
Vážení spoluobčania!

 Čas plynie neuveriteľne rýchlo. Len nedávno 
som sa vám prihovárala v čase Vianoc a už je tu 
horúce leto, čas prázdnin a dovoleniek.
 Úprimne vám želám, aby ste si užili voľna i detí, 
aby vám zostali na toto leto len tie najkrajšie spo-
mienky.

Trápia nás havarijné stavy
 Pretože práca starostu nikdy nekončí, som tu 
stále pre vás i počas týchto horúcich dní a snažím sa 
zo všetkých síl pasovať sa s problémami a starosťami, 
ktoré život prináša. 
 V súčasnosti odstraňujeme havarijný stav na 
čističke odpadových vôd, oprava ktorej nás vyjde 
zhruba na 20 tis. eur. Zatekajúca strecha na OcÚ si 
vyžiadala fi nančný náklad 5800 eur. 
 V záujme zabezpečenia rekonštrukcie Par-
tizánskej ulice pripravujeme projekty na opravu tejto 
cesty. Podľa fi nančných možností obce bude vybraná 
najvýhodnejšia alternatíva, ktorú si obec bude môcť 
dovoliť fi nancovať.
Ďalšou fi nančne veľmi náročnou stavbou je projekt 
dokončenia obecnej kanalizácie a zariadení čistiarne 
odpadových vôd. Bez poskytnutia fi nančných pros-
triedkov z environmentálneho fondu obec len veľmi 
ťažko dobuduje kanalizáciu v celej obci, ako to prika-
zuje zákon o odpadoch.

Chýbajú nám noví podnikatelia
 V tejto veľmi zložitej dobe by bolo naivné 
spoliehať sa na štrukturálne fondy, ktoré sú politicky 
veľmi nestabilné. Mojou snahou je systematizácia 
riadenia obce, nastavenie a inovovanie pravidiel 
a efektívnejšie využívanie rozvojových dokumen-
tov obce. Toto by malo prispieť aj k efektívnejšiemu 
riešeniu problémov obyvateľov. Obec musí pracovať 
tak, aby nerobila dlhy, musí mať ciele a stratégie. Obec 
je schopná profi tovať, ak spravuje svoj majetok efek-
tívne a hospodárne, ak bude rásť počet obyvateľov 
obce, ak budú rásť príjmy z podielových daní, ak bude 
v obci veľa podnikateľských subjektov, ktoré budú 
platiť dane do obecného rozpočtu a vytvárať pracovné 
príležitosti. Hľadáme cesty, ako zvýšiť podnikavosť 
obce, ako prilákať nových obyvateľov a podnikateľov 
a zvyšovať životnú úroveň obyvateľov.

Z bývalého úradu nové byty
 Pripravujeme projekt rekonštrukcie bývalého 
OcÚ na nájomné bytové domy, kde na budúci rok 
vyrastie 12 dvojizbových a jednoizbových bytov. 
V doterajších prízemných priestoroch tejto budovy 
zostane pošta a 2 nájomné byty, na prvom poschodí 
a na ďalšom nadstavenom podlaží vznikne ďalších 
10 bytov. Verím, že i toto prispeje k skrášleniu 
a zveľadeniu našej obce a prídu mladé rodiny. Oslo- 
vujem preto záujemcov o túto formu bývania, aby sa 
prihlásili na OcÚ, kde im budú poskytnuté podrobné 
informácie o podmienkach získania bytu.

Alkoholizmus – problém v našich rodinách
 Vážnym problémom v mnohých našich rodinách 
je alkoholizmus, ktorému prepadli otcovia i de-
dovia, a s tým spojené porušovanie občianskeho 
spolunažívania obyvateľov. Vaše rodiny a vaše zdra-
vie je to najcennejšie, čo máte. Prosím vás, neničte 
si tieto hodnoty. Uplakané deti, vnúčatá, nešťastné 
utrápené manželky žijú pokorne so svojimi problé-
mami bez očakávania ich riešenia, ale s nádejou, 
že možno raz príde rad aj na ich problémy a trá-
penia, ktoré im obec – starostka – pomôže vyriešiť. 
Apelujem na svedomie týchto ľudí, aby sa nad se-
bou zamysleli a začali konečne so sebou niečo 
robiť. Prvým krokom je začať sa cieľavedome liečiť 
a pospájať ako-tak potrhané krehké nitky narušených 
rodinných vzťahov. Roky premárnené nadmerným 
pitím alkoholu a užívaním iných návykových látok už 
nikto nevráti späť. Ale život je taký krátky... Je škoda 
každého „prepitého“ dňa. Pekne sa o tom spieva 
v jednej piesni „skús žiť tak, akoby to bolo posled-
nýkrát ...“. V tejto zložitej krízovej dobe, ktorú žijeme, 
je potrebné, aby sa rodiny zomkli, aby držali spolu, 
navzájom si pomáhali a rešpektovali sa. 

 Verím, že o niekoľko mesiacov mi naši obyvate-
lia povedia, že cítia pozitívnu zmenu a sú radi, že sú 
Prašičania.

E. Nemešová
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Príhovor starostky: Je potrebné, aby sa rodiny zomkli a držali spolu.

Čistička odpadových vôd v Prašiciach

POZVÁNKA NA HODY
28.-29. JÚLA 2012

Pozývame vás na hodový 

futbalový zápas

PRAŠICKÍ STARÍ PÁNI 

& STARÍ PÁNI Z PEZINKA

28. júla 2012 (sobota) o 17.00 hod.

na futbalovom štadióne v Prašiciach

V mesiaci úcty k starším pozývame našich 
dôchodcov na posedenie s dychovou hudbou 
Nadličanka, ktoré sa koná 28. októbra 2012 
(nedeľa) o 15.30 hod. v Kultúrnom dome 
Prašice. Pri tejto príležitosti žiadame dôchod-
cov, ktorým bol priznaný dôchodok po októbri 
2011, aby sa prihlásili na obecnom úrade 
a priniesli dôchodkový výmer zo sociálnej 
poisťovne.

Dôchodcom zahrá Nadličanka
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Obecné zastupiteľstvo (OZ) zasadalo od 
vydania decembrových Prašických no-
viniek päťkrát. V roku 2011 sa zišlo napo-
sledy 16.12., kedy poslanci schválili:

• programový rozpočet na rok 2012
• VZN č.10/2011 – Zásady predaja a nájmu 
nehnuteľného majetku obce Prašice
• VZN č.9/2011 – Štatút rekreačnej oblasti 
Duchonka
• VZN č.8/2011 o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady
• VZN č.7/2011 o dani z nehnuteľností v obci 
Prašice
• VZN č.11/2011 o určení dotácie na pre-
vádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školských 
zariadeniach so sídlom v obci Prašice
• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
na I. polrok 2012
• žiadosť Patrika Ondrejku – GINET – ná-
jomcu nebytových priestorov v budove OcÚ 
o zníženie nájmu,
•  žiadosť Evy Naňovej – zubnej laborantky 
v zdravotníckom stredisku o zrušenie nájom-
nej zmluvy dohodou ku dňu 31.12.2011
• predaj pozemkov v zmysle § 9a, ods. 8, 
písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien v sume 60 820,- €.

Zasadnutia OZ v roku 2012 – dňa 22.2. 
poslanci schválili:

• plán práce OZ a komisií OZ na rok 2012
• vystúpenie a ukončenie členstva v Euro-
regióne Váh – Dunaj – Ipeľ
• vyhlásenie a podmienky verejnej ob-
chodnej súťaže na odpredaj pozemku v k.ú. 
Prašice, a to parc. č. 2777/3 vo výmere 211 m2

• uzatvorenie nájomnej zmluvy na priestory 
bývalých šatní OFK vo výmere 54,46 m2 
pre kynologický klub od 1.3.2012 na 3 roky 

s výškou nájmu 1€
• uzatvorenie nájomnej zmluvy na priesto-
ry bývalých šatní pre našich športovcov za 
účelom tréningu od 1.3.2012 na dobu 3 rokov 
s výškou nájmu 1€
• uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predáva-
júcim Ivanom Palušom a Obcou Prašice na 
pozemok parc. č. 220/6 vo výmere 12m2 za 
cenu 1 €
• predaj pozemkov v zmysle § 9a, ods. 8, 
písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien v sume 16 610,- €.

Mimoriadne OZ dňa 29.3.2012 schválilo:

• žiadosť o prenájom ATC Duchonka
• zámer „Modernizácia verejného osvetlenia 
v časti obce Prašice“
• rekonštrukciu budovy pošty výstavbou ná-
jomných bytov
• návrh Zmluvy o nájme bývalého OcÚ fi rme 
V.V.BUILDING, s.r.o. za účelom rekonštrukcie
• zámer Obce Prašice na úseku rozšírenia 
domovej výstavby na ulici Žalmanová
• zmluvu o spolupráci medzi SR a Obcou 
Prašice na zvýšení energetickej efektívnosti 
zdravotníckeho strediska
• predaj pozemkov v zmysle § 9a, ods. 8, 
písm. b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien v sume 7 021,48 €.

Na zasadnutí 17.5. boli schválené:

• rozšírenie prevádzky materskej školy na 
3-triednu s navýšením rozpočtu o 7200,- €
• inventarizácia majetku obce za rok 2011,
• zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti 
v podmienkach obce
• postup v prípade nezákonného oplotenia 
pozemkov parc. č. 113 a 114
• predaj pozemkov v zmysle § 9a, ods. 8, 

písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien v sume 5 568,- €
• navýšenie počtu detí v MŠ.

28.6. poslanci schválili:

• záverečný účet obce za rok 2011
• plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. 
polrok 2012
• vyradenie poškodených kníh z obecnej 
knižnice v sume 97,17 €
•  VZN č.2/2012 o výške príspevku v školách 
a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Prašice
• VZN č.3/2012 o evidencii a spoplatňovaní 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na 
území Obce Prašice a rekreačnej oblasti 
Duchonka
• VZN č.4/2012 o podmienkach držania psov 
na území obce Prašice
• VZN č.5/2012 o miestnych daniach
• VZN č.6/2012 o poplatkoch za TKO 
a drobné stavebné odpady na území obce 
a v rekreačnej oblasti Duchonka
• predaj pozemku v zmysle § 9a, ods. 8, 
písm. b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien v sume 2290,- €.

Štatistika účasti poslancov 
na zasadnutiach:
OZ od začiatku tohto volebného obdobia 
zasadlo 12-krát. Na všetkých sa zúčastnili 
Ing. Roman Bruchatý, Ing. Mária Malinková 
a Mgr. Lýdia Marková. Jedenkrát absentovali 
Ing. Jozef Michalka a Ing. Bystrík Hrutka. 
Štyrikrát sa ospravedlnil Mgr. Ján Grznár. 
Neúčasť na 6 zasadnutiach má Mgr. Ľubomír 
Paulovič.

M. Glos

Projekt Základná škola s ma-
terskou školou bol defi nitívne 
ukončený. Naše školské zaria-
denia prešli kontrolou z Mini-
sterstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR. Po dlhšom 
čase boli obci uhradené posled-
né podlžnosti v rámci nenávrat-
ného fi nančného  príspevku.

Projekt Revitalizácia centra 
obce bol tiež fyzicky a fi nančne 
ukončený. V jarných mesiacoch 
prebehli na projekte dve kon-
troly, a to z Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka 
SR ako aj vládny audit na pros-
triedky z EÚ zo Správy fi nančnej 
kontroly z Bratislavy.
Kontroly pochybenia v projekte 
nenašli a tak následne obci 
boli zaslané posledné fi nančné 
prostriedky.

Dotácie z Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja boli obci 
pridelené aj tento rok. Podu-
jatie „Poďakovanie za úrodu“ 
bolo podporené sumou 150,- €. 
Sumou 150,- € bol podporený 
aj projekt „Hudba nás spája“ 
(chrámový koncert). Deti z ma-

terskej školy získali 200,- € na 
usporiadanie II. ročníka detskej 
olympiády na Duchonke. NSK 
podporil sumou 100,- € aj re-
gionálny zraz turistov na Du-
chonke. Obecný futbalový klub 
získal dve dotácie vo výške 
200,- € a 170,- €. Kynologický 
klub Prašice bol podporený 
sumami 100,- € a 250,- €.

Obec investovala vlastné 
zdroje, a to vo výške 7140,- € 
na nákup odpadových nádob 
s objemom 1000 l. Nádoby budú 
umiestnené v rekreačnej oblasti 
Duchonka. Obec aj takýmto 
spôsobom bojuje proti nepo-
riadku a vzniku čiernych sklá-
dok v katastri.

M. Glos

Ako pracovalo obecné zastupiteľstvo

Aktivity obce

Regionálny zraz turistov na Duchonke - starostka obce 

odovzdáva štafetu Obci Práznovce
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 Do 31. mája 2012 sme mali 
povinnosť uhradiť zákonom stano-
vené dane a poplatky do pokladne 
obecného úradu alebo prevodom 
na účet obce. Mnohí z nás si túto 
povinnosť splnili v stanovenom ter-
míne. Sú však medzi nami občania, 
ktorí buď na to zabudli, alebo patria 
ku skupine chronických neplatičov, 
ktorí sa na „čiernej listine“ objavujú 
pravidelne. Týka sa to i poplatkov za 
stočné od občanov, ktorí sú napojení 
na obecnú kanalizáciu a kvartálne 
faktúry neuhrádzajú v stanovenom 
termíne.

 Obec Prašice preto zvažuje 
podľa § 52 ods. 2 zákona  č.563/2009 

Z.z. o správe daní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov zve-
rejnenie zoznamu dlžníkov na we-
bovej stránke obce www.prasice.sk 
a na informačnej tabuli v obci.

 Zároveň vyzývame nájomcov 
hrobových miest na miestnom 
cintoríne, aby si prišli uzatvoriť ná-
jomné zmluvy na hrobové miesto na 
obecný úrad. Každému hrobovému 
miestu je pridelené číslo, ktoré je 
potrebné vedieť k uzatvoreniu ná-
jomnej zmluvy. Toto číslo nájdete na-
lepené na zadnej strane hrobového 
miesta na obrube alebo pomníku.

S. Dojčárová

 K bohatej ponuke informácií 
na našej obecnej webovej stránke 
(www.prasice.sk) pribudla od 15. 
júna nová – Virtuálny cintorín. 
Kliknutím na tento odkaz v pravej 
ponuke (banneri) si môžete pros-
tredníctvom internetu pozrieť 
nielen mapu cintorína, ale i každý 
hrob zvlášť na fotografi i, zoznam 
zosnulých s dátumom úmrtia, či 
výročia narodení pochovaných.
 Okrem toho máte možnosť 
získať množstvo aktuálnych infor-
mácií z diania v obci, pozrieť si foto-

grafi e z podujatí, vyhľadať dopravné 
spojenie atď. Mnohí z vás sa zapo-
jili do ankety o umiestnení novej 
informačnej tabule v obci. Po jej 
skončení a vyhodnotení bolo vami 
zvolené miesto na jej osadenie, a to 
na priestranstve pred poštou.
 Verím, že budete aj naďalej 
spokojní s ponukou na obecnej 
webovej stránke a že sa stanete jej 
pravidelnými návštevníkmi.

S. Dojčárová

 V školskom roku 2011/2012 
navštevovalo našu školu 241 žiakov. 
Na prvom stupni sme mali 95 žiakov 
rozdelených do piatich tried. Praco-
vali pod vedením p. uč.: Búbelovej, 
Mikovej, Aschengeschvantnerovej, 
Uríkovej a Mika. Na druhom stupni 
bolo 146 žiakov v šiestich triedach, 
kde učili p. uč. : Grznárová, Grá-
cová, Kupcová, Hlušková, Novanská, 
Prochádzka, Ševčíková, Kalužová, 
Zacharová a Dobrý.
Rozlúčili sme sa s deviatakmi, ktorých 
bolo 29. Absolvovanie základnej školy 
ukončili venčekovou slávnosťou po 
absolvovaní tanečného kurzu, ktorý 
sa stal na našej škole tradíciou. 
Poďakovali sa za starostlivosť pri ich 
výchove a doterajšom vzdelávaní 
učiteľom a tiež aj rodičom. Všetci boli 
prijatí na stredné odborné školy. 
 Žiaci štvrtého a šiesteho ročníka 
písali vedomostné testy – Komparo. 
Testy boli zamerané na prírodovedu 
a matematiku. Naša škola v Kompare 
dosiahla porovnateľné výsledky s ce-
loslovenskými.
 Okrem vyučovacieho procesu 
sme sa už tradične zúčastňovali na 
rôznych súťažiach so striedavými 
úspechmi. Úspešní riešitelia v obvod-
nom kole Pytagoriády, 2. miesto v OK 
dopravná súťaž, 2. miesto OK atletika 
chlapci aj dievčatá, 1. miesto OK OAJ, 
1. miesto OK ONJ, 2. miesto starších 

dievčat v KK fl orbal.
 Školský klub detí (ŠKD) 
navštevovalo 68 žiakov prvého 
stupňa. Zriadené boli tri oddelenia 
s vychovávateľkami Saskovou, Bit-
tarovou a Polónyovou. Poplatok za 
pobyt bol 2 eurá na mesiac na žiaka. 
V budúcom školskom roku sa tento 
poplatok zvyšuje na 5 eur. Práca 
v ŠKD bola zameraná na tvorivé dielne. 
Deti zhotovovali rôzne ozdobné pred-
mety z prírodného, ale i umelého a od-
padového materiálu. Žiaci stravujúci sa 
v školskej jedálni platili za obed 0,95 
eura (1. – 4. r.) a 1,01 eura (5. – 9.r.). 
V budúcom školskom roku sa cena 
stravného lístka nemení.
 Do školy nám v septembri pribudne 
23 prvákov. Vzhľadom k tomu, že ZŠ 
v Závade bola vyradená zo siete škôl, 
jej 5 žiakov bude pokračovať vo vzde-
lávaní na našej škole. Mení sa tiež stav 
učiteľského zboru, keďže p. uč. Kupcová 
a Ševčíková odchádzajú na vlastnú 
žiadosť. Skladbu učiteľského zboru 
v budúcom školskom roku sa dozvieme 
v septembri.
 Na záver by som chcel zaželať 
všetkým našim žiakom ako aj kolegom, 
aby si počas leta oddýchli a načerpali 
dostatok síl na náročnú prácu do 
budúceho školského roku.

Mgr. Peter Dobrý
riaditeľ školy

Neplatiči pozor!

Máme už aj virtuálny cintorín
Za družinu si priplatíme, 

stravné v jedálni ostáva nezmenené

VETERÁNI na DUCHONKE
4. ročník 

25. august 2012  
  

Otvorenie stretnutia o 9.00 hod. na Veľkej pláži,
štart etapy v kolóne o 10.00 hod.

Príchod na Duchonku cca o 14.30 hod.
Hry a súťaže pre deti o 15.30 hod. na Veľkej pláži

Vyhodnotenie a ukončenie stretnutia o 17.00 hod.

Čajovňa opäť otvorená
Čajovňa, 1. mája 142, Prašice (budova Obecného úradu)

OZNAMUJE ZÁKAZNÍKOM,

že po letnej dovolenke (30. júla – 21. augusta 2012)

OTVÁRA OPÄŤ
22. augusta 2012.

V ponuke nájdete obľúbené čierne, zelené, biele, ovocné a bylinkové 
čaje, rooibos, honeybush, maté, lapacho, porcelánové hrnčeky, šálky, 
kanvice, sitká, plechové dózy na čaj, zdobené fľaše a iné drobné 
dekoratívne predmety.

Návštevníci si môžu zahrať rôzne spoločenské a kartové hry: Osad-
níci z Catanu s rozšírením Rytieri a mestá, Carcassonne, St. Peters-
burg, Dobble, Čierne historky, Citadela, Dixit, Pandemic, Kuracia 
olympiáda, Mamma Mia a mnoho ďalších.

Vyučovanie nemeckého jazyka v Prašiciach
• individuálne
• skupinové (počet študentov v skupine: min. 4, max. 6)
• pre deti, stredoškolákov i dospelých
• príprava na vyučovanie v škole, na maturitnú skúšku, prijímacie pohovory, 
 pobyt v zahraničí, tréning bežnej konverzácie
• pre začiatočníkov, stredne pokročilých, pokročilých

Vyučovanie bude prebiehať v Čajovni, ul. 1. mája 142, Prašice, 
v čase podľa dohody s účastníkmi kurzov.

Viac informácií získate v čajovni alebo na telefónnom čísle 0903 623 068.
Zápis na vyučovanie: do 7. septembra 2012
Začiatok vyučovania: 10. septembra 2012
Vyučujúci lektor: Peter Duchoslav
Slnečná 388/65, Prašice
Mobil: 0903 623 068
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Prepálený olej často končí 
v kanalizáciách, upcháva odpa-
dové potrubia a znižuje kvalitu 
čistenia odpadových vôd na 
čističkách. Je preto potrebné 
zbierať aj použité rastlinné oleje 
a viesť k separácii odpadu hlavne 
deti v školách, kde často prebieha 
separovaný zber papiera, bate-
riek, alebo iných komodít. Deti 
vďaka tomu získavajú prostred-
níctvom učiteľov prvotné návyky 
aj v tejto oblasti ochrany prírody.
 Od 1. septembra 2012 sa roz-
bieha zber použitých rastlinných 
olejov aj v našej obci v miestnej 
základnej škole. Žiaci prinesú 
olej do školy v PET fľašiach, kde 
poverený pracovník školy bude 
sústreďovať olej do zbernej ná-
doby, ktorú škole a neskôr aj obci 
poskytne zdarma nitrianska fi rma 
Ecol Trade s.r.o. zaoberajúca sa 
touto činnosťou aj v iných obciach 

a mestách. Do zberu sa môže 
zapojiť aj školská jedáleň. Neskôr 
bude aj v obci zriadené zberné 
miesto pre našich občanov, ktorí 
v rodine nemajú školopovinné 
deti. O jeho vytvorení vás budeme 
informovať prostredníctvom obec-
ného rozhlasu a informačných 
letákov.
 Výmena zberných nádob (50- 
alebo 30-litrových) bude prebiehať 
raz štvrťročne. Za každý odovz-
daný liter oleja dostane škola 
1 bod v hodnote 0,10 €. Po 
ukončení zberu škola získa školské 
potreby v hodnote odovzdaného 
oleja. Táto činnosť nezaťažuje 
obecný rozpočet. Veríme, že bu-
dete mať záujem zapojiť sa do tohto 
zberu. Urobíte tým niečo pozitívne 
pre životné prostredie a tým aj pre 
nás všetkých.

S. Dojčárová

 V školskom 
roku 2011/2012 
n a v š t evo va l o 
m a t e r s k ú 
školu 66 detí. 
Vzhľadom na to, 
že je o ňu z roka 
na rok väčší záu-

jem, obecné zastupiteľstvo schválilo 
okrem zvýšenia neinvestičného 
poplatku za jedno dieťa z pôvod-
ných 3,50 eur na 6,- eur za mesiac 
i rozšírenie kapacity tried a tým 
vytvorilo aj nové pracovné miesto 
učiteľky. Z našej doteraz 2,5-triednej 
materskej školy sa stala 3-triedna. 
Na novovytvorené pracovné miesto 
nastupuje Veronika Zdychavská, 
ktorá nám zároveň poskytla infor-
mácie o sebe, svojom vzdelaní a 
dôvode, prečo chce v našej mater-
skej škole pracovať.
 „Volám sa Veronika Zdychavská, 
mám 22 rokov. Od svojho narodenia 
bývam v Prašiciach. Vyštudovala 
som odbor predškolská a elemen-
tárna pedagogika na Pedagogickej 
fakulte Trnavskej univerzity.

 Po úspešnom ukončení štúdia 
som sa rozhodla pre prácu učiteľky 
v materskej škole, pretože ma práca 
s deťmi veľmi zaujíma, baví a deti 
pokladám za to najcennejšie, čo 
v živote máme. Ich výchovu a vz-
delávanie by sme mali brať vážne 
a zodpovedne aj napriek tomu, že 
sú v tak útlom veku. Dieťa je podľa 
mňa krehké stvorenie, ktoré učiteľ 
dokáže formovať, rozvíjať jeho 
schopnosti, zručnosti a utvárať jeho 
osobnosť.
 Vyučovací proces v materskej 
škole v Prašiciach mi je dobre zná-
my, keďže som tu vykonávala v me-
siaci september v roku 2011 súvislú 
pedagogickú prax. Okrem nej som 
materskú školu zapojila do výs-
kumu, ktorý som realizovala v rámci 
bakalárskej práce. O prácu v našej 
materskej škole mám veľký záujem 
a ešte viac sa teším na to, že svoje 
skúsenosti budem môcť odovzdať 
deťom – našej budúcej generácii.“

I. Štefkovičová, V. Zdychavská

Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí,
preč sú chvíle, keď sme všetci poobede spali.
Nemôžte sa na nás hnevať, nás už čaká škola,
utekajme, už nás leto volá...

Stalo sa už tradíciou, že koniec mesiaca jún sa 
v našej materskej škole nesie v znamení rozlúčky 
predškolákov. Je malým sviatkom celej materskej 
školy. Od rána sa schádzali deti vyobliekané 
v radostnom očakávaní niečoho nezvyčajného. 
Už príchod detí v slávnostnom oblečení hovoril 
o tom, že sú to budúci školáci. Spoločne za spe-
vu a básní sa rozlúčili s učiteľkami, kuchárkami 

i upratovačkami, ale hlavne s kamarátmi. Veru, 
v nejednom oku prítomných sa zaleskli slzy 
dojatia. Tento deň bol pre nich veľmi dôstojný, 
ale i zábavný. Dostali osvedčenie o ukončení 
predprimárneho vzdelávania, knihu, perá, diplom 
a darčeky od svojich kamarátov. Rozlúčkový deň 
deti zavŕšili diskotékou a slávnostnou tortou. Ani 
domov sa im nechcelo. Bránu materskej školy 
opustilo 19 predškolákov – budúcich prvákov. 
Držíme im palce, aby sa im v škole darilo, aby 
boli veľkou radosťou pre učiteľov a pýchou pre 
svojich rodičov.

I. Štefkovičová

Separovať budeme 
i použité rastlinné oleje

Nová učiteľka v materskej škole

Dovidenia škôlka
POCHVALA

 Pochvalu si zaslúžia Ľubomír Bajzík, 
Jozef Kišac, Marek Kišac, Mgr. Anton 
Štefkovič, Štefan Dorušiak, Peter Košík 
a Mgr. Ján Grznár (z Nemečkovskej ul. 
pod „Drobcom“) za ochotu zapojiť sa do 
betónovania výtlkov na ceste. Materiál na 
tieto práce zakúpila obec.

POKARHANIE
  Pokarhanie patrí všetkým občanom, 
ktorí svojvoľným spaľovaním odpadu 
(pneumatík, plastov, tráv, porastov 
a i.) ohrozujú ostatných spoluobčanov 
vznikom požiaru a znepríjemňujú ich 
životné podmienky. Takýmto konaním 
porušujú zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov. Za jeho porušenie môže byť 
občanovi uložená pokuta až do výšky 
331,- €, avšak následky neuváženého 
konania bývajú oveľa horšie.

rr

ZASLÚŽIA SI TO

Dávid Pokus Kristián Pikna
Lucia Vranáková

Nicolas Šimko
Ján Jakub

Dávid Haris Viktória Pastvová Lukáš Michálek

Nikola Matušová

Filip Macko

Tatiana Maninová Timea Streďanská

Nela Križanová

Sebastian Ištván

Melánia Hubinská Monika Majhoferová
Adam Barta

 Nina Režová

Dagmar Prochádzková

Veronika Zdychavská
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 Vyzná sa v astronómii, v liečivých bylinkách, 
z dreva vyrobí všetko, čo potrebuje, dokonca 
nemá problém zhotoviť malé poľnohospodárske 
nástroje, rozumie sa včelárstvu, ale jeho 
najväčšou záľubou je zbierka zapaľovačov. 
Toľko koníčkov v sebe ukrýva náš spoluobčan 
Rudolf Paluš. Pri návšteve v jeho kráľovstve 
zapaľovačov sa s nami podelil o svoju radosť 
z tejto záľuby.

Pán Paluš, prezraďte nám, kedy ste začali 
zbierať prvé zapaľovače a čo vás k tomu 
viedlo.
 „Prvé zapaľovače som začal zbierať v roku 
1968 a viedlo ma k tomu to, že to bol vtedy ešte 
pre mňa neznámy stroj na výrobu ohňa. Tak mi to 
povedal kamarát, ktorý mi aj jeden doniesol. Tak 
som s rozhodol, že ich budem zbierať. A prečo? 
Nuž, u nás doma nikto nefajčil ani nefajčí, ani 
v dedine som nevidel v tej dobe nikdy zapaľovač 
a to som mal už 16 rokov, bola to pre mňa 
vzácnosť.“

Z ktorých krajín sa vám podarilo získať 
zapaľovače?
 „Najviac mám rakúske, ale i nemecké, 
japonské, francúzske, americké i anglické, prak-
ticky z pol sveta. Je však ťažké určiť pôvod mno-
hých zapaľovačov, pretože niektoré krajiny, ktoré 
ich vyrábajú, neoznačujú na nich pôvod. Ani rok 
výroby, len napríklad meno alebo malý nápis.“
Ako sa k vám z toľkých krajín dostanú?
 „Väčšinou od zberateľov. Mám kontakty na 
Slovensku, ale viac v Čechách, pretože tam sa 
tomuto koníčku venujú viac. Informácie získavam 
aj z kníh a katalógov zo zahraničia. Bohužiaľ, na 
Slovensku nič také neexistuje, preto je niekedy 
ťažké dostať sa k informáciám o zapaľovačoch 
vyrobených na Slovensku.“

Vaša zbierka je už na prvý pohľad veľmi 
veľká, priestory, v ktorých sa nachádza, 
sú zaplnené skrinkami, vitrínami a mno-
hými odkladacími nádobami – všetko plné 
zapaľovačov. Prezraďte teda našim čitateľom, 
koľko zapaľovačov je vo vašej zbierke?
 „Za tých 44 rokov, čo sa tomu venujem, 
mi prešlo rukami nespočetne veľa kúskov. Mo-
mentálne mám v zbierke 4 507 kusov a každý 
je inakší, nie sú rovnaké. Mám svoje katalógy, 
kde si ich všetky ručne zakresľujem a popisu-
jem, poznačím si, kedy a od koho som ho dostal. 
Mám v tom potom dobrý prehľad.“

Ktorý z vašich zapaľovačov je pre vás 
najvzácnejší?
 „Najvzácnejšie sú zapaľovače česko-
slovenské a slovenské s puzdrami z čistého 
striebra, pretože ich je veľmi málo. Pátrali sme 
po ich výrobcovi.  Jediné, čo sme zistili  bolo, 
že sa v roku 1948 začali vyrábať v Starej Turej, 
ale nevieme dokedy. Niektoré informácie nám 
poskytlo múzeum v Starej Turej, ale aj tak vieme 
toho málo.
Veľmi vzácny je aj jeden mexický zapaľovač, 
ktorý je úplne celý zo striebra okrem kolieska, 
vaty a knôtu.“

 Väčšina zo zapaľovačov Rudolfa Paluša je 
funkčná. Ak sa mu dostane do rúk pokazený 
vzácny kúsok, zoženie si originálne súčiastky 
z takého istého zapaľovača a poškodené 

zapaľovače opraví. Dokonca aj sám niektoré 
začal vyrábať – najmenší má 1,4 cm – a keďže 
sú to originály, je o ne veľký záujem medzi 
zberateľmi. Chodia za ním z Čiech a Moravy 
z klubu Múzeum zapaľovačov, z Nemecka prišiel 
dokonca vedúci zberateľov Nemecka a Anglicka.
 Vysokú návštevnosť zaznamenala jeho we-
bová stránka www.zapalovace.estrany.cz, kde 
si môžete podrobne pozrieť celú jeho zbierku. 
Pri osobnej návšteve sa dozviete mnoho zau-
jímavostí a vystavené zapaľovače si môžete 
i vyskúšať. Túto možnosť využilo už cca. 200 
Prašičanov, ale i návštevníci z Ukrajiny, Nemec-
ka, Českej republiky, Veľkej Británie, USA 
a Kanady.
 Sám zberateľ vraví, že tejto zbierke venuje 
svoj voľný čas hlavne v zimných mesiacoch 
a nadšenie z nej ho neopúšťa ani po 44 rokoch. 
Verí, že túto záľubu a zanietenosť po ňom zdedí 
niektorý z jeho mladých príbuzných.
Ďakujeme Rudolfovi Palušovi za nahliadnutie 
do jeho kráľovstva „strojov na výrobu ohňa“ 
a veríme, že nadšenie, ktoré v sebe nosí, nájde 
pokračovateľa v mladých zberateľoch.

S. Dojčárová

Nefajčiar má najviac zapaľovačov v Prašiciach

Letná sezóna je tu a s ňou i oddych, zábava, relax 
– všetko, čo k nej patrí. Duchonka, kedysi vychytené 
letovisko, dnes ponúka len tie najzákladnejšie služby 
návštevníkom, ktorí sa sem predsa len vyberú stráviť 
voľné chvíle pri vode. A pritom krásnu prírodu v našom 
okolí i samotnú Duchonku nám môžu závidieť mnohí. 
Návštevníkom však svitá na lepšie časy. Ku gastro-
nomickým službám, športovému areálu s tenisovými 
kurtmi, minigolfom a požičovni vodných bicyklov toto 
leto pribudol obnovený areál autokempingu. Na túto 
neľahkú a časovo i fi nančne náročnú úlohu sa podu-
jali dvaja mladí nadšenci so skúsenosťami v oblasti 
rozvoja cestovného ruchu. Ing. Denis Kristek z Regio-
nálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko a Mgr. Lukáš 
Baluška, ktorý nám predstavil ich plány do budúcnosti. 

 Prešli ste sa v posledných týždňoch areálom Au-
tokempingu (ATC) Duchonka? Ak áno, určite ste si 
všimli, že v centrálnej časti kempu dostali stopku roz-
bujnené kríky a miesto na stanovanie či prechádzky 
sa tak stalo o niečo atraktívnejším. Tým však zmeny 
na Duchonke zďaleka nekončia.

Malými krokmi, ale s veľkým odhodlaním
 Po novom sa areálom autokempingu nebude už 
len prechádzať. Kúsok vyššie nad hlavnou promená-
dou, hneď vedľa bungalovov, znovu otvára svoje 
brány kedysi vychýrený TURISTA BAR. Hoci zatiaľ 
bez teplej kuchyne, chladené nápoje či šálka dobrej 
kávy potešia vysmädnuté krky každého okoloidúce-

Autokemping v novej sezóne s pozitívnymi zmenami

Zberateľ Rudolf Paluš

Mgr. Lukáš Baluška a Ing. Denis Kristek

Vlastná výroba

Najmenší zapaľovač v zbierke vyrobil sám zberateľ. Na 

výšku meria len 1,4 cm.
Zapaľovače sú rôznych tvarov a veľkostí, fantázia 

výrobcom určite nechýbala

pokračovanie na str. 6
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 Ako minulý, tak aj tento rok bol a ešte bude 
pre nás ťažký. Popri cvičení a pripravovaní našich 
štvornohých priateľov na preteky bolo nutné 
vykonávať práce na novom cvičisku. Rok sme 
už tradične odštartovali výročnou členskou schô-
dzou 7. januára, kde predseda klubu Peter Detko 
oboznámil ostatných členov s plánom činnosti na 
rok 2012. Ešte ani poriadne neskončila zima a už 
sa začal prvý bod plánu činnosti, a to práce na 
novom cvičisku. Po zasiatí trávy a oplotení areálu 
začalo cvičisko nadobúdať konečný vzhľad.
 Ďalším bodom nášho plánu bolo zúčastniť sa 
na pretekoch BVK v Handlovej a v Malom Lapáši, 
pričom nás v oboch pretekoch reprezentovalo 
7 členov. V kategórii žiačky nás v Handlovej 
reprezentovala Eva Danišová, ktorá skončila 
na 7. mieste. Pre zmenu v kategórii mládežníci 
zabojoval Erik Grežďo a získal 1. miesto. V kate-
górii ženy získala 4. miesto Mária Grznárová 
a 9. miesto Lenka Jánošová. V kategórii muži Peter 
Detko obsadil 3. miesto a Peter Pista 4. miesto.
 Na BVK v Malom Lapáši, ktoré bolo zároveň 
kvalifi kačným kolom pre západné Slovensko na 
Majstrovstvá Slovenska (MS) na Duchonke, nás 
reprezentovali nasledovní psovodi: 
Kategória žiačky:
Angelika Gálisová so sučkou Keitty z Petrovho 
dvora – 1. miesto (postup na MS) 
Eva Danišová so psom Astorom – 2. miesto 
(postup na MS)
Kategória žiaci:
Jakub Dojčár so sučkou Lajlou – 1. miesto 
(postup na MS)
Kategória mládežníci:
Erik Grežďo so sučkou Keissy z Petrovho dvora 
– 1. miesto (postup na MS)
Kategória ženy: 
Mária Grznárová so sučkou Delindou – 7. miesto 
(postup na MS)

Kategória muži: 
Peter Pista so psom Agentom z Malého mesta – 
1. miesto (postup na MS)
Peter Detko so sučkou Kitty z Petrovho dvora – 
3. miesto (postup na MS).

Všetkým reprezentantom ďakujeme a želáme 
ďalšie úspechy!

 Pokračovali sme účasťou na preteku 
v Piešťanoch, kde nás reprezentoval Erik Grežďo 
so sučkou Keissy z Petrovho dvora a umiestnil sa 
na 4. mieste. Nevynechali sme ani boje o pohár 
starostu obce Lazany, kde súťažili Erik Grežďo 
so sučkou Keissy z Petrovho dvora (5. miesto) 
a Peter Detko so sučkou Kitty z Petrovho dvora 
(6. miesto). Gratulujeme!
 Aj tento rok k nám pribudli nové mládežníčky, 
a to Eva Danišová a Angelika Gálisová, ktorým 
prajeme veľa úspechov, a veríme, že ich láska ku 
kynológii im vydrží čo najdlhšie. Kynologický klub 
Prašice plánuje zúčastniť sa ešte na pretekoch 
v Košiciach a v Zoborskej kynologickej lige.

 Menšia kríza výboru sa nevyhla podobne 
ako futbalistom ani nám, ale včas sme ju zastavili 
a pokračujeme v doterajších výsledkoch i naďalej. 
Obnovený výbor má plnú podporu členov klubu, 
čo je najdôležitejšie pre našu činnosť. 
 Naša vrúcna vďaka patrí samozrejme spon-
zorom, bez ktorých by naše nové cvičisko ne-
získalo súčasnú podobu. Patria medzi nich: OÚ 
Prašice, PPD Prašice, Kamenárska výroba Pe-
ter Kozinka – Nemečky. Súčasne by sme chceli 
poďakovať sponzorom pri pretekoch ZOO Chov 
Topoľčany – predajňa krmív Marek Matejov, 
predaj krmív Marián Benko Klátová Nová Ves, 
reštaurácia Hrádza Duchonka p. Beláň, FA Dis-
covery Zuzana. Ďakujeme!
 Zároveň Vás pozývame na už spomínané 
Majstrovstvá Slovenska v BVK na Duchonke, 
ktoré sa budú konať 15. septembra 2012 a takis-
to na Preteky prašických kynológov 6. októbra 
2012, ktoré sú súčasťou Zoborskej kynologickej 
ligy.

P. Detko, D. Bariaková

Prašickí kynológovia v plnej sile

V spolupráci s tren-
čianskym futbalovým 
klubom a Penziónom 
Slniečko na Duchonke 
sa 12. a 13. mája konal 

na miestnom futbalovom 
štadióne medzinárodný fut-

balový turnaj mladších žiakov 
(ročník 2003 a mladší) za účasti 

osemnástich družstiev zo Slovenska a Čiech. Medzi 
nimi boli AS Trenčín I, FK Prašice, FC Vsetín, FK Žiar 
nad Hronom, Sparta Praha I, FC Nitra, AS Trenčín 
II, Jupie Banská Bystrica, FC Petržalka, FK Senica, 

Sparta Praha II, Fomat Martin, 
MŠK Žilina, Horná Nitra, TJ 
Hradec nad Moravou, Matejka 
Kinder, Slovan Bratislava, MFK 
Košice. Celkovo 117 zápasov 
sa odohralo na troch ihriskách, 
pričom každý zápas trval 18 
minút a družstvá sa skladali 
z piatich hráčov a brankára. 
Vrátane trénerov a rodičov sa 
na prašickom ihrisku vystrieda-
lo približne 500 ľudí. Víťazmi 
sa stali družstvá: Sparta Praha 

I – 1. miesto, Sparta Praha II 
– 2. miesto a Matejka Kinder 
(Liptovský Mikuláš) – 3. mies-
to. Naši žiaci sa umiestnili na 
8. mieste.
Treba pochváliť organizátorov 
celého podujatia za snahu, 
ktorú mu venovali. Ukázali 
nám, že aj v ťažkej fi nančnej 
situácii, v ktorej sa mnohé obce 
a organizácie nachádzajú, sa 
pri troche nadšenia a usilovnos-
ti podarí mnoho.

Hosťovala u nás aj Sparta Praha

ho. V priebehu júla pribudne vedľa priestrannej letnej 
terasy detské ihrisko s lezeckou stenou, čo ocenia 
hlavne naši najmenší hostia. Vkusnou úpravou prešlo aj 
hlavné ohnisko pod altánkom. Reklama sa zameria aj na 
postupný návrat klientely spoza rieky Moravy.

Prvý festival je za nami, letná sezóna veľkou výzvou
 Hudobný festival je vždy veľkou skúškou pre or-
ganizátorov. Tohtoročný Let it Roll prebehol pomerne 
hladko a teraz sa už treba sústrediť na hlavnú prázd-
ninovú sezónu. Naším cieľom je najmä ústretovosť voči 
každému jednému návštevníkovi. Fungovanie recepcie 

ako informačného centra by malo byť alfou a omegou, 
náš personál preto rád odporučí zaujímavé miesta na 
výlety do blízkeho okolia či pomôže s vyhľadaním do-
pravného spojenia.

Prioritou je bezpečnosť a pohodlie ubytovaných
 Aby sa hostia cítili v kempe príjemne, treba vytvoriť 
podmienky na zamedzenie drobných krádeží či rušenia 
nočného pokoja. Oplotenie kempu v budúcnosti je preto 
nevyhnutnosťou. Čiastočné plátanie neofi ciálnych vstu-
pov do areálu však už bolo, bohužiaľ, viackrát narušené 
odtiahnutím pletiva, či dokonca jeho preštiknutím. 
Znečisťovanie kempu vnášaním čierneho odpadu je 

tiež častým javom. Je teda len a len na obyvateľoch 
a návštevníkoch Duchonky, aby nám dopomohli 
k fungovaniu normálneho, slušného kempu. V opačnom 
prípade budú mať vedľa seba iba jeho lacnú napodob-
neninu.
 Všetci obyvatelia Prašíc, blízkeho i vzdialeného 
okolia, počas leta 2012 ste v ATC Duchonka srdečne 
vítaní. Nájdete nás na: www.duchonkacamping.sk, mail: 
duchonkacamping@gmail.com.

Lukáš Baluška 
konateľ spoločnosti 

DUCHONKA CAMPING s.r.o.

Na Majstrovstvá Slovenska postupujú zľava - Eva Danišová , Jakub Dojčár, Angelika Galisová, Mária Grznárová, Peter 

Detko, Peter Pista, Erik Grežďo.

Radosť víťazov

pokračovanie zo str. 5
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A-čkári bojujú s nedisciplinovanosťou 
a absenciou hráčov

Táto sezóna sa hodnotí v konečnom dôsledku 
veľmi ťažko, pretože prašický futbal dostal veľké 
rany z každej strany: výmena trénera (odchod 
Jána Meluša, príchod Mgr. Jozefa Grznára), vý-
mena vedenia klubu (novou predsedníčkou OFK 
sa stala starostka obce E. Nemešová), odchod 
skúsených hráčov, prílev nových neskúsených 
hráčov, nezáujem sponzorov a nezáujem o fut-
bal zo strany divákov. Veľakrát sme museli čeliť 
aj ľuďom, ktorí nám dávali mnohokrát pocítiť zlé 
výsledky mužstva, čo prispelo k tomu, že tlak 
na hráčov a trénera bol až neznesiteľný. Tieto 
problémy sú už dlhotrvajúce a gradujúce.
Mužstvo OFK Prašice skončilo v súťaži MO 
Topoľčany na 12. mieste, ktoré zaručovalo 
bezpečné zotrvanie v tejto súťaži. Ambície 
mužstva a vedenia na začiatku sezóny boli 
vyššie, ale po odchode starších hráčov dos-
tali šancu mladí hráči, ktorí veľakrát svojím 
ľahkovážnym prístupom k tréningovým jednot-
kám a samotným zápasom nedokázali podávať 
kvalitné výkony a získavať potrebné body. 
V niekoľkých zápasoch sme sa museli vyrovnať 
aj s absenciou jediného brankára v mužstve, 
čo zapríčinilo prehry s vyšším počtom inkaso-
vaných gólov. Nedostatok a nedisciplinovanosť 
niektorých hráčov spôsobovali, že základná 
zostava bola často obmieňaná a upravovaná 
podľa toho, kto prišiel včas na súťažné stretnu-
tie.
Nakoniec môžem napísať, že toto mladé 
mužstvo má perspektívu sa zlepšovať, je tu veľa 
talentovaných hráčov, ktorí sa môžu zlepšovať 
a dosahovať tie najlepšie výsledky. Musia 
však zlepšiť svoj postoj k tréningom, zápasom 
a samotnému kolektívu, ale na druhej strane 
potrebujú podporu z vedenia tímu a splnenie 
aspoň niektorých sľubov zo strany sponzorov. 
Dúfam, že mužstvo nastúpi do ďalšej sezóny 
so zodpovednejším prístupom hráčov k trénin-
gom i samotným zápasom, diváckou podporou 
nielen pri víťazstvách tímu, ale aj pri ostatných 
zápasoch bez ohľadu na výsledok pod vedením 
nového trénera mužstva Michala Janegu.

Mgr. Jozef Grznár

Dorastenci vyhrali sedem zápasov
 Zimnú prípravu jarnej časti súťažného 
ročníka 2011/2012 začali naši dorastenci 
spoločne s A-mužstvom na sústredení v Poľnom 
Kesove, kde okrem tréningov absolvovali aj 
jeden prípravný zápas s Cabaj-Čáporom. 
Príprava pokračovala v domácich podmien-
kach, kde hráči využívali najmä umelú trávu 
multifunkčného ihriska, ktoré je pre toto ročné 
obdobie ideálnou hracou plochou.
Séria majstrovských zápasov odštartovala 
v marci, kedy sme hneď v úvodnom zápase 
vyhrali v Tesároch 2:0. Víťazstvom sa skončil 
i domáci zápas s Nemčicami (4:2). V poslednom 
zápase súťažného ročníka s Krtovcami nas-
túpila väčšina chlapcov zo žiackej kategórie a 

tento zápas sa skončil našim 
víťazstvom 3:2.
 Z 13 účastníkov súťaže 
sme skončili na 9. mieste, 
keď sme z 24 zápasov 
7 vyhrali, 3 remizovali a 14 
prehrali. Strelcom mužstva 
bol Adam Malinka, ktorý 
zaťažil kontá súperových 
brankárov 14 presnými 
zásahmi.
 Skončená sezóna bola pre dosiahnutie vek-
ovej hranice poslednou v juniorskej kategórii pre 
hráčov: Adam „Čína“ Malinka, Róbert „Železo“ 
Šimon, Adrián „Messi“ Aschengeschvantner, 
Michal „Bizoň“ Zdichavský, Roman „Roxy“ Paluš. 
V mene OFK im prajeme veľa úspechov v ďalšej 
športovej kariére, pevné zdravie a správne 
vykročenie do sveta dospelých.
 Na záver chcem oznámiť ukončenie mo-
jej činnosti v klube OFK ako hráč, funkcionár 
i tréner. Prajem všetkým činovníkom a priazniv-
com nášho klubu veľa trpezlivosti s mladými, 
diplomacie so staršími a, samozrejme , hádam 
to najpodstatnejšie – dobrý futbal a priaznivé 
výsledky.
 Novým trénerom dorastencov a žiakov 
pre nastávajúci súťažný ročník sa stal Michal 
Konštiak.

V. Režo, B. Krasula

Prípravka bojovala s ovčími kiahňami
 O zhodnotenie práce našich žiakov a prí-
pravky v ukončenom ročníku sa s nami podelil 
tréner Michal Konštiak:
 „V súťažnom ročníku 2011/2012 žiaci ob-
sadili 4. miesto. Jarnú časť by som hodnotil 
dobre. Chlapci mali uspokojivú účasť na trénin-
goch, čo sa odzrkadlilo na umiestnení.
 Najmladší futbalisti – prípravkári – obsadili 
5. miesto. Problémom v jarnej časti súťaže bola 
chorobnosť (ovčie kiahne), čo značne ovplyvni-
lo účasť na tréningoch.“
 Novým trénerom najmladšej kategórie sa 
stal Mgr. Jozef Grznár

V. Režo, M. Konštiak

OFK Prašice informuje o uplynulej sezóne

Aktuálna tabuľka
MO - dospelí

Klub Z V R P Skóre Body + Body

1 Solčany 30 26 2 2 113 : 28 80 35

2 Tovarníky 30 20 5 5 60 : 26 65 20

3 Krušovce 30 17 5 8 61 : 34 56 11

4 Urmince 30 15 9 6 66 : 47 54 9

5 Veľké Bedzany 30 14 7 9 50 : 36 49 4

6 Hrušovany 30 13 5 12 50 : 52 44 -1

7 Bojná 30 12 7 11 52 : 52 43 -2

8 Nemčice 30 12 5 13 42 : 44 41 -4

9 Preseľany 30 10 9 11 37 : 34 39 -6

10 Veľké Dvorany 30 11 5 14 45 : 53 38 -7

11 Oponice 30 7 10 13 39 : 60 31 -14

12 Prašice 30 9 3 18 43 : 79 30 -15

13 Ludanice 30 7 8 15 36 : 52 29 -16

14 Nitrianska Blatnica 30 8 5 17 42 : 71 29 -16

15 Práznovce 30 8 3 19 48 : 74 27 -18

16 Krnča 30 4 6 20 29 : 71 18 -27

Aktuálna tabuľka
MO – Dorast - skupina A

Klub Z V R P Skóre Body + Body

1 Radošina 24 21 1 2 122 : 27 64 28

2 Jacovce 24 17 2 5 102 : 31 53 17

3 Veľké Bedzany 24 17 1 6 90 : 41 52 16

4 Veľké Dvorany 24 15 2 7 80 : 47 47 11

5 Veľké Ripňany 24 12 4 8 66 : 47 40 4

6 Nitrianska Blatnica 24 12 3 9 64 : 54 39 3

7 Závada 24 12 2 10 68 : 47 38 2

8 Bojná 24 11 2 11 44 : 64 35 -1

9 Prašice 24 7 3 14 41 : 81 24 -12

10 Tovarníky 24 6 1 17 37 : 88 19 -17

11 Krtovce 24 5 2 17 35 : 92 17 -19

12 Nemčice 24 5 1 18 43 : 91 16 -20

13 Tesáre 24 4 0 20 17 : 99 12 -24

Aktuálna tabuľka
MO – Žiaci - skupina A

Klub Z V R P Skóre Body + Body

1 Bojná 20 18 1 1 183 : 6 55 25

2 Tovarníky 20 18 0 2 177 : 13 54 24

3 Nitrianska Blatnica 20 13 2 5 62 : 33 41 11

4 Prašice 20 11 2 7 92 : 38 35 5

5 Radošina 20 10 2 8 51 : 51 32 2

6 Norovce 20 10 0 10 46 : 55 30 0

7 Veľké Ripňany 20 6 2 12 56 : 136 20 -10

8 Veľké Bedzany 20 5 2 13 48 : 84 17 -13

9 Jacovce 20 5 2 13 33 : 88 17 -13

10 Kuzmice 20 3 3 14 19 : 109 12 -18

11 Krtovce 20 2 2 16 16 : 170 8 -22

Aktuálna tabuľka
MO – Mladší žiaci a prípravka

Klub Z V R P Skóre Body + Body

1 Radošina 12 10 1 1 45 : 15 31 13

2 Oponice 12 9 3 0 51 : 8 30 12

3 Tovarníky 12 6 2 4 32 : 18 20 2

4 Krnča 12 5 2 5 33 : 20 17 -1

5 Prašice 12 4 1 7 20 : 32 13 -5

6 Bojná 12 2 1 9 14 : 41 7 -11

7 Nitrianska Blatnica 12 1 0 11 5 : 66 3 -15

Michal Konštiak Michal Janega Mgr. Jozef Grznár



PRAŠICKÉ PRAŠICKÉ NOVINKYNOVINKY

8

Občasník Prašické Novinky sa vydáva od roku 1999.

Vydavateľ: Obec Prašice, 1. mája 142, 956 22 • Číslo reg.: ŠU SR č. EV 4431/11 z 16.8.2011 • Zodpovedná: Erika Nemešová, starostka obce

Redakčná rada: Stanislava Dojčárová, Iveta Štefkovičová, Renáta Miková, Mgr. Daniela Grznárová, Mgr. Jozef Grznár, Erika Nemešová, Alena Števanková, Vladimír 

Režo, Michal Glos, Ing. Daniela Bariaková • náklad 750 ks • tlač a grafi cká úprava: PRIMA-PRINT a.s., www.primaprint.sk

Spoločenská kronika za I. polrok 2012

strieborné svadby

narodili sa

navždy nás opustili

životné jubileá

Vladimír Zdychavský 

a manž. Viera, rod. Štefkovičová

Stanislav Priesol 

a manž. Danka, rod. Hrutková

Prajeme ešte veľa krásnych chvíľ

na spoločnej ceste životom!

Vladimír Zelíska – narodil sa ešte 

v druhom polroku 2011,

Samuel Matej Hamran, 

Matúš Tomka, Alex Paluš,

Tobias Kukan, Jakub Glos,

Juraj Novotný, Emil Dianiška,

Jozef Šimon, Richard Ferenčík,

Anastázia Sobotová,

Timea Matúšová, Nina Palyhach

Deťom želáme krásne detstvo, plné 

lásky, šťastia a zdravia.

Anton Paluš 91 r., 

Michal Krúpa 32 r.,

Alexandra Grežďová 26 r.,

Miroslav Procházka 25 r.,

Eva Palušová 69 r., 

Emília Pilátová 80 r., 

Július Mlynek 81 r.,

Juliana Babincová 82 r., 

Anna Palušová 84 r.,

Františka Káčerová 74 r.

Pozostalým vyslovujeme 

úprimnú sústrasť.

 60 
Ing. Jozef Boháčik, Danka Galbavá, 

Tomáš Sondor, Blažena Ondrušková,

Stanislav Paluš, Rudolf Šipoš,

Jozef Naštický, Ľubomír Lacika,

Peter Prištic, Mária Palušová,

Marta Suchoňová, Milena Bruchatá,

Emília Palušová, Alena Števanková

 70 
Agnesa Uhlárová, Pavol Lacika,

Milan Grežďo

 80 
Albín Bajzík, Ľudmila Palušová,

Viktor Pokus, Viktor Paluš,

Matilda Klobučníková,

Pavlína Švercelová,

Magdaléna Krajčovičová

 90 
Gustáv Okša

 91 
Margita Palušová, Ernest Bajzík

 95 
František Boháčik

Všetkým jubilantom 

srdečne blahoželáme!

 Slovenský motocyklový pretekár na Rely 
Dakar Štefan Svitko a Katarína Mikušová, 
rodáčka z Prašíc, spečatili svoju štvorročnú 
známosť 19. mája v topoľčianskom kos-
tole. Štefan Svitko je slovenský motocyklový 
pretekár. Na tohtoročnej Rely Dakar dosiahol 
veľký úspech, keď si napriek zraneniu vybo-
joval celkové 5. miesto, čím zlepšil najlepšie 
slovenské umiestnenie.
 Novomanželom želáme, aby im 
manželstvo prinášalo veľa krásnych chvíľ na 
spoločnej ceste životom.

Svoje srdiečko nechal 
v Prašiciach


