sme 

sa nezaobišli bez medailových umiest-

není. Krásne 1. a  3. miesto získala Adri-

ana Matušniaková, 1. a  2. miesto Jozef 

Paták s Dakotou a Kimou, 1. miesto Mária 

Grachová so psíkom Leom, 3. miesto Pe-

ter Detko s  Loranom z  Petrovho dvora 

a  5. miesto Peter Pista s  Benym. Všetci 

zúčastnení úspešne postúpili aj na Ma-

jstrovstvá Slovenska, k čomu im srdečne 

gratulujeme a tešíme sa z ich reprezentá-

cie klubu. 

 O  úspešnej činnosti klubu svedčia 

aj ukážky výcviku psov, na ktorých sa 

zúčastňujeme. Pozvania na akcie vždy 

radi privítame, nakoľko máme možnosť 

zviditeľniť kynologický šport a  robiť os-

vetu medzi ľuďmi v oblasti výcviku psov. 

Ukážky sme realizovali pre materskú 

škôlku Gogoľovu v Topoľčanoch, mater-

skú škôlku v Závade a na deň detí v obci 

Tesáre. 

 Tento rok KK Prašice začal organizovať 

aj tréningy obrán s  externým fi guran-

tom. Verím, že takéto oživenie trénin-

gového procesu prispeje k  ešte lepším 

výsledkom nášho klubu aj na pôde špor-

tovej kynológie. 

 Na záver by som sa chcela poďakovať 

všetkým členom klubu, ktorí sa podieľajú 

na činnosti KK Prašice, či už sú to hodiny 

strávené na brigádach kosením, opravou 

prekážok, údržbou areálu, alebo samot-

nou účasťou na pretekoch, ukážkach či 

tréningoch. Všetkým týmto ľuďom patrí 

jedno veľké ďakujem. Bez týchto ľudí 

by klub neexistoval a  nemohli by sme 

sa vzájomne posúvať ďalej vo výcviku 

našich štvornohých priateľov. 

 M. Šošovicová

BVK v Zlatnom pri Bardejove - zľava 
Jakub Dojčár, Mária Grachová, Lenka 

Horniaková, Peter Detko
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A – mužstvo

 Naše A – mužstvo pod 

vedením trénera Micha-

la Vaňoviča dokonči-

lo svoje pôsobenie 

v súťaži na 10. mieste, čo 

je totožné umiestnenie 

po jesennej časti súťaže. 

Tím disponoval novými 

hráčmi, ktorí vytvor-

ili zdravú konkuren-

ciu a  dobre zapadli 

do koncepcie tímu. 

Pokiaľ hráči dodržiava-

li pokyny trénera a  na 

ihrisku nechali srdce, 

tak mužstvo dokáza-

lo získavať dôležité 

body. Keď sa však viac 

venovali rozhodcom 

a  svojou nedisciplino-

vanosťou oslabili tím, 

následne hráči nebo-

li   schopní dotiahnuť 

zápasy do víťazného 

konca. Veľkým prob-

lémom bolo aj obsa-

denie postu brankára, 

kedy vo viacerých zápa-

soch sa musel do brány 

postaviť hráč, obrazne 

povedané, ktorý si vyti-

ahol najkratšiu slamku. Mužstvu tiež chýba kvalitný 

zakončovateľ, ktorý by dokázal rozhodovať dôležité 

zápasy. 

 Tréner však po prvom súťažnom roku svojho 

pôsobenia je spokojný s  umiest-

nením A – mužstva a  je vid-

no, že do kabíny priniesol 

nový impulz. Zmenila 

sa taktika, inštrukcie, 

tréningový proces 

a  hlavne aj prístup 

hráčov. Veríme, že 

v  novom ročníku 

už mužstvo nebude 

bojovať o body len v strede tabuľky, ale konečne by 

už bolo načase zabojovať aj o prvú trojku v okrese. 

Držíme chalanom palce a  ďakujeme trénerovi, 

hráčom, vedeniu a fanúšikom za ich záujem o futbal 

a predvedené výkony v ročníku 2017/2018.   

 Starší žiaci – U15

 Druhú polovicu sezóny začali naši starší žiaci hrať 

v skupine  o 1. až 6. miesto a odohrali 10 zápasov so 

ziskom 9 bodov, čo zaradilo tím na celkové 5. mie-

sto v  celej súťaži. Skvelé umiestnenie je zásluhou 

trénera Kamila Suska. Svojich zverencov dokázal 

kvalitne pripraviť na všetky zápasy a tým zabezpečiť 

účasť v majstrovskej skupine. V tíme pôsobili aj hráči 

Por. A - mužstvo Z V R P Skóre B K +/- FP
1 OFK Kovarce 30 25 2 3 97:26 77 16 32 128.85

2 OFK Práznovce 30 23 3 4 117:47 72 15 27 165.65

3 OFK Veľké Ripňany 30 18 3 9 68:51 57 14 12 112.95

4 TJ Slovan Veľké Bedzany 30 16 3 11 68:43 51 13 6 148.3

5 TJ Rajčany 30 14 8 8 49:38 50 12 5 149.6

6 OFK Ludanice 30 14 6 10 62:41 48 11 3 122.9

7 TJ Veľké Dvorany 30 14 5 11 67:45 47 10 2 127.3

8 OFK Krnča 30 13 3 14 64:68 42 9 -3 117.65

9 OFK ČERMANY, o. z. 30 11 7 12 46:50 40 8 -5 173.4

10 OFK obce Prašice 30 11 5 14 51:61 38 7 -7 120

11 OFK Nitrianska Streda 30 10 8 12 54:60 38 6 -7 159.4

12 OŠK Závada 30 10 4 16 43:69 34 5 -11 118.55

13 TJ Slovan Bojná 30 10 2 18 44:74 32 4 -13 126.65

14 OFK CHRABRANY 30 8 6 16 43:74 30 3 -15 147.2

15 TJ Slovan Preseľany 30 6 4 20 36:68 22 2 -23 158.8

16 OFK Kuzmice 30 1 3 26 25:119 6 1 -39 83.55

Por. Mladší žiaci Z V R P Skóre B K +/- FP
1 OFK obce Prašice 10 9 0 1 55:14 27 6 12 0

2 TJ Slovan Preseľany 10 8 0 2 65:8 24 5 9 0

3 TJ Oponice 10 5 2 3 35:20 17 4 2 0

4 TJ Zlatý Klas Urmince 10 3 2 5 40:37 11 3 -4 0

5 TJ Družstevník Jacovce 10 2 2 6 23:29 8 2 -7 0

6 OFK Kuzmice 10 0 0 10 7:117 0 1 -15 0

Por. Starší žiaci Z V R P Skóre B K +/- FP
1 TJ Družstevník Jacovce 10 8 0 2 45:12 24 6 9 0

2 OFK Krnča 10 7 1 2 35:25 22 5 7 0

3 OFK Kovarce 10 5 0 5 39:36 15 4 0 0

4 TJ Zlatý Klas Urmince 10 3 2 5 36:27 11 3 -4 0

5 OFK obce Prašice 10 3 0 7 18:57 9 2 -6 0

6 OFK Veľké Ripňany 10 2 1 7 11:27 7 1 -8 0

Obecný futbalový klub P R A Š I C EObbeeccnnýý ffuutbbbaloovýý kkklub PP RR AA ŠŠ II CC EEE

pokračovanie na str. 15

121211

zápasy. 

Tréner však po prvom súťažnom roku svoj

pôsobenia je spokojný s  umie

nením A – mužstva a  je v

no, že do kabíny prinies

nový impulz. Zmen

sa taktika, inštrukc

tréningový proc

a  hlavne aj príst

hráčov. Veríme, 

v  novom roční

už mužstvo nebu
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z kategórie mladších žiakov, ktorí ukázali svoje fut-

balové zručnosti aj medzi staršími a  skúsenejšími 

protihráčmi a boli viac ako len rovnocennými súper-

mi. V ďalšom futbalovom roku budú opäť nároky na 

mladých futbalistov vysoké s  cieľom dosiahnuť čo 

najlepšie výsledky. Poďakovanie patrí všetkým, čo 

majú záujem o naše deti a hlavne trénerovi, hráčom 

a fanúšikom. 

Mladší žiaci – U13

 Víťazi – Majstri okresu – týmito slovami môžeme 

označiť tím našich najmladších futbalistov, ktorí 

zase po niekoľkých rokoch dokázali opäť vyhrať celú 

majstrovskú súťaž. Mužstvo pod profesionálnym 

vedením Kamila Suska dokázalo zatieniť aj výkony 

dospelých hráčov a svojou dravosťou, bojovnosťou, 

disciplinovanosťou ukázalo, že futbal je hra, z ktorej 

musí mať hráč radosť. Tréner je na svojich zveren-

cov pyšný a  podľa jeho slov budeme o  niektorých 

mladých talentoch ešte v budúcnosti počuť. Do tímu 

prišlo aj dosť nových tvárí a je vidno, že je o futbal 

opäť záujem.  Mužstvo v skupine v boji o prvé mies-

to v tabuľke získalo 27 bodov s bilanciou 9 výhier a 1 

prehra. Najdôležitejší zápas však naši žiaci odohrali 

až v poslednom kole, kedy dokázali na pôde súpera 

vyhrať v pomere 2:0. Veľkým pozitívom je vynikajú-

ca výkonnosť hráčov, čo potvrdil Filip Macko, ktorý 

sa stal s  55 gólmi najlepším strelcom celej súťaže. 

Môžeme byť radi, že nám v obci a jej tesnej blízkosti 

vyrastajú športové talenty. 

 Nakoniec treba poďakovať trénerovi Kamilovi 

Suskovi za majstrovskú sezónu okorenenú ziskom 

zlatej medaily, tiež poďakovanie patrí hráčom, 

hráčkam, rodičom, fanúšikom a samoz-

rejme vedeniu športového klu-

bu Obce   OFK Prašice. Opäť 

sa vidíme v  novej sezóne 

2018/2019 s  majstro-

vskými ambíciami a  radi 

privítame nové mladé tal-

enty. 

Mgr. J. Grznár

pokračovanie zo str. 14

niec treba poďakovať trénerovi Kamilovi 

i za majstrovskú sezónu okorenenú ziskom 

medaily, tiež poďakovanie patrí hráčom, 

m, rodičom, fanúšikom a samoz-

vedeniu športového klu-

ce   OFK Prašice. Opäť 

me v  novej sezóne 

019 s  majstro-

ambíciami a  radi 

me nové mladé tal-

Mgr. J. Grznár
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Spoločenská kronika obce Prašice za I. polrok 2018Sppooloočeennskká kronnikka obbcce PPraašiicee zaa I. polrrokk 20188

MMaannžžeellsstvvoo uuzazavvreelii
Milan Vukobrat a MUDr. Mária Grznárová

Ladislav Kováčik a Katarína Holíková

Jozef Grznár a Ing. Lenka Bruchatá

Lukáš Šulek a Michaela Okšová

Michal Šimune a Kristína Kolonyová

Martin Zelíska a Jana Martišová

Jan Križan a Lucia Plencnerová

Pavol Soľava a Ing. Lucia Uríková

Prajeme veľa krásnych chvíľ 

na spoločnej ceste životom!

SStriebboornéé ssvvaaddbbyy
25 rokov manželstva

Maroš Grach

 a manž. Andrea, rod. Grežďová

Jozef Hustý 

a manž. Ivana, rod. Bartoníková

Pavol Kováč

a manž. Alena, rod. Vatrsková

Martin Petrus 

a manž. Zuzana, rod. Grežďová

ZZlaatéé ssvaaddbbyy
50 rokov manželstva

Jozef Grežďo

a manž. Helena, rod. Šimonová

Pavol Chmelár

a manž. Mária, rod. Kozáková

DDiaammaannttoovvéé svavaddbbyy
60 rokov manželstva

František Urminský

a manž. Ida, rod. Tomancová

Blahoželáme a prajeme ešte veľa spoločne 

prežitých rokov v zdraví a v láske!

ŽŽivvoottnnéé jjuubbiileeáá
Január 2018

Otília Grznárová

Edita Kauzalová

Alžbeta Maková

Marta Palušová

Anton Lacika

Február 2018

Ing. Mária Páleníková

Marta Streďanská

Eva Palušová

Jolana Plachá

Mária Poláková

Terezia Okšová

Marec 2018

Eva Štefkovičová

Stanislav Paluš

Jozef Bobocký

Ing. Ladislav Barát

Mária Bruchatá

Peter Kilian

Ida Urminská

Mária Bajzíková

František Boháčik

Apríl 2018

Marian Paluš

Milan Okša

Milan Pilát

Jozef Rybanský

Mária Pešlová

Ladislav Kobida

Máj 2018

Daniela Plencnerová

Jolana Kováčiková

Jún 2018

Marian Tomka

Jaroslav Ružička

Ing. Mária Malinková

Mária Kováčiková

Antonia Mahriková

Všetkým jubilantom srdečne 

blahoželáme!

NNaarrooddili ssaa
Vanessa Koledová

Olívia Beňová

Dávid Naštický

Lukáš Janech

Hana Laciková

Natália Uškovičová

Deťom želáme krásne detstvo, 

plné lásky, šťastia a zdravia.

NNaavvžžddyy nnááss oopup ssttilli
Ján Ríz

Stanislav Paluš

Verona Mojžišová

Mária Okšová

Zuzana Pilátová

Amália Okšová

Janka Košíková

Milan Uhlár

Jozef Paluš

Jozefa Kišacová

Marián Zdichavský

Pozostalým vyslovujeme 

úprimnú sústrasť.
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