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PRAŠICKÉ NOVINKY

Vážení a milí spoluob ania,

blížia sa viano né sviatky, sviatky požehna-
nia, pokoja a dobrej vôle. Mnohí si navzájom 
želáme zdravie, rados! a š!astie. K tomu, aby 
sa nám naše želania naplnili, vieme prispie! 
vo ve"kej miere my sami, každý z nás a to 
navodzovaním si vnútornej duševnej rovno-
váhy, duševného pokoja a z toho vznikajúcej 
dobrej vôle a láskyplného pocitu ku všetké-
mu a všetkým, k sebe samým. Želám Vám  o 
najviac sily v snažení dosiahnu! tento blaho-
darný vnútorný stav, ktorý vie ve"mi priaznivo 
ovplyvni! medzi"udské vz!ahy a náš život. 
 Chcem Vám zažela! v duchu predošlého 
priania, aby ste s rozvahou a v dobrej vôli boli 

pripravení už teraz k pre nás všetkých dôleži-
tému aktu komunálnych volieb. V tejto súvis-
losti chcem poveda!, že mi bolo c!ou praco-
va! pre svojich spoluob anov. Vám všetkým, 
ktorí ste mi dali svoju dôveru, ktorí ste mi 
pomáhali, podporovali a povzbudzovali ma, 
som srde ne v#a ný. Bol som a chcem by! 
aj na#alej ten, kto zo všetkých síl napomáha 
rozvíjaniu a zve"a#ovaniu obce, školstvu a 
kvalitnému vzdelávaniu našich detí, u"ah uje 
život starých a nevládnych ob anov. Chcem 
aj na#alej využíva! všetku svoju silu a ener-
giu pri budovaní nových bytov, vytváraní a 
sprostredkovávaní pracovných príležitostí, 
rozvíjaní kvalitného kultúrneho, spolo en-
ského a športového vyžitia ob anov. $o je 

ve"mi dôležité, budem sa aj na#alej usilova! 
získava! a využíva! Þ nan né prostriedky eu-
rópskych, štátnych a iných fondov.

 Samozrejme, sprievodným javom tejto 
ve"mi aktívnej  innosti je aj skuto nos!, že 
ob as budem chýba! v kancelárii staros-
tu. Dovolím si na objasnenie zacitova!  as! 
paragrafu 13. Ob ianskeho zákonníka a ná-
sledne ho trochu rozvinú!. V zmysle § 13. 
Zákona o obecnom zriadení: „ Predstavite-
"om obce a najvyšším výkonným orgánom 
obce je starosta...“ Z uvedeného vyplýva, že 
priamo zákon ur uje postavenie starostu a 
jeho povinnosti vo vz!ahu k obci. To zname-
ná, že ako výkonný orgán je povinný roko-
va! a vybavova! záležitosti správy obce so 
štátnymi a inými inštitúciami. Výsledky týchto 
rokovaní sa následne premietajú v rozvoji a 
investíciách realizovaných na území obce. 
Pre úplnos! treba doda!, že každá investícia 
je výsledkom mnohých rokovaní so štátnymi 
orgánmi a tieto rokovania sa môžu realizova! 
len v sídle príslušnej inštitúcie, nie na území 
obce. 

 Úspešnos! práce starostu ako manažéra 
obce teda závisí od skúseností, no najmä 
vz!ahov a kontaktov a samozrejme schop-
ností, ako toto všetko vie zužitkova!.
 Vážení spoluob ania, je o  om premýš"a!, 
ke# poviem, že s pánom prezidentom a so 
mnou, máme my Praši ania dvere otvorené 
všade. 
 Vážení a milí spoluob ania, #akujem Vám 
za porozumenie, správny úsudok a správnu 
vo"bu.
 

%ubomír Paulovi 
starosta

PRAŠICKÉ
novinky

rok 2010  íslo 20 zdarma

Predstavujeme 
kanditátov na starostu

a poslancov OZ na str. 3 

O návšteve prezidenta
sa do ítate

na str. 2

Prašickí kynológovia 
obhájili prvenstvo v ZKL. 

str. 11

O rekonštrukcii kaplnky 
sa do ítate

na str. 8

PRÍHOVOR STAROSTU
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PRIVÍTALI SME HLAVU ŠTÁTU

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA MAJÚ PRED SEBOU
POSLEDNÝ MESIAC VOLEBNÉHO OBDOBIA

AKO VOLIŤ

Vzácnu priaze! prejavil Prašiciam svojou 
návštevou prezident SR Ivan Gašparovi , 
ktorý tak prijal pozvanie starostu obce, "u-
bomíra Paulovi a. Návšteva sa za ala 3. 
novembra 2010 na školskom dvore, kde 
ho privítali poprední predstavitelia obcí 
SOTDUM-u (Spolo enstvo obcí tríbe s-
ko-duchonského mikroregiónu), poslanci 
obecného zastupite#stva Prašíc na  ele so 
starostom obce, zamestnanci obecného 
úradu a niektorí podnikatelia obce. 

 Srde ným potleskom, chlebom a so#ou a 
kyticou ho vítalo i vedenie Základnej školy 
s materskou školou Prašice na  ele s riadi-
te#om Mgr. Petrom Dobrým a zástupky!ami 
Mgr. Janou Zacharovou a Lýdiou Režovou, 
spolu s ostatným u ite#ským zborom a žiak-
mi školy.

 Ú elom návštevy hlavy štátu bolo sláv-
nostné ukon enie rekonštrukcie Základnej 
školy s materskou školou, ktorej priestory si 
po slávnostnom prestrihnutí pásky pozvaní 
hostia prezreli. 

 Program pokra oval v kultúrnom dome, 
kde sa predstavili deti z materskej i základ-
nej školy,  lenovia folklórnej skupiny Praši-

 an a pozdravi$ ho prišla i folklórna skupi-
na Krá#ova ho#a z Pohorelej. Program bol 
zakon ený podpisom pána prezidenta do 
pamätnej knihy, po ktorom prijal pozvanie 
starostu obce na obed do miestnej reštau-
rácie ,,U TOMA“. 

Po príjemnej chvíli oddychu sa pán pre-
zident spolu s ostatnými hos$ami odobral 
do Kostola sv. Jakuba, kde si pozrel práve 
prebiehajúcu výstavu zobrazení zo semien, 
plodov, zeleniny a ovocia. Ocenil šikovnos$, 
trpezlivos$ a vynaliezavos$ autoriek výsta-
vy,  o vyjadril aj v zápise do návštevnej kni-
hy kostola. 

Po premiérovi bývalej Vlády SR Róbertovi 
Ficovi a po predošlom predsedovi Národnej 
rady SR Pavlovi Paškovi tak Prašice priví-
tali aj tretieho z najvyšších predstavite#ov 
politického života na Slovensku. A touto in-
formáciou sa môže pochváli$ len máloktorá 
obecná kronika  i pamätná kniha. 
FotograÞ e z návštevy prezidenta si môžete 
pozrie$ aj na webovej stránke obce (www.
prasice.sk).

S. Doj árová 

Júnové zasadnutie OZ schválilo bez vý-
hrad závere ný ú et obce za rok 2009, 
použitie Þ nan ných prostriedkov rezervné-
ho fondu na úhradu splátok istín a úrokov 
úverov vo i DEXIA banke Slovensko s tým, 
že v prípade zlepšenia Þ nan ného stavu 
obce a doÞ nancovania výpadku podielo-
vých daní pre samosprávu zo strany štátu 
sa tieto prostriedky vrátia na rezervný fond 
obce. Boli tiež schválené záložné zmluvy 
na nájomné bytové domy blok „A“ a „B“ v 
prospech Ministerstva výstavby a regionál-
neho rozvoja SR, inventarizácia majetku 
obce a zámer predaja majetku obce - pen-
zión FORTUNATO.

Augustové rokovanie OZ sa zaoberalo no-
vým Rokovacím poriadkom OZ, Všeobecne 
záväzným nariadením o pravidlách  asu 
predaja a  asu prevádzky iných služieb. V 
zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR  . 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a znení 

neskorších predpisov ur ilo, že vo voleb-
nom období 2010 až 2014 bude starosta 
obce vykonáva$ funkciu v celom rozsahu a 
ur ilo sedem poslancov OZ pre nastávajú-
ce volebné obdobie, súhlasilo s poskytnu-
tím príspevku na stravu pre deti v školskom 
roku 2010/2011, ako aj s poskytnutím prís-
pevku na cestovné dochádzajúcim žiakom 
z Duchonky, Okšovskej a Novosvetskej uli-
ce.

Októbrové zastupite#stvo odsúhlasilo pre-
daj pozemkov našim obyvate#om, ktorí mali 
pri svojich rodinných domoch  asti pozem-
kov vo vlastníctve obce, schválilo podanie 
návrhu na vyhlásenie konkurzu na spolo -
nos$ Praši an, s.r.o., zmluvu na zmenu sta-
vebníka Rekonštrukcie verejného vodovo-
du, 2532 m vodovodných potrubí a 180 ks 
prepojení vodovodných prípojok z obce na 
Západoslovenskú vodárenskú spolo nos$, 

a.s., prerokovalo návrh Urbanistickej štúdie 
funk ného využitia plôch Prašice – rekrea -
né územie Duchonka, prerokovalo správu o 
výchovno-vzdelávacej  innosti ZŠ s MŠ a 
jej výsledkoch. Zaoberalo sa tiež úpravou 
rozpo tu obce na rok 2010, všeobecne 
záväzným nariadením o evidencii malých 
zdrojov zne is$ovanie ovzdušia a preroko-
valo návrh na predaj pozemku pod zhore-
ným hotelom a v jeho okolí spolo nosti s r.o. 
REN-INVEST so sídlom Tovarníky, ktorá v 
doh#adnom  ase za ne s rekonštrukciou 
hotela Duchonka, s asti zhoreného ešte vo 
februári 1993 a do dnešných dní chátrajú-
ceho

Erika Nemešová
prednostka Ocú

Komunálne vo#by budú v našej obci pre-
bieha$ 27. novembra 2010 od 7 ºº do 20 ºº 
hodiny v Kultúrnom dome v Prašiciach. 

- Voli  je povinný preukáza$ sa pred hla-
sovaním preukazom totožnosti (ob iansky 
preukaz).

- %len okrskovej volebnej komisie odo-
vzdá voli ovi prázdnu obálku a dva hlaso-
vacie lístky.

- Voli  vstúpi do priestoru ur eného na 
úpravu lístkov a zakrúžkuje na hlasova-
com lístku na vo#bu starostu  íslo jedného 
kandidáta a na hlasovacom lístku na vo#bu 
poslancov maximálne sedem  ísiel poslan-
cov.

- Potom voli  vloží obidva hlasovacie líst-
ky do obálky a obálku vhodí do hlasovacej 
schránky.

Voli , ktorý sa zo závažných dôvodov ne-
môže dostavi$ do volebnej miestnosti, môže 
požiada$ volebnú okrskovú komisiu o hla-
sovanie mimo volebnej miestnosti. V takom 
prípade k nemu komisia vyšle dvoch svojich 
 lenov s prenosnou volebnou schránkou, 
hlasovacími lístkami a obálkami.

M. Glos
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KANDIDÁTI NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

PREDSTAVUJEME KANDIDÁTOV

Obec má sedem kandidátov na starostu. Pred blížiacimi sa komunálnymi vo#bami (27.11.2010) vám pri-
nášame stru né informácie o kandidátoch na starostu obce Prašice. Každý z nich odpovedal na otázku: 
„ o bude Vašou prioritou v prípade, že budete zvolený/á za starostu obce?“

1. Ing. Libor Báleš, 48 r., podnikate#, za SDKÚ-DS
2. Anton Barta, ml., 45r., technik, za SMER
3. Ing. Roman Bruchatý, 32 r., procesný inžinier, za SMER
4. Miroslava &uríková, 22 r., úradní ka, za "S-HZDS
5. Ing. Pavol Gális, 63 r., strojný inžinier, za KDH
6. Mgr. Ján Grznár, 51 r., lekárnik, za SNS
7. Ing. Bystrík Hrutka, 50 r., podnikate#, za SMER
8. Bc. "udmila Kilianová, 59 r., úradní ka, za SaS
9. Jozef Kišac, 43 r., živnostník, nezávislý kandidát
10. Viktória Komová, 62 r., technik, za "S-HZDS
11. "ubomír Lacika, 58 r., maliar, za SNS
12. Ing. Mária Malinková, 52 r., stredoškolský u ite#, za SMER
13. Mgr. Lýdia Marková, 62 r., u ite#ka ZŠ, za SDKÚ-DS
14. Ing. Jozef Michalka, 54 r., stavebný technik, za SMER
15. Ondrej Michalka, 24 r., podnikate#, za SDKÚ-DS
16. Mgr. Miloš Mik, 39 r., u ite# ZŠ, za SNS

17. Viera Okšová, 49 r., majsterka OV, za SMER
18. Bc. Ladislav Paluš, 32 r., živnostník, nezávislý kandidát
19. Peter Paluš, 31 r., podnikate#, za SDKÚ-DS
20. Rudolf Paluš, 44 r., hrádzny, za SDKÚ-DS
21. Mgr.art. "ubomír Paulovi , 58 r., herec, za SNS
22. Martin Petrus, 41 r., podnikate#, za "S-HZDS
23. Imrich Pokus, 60 r., podnikate#, za "S-HZDS
24. Monika Slámová, 22 r., študentka, za SZ
25. Ernest Šimon, 48 r., vedúci výroby piva, za SNS
26. Jozef Štefkovi , 41 r., podnikate#, za SDKÚ-DS
27. Iveta Štefkovi ová, 42 r., u ite#ka MŠ, za SMER
28. Veronika Štefkovi ová, 34 r., predava ka, za SDKÚ-DS
29. Alena Števanková, 58 r., u ite#ka MŠ, za "S-HZDS
30. Pavol Zdichavský, 54 r., vodi , za "S-HZDS
31. Mária Zelisková, 52 r., kr márka, za "S-HZDS

„ Poriadok, stabilita verejných 
zdrojov a vytvori! prostredie,
v ktorom budú "udia dobre in-
formovaní a budú s rados!ou ži!
v tejto obci.“

nezávislý kandidát

Pavol Suchoň
62 r., stavebný technik

„Obecný úrad musí slúži! "u#om 
a nie "udia úradu.“

nezávislý kandidát

Jozef Kišac
43 r., živnostník

„ Viac komunikova! s ob$anom, 
hovori! o potrebách ob$anov
a prinies! transparentnos! do 
chodu samosprávy. Ob$an by mal 
ma! možnos! nahliadnu! do hos-
podárenia obce a vidie!, ako sa 
nakladá s obecnými Þ nanciami.“
OTVORENOS% SO SRDCOM A S 
LÁSKOU PRE PRAŠICE S ÚCTOU 
PRE KAŽDÉHO Z VÁS!

kandidát politickej strany SDKÚ-DS

Peter Paluš
31 r., podnikateľ

„ S vami a pre vás.“

kandidát politickej strany KDH

Miloš Macko
40 r., technik

„Otvorenie úradu ob$anom pre 
námety, podnety na zlepšenie $in-
nosti a posilnenie kontrolnej fun-
kcie na dotiahnutie veci do konca. 
Spracovanie komplexnej koncep-
cie otchrany osôb a majetku obce, 
vrátane chatovej oblasti Duchont-
ka. Aktivizácia konkrétnych kul-
túrno-spolo$enských podujatí v 
obci a vyzvanie na spoluprácu 
starších ob$anov, dôchodcov a 
mladých ambicióznych "udí.“

nezávislý kandidát

Ladislav Paluš
32 r., živnostník

„Nezištne pracova! a rieši! prob-
lémy k spokojnosti všetkých ve-
kových kategórií ob$anov obce. 
Finan$né prostriedky z verejných 
zdrojov budem využíva! tak, aby 
boli zabezpe$ené všetky $innosti 
a kompetencie obce a nezadlžo-
va! obec.“

kandidátka politickej strany SMER-SD

Erika Nemešová
56 r., prednostka OcÚ Prašice

kandidát za politickú stranu SNS

Ľubomír Paulovič
57 r., starosta Obce Prašice

„Som rád, že nemusím používa! 
prázdne frázy... Za m&a hovoria 
"udia a skutky.“
&akujem Ti, pán starosta, za nezišt-
nú pomoc môjmu otcovi. Si starosta 
s ve#kým „S“ - A. Michalka.
"ubo, za mnohých ob anov Okšov-
ho Mlyna, Prašíc a Tvrdomestíc 'a-
kujem za cestu Prašice-Tvrdomesti-
ce. - S. Kanovský
Je to super, že môžeme skúša$
a koncertova$ v našom kulturáku. 
Nech to tak zostane minimálne na-
veky. - za skup. The Machines of 
God M. Okša 
Kultúra je na 100 %. - J. Okša
Paulovi  doniesol do Prašíc kultúr-
nos$ a #udskos$. - T. Sondor
„Takto chcem pokra$ova! aj #a-
lej.“

KANDIDÁTI NA POKANDIDÁTI NA PO
1. I Ing. LiLibbor BáBállešš, 4 488 r., poddnikate##,, zza SDK
2 A t B t l 45 t h ikk SMER

„Otvoreni
námetyety p, p
noos iti a po
kckcie na do
Spracova
cie otchra
vrátane c
kaka. A Aktiv
túrno-spo
obci a v
starších 
mladých a
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Nech to tak k zoszostantane me miniin málne na-
veky. - za skup. The Machines of
God M. Okša
Kultúra je na 100 %. - J. Okša
Paulovi  doniesol do Prašíc kultúr-
nos$ a #udskkos$os$ -. - T T. So Sondon r
„Taktokto c chcem pokra$ova! ! aj aj #a-
lejlejjej ““.
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PRIEBEH INVESTIČNÝCH AKTIVÍT OBCE ZA PREDCHÁDZAJÚCE 
ŠTYRI ROKY

Štyri roky sú pre niektorých z nás krátky 
 as, pre iných zase dlhý. Pre Obec Prašice 
to bol  as investi ného rozmachu,  as, ktorý 
bol efektívne naplnený a využitý na správne 
rozhodnutia a konania. Nasved ujú tomu 
mnohé pozitívne výsledky, ktoré sa vedeniu 
obce podarili dosiahnu$. 

Za neme rokom 2007, v ktorom prebeh-
la rekonštrukcia Domu smútku v celkovej 
hodnote 339.000,- Sk. Obci bola na túto 
rekonštrukciu poskytnutá dotácia z Minis-
terstva Þ nancií SR vo výške 300.000,- Sk a 
39.000,- Sk tvorili vlastné zdroje obce. Z En-
vironmentálneho fondu SR sa nám podarilo 
dosiahnu$ dotáciu vo výške 2.069.000,- Sk, 
ktorá bola vynaložená na dostavbu $isti$-
ky odpadových vôd a kanalizácie na ulici 
Slne ná. Obec sa na tejto investícii spolupo-
die#ala sumou 175.000,- Sk.
Roky 2008 a 2009 boli pre našu obec rokmi 

ve#mi úspešnými, najmä  o sa týka zve#a'o-
vania a výstavby v obci a jej okolí. V roku 
2008 bolo zrealizovaných viacero investi$-
ných aktivít:

s výstavbou 7 nájomných bytových 
jednotiek na ulici Slne ná sa za alo ešte 
koncom roka 2007 a v roku 2008 sa ich vý-
stavba dokon ila. Ministerstvo výstavby a 
regionálneho rozvoja SR na tento projekt vy-
 lenilo pre našu obec dotáciu vo výške 
2.229.000,- Sk. Celkové náklady investície 
tvorili sumu 14.745.474,19,- Sk. Koncom 
roka 2008 sa tak mohlo 7 rodín nas$ahova$ 
do nových bytov.

Ministerstvo Þ nancií SR poskytlo dotáciu 
na rekonštrukciu miestneho rozhlasu vo 
výške 390.000,- Sk. Spolupodie#anie sa 
obce bolo vo výške 48.510,- Sk. Celková in-
vestícia bola 438.510,- Sk.

V roku 2008 sa za alo s výstavbou 'al-
ších nájomných bytových domov a to 2 x 8 
bytových jednotiek na ulici Slne ná. Na vy-
budovanie infraštruktúry k týmto bytom sme 
dostali z Úradu vlády SR dotáciu v hodnote 
1.500.000,- Sk. Celkovo bolo v tomto roku na 
túto akciu preinvestovaných 7.571.490,07,- 
Sk. Ich dokon enie bolo v roku 2009.

Podpora športu v našej obci bola zreali-
zovaná aj formou poskytnutého nenávratné-
ho príspevku z Úradu vlády SR a to na výs-
tavbu viacú$elového ihriska. Celková 
investícia bola vo výške 2.390.314,63,- Sk, z 
toho Úrad vlády SR prispel sumou 
1.200.000,- Sk a sumou 1.190.314,63,- Sk 
prispela obec z vlastných zdrojov.

Na územný plán obce Prašice poskytlo 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
SR dotáciu v hodnote 194.383,- Sk.

Obec vo svojich zámeroch mala na mys-
li aj miestne komunikácie. Oprava miestnej 
komunikácie medzi našou obcou a obcou 
Tvrdomestice prispela k zefektívneniu pre-
pravy ob anov Prašíc, ako aj ob anov Tvrdo-
mestíc, Nového Sveta a Okšovho Mlyna. 
Úrad vlády SR obci Prašice na túto opravu 
prispel sumou 500.000,- Sk, obec Tvrdomes-
tice prispela sumou 250.000,- Sk, Po#nohos-

podársko-podielnické družstvo Prašice pris-
pelo sumou 350.000,- Sk. Spojením všetkých 
síl a vôle sa podarilo zrekonštruova$ cestu, 
ktorá nás spája v našom každodennom živo-
te.

Do výstavby  OV a kanalizácie obec 
investovala z vlastných zdrojov sumu 
481.950,- Sk. Finan né prostriedky boli vy-
naložené na spracovanie projektovej doku-
mentácie, ktorá je nevyhnutnou sú as$ou 
'alšej výstavby a dokon enia %OV a kanali-
zácie v celej našej obci.

Nákupom autobusu vo výške 
475.512,10,- Sk má obec záujem prispieva  
k skvalitneniu spolo!enského a kultúrneho 
života v obci. Autobus slúži najmä na prepra-
vu našich futbalistov a ich fanúšikov na špor-
tové podujatia mimo obce; na prepravu žia-
kov základnej školy zo záujmových krúžkov v 
popolud"ajších hodinách do obcí Závada, 
Velušovce a Podhradie a v neposlednom 
rade na prepravu našich ob!anov na rôzne 
kultúrne podujatia, akými sú napríklad De" 
matiek, MDŽ, divadlo a mnohé iné akcie, re-
alizované mimo našej obce.

V tomto roku sa za!alo aj s projektom 
Rekonštrukcie a modernizácie Základnej 
školy s materskou školou Prašice. Obec 
preinvestovala v roku 2008 na tento projekt 
sumu 627.000,- Sk, ktoré boli vynaložené na 
projektovú dokumentáciu. 

Tiež sa za!ala spracováva  projektová 
dokumentácia na projekt Revitalizácia 
obce, kde sa preinvestovalo 70.000,- Sk.

Významným prínosom pre rozvoj ces-
tovného ruchu bola výstavba sociálnych 
zariadení v rekrea nej oblasti Duchonka, 
v po!te troch sociálnych zariadení, ktoré boli 
postavené v ATC Duchonka. Tento projekt 
sa zrealizoval za podpory Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. Celková výška investí-
cie tvorila sumu 8.410.557,70,- Sk, z toho 
nenávratný Þ nan!ný príspevok z EFRR tvoril 
sumu 7.369.942,70,- Sk a zvyšná suma 
1.040.615,- Sk bola preÞ nancovaná z vlast-
ných zdrojov obce.

V roku 2009 pokra!ovalo mnoho inves-
ti!ných aktivít, ktorých prvý kame" bol polo-
žený ešte v roku 2008. Išlo najmä o dokon!e-
nie 2 x 8 bytových jednotiek na ulici 
Slne!ná, ktoré boli svojim užívate#om odo-
vzdané v novembri a decembri 2009. Výška 
vynaložených Þ nan!ných prostriedkov bola 
nasledovná: 8- bytová jednotka blok „B“ 
(bytovka, ktorá sa nachádza bližšie k mater-
skej škole) – 575.122,61,- EUR 
(17.326.143,75,- Sk); 8- bytová jednotka 
blok „A“ (bytovka, ktorá sa nachádza bližšie 
k miestnej komunikácii Slne!ná) – 
521.016,59,- EUR (15.696.145,79,- Sk). Na 
výstavbu týchto dvoch krásnych bytoviek po-
skytlo Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja dotáciu vo výške 200.152,70,- EUR 
(6.029.800,24,- Sk). $alšie zdroje Þ nancova-
nia boli vo forme návratného zdroja Þ nanco-
vania zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z 
vlastných zdrojov obce.

Aj v roku 2009 sa nám podarilo dosta  
dotáciu od Ministerstva Þ nancií SR na rekon-
štrukciu miestneho rozhlasu vo výške 
6.600,00,- EUR (198.831,60,- Sk). Obec sa 
na tejto rekonštrukcii spolupodie#ala sumou 
683,00,- EUR (20.576,06,- Sk). Rekonštruk-
ciou miestneho rozhlasu sa významnou mie-
rou zlepšila kvalita poskytovaných informácií 
pre našich ob!anov vo forme hlásení o vý-
znamných udalostiach, ktoré sa konajú v na-
šej obci.

Obecná knižnica prebehla tiež moderni-
záciou a to v podobe zakúpenia softvéru, kto-
rý slúži na zjednodušenie a skvalitnenie prá-
ce v knižnici a pri evidencii knižných 
jednotiek. Na projekt, ktorého názov bol „In-
ternetizácia obecnej knižnice“ nám Minis-
terstvo kultúry SR poskytlo dotáciu v hodnote 
1.200,00,- EUR (36.151,20,- Sk). 

Na výstavbu miestnej komunikácie 
nám Environmentálny fond SR prispel vo for-
me dotácie vo výške 3.500,- EUR 
(105.441,00,- Sk). Obec prispela z vlastných 
zdrojov sumou 902,73,- EUR (27.195,64,- 
Sk). 

Ve#kým prínosom pre našu obec a naj-
mä pre Základnú školu s materskou školou 
bola poskytnutá dotácia od Krajského škol-
ského úradu v Nitre na opravu podlahy v 
telocvi!ni, ktorá bola už dlhé roky vo ve#mi 
zlom, ba až katastrofálnom stave. Príspevok 
bol vo výške 84.602,- EUR (2.548.719,85,- 
Sk). V tejto súvislosti sa podarilo obstara  aj 
Þ nan!né prostriedky z Úradu vlády SR vo 
výške 15.000,- EUR (451.890,- Sk), ktoré 
boli tiež použité na opravu podlahy v telocvi!-
ni.

V roku 2009 sa pokra!ovalo aj s investi!-
nými akciami, ktoré za!ali v roku 2008. Išlo o 
projekty „Rekonštrukcia a modernizácia 
Základnej školy s materskou školou“ a 
„Revitalizácia obce“. V tomto období sa 
preinvestovalo na tieto akcie celkovo 
416.952,92,- EUR (12.561.123,67,- Sk) a 
jednotlivo na Rekonštrukciu ZŠ s MŠ je to 
suma 390.659,17,- EUR (11.768.998,15,- 
Sk) a Revitalizáciu obce je to suma 
26.293,75,- EUR (792.125,51,- Sk). S ich re-
alizáciou sa pokra!uje aj v roku 2010. 

Rekonštrukcia kultúrneho domu, a to 
konkrétne sociálnych zariadení, bola priori-
tou vedenia obce už dlhší !as. S realizáciou 
tejto idey sa za!alo za!iatkom roku 2009. 
Kompletne boli zmodernizované sociálne za-
riadenia v kultúrnom dome. Táto investícia 
bola vo výške 22.400,14,- EUR (674.826,62,- 
Sk). Zdrojom Þ nancií boli vlastné príjmy 
obce. Touto rekonštrukciou sa prispelo ku 
skvalitneniu prostredia, v ktorom sa koná 
mnoho spolo!enských, kultúrnych, zábav-
ných a významných podujatí pre našich ob-
!anov, ale i pre širokú verejnos .

Oprava ústredného kúrenia v telo-
cvi ni v hodnote 1.855,22,- EUR (55.890,36,- 
Sk), ktorú obec Þ nancovala z vlastných pros-
triedkov. 
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A nakoniec rok 2010, ktorého koniec sa ne-
zadržate#ne blíži a ktorý nám priniesol mno-
ho dobrého a prospešného pre našu obec.

Jednou z najvä!ších investícii v obci je 
nepochybne Rekonštrukcia a modernizá-
cia Základnej školy s materskou školou, 
ktorej za!iatky siahajú do roku 2009, kedy sa 
!rtali prvé námety a dokumenty, a kedy sa 
tiež podávala žiados  o nenávratný Þ nan!ný 
príspevok z fondov Európskej únie. A Praši-
ce uspeli – žiados  bola schválená, s práca-
mi sa mohlo za!a . Aj sa za!alo. V priebehu 
necelého roka sa naša základná škola a ma-
terská škola premenili na atraktívne objekty s 
ešte atraktívnejším vybavením, interiérom, 
exteriérom, pomôckami, výpo!tovou techni-
kou. Áno, toto všetko nám priniesla investícia 
celkom za 862.409,84,- EUR (25.980.958,84,- 
Sk). Ve#ká !as  investovaných Þ nan!ných 
prostriedkov je z fondov EÚ, štátneho roz-
po!tu SR a z vlastných zdrojov obce. I týmito 
aktivitami zlepšujeme život našich ob!anov, 
našich najmenších a staráme sa o ich %alší 
rast a vývoj.

$alšou najvä!šou investíciou je ur!ite 
rozbiehajúci sa projekt, ktorého názov je 
„Revitalizácia obce“. Ide o projekt, ktorého 
historický vývoj je obdobný ako pri Rekon-
štrukcii ZŠ a MŠ – bolo potrebné vynaloži  
mnoho úsilia a krokov k získaniu Þ nan!ných 
prostriedkov, ale nakoniec sa nám aj toto po-
darilo. V sú!asnosti môžete VY, naši ob!a-
nia, pozorova  pracovný ruch, ktorý sa sú-
stre%uje v centre obce a to konkrétne v 
blízkosti obecného úradu. Ide o prvé práce v 
rámci tohto projektu – za!alo sa s miestnou 
komunikáciou, ktorú všetci poznáte pod náz-
vom „Raj!a“. Jej úpravou sa má dosiahnu  
dostupná komunikácia a prepojenos  ulíc Sl-
ne!ná a 1. mája. Nielen toto, ale ja mnoho 
iných významných zmien !aká našu obec: 
rekonštrukcia verejných priestranstiev, det-
ských ihrísk, zastávok autobusa, chodníkov, 
parkov, uloženie lavi!iek, dlažby a mnohé iné 
premeny, ktoré by sa mali zrealizova  v prie-
behu rokov 2010 a 2011. Na túto investi!nú 
akciu bude vynaložených 824.469,72,- EUR 
(24.837.974,79,- Sk), ktorých zna!ná !as  
pozostáva z Þ nan!ných prostriedkov EÚ, 
spoluÞ nancovania štátneho rozpo!tu SR a 
vlastné zdroje obce. Obec doposia# vynaloži-
la na túto akciu 28.859,75,- EUR 
(869.428,83,- Sk). 

Národná rada SR poskytla zo svojho 
rozpo!tu dotáciu na nákup žalúzií do zá-
kladnej školy v hodnote 3.500,- EUR 

(105.441,00,- Sk).
Na výstavbu kanalizácie a &OV na ulici 

Partizánska bola obci poskytnutá dotácia od 
Environmentálneho fondu vo výške 
60.000,00,- EUR (1.807.560,- Sk). Zo strany 
Západoslovenskej vodárenskej spolo!nosti 
bola zrealizovaná rekonštrukcia existujúceho 
vodovodu na úseku ulice Partizánska (od bu-
dovy bývalej pekárne po obchod potravín 
COOP Jednota). Následne sa spúš ajú prá-
ce, týkajúce sa realizácie kanalizácie na tejto 
ulici a to konkrétne od budovy bývalej pekár-
ne po budovu obecného úradu. 

Môžeme právom a hrdo poveda , že inves-
ti!nou výstavbou naša obce v priebehu ro-
kov 2007 – 2010 napreduje a vedie na !ele 
obcí nielen topo#!ianskeho okresu. Celková 
výška preÞ nancovaných, ú!elovo a správne 
ur!ených Þ nan!ných prostriedkov za toto 
obdobie je v neuverite#ne vysokej hodnote 
3.190.762,21,- EUR (96.124.902,34,- Sk). 
Okrem týchto už vynaložených Þ nan!ných 
prostriedkov má obec vo svojom príjmovom 
rozpo!te zapo!ítanú sumu 795.609,97,- EUR 
(23.968.545,96,- Sk), ktorá sa priebežne !er-
pá a investuje na rekonštrukciu centrálnej 
zóny obce. Hodnota vo výške 3.986.372,18,- 
EUR (120.093.448,29,- Sk) je nielen !íselná 
hodnota, o ktorú sa zve#adil a stále zve#a%u-
je majetok, ale aj hodnota, ktorá vyjadruje 
dobré meno našej obce. Sme obec, v ktorej 
sa neustále buduje a nie!o deje! 

Obec Prašice v priebehu rokov 2007 – 2010 
získala Þ nan!né prostriedky vo forme dotácií 
aj od Nitrianskeho samosprávneho kraja
a to najmä na podporu kultúry a športu. Cel-
kovo NSK poskytol našej obci Þ nan!né prís-
pevky vo výške 1.679,85,- EUR (50.607,16,-
Sk): - rok 2007: dotácia na šitie krojov pre 
folklórny súbor Praši!an v hodnote 10.000,- 
Sk, - rok 2008: dotácia na šitie krojov pre deti 
z materskej školy a nákup športových potrieb 
v hodnote 15.000,- Sk, - rok 2009: dotácia 
na akciu pod názvom „Tvorivé leto“, ur!enú 
pre deti v hodnote 350,00,- EUR (10.544,10,- 
Sk), - rok 2010: dotácia na šitie krojov pre 
deti zo základnej školy v hodnote 500,00,- 
EUR (15.063,00,- Sk).

 
 Obec Prašice ve#kou mierou podporuje 

rozvoj kultúry a športu. Každoro!ne prispieva 
formou dotácií do oblastí, ktoré vedú k roz-
machu kultúrno–spolo!enského života medzi 
ob!anmi. 

Obecnému futbalovému klubu boli v pred-

dchádzajúcich štyroch rokoch poskytnuté 
uvedené Þ nan!né príspevky: 

rok 2007: 467.000,00,- Sk
rok 2008: 473.400,00,- Sk
rok 2009: 17.805,60,- EUR (536.411,51,- 

Sk)
rok 2010: 16.563,60,- EUR (498.995,01,- 

Sk)

Kynologickému klubu boli poskytnuté Þ -
nan!né príspevky nasledovne:

rok 2007: 22.000,00,- Sk
rok 2008: 25.000,00,- Sk
rok 2009: 879,64,- EUR (26.500,00,- Sk)
rok 2010: 1.215,00,- EUR (36.603,09,- 

Sk)
Okrem Þ nan!ných prostriedkov obec z 

vlastných zdrojov zabezpe!uje OFK prepra-
vu futbalistov na zápasy, konajúce sa mimo 
územia obce a to formou poskytnutia vlast-
ného autobusu alebo obstarania externej 
prepravy. 

Medzi !alšie aktivity, ktorými sa snažíme 
pomôc  našim ob!anom, patria:

uvítanie novonarodených detí do živo-
ta – týmto de om poskytujeme zriadené 
vkladné knižky spolu s Þ nan!nou hodnotou;

príspevky na stravu pre starších ob a-
nov a deti základnej a materskej školy;

príspevky na cestovné pre deti ZŠ, kto-
ré dochádzajú z lokalít Duchonka, Nový 
Svet, ulica Okšovská;

príspevky pre "udí v hmotnej núdzi – 
rodiny s de mi, ktorých náklady na živobytie 
presahujú ich reálne príjmy;

poskytovanie nákupných poukážok 
pre starších "udí pri príležitosti mesiaca ok-
tóber, ktorý je mesiacom úcty k starším #u-
%om;

poskytovanie drobných upomienko-
vých predmetov #u%om, ktorí sa dožili vý-
znamného životného jubilea.

Život obce Prašice a obecného úradu ne-
po#avil ani na chví#ku. Neustále dianie, od-
hodlanos , zanietenos , správne rozhodnutia 
pre ešte správnejšie veci nás všetkých, ako 
aj VÁS, urobili z našej obce obec, ktorou sa 
môžeme len pýši  a ktorú môžeme právom 
nazýva  NAJ OBEC, pretože sme sa o tento 
titul zaslúžili my všetci!

Napísala:
Ing. Katarína Bruchatá,
ekonómka obce Prašice
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KAŽDÝ SI NAŠIEL TO, ČO HO ZAUJÍMA

Prašice - centrum kultúry, zábavy a špor-
tu. Tak by sa dalo nazva  uplynulé obdobie 
našej obce. Množstvo usporiadaných podu-
jatí je toho jasným dôkazom. Z ktorej strany 
za!a ?

Ak spomenieme hudbu, vybaví sa mi nád-
herné viano!né vystúpenie opernej spevá!-
ky Márie Eliášovej, ale i !lenov opery SND 
- Ivana Ožváta a Márie Rybanskej, #udové 
piesne !lenov folklórnej skupiny Praši!an, 
spevá!ok folklórneho súboru Marína zo 
Zvolena, našich detí zo základnej školy, 
materskej školy a základnej umeleckej ško-
ly a nezabudnute#ným zážitkom boli mohut-
né spevy !lenov folklórnej skupiny Krá#ova 
ho#a z Pohorelej.

Nádherným zážitkom boli chrámové vy-
stúpenia speváckych zborov – Tempus 
z Bratislavy, Missio z Martina, Spevácky 
zbor slovenských u!ite#ov z Tren!ianskych 
Teplíc, Chrámový zbor z Topo#!ian, ktorý 
nám spestril trojkrá#ové sv. omše a detský 
spevácky zbor Melódia z Považskej Bystri-
ce. Šancu prezentova  svoju tvorbu mali aj 
prašické hudobné kapely „The Machines of 
God“ a „Prí!ina neznáma“.

Na svoje si ur!ite prišli „parketoví králi“. 
Výborná atmosféra Po#ovníckych plesov, 
Plesov priate#ov, fašiangových !i hodových 
zábav lákala tane!níkov nielen z Prašíc. 
Pestros  tane!ného umenia nám predviedli 
pri mnohých podujatiach aj naše deti, !i to 
už boli sviatky venované matkám, dôchod-
com, alebo viano!né posedenia. V progra-
me pri príležitosti 50.-teho výro!ia budovy 
školy sa zaskvela celá plejáda žiakov zá-
kladnej školy a základnej umeleckej školy. 
Na jeho vysokej úrovni sa režijne podie#al 
aj náš pán starosta a príležitos  vystúpi  v 
"om dostala aj svetoznáma tane!ná sku-
pina Novum z Topo#!ian. Krásu #udového 
tanca priblížili našim ob!anom na tohtoro!-

ných hodových slávnostiach bývalí !lenovia 
S'UK-u.

Oblas  divadelného umenia obohatili dva-
krát !lenovia ochotníckeho divadla Hrušov 
zo Skýcova s predstaveniami „ Pytliakova 
žena“ a „Trikrát svadba“. Mnohé predsta-
venia sme venovali u!ite#om pri príležitosti 
ich sviatku, za ktoré spomeniem „Divadelnú 
komédiu“ a „Poplach v hoteli Westminster“ 
vo Zvolene, „Fontánu pre Zuzanu“ a „Chro-
báka v hlave“ v Bratislave. Profesionálov 
zo Zvolena sme privítali aj u nás, a to s 
predstavením ,,Šofér sle!ny Daisy“. Mnohí 
sme nesmierne radi, že sa podarilo oživi  
aj domáce ochotnícke divadlo pod režisér-
skym vedením 'ubomíra Paulovi!a hrou 
„S brokovnicou na manžela“. Všetci musí-
me uzna , že výkony hercov sú aj po vyše 
dvadsiatich rokoch úctyhodné. Posmelení 
výborným ohlasom u divákov pripravujeme 
projekt muzikálu „Na skle ma#ované“, opä  
pod vedením 'ubomíra Paulovi!a. Toto by 
mohla by  motivácia pre u!ite#ov MŠ a ZŠ 
pri práci s našimi de mi, ktoré tak isto pris-
pievajú do programov rôznymi scénkami a 
sná% sa raz nájde medzi nimi nový talent 
pre divadlo.

Športu v našej dedine vládne ß orbal a 
hlavne futbal. Okrem stato!ného zápolenia 
A-mužstva v 5. lige nás reprezentujú i do-
rastenci, starší a mladší žiaci. Túto oblas  
športu spestrili rôzne mimosú ažné zápasy 
našich „Starých pánov“, napríklad so „Sta-
rými pánmi“ z Pezinka, družstvom MUFUZA 
po!as hodových osláv, ale aj s týmom Úra-
du vlády SR pri slávnostnom otváraní via-
cú!elového ihriska za ú!asti významných 
predstavite#ov politického, športového a 
kultúrneho života Slovenska. Nezabudnime 
na nedávne oslavy 50. výro!ia založenia 
OFK Prašice.
$alšou prašickou pýchou sú naši kyno-

lógovia – psi!kári, ako ich ob!as voláme. 
Popredné umiestnenia v Zoborskej kyno-
logickej lige, na branných viacbojoch, ale i 
záujem mladých o tento šport, sú vizitkou 
obrovského odhodlania, s akým pracuje 
vedúci klubu Peter Detko, 'udovít Ková!ik 
a %alší jeho !lenovia. Práve tento mesiac 
dosiahli významný úspech – tretíkrát vyhra-
li Zoborskú kynologickú ligu ZKL (v rámci 
celého západného Slovenska) a získali tak 
putovný pohár ZKL nastálo, !o sa doposia# 
podarilo len kynologickému klubu z Nitry. V 
mene vedenia obce a všetkých ob!anov im 
patrí naša gratulácia a v%aka.

Svoje miesto v oblasti športu má aj turisti-
ka. Kto má chu  a záujem, môže sa zapoji  
do každoro!ného prvomájového výstupu 
na Bielu Bukovinu. Obec sa v rámci SOT-
DUM-u podie#ala aj na výstavbe rozh#adne 
na Panskej Javorine, ktorá ponúka nádher-
ný výh#ad široko-%aleko.

Prašické leto je už tradi!ne spojené s fes-
tivalom Orange fest na Duchonke, pri kto-
rého organizácii pomáhajú aj Prašice. Ale 
nezabudnime ani na muzikál „ To najlepšie 
z fontány pre Zuzanu“ , tane!ný maratón 
rádia YES, Zumba-maratón, ktorý v tomto 
roku zaznamenal ve#ký záujem a vysokú 
návštevnos  , !i tvorivá diel"a pre deti, zre-
alizovaná v%aka Þ nan!nej dotácii Nitrian-
skeho samosprávneho kraja (NSK). Svoje 
miesto cez letné prázdniny majú pravdaže 
aj Prašické hody, na ktorých sme každoro!-
ne privítali mnohé hudobné skupiny, zabá-
va!ov, tane!níkov, !i športovcov.

Chlapi mali najmä šport. No ženy si moh-
li prís  tiež na svoje. Taký „Batôžkový ve-
!ierok“ plný vo"avých dobrôt a chutných 
pochú ok, !i „Katarínsky batôžtek“ s nády-
chom Vianoc, prilákal do kultúrneho domu 
mnohých zvedavcov. O tom, že sú naše 
ženy ve#mi zru!né, sa presved!ili i Neme!-
ky, Jacovce, Velušovce a tento rok Nem!ice 
na tradi!ných „D"och vidieckej ženy“, ale i 
na !oraz populárnejšej jarnej výstave #udo-
vých majstrov. Obzvláš  si zaslúžia uznanie 
a obdiv ženy, ktoré sa každoro!ne podie#a-
jú na príprave výstavy zo semien, plodov, 
ovocia a zeleniny. Je neuverite#né, s akou 
trpezlivos ou a za akých podmienok vytvá-
rajú Drahoslava Dolinková a Helena Be"o-
vá spolu s ostatnými „šikulkami“ nádherné 
zobrazenia v Kostole sv. Jakuba. Takouto 
tradíciou sa môže pochváli  len máloktorá 
obec na Slovensku. Tohto roku sa im dosta-
lo pocty i z úst prezidenta SR, pána Ivana 
Gašparovi!a, ktorý po!as návštevy Prašíc, 
3. novembra, zavítal aj do kostola.

Medzi tých najvýnimo!nejších, na ktorých 
vedenie našej obce nezabúda, patria najmä 
naše deti. V spolupráci so základnou ško-
lou pre nich pripravujeme zábavné dopo-
ludnia na MDD, mikulášske ve!ierky, obec 
zabezpe!uje rozvoz detí do okolitých obcí 
v popolud"ajších hodinách, poskytuje im 
prístup na internet zdarma v obecnej kniž-
nici. Tí najvernejší mladí !itatelia „vyrazia“ 
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po!as ve#kono!ných prázdnin do prírody na 
malý výlet. A ani najmladší – „škôlkari“ sa 
nedajú zahanbi  a prídu sa pochváli  šikov-
nými jazý!kami pri recitácii, speve, alebo 
noži!kami pri tan!ekoch.

Svoju pozornos  sme venovali i tým skor-
šie narodeným, ktorým okrem rôznych spo-
lo!enských posedení pravidelne vysielame 
aj hudobnú reláciu v miestnom rozhlase.

Obyvatelia mnohých obcí na Slovensku 

cestujú za umením a kultúrou vä!šinou do 
okresných miest, !i dokonca iného kraja. 
Naši ob!ania však mali po!as uplynulých 
štyroch rokov v každom období postarané o 
bohatú ponuku kultúrnych, spolo!enských 
a športových podujatí, z ktorých si ur!ite 
našiel každý to, !o ho zaujíma. K mnohým 
iným užito!ným aktivitám vedenia obce pat-
rila i osveta pri prechode meny z koruny na 
Euro. Obzvláš  treba spomenú , že obec a 
mnohí jej obetaví ob!ania sa pripojili k zá-
kladnej škole a k rodi!om školákov v pravi-
delnom darovaní krvi.

Šport, zábava, tanec, divadlo, ale i vážna, 
rocková !i #udová hudba, muzikál, opere-
ta na vysokej profesionálne i amatérskej 
úrovni – za posledné štyri roky sa môžeme 
pochváli , že sme tu zažili takmer všetko. 
A hrdí môžeme by  hlavne na našich ob-
!anov – deti i dospelých – ktorí sa aktívne 
zapájajú do programov, podporujú prašické 
tradície, !o je v sú!asnej dobe vzácne a už 
aj ojedinelé. 

Urobme všetko preto, aby sme si to takto 
zachovali a rozvíjali aj na%alej vo viere, že 
aj naše deti a vnú!atá pochovajú basu tak, 
ako sa patrí, postavia máj, zaspievajú, za-
tancujú,.... Záleží len na nás.

S. Doj árová
kultúrna referentka

PRAŠICKÁ FARA JE ČIASTOČNE ZATEPLENÁ

So  zateplením  farskej  budovy  sme  za-
!ali   v  auguste  tohto  roku. Z Úradu  vlády 
SR sme  dostali   Þ nan!nú   pomoc   11. 000,- 
EUR,  za  !o  chcem  ve#mi pekne po%a-
kova   p. poslancovi  Vladimírovi    Fai!ovi.  
Požiadal  som  o  radu  Ing.  Libora  Báleša,  
ktorý  má  stavebnú  Þ rmu  a zateplenie  bolo   
prepo!ítané,   aby  nejako   zvláš   neza a-

žilo  veriacich ,  preto   bola  zateplená   len  
severná  a južná  !as   fary  a výmena  ma-
lých  okien  na  soc.  zariadení.

V priebehu  mesiaca   sa  práce  dokon!ili  
a fara  bola  zateplená a vyma#ovaná.

Bolo  treba  urobi   ešte  nieko#ko  prác - 
dokon!i   garáž  a vybetónova   pred  gará-
žou  vo#ný  priestor,  opravi   kanalizáciu  a 
nakoniec opravi   bránu,  aby  neprekážala   
veriacim  pri  príchode  do  kostola.  O Þ -

nan!ných  doplatkoch  som  informoval  v 
oznamoch.

Pán Anton Grež%o   a pán  'udovít Michal-
ka    vyma#ovali  a nalakovali   dvere  a rámy  
na kostole .  Všetkým,  ktorí  sa  nejakým  
spôsobom  pri!inili   Þ nan!ným   darom   vy-
slovujem  srde!nú  v%aku  a úprimné  Pán 
Boh  zapla !

vdp. Milan Zaujec
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OSOBNOSTI OBCE : OBLIEKAJÚ KOSTOL DO SVIATOČNÝCH ŠIAT
„ Dnes boli naši v kostole !akova# bohu 

za úrodu. Že to  o máme na stole hrial 
slnie kom a dal mu vodu. “ Milan Rúfus

Všetko !o dopestujeme je výsledok vzá-
jomnej spolupráce mnohých #udí, ale pre-
dovšetkým „v%aka Bohu“ . Mnohokrát si 
ani neuvedomujeme pravdivos  tejto vety. 
Nesta!ilo by #udské úsilie a hospodárenie, 
keby Boh nedal do zrna schopnos  klí!i , 
rás  a prináša  plody, keby nedal svieti  sln-
ku, nedal nám zúrod"ujúci dáž%... Všetko !o 
máme, nie je len výsledok práce !loveka, ale 
i jeho spolupráca s Bohom – stvorite#om.

 A práve jemu sme na za!iatku septembra, 
ke%  sa zberá úroda z polí, záhrad, vinohra-
dov, %akovali za všetky plody zeme. Ja zase 
chcem po%akova  všetkým, ktorí z týchto 
darov zeme vytvorili umelecké diela a nap-
riek ubúdajúcemu po!tu tvorcov i záujmu o 
túto „ pýchu“ našej obce zostali verní. Hoci 
sa ú!astníci každoro!ne obmie"ali, zakla-
date#ky tejto tradície Helena Be"ová a Dra-
hoslava Dolinková zostali verné od za!iatku 
až podnes. Práve preto by som ich chcela 
zaradi  do rubriky osobnosti obce a zažela  
hlavne ve#a trpezlivosti a nových nápadov 
do %alšej práce

Iveta Štefkovi ová

OBČANIA PRISPELI NA OPRAVU KAPLNKY
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na 

prašickom cintoríne bola postavená asi v 
roku 1820. Hovorí sa, že nad vinohradmi, na 
tzv. Jamách, žil asi pred dvesto rokmi v dre-
venej chatr!i pustovník. Po jeho smrti chatr! 
osirela a za!ala sa rozpadáva . V tom !ase 
mali Praši!ania celé staré i nové lúky vysa-
dené vinohradmi. Ke% raz prašický ob!an 
Šimon Paluš-Martin!ek prechádzal okolo 
opustenej polorozpadnutej chatr!e, !osi sa 
mu zalesklo. Ke% prišiel bližšie, videl, že je 
to hlinený hrniec plný zlatých dukátov. Ke%-
že peniaze patrili pustovníkovi, ktorého po-
kladali za svätca, dal Šimon Paluš za tieto 
peniaze postavi  na cintoríne asi roku 1820 
kaplnku, ktorá tu stojí dodnes. V tom období 
pôsobil na prašickej fare k"az Juraj Angst. 
Dominantou interiéru kaplnky je drevená 
pieta, dielo neznámeho #udového rezbára.

Až do postavenia domu smútku (1992) slú-
žila ako pohrebná kaplnka. V prvej polovici 
nášho storo!ia bola nieko#kokrát opravova-
ná, ale generálna oprava, ktorou získala 
nový, celkom moderný vzh#ad, sa konala až 
v roku 1992 zásluhou k"aza Štefana Ková!a 
a Obecného úradu v Prašiciach, ktorý pris-
pel na opravu sumou stotisíc korún. Po vy-
sviacke obnovenej kaplnky sa v nej takmer 
po sedemdesiatich rokoch konala bohosluž-
ba na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. 
Pri tejto oprave však nebola opravená kopu-
la (strieška) na veži!ke.

S myšlienkou opravi  veži!ku prišiel v tom-
to roku p. Jozef Paluš, prezývaný „Krk“. Spo-
lo!ne s p. Antonom Novotným navštívili 327 
prašických domácností, z ktorých 262 Þ nan-
!ne prispelo. Od ob!anov a sponzorov sa 
vyzbieralo 5 598,- EUR. Rekonštruk!né prá-
ce za!ali  6.októbra 2010 odkrytím veži!ky, 
po ktorom bolo všetkým jasné, že schátralý 
je jej celý skelet (konštrukcia). Z toho dôvo-
du bolo potrebné zakúpi  materiál a vyrobi  
úplne nový skelet. Túto prácu uskuto!nili p. 
Peter Paluš (ul. Budovate#ská) a p. Roman 
Paluš (ul. Partizánska). Zakrytie veži!ky 
medeným plechom vykonala Þ rma KAMON, 
s.r.o. Dominantou veži!ky je antikorový dvoj-
ramenný kríž, ktorý vyrobila Þ rma INOX PK, 
s.r.o. - Ing. František Paluš. Celú rekonštruk-
ciu veži!ky zah("ajúcu použitý materiál !i 
vykonané práce, pokryla uvedená zbierka a 
práce uskuto!nené bez nároku na náhradu. 
Všetky doklady o Þ nancovaní tejto akcie sú 
uložené u p. Antona Novotného. Kompletné 
informácie o celej vykonanej rekonštrukcii 
budú tiež uložené v priestoroch kaplnky.

 Závere!ným aktom ukon!enia rekonštruk-
cie kaplnky bude jej slávnostné vysvätenie. 

Touto cestou vyslovujeme úprimné po-
%akovanie všetkým, ktorí sa akýmko#vek 
spôsobom (peniazmi !i prácou) podie#ali na 
uvedenej akcii

V. Režo
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ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ NÁM POMOHLI...

„NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE“

V apríli minulého školského roku parlament 
ZŠ s MŠ pod mojím doh#adom, za podpory 
vedenia školy a starostu obce zorganizoval 
humanitnú zbierku „Pomoc pre Silviu“. Do 
zbierky sa okrem žiakov našej školy zapojili 
vo ve#kom aj obyvatelia našej obce, dokon-
ca záujem prejavili aj obyvatelia susedných 
obcí, ktorí Silviu, !i jej rodi!ov poznajú. Vy-
zbieranú Þ nan!nú !iastku zástupky"a škol-
ského parlamentu Martina Tomková, žia!ka 
IX. triedy, za prítomnosti riadite#a školy Mgr. 
P. Dobrého odovzdala priamo tej, ktorá našu 
pomoc nevyhnutne potrebovala – Silvii.

Silviini rodi!ia, ako aj samotná Silvia poci-
 ujú nutnos  oslovi  všetkých tých, ktorí im 
akýmko#vek spôsobom pomohli a tak využi-
li možnos  po%akova  sa im formou našich 
obecných novín: „Touto cestou sa chceme 
po!akova# vedeniu ZŠ v Prašiciach - p. 
riadite"ovi Dobrému, p. zástupkyni Za-

charovej, celému pedagogickému zboru 
za zorganizovanie Þ nan nej zbierky pre 
našu dcéru Silviu Bajzíkovú.

Zárove$ !akujeme de#om základnej 
školy, ktoré pomáhali pri realizácii tohto 
projektu. Napokon srde ná v!aka pat-
rí všetkým obyvate"om našej obce, ako 
i susedných obcí, že prispeli Þ nan ne a 
tak nám pomohli v #ažkých  asoch.

Naša v!aka patrí aj p. starostovi Prašíc, 
%ubomírovi Paulovi ovi, za nezištnú po-
moc pri vybavovaní lie enia pre Silviu v 
rehabilita nom centre Ková ová.
&alej sa chceme po!akova# Ing. B. 

Hrutkovi a F. Palušovi, ktorí nám materi-
álne pomohli pri prestavbe interiérovej a 
exteriérovej  asti nášho domu. Všetkým 
vám zo srdca !akujeme.“

Rodina Bajzíková

Využila som záujem a snahu žiakov po-
môc  svojej kamarátke, celý príbeh som 
spísala a poslala do celoslovenskej sú aže 
„Detský !in roka“, do kategórie Dobrý nápad. 
Odborná komisia zaoberajúca sa sú ažnými 
príbehmi usúdila, že pomoc našich žiakov a 
ich obetavos  stojí za povšimnutie a zaradila 
nás medzi šes  najzaujímavejších príbehov. 
S piatimi príbehmi teraz sú ažíme o prven-
stvo. Záleží už len od žiakov jednotlivých 
základných škôl , ko#ko hlasov nám pridelia.

Milí spoluob!ania, držte, prosím, našim 
žiakom palce, aby dosiahli !o najlepšie 
umiestnenie v tejto sú aži. Myslím, že si to 
svojím !inom, ktorým ukázali cestu aj nám 
dospelým ako sa dá v  ažkej situácii pomôc , 
zaslúžia.

 
 Mgr. Renáta Miková

Jedna z mnohých akcií, ktorá sa na na-
šej škole ZŠ s MŠ v Prašiciach teší ve#kej 
ob#úbenosti medzi de mi. Ve% v tento de" 
môžu prís  do školy na hocakých kolesách, 
ktoré doma majú. Niektorí prišli na kolobež-
kách, iní na kolieskových kor!uliach, %alší 
na skateboardoch !i bicykloch. Okolnosti 
vzniku tejto akcie sú už všetkým žiakom 
známe, pretože ich už nieko#kokrát po!uli v 

školskom rozhlase. Vedia, aké je ve#mi dô-
ležité pomáha  #u%om trpiacim touto záker-
nou chorobou. Preto každoro!ne prispieva-
jú #ubovo#nou !iastkou na konto Ligy proti 
rakovine a tešia sa, že aj oni, aj ke% malou 
kvapkou, prispeli na zakúpenie nejakého 
dôležitého prístroja na diagnostikovanie. 
Najvä!šiu rados  však majú z posledných 
dvoch vyu!ovacích hodín, kedy môžu v pl-

nej paráde predvies  manipulovanie a akro-
batické kúsky, ktoré so svojím „strojom na 
kolesách“ dokážu. Žiaci pretekali v rýchlos-
ti, v slalome aj v zdolávaní prekážok. Naj-
lepší akrobati si vyslúžili tri!ko s logom „Na 
kolesách proti rakovine.“

 Mgr. Renáta Miková

ÚSPECH MLADÝCH VEDÁTOROV Z PRAŠÍC

V priestoroch Základnej školy Gogo#ova 
v Topo#!anoch sa 8.10.2010 uskuto!nila pri 
príležitosti Európskeho týžd"a vedy a tech-
niky sú ažná prehliadka mladých vedátorov 
zo základných škôl pod názvom „TOPVE-

DAM - Topo" ianski vedátori – amatéri“. 
Sú až je ur!ená pre žiakov základných škôl 
a študentov osemro!ných gymnázií vo veku 
od 11 do 15 rokov. Organizátorom sú ažnej 
prehliadky bol Mestský úrad Topo#!any pod 

záštitou primátora mesta Topo#!any Ing. 
Petra Baláža. Odborným garantom bola Tr-
navská univerzita v Trnave. Cie#om sú aže 
bolo aktívne zapoji  mladých #udí do bá-
dania a objavovania v oblasti prírodných a 
spolo!enských vied, zvýši  záujem mladej 
generácie o štúdium, rozvíja  ich tvorivos , 
komunikatívnos  a sú aživos .

Sú ažnej prehliadky sa zú!astnilo 29 
sú ažných družstiev aj s medzinárodnou 
ú!as ou. Sú ažilo sa v štyroch kategóriách: 
matematika – informatika, chémia – fyzika, 
biológia – geograÞ a, história - spolo!enské 
vedy.

Z našej školy sa do sú ažnej prehliadky za-
pojili žiaci IX. A triedy (Dominika Palušová, 
Adam Mik, Tomáš Godál) pod vedením Mgr. 
Kupcovej, s témou VZDUCH, v kategórii 
chémia – fyzika, kde obsadili 2. miesto. Vo 
svojej práci sa zaoberali zložením a zne!is-
tením vzduchu, ale hlavnou !as ou práce bol 
vznik prúdiaceho vzduchu – vetra a jeho vy-
užitie pri stavbe veterných elektrární. Sú!as-
 ou celého projektu bola žiakmi vypracovaná 
prezentácia v PowerPointe, EKO – plagát a 
priestorový model veternej elektrárne.

 Mgr. Renáta Miková
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ZVIERATKÁ V ŠKOLE

ŠKÔLKARI UŽ V NOVOM

POČET DARCOV KAŽDÝM RAZOM RASTIE

4.október je vyhlásený za Medzinárodný 
de" zvierat. V ZŠ s MŠ v Prašiciach sme si 
po prvýkrát tento sviatok pripomenuli a to 

v%aka prírodovednému krúžku, ktorý na na-
šej škole pracuje už tretí rok. Žiaci, !lenovia 
tohto krúžku, nás prostredníctvom školské-

ho rozhlasu oboznámili s okolnos ami vzni-
ku tohto d"a a potrebou uvedomova  si jeho 
vážnos . Ve% nie všetky zvieratká majú to 
š astie, že žijú v rodine milovníkov zvierat. 
Mnohým #udia ubližujú – týrajú ich. &leno-
via prírodovedného krúžku vyslovili na záver 
svojej rozhlasovej relácie ve#mi peknú myš-
lienku o tom, že nie každý !lovek musí ma  
zvieratká rád, ale každý by ich mal aspo" 
rešpektova . Po tomto úvodnom slove na-
sledovala prezentácia domácich zvieratiek 
detí prvého stup"a, ktoré si svojich mazná!i-
kov doniesli do školy a vystavovali ich v celej 
svojej kráse vo vestibule našej školy. Škola 
sa nám v priebehu nieko#ko minút zmenila 
na malú zoologickú záhradu. O jej prehliad-
ku prejavili záujem nielen žiaci prvého stup-
"a, ale objavilo sa tam i ve#a zvedavcov z 
druhého stup"a, ba dokonca zvedaví boli i 
páni u!itelia a pani u!ite#ky. Zvieratká zvládli 
prvý de" v škole v pohode a v nás tento de" 
vyvolal spomienky na báse" 'udmily Podja-
vorinskej – Do školy.

 lenovia redak ného krúžku
pri ZŠ s MŠ v Prašiciach

Ako sme informovali v poslednom !ísle 
Prašických noviniek, v januári sa za!ala roz-
siahla rekonštrukcia budovy materskej ško-
ly, spojená s nadstavbou novej triedy, ktorá 
bola úspešne zav(šená v letných mesiacoch. 
Ke%že sa Þ nan!ný fond obce ur!ený na pre-
stavbu vy!erpal pri rekonštrukcii, hrozilo, že 
kvôli nedostatku zariadenia by zostala trieda 
nefunk!ná. Za pomoci sponzorov, ktorým sa 
zárove" touto cestou chceme po%akova , sa 
triedu podarilo zariadi  tak, aby tam mohli 
deti v septembri nastúpi  a s úsmevom za!a  
nový školský rok. O tom, že tá snaha stála 
za to, sved!í spokojnos  detí, ale aj samot-
ných rodi!ov.

Iveta Štefkovi ová

Už po štvrtý krát sa obec Prašice v spolu-
práci so základnou školou zapojila do dobro-
vo#ného darovania krvi. Po!et dobrovo#ných 
darcov po každom raze rastie, !o odzrkad-
#uje snahu vedenia ZŠ a obce, priblíži  túto 
myšlienku k všetkým potenciálnym darcom. 
Naposledy sa dobrovo#ný odber krvi konal 
14. októbra a zú!astnilo sa ho ... darcov, kto-
rým týmto %akujeme a dúfame, že i na%alej 
budú takouto formou pomáha  tým, ktorí to 
potrebujú. Svoje po%akovanie sme dostali aj 
od pracovníkov Národnej transfúznej stanice 
SR Nitra:

Vážený pán starosta !
Dovo"te , aby som sa Vám v mene kolek-
tívu NTS Nitra, po!akovala za podporu a 

spoluprácu pri organizovaní dobrovo"né-
ho darovania krvi ob anov Vašej obce. 
Zárove$ by som sa chcela po!akova# 
pánovi riadite"ovi miestnej základnej 
školy Mgr. Petrovi Dobrému za nezištnú 
pomoc pri nábore darcov krvi a po as 
celej akcie, ktorou nám pravidelne pomá-
hate rozšíri# našu darcovskú základ$u o 
!alších vzácnych prvodarcov a doplni# 
zásobu krvných prípravkov.

Dúfam, že nám Vašu priaze$ zachováte 
i na!alej a myšlienku dobrovo"ného dar-
covstva krvi budete šíri# vo Vašej obci aj 
do budúcnosti. 

S pozdravom vedúci lekár NTS SR Nitra
MUDr. Bro!ániová Mária
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WEBOVÁ STRÁNKA – NAJRÝCHLEJŠÍ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM 

ČITATELIA POZOR, KNIŽNICA BOLA PRESŤAHOVANÁ!

MIKULÁŠ KLOPE NA DVERE

PRAŠICKÍ KYNOLÓGOVIA VÍŤAZMI ZOBORSKEJ KYNOLOGICKEJ 
LIGY (ZKL) PO TRETÍKRÁT

V minulosti sme nemali takmer žiadny 
zdroj, kde by sme sa dozvedeli, !o sa deje 
v našej obci. Po dvoch rokoch poctivej práce 
pracovníkov obecného úradu pod vedením 
pána starostu 'ubomíra Paulovi!a máme 
ako ob!ania Obce Prašice web stránku, 

ktorá nám prináša jasný, ucelený a neskres-
lený preh#ad o tom, !o sa v obci deje, ako 
si obec stojí ekonomicky a na !o sa mí"ajú 
naše dane. Informácie, ktoré sú na stránke
www.prasice.sk, nám závidia mnohí iní ob-
!ania z celého Slovenska. Za dobu existen-

cie stránky (18 mesiacov) nás prostredníc-
tvom nej navštívilo neuverite#ných 23 000 
#udí a stránka bola zobrazená takmer 100 
000 krát. 

Peter D'ízhal

Všetkým ob!anom a !itate#om Obecnej 
knižnice v Prašiciach oznamujeme, že od 25. 
októbra 2010 bola knižnica pres ahovaná do 
priestorov bývalej spolo!nosti Duchonkár, v 
budove obecného úradu za kvetinárstvom 
Zelené údolie. S ahovanie sa za!alo 4. ok-

tóbra z dôvodu nedostato!ného vykurovania 
pôvodných priestorov. Nové priestory posky-
tujú návštevníkom lepší prístup, pretože sa 
nachádzajú priamo v centre obce. Knižnica 
na%alej poskytuje kopírovacie služby a prí-
stup na internet pre dospelých v cene 0,10 

€ za hodinu, a pre deti zdarma. Dúfame, že 
návštevníci knižnice ocenia toto rozhodnutie 
a na%alej budú využíva  všetky poskytované 
služby.

S. Doj árová

Rodi!ia, ktorí chcú, aby ich deti navštívil 
Mikuláš s !ertom priamo domov, môžu sa 
nahlási  na t. !. 0905 328766, alebo osobne 

v obecnej knižnici u p. Doj!árovej a to do 1. 
decembra 2010. Do tohto dátumu treba do 
obecnej knižnice donies  aj balí!ek ozna-

!ený menom Vášho die a a, ktorý Mikuláš 
donesie die a u 6. decembra vo ve!erných 
hodinách.       S. Doj árová

Po úspešnej jari sme ve#mi úspešne vy-
kro!ili k %alším akciám. Skôr ako zhodnotím 
výsledky v ZKL, spomeniem ostatné akcie, 
ktoré sme uskuto!nili v druhom polroku 
2010. Za!ali sme v Jacovciach. Pri príleži-
tosti MDD naši mladí psovodi s vlastnými 
psami vystúpili na miestnom štadióne. $a-
lej sme uskuto!nili ukážku výcviku v Pra-
šiciach. V tomto roku sa nám nepodarilo 
zú!astni  sú aže v zahrani!í. V auguste 
sme absolvovali ve#mi úspešné a vydarené 
sústredenie v Handlovej, ktoré trvalo tri dni 
(piatok - nede#a). My sme sa zú!astnili iba v 
sobotu a v nede#u. Zišlo sa tu 39 psovodov z 
celého Slovenska, hlavne policajní psovodi. 
Školenie viedol každý de" iný výcvikár, ale 
vždy to bol majster SR vo výkone alebo rep-
rezentant SR na majstrovstvách sveta. Tí, !o 
sa zú!astnili, nebanovali, sústredenie bolo 
na vysokej úrovni. V nede#u nás všetkých 
prekvapil dáž%, ktorý neustával a v odpolud-
"ajších hodinách zaplavil takmer celú Hand-
lovú. Spomienky nám zostanú dlho v pamäti.

Rok 2010 bol zameraný výcvikom hlavne 
na obhajobu prvenstva v ZKL. Priebeh:

1. kolo – Alekšince, priniesli sme domov 2. 
miesto v jednotlivcoch – 'ubica Bruchatá a 
jej Rendy a 2. miesto v kluboch,

2.  kolo – &akajovce, 3. miesto Peter Detko 
a Vera Ben-Ju a 2. miesto v kluboch,

3. kolo – Zbehy, pre naše farby zlomový 
de", Peter Detko a Vera Ben-Ju – 1. miesto a 
'ubica Bruchatá a jej Rendy - 3. miesto. Tým 
sa Prašice dostali na 1. miesto v kluboch, 

4. kolo – Prašice, Jozef Vrábel so svojim 
Bakom – 3. miesto a Erik Grež%o s Verou 
Ben-Ju udržali 1. miesto v kluboch,

5. kolo – Nitra - mesto, pre nás už iba for-
málne kolo, pretože istým ví azom sme si 
boli už po domácom kole. Reprezentovali J. 

Vrábel – 3. miesto a P. Detko – 5. miesto.

Prašice priviezli putovný pohár po tretíkrát 
domov. Stali sme sa ví azmi ro!níka 2010 a 
zárove" držite#om putovného pohára. Tento 
pohár získava klub, ktorý trikrát vyhrá celý 
ro!ník. To sa doteraz podarilo iba Nitre, a 
teraz už aj Prašiciam - ro!níky 2007, 2009 a 
2010. V týchto ro!níkoch nás reprezentova-
li: František Paluš so psom Dastym, 'ubica 
Bruchatá a jej Rendy, Erik Grež%o so psom 
Dastym a su!kou Vera Ben-Ju, Jaroslav &a-
!ík a pes Black z Polytanu, Michal Okša a 
jeho Ajax, Jozef Paták a pes Ado od troch 
jazier, Jozef Vrábel so psom Bakom, Peter 
Detko so su!kou Vera Ben-Ju a psom Gre-
ifom z Petrovho dvora.

Som ve#mi rád, že táto štvorro!ná robota 
okolo psov nebola zbyto!ná a kone!ne po 
ví azstvách vo Švaj!iarsku v roku 2003 sme 
dosiahli úspech aj na Slovensku v druž-

stvách. Je to pre klub prvá trofej. Som rád, 
že som k tomu prispel i ja nielen ako výcvi-
kár – tréner, ale aj ako psovod . Verím, že v 
%alších ro!níkoch budeme i na%alej úspeš-
ní, máme nových mladých a hlavne perspek-
tívnych psov. Zárove" mi dovo#te po%akova  
psovodom, ktorí úspešne ukon!ili rok 2010. 
$akujem 'ubici Bruchatej, Petrovi Pistovi a 
Erikovi Grež%ovi, ktorí vedú našu interneto-
vú stránku. $akujem aj ostatným mládežní-
kom, ktorí nám pomáhali s výcvikom, i ke% 
nás nereprezentovali. Dúfam, že o rok si to 
rozmyslia a nastúpia i oni za klubové farby. 
Naše po%akovanie patrí i vedeniu futbalové-
ho klubu. Aj ke% je to ihrisko také tesné, stá-
le sa tam spolo!ne zmestíme. S budovaním 
cvi!iska to myslíme vážne a dúfam, že futba-
listi ešte chví#u vydržia, kým ho vybudujeme. 
Rok ukon!íme silvestrovským výstupom ky-
nológov na Panskú Javorinu.

Peter Detko
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Prípravka

Naši najmenší futbalisti nám urobili najvä!šiu rados . Po!as celej jesennej 
!asti nenašli premožite#a a prezimujú na prvom mieste.Týmto si vypracovali 
výbornú pozíciu, aby sa po ukon!ení jarnej !asti sú aže mohli teši  z celko-
vého ví azstva. Nesmú ale po#avi  v úsilí dosiahnu  !o najlepšie výsledky.

Starší žiaci

Družstvo starších žiakov tvorili prevažne chlapci z prípravky. Mali to proti star-
ším  ažké, ale nez#akli sa a podávali snaživé výkony. Ani zlý úvod chlapcov 
neodradil a v závere prišli i ví azstvá a posun v tabu#ke na vyššie miesta. 
V%aka patrí p. Michalovi Konštiakovi, ktorý viedol obe naše družstvá.

Dorastenci

Ú!inkovanie našich dorastencov možno hodnoti  dvoma slovami: nezodpo-
vednos  a neochota. Na za!iatku sú ažného ro!níka to bola nezodpovednos  
v dochádzke nielen na tréningy, ale aj na zápasy, a preto sme niektoré sú-
 ažné stretnutia odohrali v neúplnom po!te. Ke% sa k tomu pridala neochota 
zlepšova  sa a podriadi  sa kolektívu, umiestnenie v tabu#ke je také, ktoré 
zodpovedá uvedeným skuto!nostiam. Mužstvo dokáže hra  lepšie, ale chlap-
ci by museli chcie  ,,pobi “ sa o lepšie výsledky.

A-mužstvo

V letnej prestávke došlo k výmene trénera v mužstve dospelých. Novým tré-
nerom sa stal p. Ján Meluš, ktorý radikálne omladil celý kolektív. V príprav-
ných zápasoch sa mužstvo ukazovalo dobre pripravené. Ale ke% prišli sú-
 ažné zápasy, tak všetko bolo inak. Chýbali skúsenosti, kondícia aj futbalový 
kumšt. Z toho vyplynulo, že i niektoré v hre vyrovnané zápasy nedokázali 
futbalisti dotiahnu  do ví azného konca. Aj ke% úvodné za!iatky zápasov vy-
zerali pre nás nádejne. Z uvedených dôvodov sa mužstvo nachádza na nie 
práve lichotivom poslednom mieste. Dúfame, že po!as zimnej prestávky sa 
mužstvo zmobilizuje, zodpovedne bude pristupova  k príprave na jarnú !as  
sú aže a pokúsi sa zachova  pre našu obec V. ligu aj pre budúce obdobie.

Vydavate : Obecný úrad Prašice • !íslo reg.: ŠU SR ". VK 382/00 z 11. 11. 1999 • Zodpovedný: #ubomír Paulovi", starosta obce
Redak"ná rada: Stanislava Doj"árová, Iveta Štefkovi"ová, Renáta Miková, Mgr. Daniela Grznárová, Erika Nemešová, Alena Števanková, Vladimír Režo, Michal 

Glos tla" a graÞ cká úprava: PRIMA-PRINT a.s., www.primaprint.sk • neprešlo jazykovou úpravou

NAJMLADŠÍ - PRVÍ, NAJSTARŠÍ – POSLEDNÍ!

Konečné umiestnenie:

1     Prašice 7 5 2 0 37:4 17

2     Radošina 7 4 1 2 15:10 13

3     Oponice 7 3 2 2 34:7 11

4     V.Ripňany 7 3 2 2 10:10 11

5     Tovarníky 7 3 1 3 15:13 10

6     Bojná 7 2 3 2  7:12 9

7     Krnča 7 1 3 3  7:14 6

8     Čeladince 7 0 0 7  3:59 0

Konečné umiestnenie:

1 N. Blatnica 9 8 1 0 53:2 25

2 Tovarníky 9 6 1 2 32:11 19

3 Radošina 9 5 3 1 26:8 18

4 Slovan 
Bojná

9 5 2 2 42:12 17

5 Jacovce 9 4 1 4 25:18 13

6 Krušovce 9 4 1 4 23:35 13

7 Prašice 9 2 2 5 11:35 8

8 V.Bedzany 9 2 0 7 8:36 6

9 Kuzmice 9 2 0 7 5:29 6

10 Norovce 9 1 1 7 7:46 4

Konečné umiestnenie:

1 Radošina 11 10 0 1 67:5 30

2 Jacovce 11 8 2 1 39:11 26

3 Tovarníky 11 8 0 3 52:18 24

4 V. Dvorany 11 6 2 3 29:17 20

5 Nemčice 11 5 2 4 43:26 17

6 N. Blatnica 11 5 1 5 25:24 16

7 Závada 11 4 1 6 22:50 13

8 V. Bedzany 11 2 4 5 19:23 10

9 V. Ripňany 11 3 1 7 19:53 10

10 H. Štitáre 11 3 0 8 30:50 9

11 Tesáre 11 2 2 7 12:52 8

12 Prašice 11 1 3 7 9:37 6

Konečné umiestnenie:

1 H. Obdokovce 15 9 4 2 31:13 31

2 Križovany 15 9 3 3 41:23 30

3 V.Kostolany 15 9 3 3 33:17 30

4 Hlohovec 15 8 5 2 41:17 29

5 Krakovany 15 8 2 5 20:15 26

6 Mor.Sv.Ján 15 7 3 5 26:23 24

7 Radošina 15 6 5 4 23:16 23

8 Holíč 15 6 5 4 19:17 23

9 Bor. Mikuláš 15 7 1 7 25:34 22

10 Kúty 15 6 3 6 30:29 21

11 Trebatice 15 6 2 7 22:24 20

12 Smolenice 15 4 4 7 19:26 16

13 Jacovce 15 3 4 8 19:28 13

14 Petrova Ves 15 3 3 9 11:23 12

15 Šaštín 15 2 3  10 14:29 9

16 Prašice 15 2 0 13 15:55 6


