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Príh
hovo
or sttarrosstk
ky
Vážení spoluobčania, milí naši hostia!
Životné jubileum je vždy dôvodom na oslavu, na slávnostnú chvíľu, ktorá je
zastavením sa, chvíľou na zamyslenie, bilanciu, ale aj na
premýšľanie o budúcnosti. Výročie obce
je sviatkom a dôvodom uvedomiť si spolupatričnosť k miestu, kde žijeme, k miestu, ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme
budúcim generáciám.
Generácie, ktoré tu žili, usilovne budovali svoju existenciu, obrábali tunajšie po-

lia, postavili krásny chrám a zveľaďovali aj
obec. Dnes sa usilujeme konať podobne
a jediná cesta, ktorá vedie k úspechu, je
cesta spolupráce, spoločného záujmu,
solidarity a vzájomnej pomoci. To sú hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť a pracovať
v prospech obce, v ktorej žijeme. Naše
problémy a starosti musíme riešiť len my,
sme odkázaní na spoluprácu, na vlastné
sily a schopnosti, na potenciál našich
ľudí, na ich nadšenie a ochotu priložiť
ruku k spoločnému dielu.
Učí nás to história a my sme povinní
učiť to aj naše deti. Prašice majú pred
sebou budúcnosť a dnes robíme všetko
pre to, aby tu zostali žiť naše deti a vnuci,
aby naša dedinka bola ich domovom.
Prajem vám, milí spoluobčania, aby

sedemstosedemdesiate výročie prvej
písomnej zmienky bolo spoločnou
výzvou a motívom pre naše myšlienky
a skutky v prospech rodnej obce.
A keďže 770. narodeniny našej dediny
sa dajú osláviť len raz za 770 rokov, patrí
sa ich osláviť s patričnou pompou.
Vážení spoluobčania, pri tejto slávnostnej príležitosti pripravujeme bohatý
kultúrny program, ktorým chceme zaujať všetky vekové kategórie.
Vyjadrite preto svoju hrdosť k rodnej
dedine a zúčastnite sa pripravovaných
osláv v dňoch 25. a 26. júla.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Erika Nemešová, starostka obce

Pra
ašic
cká kynoló
ógia
a oslávvilla trid
dsa
ať ro
okov
Kynologický klub bol založený
24.3.1985 ako súčasť Zväzarmu na
ustanovujúcej schôdzi v kultúrnom
dome v Prašiciach za účasti 13 členov. Prvým predsedom sa stal Ľudovít
Kovačik, ktorý v tejto funkcii pôsobil
14 rokov. Neskôr sa stal predsedom
Marián Pokus (1988), potom opäť Ľ.
Kovačik (1989 – 1999) a od roku 2000
až dodnes je predsedom Peter Detko,
ktorý spomína na začiatky klubu.
„Od r. 1985 – 1990 bol klub pod
hlavičkou Zväzarmu, od r. 1991 – 1992
sme prešli pod Asociáciu Zväzu technických a športových činností (ZTŠČ), od
r. 1993 pod novozniknutý Zväz športovej
kynológie so sídlom v B. Bystrici, kde sme
registrovaní dodnes. Od r. 1999 sme registrovaní na Ministerstve vnútra ako samostatný právny subjekt.
Za 30 rokov v klube som zažil 6 generácií psovodov, ktoré sa tam vystriedali,
a keď si spomeniem na niektoré z nich,
každá bola v danom období niečím oso-

bitá. Myslím si však, že dnešná je niečím
výnimočná – samí mladí ľudia a veľmi
dobrý kolektív, čoho dokazom je vlastnými silami novovybudovaný kynologický areál.
Usporiadali sme nespočetne veľa akcií, spomeniem niektoré:
• Pretek Prašických kynológov od r. 1992
až dodnes – tento rok na jeseň 24. ročník
zároveň so zadaním skúšky z výkonu;
• 23-krát sme usporiadali skúšky
z výkonu;
• od r. 2003 sa pravidelne zúčastňujeme
ZKL (Zoborskej kynologickej ligy) – sme
už 5-násobným víťazom ligy;
• Pohár starostky obce a BVK (Branný
viacboj kynológov) je v Prašiciach tradícia, aká nemá na SR obdobu, pretože po
zániku Zväzarmu túto súťaž nikto na SR
neorganizoval – okrem Prašíc. Dosiahli
sme, že sa už 3-krát konali Majstrovstvá
SR – Duchonka (2012), Nitra (2013), Nová
Baňa (2014) a čakajú nás štvrté v Porube
pri Prievidzi (2015).

V tejto súťaži máme 3 majstrov SR –
Erik Grežďo s Keisy, P. Pista s Agentom
z Malého Mesta (3-násobný majster) a P.
Detko s Kity.
Veľa našich psovodov urobilo skúšky
z výkonu. K dnešnému dňu evidujeme
33 členov.
Medzi najväčšie úspechy patrí:
• v r. 1997 Majstrovstvá SR mládeže –
Púchov podľa SVV1 – T. Páleník so psom
Hasom – 4. miesto;
• každoročne sa usporiadavajú tábory
talentovanej mládeže v Nitre, kde v posledných rokoch i predtým sme mali vždy
zastúpenie, i teraz plánujú reprezentovať
2 psovodky – E. Danišová a S. Čačíková;
• v r. 2001 – Pohár veliteľa domobrany
a zároveň pohár starostu obce Prašice –
účasť civilných a služobných psovodov
súčasne, stretli sa tu belgická, česká,
slovenská armáda, víťazom sa stali Česi;
• od r. 2000 sme ako klub reprezentovali
i v zahraničí, konkrétne v Belgicku, Švajčiarsku, Nemecku a Čechách. Najväčší
pokračovanie na str. 2

pokračovanie zo str. 1

úspech v r. 2003 vo Švajčiarsku:
1. Ľuboš Vančo – juniori
2. P. Detko – muži
3. Roman Schlosser – juniori.
Kynológia v Prašiciach kráča správnym
smerom, nemôžem žiaľ spomenúť
každého. I keď začiatky boli ťažké, stálo to všetko za to. Za účasti terajších,
ale aj bývalých členov pri oslavách 30.
výročia založenia klubu sme na to všetko spomínali v tábore Duchonkaland po
krajskom kole BVK. Pri tejto príležitosti
predniesla príhovor starostka obce Erika Nemešová, predseda PPD Ing. J. Urminský, predsedkyňa združenia bývalých
urbárnikov p. Málišová a zástupcovia

OFK Prašice.
Húževnatosť a ochota sú vlastnosti, ktoré členom KKP nie sú cudzie.
Pri akomkoľvek podujatí sú ochotní
pomáhať bez nároku na odmenu. Obec
si váži ich prístup k spoločenskému

dianiu, ako aj ich úspechy a vzornú
reprezentáciu obce po celom Slovensku. Na znak vďaky im starostka obce
Erika Nemešová v roku 2015 udelí Cenu
obce Prašice.
P. Detko, D. Bariaková

Obec prešla kontrollou Najvvyšššiieho kon
ntro
oln
néh
ho
úradu Slovvenskej re
epubllikky
V čase od 09.05.2014 do 30.10.2014
bola v našej obci vykonaná kontrola
poverenými pracovníkmi Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“). Kontrola bola
zameraná na efektívnosť a účinnosť pri
výkone pôsobností obcami Slovenskej
republiky. Kontrolovaným obdobím boli
roky 2011, 2012 a 2013. Naša obec bola
jednou z 93 obcí na Slovensku, ktoré boli
súčasťou kontrolovaného súboru.
Počas kontrolovaného obdobia bola
na obci preverená značná časť kompetencií, či už išlo o prenesený alebo originálny výkon štátnej správy. Išlo najmä
o hodnotenie týchto pôsobností obce:
matričná činnosť, úsek stavebného poriadku, manažment ľudských zdrojov,
personálno-pracovná oblasť, materiálno-technické zabezpečenie obce, regionálny rozvoj, čerpanie finančných
prostriedkov z eurofondov, odpadové
hospodárstvo, rozpočet obce, program-

ový rozpočet, vnútorný kontrolný systém (činnosť hlavného kontrolóra obce),
majetok obce.
Pracovníkom NKÚ SR boli k dispozícií
zamestnanci obecného úradu, ktorí
poskytovali všetky požadované informácie, dokumenty, spisy, výkazy a iné
doklady, nevyhnutné pri výkone kontrolnej činnosti.
Značnou časťou poskytnutých informácií boli finančné a účtovné výkazy, údaje o hospodárení obce a o nakladaní s majetkom obce. Podrobne bol
kontrolovaný rozpočet, jeho tvorba,
čerpanie, zmeny rozpočtu, ako aj celý
rozpočtový proces, ktorý je potrebné
dodržiavať počas celého roka. Ďalšou
veľmi dôležitou sférou, na ktorú sa pracovníci NKÚ SR zamerali, boli investičné
akcie a s tým súvisiace čerpanie prostriedkov z eurofondov. Do pozornosti sa
dostali i tieto oblasti kontroly: práca poslancov obecného zastupiteľstva; plne-

nie uznesení obecného zastupiteľstva;
činnosť komisií obecného zastupiteľstva;
kontrola existujúcich platných interných
predpisov, smerníc, strategických dokumentov, všeobecne záväzných nariadení obce; kontrola činnosti hlavného
kontrolóra obce; činnosti stavebného
a matričného úradu; kontrola vzdelávania a získavania odbornej spôsobilosti
pracovníkov obecného úradu.
Na základe záverečných hodnotení
kontrolnej skupiny Najvyššieho kontrolného úradu SR bola Obec Prašice
spomedzi 93 kontrolovaných obcí na
Slovensku vyhodnotená ako jedna z najlepšie fungujúcich samospráv, ktorá
efektívne a účinne vykonáva svoju
pôsobnosť, dodržiava platnú legislatívu
a všetku svoju činnosť zameriava najmä
k spokojnosti každého občana.
Ing. Katarína Bruchatá
prednostka, ekonómka obce Prašice

O posst ria
adite
eľa ZŠ s MŠ sa pobili dva
aja kand
didáti
Funkcia riaditeľa školy sa vymenúva na 5
ročné obdobie.
30. júna 2015 sa skončilo funkčné obdobie Mgr. Petra Dobrého, riaditeľa ZŠ s MŠ
Prašice.
V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásila 30.4.2015
obec Prašice výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy
s materskou školou Prašice so sídlom Ul.
2

1. mája 144, 956 22 Prašice.
Do výberového konania sa na funkciu
riaditeľa prihlásil jeden uchádzač Mgr.
Peter Dobrý.
Keďže kandidát nezískal nadpolovičnú
väčšinu hlasov členov rady školy, podľa
zákona č. 596/2003 Z. z. bolo dňa
15.6.2015 vyhlásené nové výberové
konanie.
Do druhého kola sa na základe písomnej žiadosti prihlásili dvaja uchádzači:
neúspešný kandidát z prvého kola Mgr.
Peter Dobrý a nový kandidát Mgr. Miloš
Mik.
Obaja spĺňali všetky kvalifikačné pod-

mienky. Na základe tajného hlasovania
bol 21.7.2015 v druhom kole výberového
konania nadpolovičnou väčšinou hlasov
členov rady školy zvolený Mgr. Miloš Mik.
Druhé kolo volieb prebehlo úspešne
a na základe toho rada školy podľa zákona č. 596/2003 Z. z. podala návrh pani
starostke Erike Nemešovej na vymenovanie do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Prašice Mgr. Miloša
Mika. Úspešnému kandidátovi prajeme
veľa pracovných úspechov do ďalších
rokov.
I. Štefkovičová
predsedníčka rady školy

Z práce poslancov
obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Prašice sa od
posledného vydania Prašických noviniek č. 28 stretli
5-krát.
1.Na ustanovujúcom zasadnutí 11. 12. 2014 zložili
novozvolení poslanci a starostka obce svoje sľuby. Za
nových poslancov boli zvolení:
Ing. Roman Bruchatý – zástupca starostky obce
Ing. Bystrík Hrutka
Ing. Jozef Michalka
Ing. Dušan Páleník
Ing. Mária Malinková
Bc. Pavol Grežďo
Mgr. Lýdia Marková
Boli zriadené nasledovné komisie a zvolení ich predsedovia:
Ekonomická komisia a správy majetku – predseda Ing.
Mária Malinková
Komisia výstavby, životného prostredia a územného
plánovania – predseda Ing. Jozef Michalka
Sociálna a bytová komisia – predseda Ing. Roman
Bruchatý
Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda
Ing. Dušan Páleník
Komisia kultúry a vzdelávania mládeže – predseda
Mgr. Lýdia Marková
Komisia strategických činností, cestovného ruchu a
športu – predseda Bc. Pavol Grežďo
Osobitná komisia verejného záujmu – Ing. Roman
Bruchatý predseda, členovia: Ing. Dušan Páleník,
Mgr. Lýdia Marková
Povodňová komisia: Erika Nemešová predseda, Ing.
Roman Bruchatý – podpredseda, členovia: Ing.
Bystrík Hrutka, Ing. Jozef Michalka, Ing. Dušan
Páleník, Ing. Mária Malinková, Bc. Pavol Grežďo,
Mgr. Lýdia Marková
Zastupovaním starostky obce bol poverený Ing. Roman Bruchatý. Ďalej poslanci určili plat starostky obce
v zmysle § 11 ods.4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových
pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 1 632 EUR. Taktiež poslanci
schválili Zásady odmeňovania poslancov.
2. Na druhom zasadnutí OZ 15. 12. 2014 poslanci
vzali na vedomie:
správu nezávislého audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013,
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k úprave rozpočtu
č. VIII/2014,
Návrh programového rozpočtu obce Prašice na roky
2012, 2013, 2014, 2014, 2015, 2016 a 2017 spolu so
stanoviskom hlavnej kontrolórky,
schválili:
· plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015,
· predaj pozemku v celkovej výške 210 EUR,
· viacročný programový rozpočet obce Prašice na roky
2015, 2016 a 2017,
· poskytnutie finančnej odmeny vo výške 500 € na financovanie nákladov spojených s vydaním novej knihy
Štefana Kováča Adamova Recepty z chalúpky III.,
· plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2015,
· VZN č. 9/2014 o dani z nehnuteľností,
· VZN č. 10/2014 o prideľovaní nájomných bytov,
· VZN č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
neschválili:
· žiadosť Jozefa Kišaca o zmenu zmluvných podmienok
vo veci platenia nájmu mesačne za nebytové priestory
v budove požiarnej zbrojnice a trvá na podmienkach
platnej zmluvy,

3.26. 2. 2015 na treťom zasadnutí poslanci
vzali na vedomie:
· správu hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za
rok 2014,
· výsledky kontroly NKÚ SR a prijaté opatrenia,
· stanovisko hlavnej kontrolórky obce k úprave rozpočtu č. I/2015,
· žiadosť petičného výboru NsP Topoľčany o podporu
petície za realizáciu rekonštrukcie centrálnych operačných sál a sterilizácie NsP,
schválili:
· členov komisií obecného zastupiteľstva,
· plány práce komisií Obecného zastupiteľstva,
· úpravu rozpočtu č. I/2015,
· strategický dokument „Územný plán obce Prašice –
Zmeny a doplnky č.2“,
· vstup obce Prašice a zaradenie jej územia do „Miestnej akčnej skupiny Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu“ ku dňu 26.2.2015,
· zámer odpredať hnuteľný majetok (traktor 5245)
vo vlastníctve obce Prašice v zmysle § 9a ods. 8 písm.
d/ zákona 138/1991 Zbierky v znení neskorších zmien
a predpisov za najnižšiu predajnú cenu 3 490 EUR,
· použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
na úhradu nákladov na obstaranie nového nákladného
motorového vozidla – traktora vo výške 30.000,00 EUR,
· poskytnutie finančnej podpory pre Boženu Matejovičovú, bytom Mlynská 484/4, 956 22 Prašice, na úhradu nákladov spojených s vydaním novej básnickej zbierky „V lúčoch slnka“ v celkovej výške 500 EUR.
4.Dňa 13.5. 2015 sa OZ stretlo po štvrtýkrát
a rozhodlo nasledovne. Poslanci OZ
vzali na vedomie:
· správu Michala Glosa o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva,
· správu o podaní daňového priznania obce Prašice za
rok 2014,
· informáciu o schválenom rozpočtovom opatrení č.
II/2015 starostkou obce Prašice,
· stanovisko hlavnej kontrolórky obce k úprave rozpočtu č. III/2015,
· správu Ústrednej inventarizačnej komisie obce
Prašice o vykonanej inventarizácii za rok 2014,
· správu hlavnej kontrolórky obce Prašice Ing. Márie
Hrubej o kontrolnej činnosti,
· informáciu o aktivitách a príprave letnej turistickej
sezóny na Duchonke pre rok 2015
· informáciu starostky obce o upozornení prokurátora
k postupu obce vo veciach ochrany spotrebiteľa a o prijatých opatreniach na nápravu,
určili:
· v zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových
pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a návrhu ekonomickej komisie plat
starostky obce zvýšený o 30 % na výšku 2 209 EUR,
schválili:
· zrušenie Platobného výmeru občana Václava Máliša
na miestnych daniach – DZN z roku 2007 vo výške
41,49 Eura, ktorý je v zmysle platnej legislatívy nevymožiteľný,
· postúpenie neplatičov miestnych daní, TKO
a stočného na ďalšie konanie v zmysle platnej legislatívy, a to formou exekúcie,
· úpravu rozpočtu č. III/2015,
· plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015,
· Územný plán obce Prašice – Zmeny a doplnky č.2,
· VZN č. 1/2015 o vyhlásení záväzných častí Územného
plánu obce Prašice – zmeny a doplnky č.2,
· výrub dane za použitie verejných priestranstiev v RO

Duchonka – parkovisko pri prevádzke Molino spoločnosti HIT PRODUCTION Bratislava v dňoch 30.7.2015 –
1.8.2015,
· predaj pozemkov v RO Duchonka za sumu 8 806 EUR,
· nájomnú zmluvu s vecným bremenom medzi obcou
Prašice a Poľovníckym združením Brezina Prašice na
budovu bývalých futbalových kabín,
· odkúpenie pozemku parc. č. 3548/311 ostatné plochy
vo výmere 71 m2 od Pavla Haluzu za dohodnutú cenu
497 EUR za účelom vyriešenia problémovej prístupovej
cesty k inému pozemku,
· prevádzkovú dobu diskotéky Hrádza pre rok 2015,
· použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
na úhradu nákladov na obstaranie nového nákladného
motorového vozidla – traktora vo výške 23 880 EUR.
5.V prvom polroku 2015 OZ zasadlo dňa 24.6.2015
už piatykrát a poslanci:
vzali na vedomie
· stanovisko – správu hlavného kontrolóra obce
k Záverečnému účtu obce za r. 2014,
· informáciu o schválenom rozpočtovom opatrení č.
IV/2015 starostkou obce Prašice,
· stanovisko hlavnej kontrolórky obce k úprave rozpočtu č. V/2015,
· informáciu o priebehu a predbežnom kultúrnom programe osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky obce
Prašice,
· informáciu o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ s
MŠ Prašice a list pedagogických i nepedagogických
zamestnancov ZŠ s MŠ Prašice,
· petíciu občanov Okšovskej ulice za vybudovanie
chodníka popri štátnej ceste a informáciu starostky, aké
kroky boli v tejto veci podniknuté,
· informáciu o príprave PHSR obce Prašice.
schválili:
· Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad,
· použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po
vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 8
767,54 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na
tvorbu rezervného fondu,
· úpravu rozpočtu č. V/2015,
· VZN č.2/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
v obci Prašice,
· zabezpečenie obstarávania Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu rozvodov v budove ZŠ,
· prenájom obchodných priestorov Petrovi Duchoslavovi v budove OcÚ od 1.7.2015, kde výška nájomného
sa určuje na 500 EUR/rok + energie (voda, plyn) 4 %,
· udelenie Ceny obce Prašice Kynologickému klubu
Prašice pri príležitosti 30. výročia jeho založenia a za
úspešnú reprezentáciu obce Prašice,
· udelenie Čestného občianstva obce Prašice Mgr.
Petrovi Dobrému, riaditeľovi ZŠ s MŠ, ktorý sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj poznania vynikajúcimi tvorivými výkonmi v školskej oblasti.
Kompletné znenie zápisníc z každého zasadnutia
OZ si môžete prečítať na webovej stránke obce
www.prasice.sk.
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mi majsttra Sllove
enska
a
zimný štadión v Topoľčanoch korčule
a vtedy to vlastne začalo. Pán Herda,
ktorý tam predáva hokejové potreby
a výstroje, sa otca opýtal, či doma
nemá chlapca v predškolskom veku
. Otcovi sa táto myšlienka zapáčila
a prihlásil ma na prvé tréningy pre
predškolákov.
Začínal som na starých korčuliach,
ani neviem, po kom boli. Po prvých
pádoch na zadok a plači na ľade mi
rodičia postupne kúpili kompletnú
výstroj.

V súčasnej dobe, keď mládež svoj
voľný čas venuje surfovaniu po internete a televízii, je príjemné zistiť, že i dnes medzi nimi nájdeme
takých, ktorí si svoj život nevedia
predstaviť bez zdravého pohybu.
Možno táto cesta nie je jednoduchá,
ale prináša so sebou množstvo
neopakovateľných a jedinečných
poznatkov, skúseností, priateľstiev
a tiež otvára dvere novým možnostiam.
Jedným z nich je mladý muž z obce
Prašice – Juraj Lednický – dvojnásobný majster Slovenska v extralige dorastu. V tomto rozhovore čitateľom priblížime Jurajove začiatky a prvé úspechy na topoľčianskom a trenčianskom ľade.
Ešte predtým, ako sa dostaneme
k tvojim úspechom, mali by sme sa
vrátiť späť v čase a pripomenúť si
tvoje začiatky. Spomínaš si na prvý
impulz, ktorý ťa priviedol k hokeju?
S hokejom som začal v piatich
rokoch ešte ako škôlkar . Otec si
v tom čase išiel kúpiť pre seba na

So športom sú spojené pravidelné tréningy, rôzne prípravy a kurzy.
Nebolo ťažké zosúladiť školské povinnosti a hokej?
Tréningy boli vo väčšine prípadov
v skorých ranných hodinách medzi
šiestou až ôsmou hodinou ráno. Do
toho školského veku to boli dva až tri
tréningy v týždni, no vekom tréningov pribúdalo.
Z našej obce začali ešte v tom
škôlkarskom veku so mnou chodiť na
tréningy aj Robo Rzepecki a Tomáš
Paluš, z neďalekých Nemečiek to bol
Ľuboš Bahna. Všetci sme boli jeden
ročník narodenia a tak sme spolu
navštevovali aj ZŠ v Prašiciach až do
3.ročníka. Vo 4.ročníku sme museli prestúpiť na ZŠ do Topoľčian do
hokejovej triedy, kde bolo vyučovanie prispôsobené našim tréningom.
Postupovať v športe vyššie si
vyžaduje veľa úsilia a času. Čo všetko stojí za tým, čo prežívaš dnes?
V priebehu 5. až 9. ročníka na
ZŠ som každoročne absolvoval júli
2 až 3 týždne v hokejových kempoch hlavne v Trenčíne na štadióne
M. Gáboríka, ale aj na veľkom zimnom štadióne v kempe P. Demitru
alebo v Ostrave či Banskej Bystrici.
Všetky tieto tréningy sa konali mimo
klubovej úrovne v letných mesiacoch.
Na prelome 6. až 8. ročníka ZŠ
v Topoľčanoch som ešte absolvoval
počas už prebiehajúcej sezóny veľké
množstvo súkromných tréningov,

na ktoré som chodil so spoluhráčom
Patrikom Bečkom do Trenčína, kam
nás striedavo vozili rodičia . Hneď po
skončení klubového tréningu sme si
rýchlo zbalili hokejovú výstroj, sadli
do auta a hneď sa šlo na powerskatingový tréning do Trenčína, ktorý
sa konal každý utorok vo večerných
hodinách na štadióne u M. Gáboríka.
Jeho základom bolo zdokonaľovanie
palicovej a korčuliarskej techniky na
malom priestore. Tieto tréningy mi
dali veľmi veľa. Kombinovali sme to
s hokejovým trenažérom, ktorý bol
až v Banskej Bystrici.
Takže takto sme kombinovali
klubové tréningy a utorkové tréningy
powerskatingu v Trenčíne a víkendové tréningy na hokejovom trenažéri
počas 2 – 3 rokov . Výkonnostne mi
to veľmi pomohlo.
Z toho vyplýva, že veľa voľného
času ti nezostávalo. Neprekážalo ti
to? Či si sa už vtedy sústreďoval na
ciele, ktoré by si chcel dosiahnuť?
Keď si ostatné deti naplno užívali
prázdniny, ja som naplno trénoval.
A v auguste sa už vlastne začala
klubová príprava na ďalšiu sezónu.
Takže mne sa z prázdnin každoročne
ušlo tak 12 -15 dní. Ale nikdy som si
nesťažoval, pretože hokej ma veľmi
bavil a baví dodnes. V tomto veku
sme mávali tréningy už každý deň.
Nesmierne ďakujem rodičom, ktorí
pre mňa obetovali neskutočne veľa
času, o peniazoch radšej ani nehovorím. Rodičia, ktorí nemajú doma
hokejistu alebo inak aktívneho športovca, si ani nedokážu predstaviť,
koľko obety to z ich strany stojí.
Priblíž nám svoj prechod
z topoľčianskeho klubu do Dukly
Trenčín. Čo všetko bolo s tým spojené?
Na powerskatingových tréningoch v Trenčíne mi jeden z trénerov
ponúkol možnosť hrať hokej za
Trenčín. Väčšia konkurencia vyrovnanejších a kvalitnejších hráčov
v tomto tíme umožňuje zrýchlenie hokejového rastu. Preto sme s
rodičmi súhlasili, a tak som sa stal na
pokračovanie na str. 6
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pokračovanie zo str. 5

prelome druhého polroka 9.ročníka
ZŠ hráčom Dukly Trenčín aj za pomoci rodinných sponzorov v už prebiehajúcej sezóne.
V tejto sezóne sme sa ako starší žiaci prebojovali na Majstrovstvá Slovenska v Poprade, kde sa konal turnaj
šiestich najlepších tímov na Slovensku. Turnaj sme začali veľmi sľubne,
no po druhom dni sme prehrali 2
zápasy o gól a z medailovej pozície
bolo nakoniec len 5.miesto.
Prvý rok v Trenčíne bol pre mňa
veľmi náročný hlavne po psychickej
stránke, zmena prostredia a pod.
S tréningovým tempom som sa
našťastie rýchlo vyrovnal a videl som
aj chlapcov , ktorí prišli z iných miest
na skúšku a tréningové zaťaženie
jednoducho nezvládli.
S kolektívom som sa zžil veľmi rýchlo,
dá sa povedať, že chalani ma medzi
seba prijali okamžite a ja navyše nie
som problémový typ, takže po tejto stránke to bolo veľmi dobré. Na
druhej strane sme cítili medzi sebou
konkurenciu, takže všetko bolo tak,
ako malo byť.
Otázku hokejového pôsobenia si
mal vyriešenú. Ako si sa však popasoval s pokračovaním štúdia po
skončení základnej školy?
Po skončení 9. ročníka som absolvoval skúšky na strednú školu – Dopravnú akadémiu v Trenčíne. Táto
škola je prepojená s internátom,
na ktorom som býval len prvé dva
mesiace. Po návrate s tréningov
som si neoddýchol, pretože tam bol
hluk a krik ako v cirkuse, čo na mňa
nevplývalo veľmi pozitívne.
Do pohody som sa dostal, až keď
rodičia zohnali byt v Trenčíne v blízkosti zimného štadióna.
Stres a únava opadli, teraz je to
už super. Keď potrebujem, mám
pokoj na oddych, niekedy si aj niečo
uvarím, upratať si viem, takže som
ako doma. Aj keď na skutočný domov do Prašíc sa vždy veľmi teším.
Predminulý rok som absolvoval prechod do dorasteneckej extraligovej súťaže. Bolo to náročné
hlavne z hľadiska presadenia sa. Na
suchej príprave nás trénovalo okolo
37 – 40 hráčov a do zostavy sa dostalo len 25. Ostatní skončili buď v Dubnici, alebo jednoducho sedávali na
6

tribúne a čakali na svoju príležitosť.
Aj mne sa stalo, že som 3 zápasy
nehral. Inak som hrával poväčšine vo
štvrtom, sem-tam aj v treťom útoku,
takže na ľade som bol o niečo menej
ako prvý či druhý útok. To tiež nebolo bohviečo pre psychiku. Ale hrával
a trénoval som s kvalitnými hráčmi a
veľa som sa od nich naučil.
Porozprával si nám o svojich
začiatkoch, ako aj o všetkom, čo
predchádzalo získaniu dvoch majstrovských titulov. Ako prebiehali
vyraďovacie boje?
Počas sezóny 2013/14 a po základnej časti sme skončili na 1. mieste.
V play off sme postupne vyradili Poprad , Spišskú Novú Ves a vo finále
sme porazili Banskú Bystricu 3:1 na
zápasy . Bol som veľmi šťastný, lebo
po 1,5 roku strávenom v Trenčíne
som získal medailu, a to tú najcennejšiu.
Druhú sezónu v doraste Dukly 2014/15 ma už tréneri V. Čacho
a M. Čecho zaradili do prvého útoku,
kde som odohral takmer všetky
zápasy . Pozíciu som ale nemal nikdy
istú a musel som podávať stabilné
výkony, aby ma z nej nevyradili. To sa
ale našťastie nestalo.
Po základnej časti súťaže sme tentokrát skončili na druhom mieste za
Ružinovom Bratislava. Znova sme sa
teda dostali do play off, kde sme postupne vyradili Košice 3:0 na zápasy,
potom silný Poprad 3:1 a nakoniec
sme sa vo finále stretli s Ružinovom,
s ktorým sme po ťažkom boji vyhrali
3:1 na zápasy a obhájili tak titul majstra SR extraligy dorastu z minulej
sezóny. Toto prvenstvo si cením
ešte viac, pretože som sa v omnoho
väčšej miere podieľal na úspechu
celého mužstva. Takže po 2,5 sezóne
v Trenčíne zatiaľ veľmi úspešne, s jednou účasťou na majstrovstvách Slovenska v Poprade a dvomi titulmi
majstra Slovenska extraligy dorastu.
Paradoxom ale bolo, že už druhú
sezónu po sebe sa Dukle Trenčín podarilo získať všetky tri tituly, a to od
starších žiakov cez dorast až po juniorov.
V januári tohto roka, teda uprostred sezóny som sa prihlásil do hokejovej akadémie Ota Haščáka, kde
ma trénuje aj jeho syn Marek. Sú to
vlastne ďalšie tréningy, ktoré robím

navyše, mimo klubových tréningov. Veľmi mi to pomohlo, hlavne
pred koncom sezóny, kde mi Marek
pomáha po psychickej i po taktickej
stránke prostredníctvom videoanalýzy zo zápasov, kde sa mi snaží
ukázať chyby a čo naopak robím dobre a podobne. Veľmi dobre spolu
vychádzame a ja si veľmi cením dobré rady týchto trénerov.
V tejto sezóne som začal s prípravou
už v juniorskom tíme, v ktorom som
trénoval aj v minulej sezóne. Po
dvoch týždňoch už v super rozbehnutej príprave som si na suchom
tréningu zlomil palec na nohe
a tréning som musel na 10 dní prerušiť. Teraz už naplno posilňujem,
drepy už môžem robiť a beh nahrádzam na stacionári. Urobím všetko
pre to, aby som sa v juniorskom tíme
uchytil. Chce to len naplno trénovať
a vyhýbať sa zraneniam.
Je niečo, čo by si chcel povedať na
záver?
Ešte chcem poďakovať, keďže som
odchovancom topoľčianskeho hokeja, všetkým trénerom, cez ktorých
som v Topoľčanoch prešiel od
prípravky až po 9.ročník ZŠ, či už to
bol pán Režný , neskôr pán Magušin,
Vladimír Pekarčík a v tých vyšších
ročníkoch Peter Bahorec, Miloš Paulovič a nakoniec Marcel Budoš. Každý
z nich ma niečo naučil, za čo im veľmi
pekne ďakujem.
Moje poďakovanie patrí tiež všetkým trénerom v Trenčíne, vďaka
ktorým som začal chápať hokej
trocha inak, no najviac ďakujem
rodičom, ktorí ma celé roky podporovali a aj naďalej podporujú.
Vysnívaným
cieľom
skoro
každého mladého hokejistu je
úspešná kariéra v zámorskej hokejovej lige. Je to však dlhá cesta vytrvalosti, dozrievania a odriekania.
17-ročný Juraj Lednický má pred
sebou roky, ktoré ponúkajú mnoho možností odhodlaným „bojovníkom“ ísť za svojím cieľom. Za
redakciu Prašických noviniek mu
prajeme, aby sa k tomu svojmu
vysnívanému priblížil čo najviac.
J. Jančeková, A. Števanková

Novú pamätná knihu
s vytesanými menami kňazov
pôsobiacich v prašickej farnosti,
vyrobil a osadil v areáli Kostola
sv. Jakuba miestny kamenár
Július Lacika ml., ako dar obci
pri príležitosti 770. výročia
prvej písomnej zmienky.
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Súčasný stav a perspektívy
Vážení spoluobčania,
prebiehajú žatevné poľnohospodárske práce, stáročia opakujúci sa
kolorit, t.j. zorieš, zaseješ, ošetríš a pozberáš úrodu. Dnes sme presvedčení,
že ako po iné roky zozbierame úrodu
adekvátnu našej odvedenej práci.
Práca poľnohospodára nikdy nebola ľahká, mnohokrát mu nepraje počasie, ale často i spoločenské
pomery v štáte. Prihováram sa Vám
v zastúpení členov, pracovníkov
a podielnikov nášho družstva. Možno
konštatovať, čo vy sami často vidíte,
že za ostatné roky sa v družstve neudiali zásadné zmeny. Podnik prežil
krízové roky 2009 – 2011, ďalej sa upevnilo jeho ekonomické postavenie.
Súbežne s tým to pocítili i občania
cez nájom, zhodnotenie majetkových
účastí. Taktiež sa prehĺbila spolupráca
s obcou, rôznymi organizáciami pôsobiacimi v obci – poľovníci, kynológovia. Kontinuitu má i súčinnosť s miestnou farou. Sme presvedčení, že tak
to vždy na vidieku bolo a malo by to
i naďalej tak byť.
Nie všade to tak však funguje
a mnohokrát život ukazuje, že ani štát
ani my občania vidieka nerobíme všetko preto, aby to tak bolo. Zo strany štátu sa často zdá, akoby sa
chcel niekedy správať podľa starého
anglického hesla „rozdeľuj a panuj“.
Za I. ČSR, Slovenského štátu, ale i za
socializmu platilo, že prioritou vidieka je zachovať osídlenie na vidieku

a prácu pre občanov vidieka (práca
gazdov s koňmi v lesoch a cukrovaroch, pridružená výroba JRD), keď
nebola práca na poli.. To nám dala
do vienka i EÚ od r. 2004, t.j. dotačné
prostriedky cez výrobu smerovať tak,
aby sa zachovalo osídlenie a zamestnanosť na vidieku. My to tak v našom
družstve chápeme a akceptujeme. Na
nových činnostiach, ako je chov brojlerov (Tesáre, Tvrdomestice), výroba
kŕmnych zmesí Hôrka, zamestnávame
viac ako 16 ľudí. Ďalších 60 ľudí má
prácu v objektoch patriacich družstvu,
ale prenajatých súkromným firmám
v 90. rokoch (N. Svet: drevovýroba, V.
Bedzany: výroba uhlíkov a plastových
vaní). Čo nám však robí vrásky?
Od 1.4.2015 sa v celej EÚ zrušili kvóty na mlieko. Nastal voľný trh.
Mlieko nie je pšenica, nedá sa skladovať. EÚ 15 v roku 2014 oproti
roku 2013 vyprodukovala naviac o 5
miliárd kg mlieka. SR má ročnú produkciu 850 miliónov kg. To znamená,
že sa predpokladá tlak ich výrobkov
do SR. V SRN, Rakúsku, Holandsku je
zastúpenie domácich mliekarenských
výrobkov v obchodných reťazcoch od
70 – 90%, na Slovensku na úrovni asi
50 %. V EÚ 15 štátna pomoc farmárom
na 1 kg predaného mlieka predstavuje od 8 do 14 centov/kg, v SR
od roku 2015 sa predpokladá asi 3,8
– 5,7 centa/kg. Je to neporovnateľné
konkurenčné prostredie. Druhý fakt
je, že obchodné reťazce sú v podstate štát v štáte. Farmári veľakrát
predávajú svoje mlieko pod výrobné náklady, obdobný stav je často

i u mliekarenských spoločností v SR.
Od októbra roku 2014 poklesla predajná cena mlieka asi o 17 % u farmára.
Farmárovi vznikla strata na úrovni
5,3 až 7,2 centa/kg. Avšak obchodná
marža u 1,5 % mlieka u obchodných
reťazcov za posledný rok vzrástla až
o 3,7 centa/kg, t.j. 20 %. To znamená –
„ľudovo povedané“ –, že zníženie ceny
mlieka farmárovi sa nepremieta na
konečnej cene na pulte pre občana.
Obdobne často je to i u mlynárskych,
pekárenských a mäsových výrobkoch.
Tým sa porušuje zákon o obchodných podmienkach. Potravinárske
firmy často svoje výrobky predávajú
pod výrobné náklady – v rozpore so
zákonom. Chce to vláda riešiť, alebo
nie? Asi nie. Inak by sa to systémovo
nepripustilo. Dane sú dôležitejšie. Je
to na úkor občana – konzumenta. Preto máme ďaleko vyšší percentuálny
podiel z ročného zárobku na potravinách oproti Rakúsku, Nemecku.
Vážení občania,
to sú naše hlavné problémy, ktoré
musíme dennodenne riešiť popri
obrábaní pôdy, starostlivosti o zvieratá a starostlivosti o našich členov,
pracovníkov a podielnikov. Preto vás
žiadame o pochopenie, podporu pri
presadzovaní záujmov nášho slovenského vidieka. Sme presvedčení,
že slovenský vidiek má predpoklady byť taký pekný, spokojný ako vidiek v Rakúsku, Bavorsku. Všetko však
záleží iba od nás, ako k týmto otázkam
pristúpime.
Ing. Jozef Urminský
predseda družstva
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Podporné skupiny dojčiacich matiek sú stretnutia viacerých dojčiacich matiek s deťmi spolu s poradkyňou pri dojčení. Správne a úplné
informácie, ktoré o dojčení získate
v podpornej skupine, spolu so vzájomnou výmenou skúseností a podporou od poradkyne ako aj ostatných mamičiek v skupine pomáhajú
mamičkám úspešnejšie a dlhodobejšie dojčiť.
Počas celej evolučnej histórie
ľudského druhu bolo dojčenie normou – samozrejmým spôsobom
kŕmenia a starostlivosti o dieťa.
Žena už od svojho detstva vnímala
dojčenie v širokom kontexte starostlivosti o dieťa. So starostlivosťou
o deti pomáhala už od detského
veku. Po pôrode vlastného dieťa dojčila tak, ako to vždy okolo seba videla. V prípade potreby našla pomoc
a podporu v príkladoch zo svojho
okolia.
Nanešťastie, dojčenie v našej spoločnosti dnes nie je normou. Ženy
vidia fľaše a umelú výživu od detstva
a rastú učiac sa viac o tom ako o dojčení. Nová matka, ktorá si praje dojčiť, často jednoducho nevie, kam sa
má obrátiť o pomoc. Často nepozná
nikoho, kto by mal dobré skúsenosti
s dojčením. Informácie a rady, ktoré
8

dostáva od rodiny, priateľov a blízkeho okolia, jej väčšinou nepomáhajú,
často sú prezentovaním mýtov alebo
informácií, ktoré dojčenie ohrozujú.
Pomocou pre matky v spoločnosti, kde sa normou stalo kŕmenie
fľašou umelým mliekom, môžu
byť podporné skupiny dojčiacich
matiek. Ide o stretnutia dojčiacich
matiek spolu s poradkyňou pri dojčení. Takéto stretnutia pomáhajú matke dostávať podporu, ktorú
zažívali všetky ženy v minulosti.
Ide o ženy v rozličných etapách materstva – mamičky, ktoré svoje bábätko ešte len čakajú, spolu s čerstvými
mamičkami, s mamičkami väčších
bábätiek, ktoré začínajú jesť príkrmy,
starších detí, mamičky dojčiace počas ďalšieho tehotenstva, mamičky dojčiace tandemovo – staršie
dieťa a nové bábätko, mamičky
s deťmi, ktoré sa práve odstavujú
atď. Matky vidia, akým spôsobom
zahŕňajú dojčenie do starostlivosti
o svoje deti ostatné matky v skupine.
Vidia deti rôzneho veku – od novorodencov až po staršie deti – ako sa
dojčia, v akých situáciách, ako dojčenie prebieha. Toto všetko vplýva na
to, aká je úspešnosť dojčenia. Štúdia
z Bangladéšu dokázala, že takáto pomoc dokáže pomôcť, aby v 6. mesiaci

bolo dojčených ešte 70 % detí, oproti
skupine bez tejto pomoci, kde je v
6. mesiaci dojčených už len 6 % detí.
Podporné skupiny dojčiacich matiek
na lokálnej úrovni pomáhajú vytvárať priateľstvá. Matky zo skupiny
pozývajú na ďalšie stretnutia svoje
kamarátky, tehotné či dojčiace mamičky. Pomáhajú tak matkám na
materskej dovolenke nebyť v izolácii,
spoznávať nových ľudí. Zároveň sa
tak vytvára kultúra dojčenia a obraz
dojčenia, taký potrebný pre to, aby
dojčenie bolo úspešné.
Kľúčovú rolu v skupine hrá poradkyňa pri dojčení. Udržiava rovnováhu
medzi poskytovaním správnych informácií o dojčení a umožnením
matkám, aby sa ony podelili o svoje
nápady a skúsenosti s ostatnými.
Stretnutia môžu byť pomocou aj pre
tehotné ženy, ktoré na svoje bábätko
ešte len čakajú, pretože dojčenie je
zručnosť, ktorej sa najlepšie naučíme
pozorovaním. Skúsenosti mamičiek
im môžu výrazne uľahčiť ich vlastný
vstup do materstva a dojčenia.
Ing. Katarína Palušová
- poradkyňa pri dojčení a lektorka nosenia detí

Kontakt: Palušová 0903 492 548

Netrradič
čné plavidlá
á sa
a vrrátilli na Duch
honkku

Peter Sagan - plavidlo z Nemečiek

Tradičná letná akcia, ktorá sa
predošlé roky konala v Tesároch,
už po druhýkrát mala úspech aj
v rekreačnej oblasti Duchonka. Do
samotnej súťaže sa zapojilo 8 skupiniek ľudí, ktorí svojou kreativitou
a predstavivosťou zhotovili svoje netradičné plavidlo. A tak sa 12. júla po
hladine nádrže plavili popcorn, kamión prevážajúci imigrantov, samotní imigranti, Flinstonovci a ďalšie.
Tento rok sa súťažilo o najkrajšie, ale

i o najrýchlejšie netradičné plavidlo. Súťaže sa zúčastnili skoro všetky
plavidlá, ktoré boli poháňané vlastnými silami.
Pre návštevníkov bol pripravený aj
bohatý program s hudobnou skupinou PRIMA, tanečnou skupinou DANCANDO, ukážkami Kynologického
klubu Prašice a HaZZ Topoľčany. Najmladší návštevníci si schuti zasúťažili v originálnych
pirátskych súťažiach. Nechýbal
pravý hasičský
guláš, grilované
jedlá, čapované
nápoje, cukrová
vata,
popcorn
a mnoho ďalších
dobrôt.
Netradičné plaPltníci zo Závady

vidlá 2015 dopadli nad očakávanie
hlavného organizátora celého podujatia – DHZ Prašice. Nedeľné letné popoludnie strávilo s nami viac
ľudí, než sme očakávali. Atmosféra
bola vynikajúca a za to môžeme
poďakovať všetkým návštevníkom
a hlavne samotným zúčastneným.
Monika Štefkovičová - veliteľka DHZ Prašice

Foto: M. Mikušová

Kniižn
nica
a oslá
ávila
a 90 ro
okov

Píše sa 7. jún 1924, práve sa koná
18. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Prašiciach, kde je čítané:
„Obvodný notár predkladá nariadenie okresného úradu topoľčianskeho číslo 5733 zo dňa 19. mája
1924 o záležitosti zriadenia obecných
knižníc. V zmysle tohoto nariadenia
v každej obci do dňa 1. septembra
1924 majú byť obecné knižnice zriadené, v protivnom páde budú na vrub
dotyčnej obce zriadené.
Predtým, než by sa prikročilo k zriadeniu, mosí byť dľa paragrafu 38 vládneho nariadenia zo dňa 5. novembra
1919 č. 607 zbierky zákonov a naria-

dení ustanovená knihovná rada, do
ktorej obecné zastupiteľstvo má vyslať 4 členov. – Nech obecné zastupiteľstvo vyšle do tejto rady inteligentov a takých ľudí, ktorí majú záujem
o knižnicu a budú sa o ňu starať.
Ďalej obecné zastupiteľstvo nech sa
uznesie, kde umiestniť túto knižnicu.“
Tak znie prvá zmienka z historických
dokumentov, ktorá potvrdzuje, že sa
obecná knižnica v Prašiciach dožila krásneho jubilea 90 rokov. Pri tejto príležitosti sa 15. marca 2015
v kultúrnom dome v Prašiciach stretli
pozvaní hostia – učitelia, kňazi, spiso-

vatelia – rodáci, bývalí a terajší zamestnanci knižnice a jej najvernejší čitatelia
spolu s vedením obce, aby spoločne
zablahoželali jubilantke a zaspomínali na minulosť. Po príhovore starostky obce Eriky Nemešovej a ukážke
z prózy prašickej rodáčky Zdenky Lacikovej v podaní žiačky základnej školy Izabely Kajzerovej stretnutie oživil
pútavým rozprávaním o histórii písma
a kníh jeden z pozvaných hostí, kňaz
a spisovateľ Štefan Kováč Adamov.
Ako prejav úcty k práci v prospech
vzdelanosti ľudí a rozvoja knižnice
v minulosti i v súčasnosti sa starostka obce rozhodla odmeniť všetkých
pozvaných hostí darčekovými predmetmi, pamätným listom a vložením
spomienky na spoločné stretnutie do
pamätnej knihy Prašíc.
Vyvrcholením spomienkovej slávnosti bolo vystúpenie folklórnej skupiny Prašičan s pásmom piesní
a zvykov pod názvom „Balík spomienok“.
Po skončení oficiálnej časti boli hostia i účinkujúci pozvaní na občerstvenie pri víne a ľudovej piesni.
S. Dojčárová
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Zho
odno
ote
enie čin
nnossti KK
K za prvvý po
olro
ok 2015
Rok tradične končíme a zároveň
začíname silvestrovským výstupom na Pánsku Javorinu a tento
rok nebol výnimkou. A tak sme
3.1. spolu s členmi z iných klubov
vystúpili po snehu na rozhľadňu,
za pekného zimného počasia.
21.2. si členovia na VČS vytýčili
ciele na rok 2015. V tomto čase sa
zúčastnil školenia v Nitre výcvikár
– figurant E. Grežďo.
Predviedli sme 2 ukážky výcviku
na Veľkom Klíži a v Topoľčanoch
v špeciálnej základnej škole.
11.4. sa konal Pohár starostu
obce Lehota (pri Nitre) v zastúpení
P. Detko s Kity – 6. miesto a tiež za
účasti J. Čačíka a P. Pistu.
18.4. sa konali Majstrovstvá
východoslovenského kraja v Košiciach, kde reprezentovali 4 psovodi s veľkým úspechom: J. Dojčár
s Lailou – 1.miesto, P. Detko s Kity
– 2 miesto, P. Pista s Agentom –
3. miesto, Ondrej Hrnko (v strede
štart.poľa).
25.4. prvá domáca akcia –
skúšky z výkonu – 7 psovodov
nastúpilo – 6 úspešne zvládli a 1
neuspel. P. Detko s Loranom –
SVV1, P. Detko s Leom – SVV1, 5
psovodi úspešne urobili SVV1, 2
psovodi skúšku BHSK. Rozhodca
z Imeľa bol s pripravenosťou psov
spokojný, na tejto akcii figuroval
prvýkrát E. Grežďo.
1.-3.5. sa 7 prašickí psovodi

zúčastnili sústredenia na Orave za
krásneho počasia a v nádhernej
prírode Oravskej Lesnej spolu s 2
zástupcami oravských klubov,
kde sme vzájomne využili figurovanie na obranách.
9.5. sa konal Obranársky pretek
Dolná Maríková (Púchov), kde P.
Pista s Agentom obsadili 8. miesto.
16.5. sa aj na kvalifikácii na Majstrovstvá SR v Lučenci predstavilo
za veľmi teplého počasia kvarteto
psovodov z Košíc. Výsledky: P. Detko s Loranom – 3. miesto, P. Pista
s Agentom – 3. miesto, J. Dojčár
s Lailou – 4. miesto, O. Hrnko so
Žarou – 8. miesto.
18.-21.5. sa v Prašiciach konali Majstrovstvá kraja policajných
psov na našej ploche a zároveň
i na ploche OFK, za čo sa chceme
poďakovať vedeniu OFK za ústretový krok a uvoľnenie plochy
ihriska.
13.6. pretek „O pohár starostky
obce“ – Majstrovstvá západoslovenského kraja – naša ďalšia
domáca akcia v tábore Duchonkaland, kde bola zatiaľ najvyššia
účasť z pretekov na celom SR
a výsledky:
4 naši psovodi nastúpili v boji
o postup na Majstrovstvá SR
a všetci postúpili, a to menovite J.
Dojčár s Lailou – 3. miesto, J. Paták
– 3.miesto, P. Pista s Agentom – 2.

miesto, P. Detko s Kity – 2. miesto.
Figuroval opäť domáci E. Grežďo.
Pretek zahájila a odovzdala slávnostne ceny víťazom starostka
obce. Po skončení súťaže sa konala oslava 30. výročia založenia
klubu do večerných hodín za dôstojnej účasti terajších a bývalých
členov za 30 rokov existencie klubu a pozvaných hostí.
Ďakujeme všetkým členom,
ktorí pretek pripravili a pomáhali
pri organizácii, výsledkom je, že
naše preteky sú vždy na vysokej
úrovni, čo potvrdil i hlavný
rozhodca Igor Malina z Trenčína.
Ešte ďakujeme hlavným sponzorom – Iveta Trousilová – Happy
Dog Teplice, OÚ Prašice, ZŠK B.
Bystrica, Anton Šabík – národný
koordinátor BVK, ktorý zároveň
odovzdal cenu predsedovi klubu
P. Detkovi pri príležitosti výročia.
Čakajú nás ešte Majstrovstvá
bratislavského kraja a potom Majstrovstvá SR, ďalej 2 tábory – na
cvičisku a ďalší na Duchonkalande,
potom jesenný pretek prašických
kynológov a reprezentácia klubu
v ZKL, navyše preteky Oceľový
BVK – Podhradie, Považská Bystrica, Slovenské Pravno.
Dúfajme, že rok 2015 bude na
svojom konci pre naše farby opäť
priaznivý a budeme s výsledkami
spokojní.
D. Bariaková

Zhodnotteniie ja
arne
ej časti sezó
óny MO Topo
oľča
any 2014
4/2
2015
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A mužstvo dospelých

Por. Družstvo

Mužstvo dospelých pred jarnou častou figurovalo na treťom mieste, keď v trinástich zápasoch
získalo 23 bodov a udržalo si tak možnosť bojovať
o druhé miesto v tabuľke vzhľadom na to, že futbalisti TJ Veľké Bedzany si dokázali vytvoriť dostatočný náskok a s jednou prehrou boli suverénom
súťaže a nakoniec celú súťaž vyhrali s 11 bodovým
náskokom pred Veľkými Dvoranmi. Avšak prašickým
hráčom sa nepodarilo si udržať formu z jesene
pokračovanie na str. 11
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Slovan Veľké Bedzany
TJ Veľké Dvorany
OFK Kuzmice
OFK Krnča
TJ Rajčany
TJ Slovan Bojná
OFK obce Prašice
OFK Práznovce
TJ Oponice
TJ Nemčice
OFK Veľké Ripňany
OŠK Závada
TJ Koniarovce
TJ Zlatý Klas Urmince

Z V R P Skóre Body +/26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
15
14
12
13
11
11
11
11
8
8
8
6
6

4
5
4
6
5
5
5
4
4
4
4
3
4
1

3
6
8
8
8
10
10
11
11
14
14
15
16
19

79:31
61:41
69:42
58:49
50:33
48:46
49:44
49:48
67:46
43:55
28:52
55:79
35:63
25:87

61
50
46
42
44
38
38
37
37
28
28
27
22
19

22
11
7
3
5
-1
-1
-2
-2
-11
-11
-12
-17
-20

pokračovanie zo str. 10

a získali iba 15 bodov v 13 zápasoch a to stačilo iba
na konečné 7. miesto.
Podľa slov trénera Michala Janegu bolo mužstvo
oslabené o hráčov základnej zostavy, ktorí boli dlhodobo zranení, a dvaja hráči sú na hosťovaní, čo
sa tiež podpísalo pod slabšie jarné výkony chalanov. Zápasy boli ako na hojdačke, aj keď niekedy
sme odohrali kvalitné zápasy so všetkým, čo robí
futbal najpopulárnejším športom na svete, ale na
druhej strane sme odohrali aj zápasy, v ktorých hráči
vôbec neoslnili. Na záver tréner ešte podotkol, že
mužstvo je perspektívne, stále mladé, doplnené
o skúsených hráčov, a spolu tvoria dobrý kolektív na
ihrisku, ale aj mimo neho. Samotným hráčom ďakuje za peknú sezónu a dúfa, že nasledujúca sezóna
bude podstatne úspešnejšia.
Touto cestou vás všetkých srdečne pozývame na
ich zápasy v ročníku 2015/2016!

farby a do budúcna sa nám rysuje najlepší tím za
posledné roky, ktorému prajeme veľa futbalových
úspechov.
Žiaci:
Por. Družstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Zlatý Klas Urmince
OFK Kuzmice
TJ Slovan Bojná
OFK Tovarníky
OFK Krnča
TJ Slovan Krušovce
TJ Koniarovce
OFK obce Prašice
TJ Slovan Preseľany
TJ Družstevník Jacovce
OFK Metacolor Ludanice
TJ Rajčany

Z V R P Skóre Body +/20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
0

20
14
13
12
10
8
7
6
6
6
0
0

0
2
2
1
3
2
2
1
1
1
1
0

0
4
5
7
7
10
11
13
13
13
19
0

201:18
91:40
143:42
109:40
68:48
61:63
47:89
59:110
26:82
33:89
8:228
0:0

60
44
41
37
33
26
23
19
19
19
1
0

30
14
11
7
3
-4
-7
-11
-11
-11
-29
0

Mužstvo žiakov v ročníku 2014/2015 nebolo prihlásené a bohužiaľ ani v ročníku 2015/2016 nebude
figurovať v súťaži pre nedostatok detí.
Prípravka:
Dorast:
Naše najmladšie mužstvo prípravky si pohoršilo
Por. Družstvo
Z V R P Skóre Body +/- svoje postavenie po jeseni o jedno miesto a celko1.
TJ Zlatý Klas Urmince
22 17 2 3 95:22
53
20
vo sa umiestnilo na 8. mieste. V jarnej časti viackrát
2.
OFK Nitrianska Blatnica
22 16 4 2 70:17
52
19
ťahali chlapci za kratší koniec v zápasoch, kde herne
3.
OFK obce Prašice
22 15 2 5 70:27 47
14
4.
OFK Kovarce
22 13 2 7 62:32
41
8
nesklamali, ale výsledok bol v ich neprospech.
5.
TJ Slovan Krušovce
22 12 3 7 60:39
39
6
Trénera Jozefa Grznára tešili výkony hráčov počas
6.
OFK Tovarníky
22 11 2 9 72:56
35
2
celej sezóny, pretože je na nich vidieť veľký futba7.
TJ Veľké Dvorany
22 8 5 9 78:62
29
-4
8.
OFK Metacolor Ludanice
22 9 2 11 57:64
29
-4
lový pokrok a častokrát plnili nacvičené veci z tré9.
TJ – ŠK Radošina
22 8 2 12 54:57
26
-7
ningov, ktoré dokázali uplatniť v samotnej hre. Tiež
10. TJ Slovan Veľké Bedzany
22 4 0 18 30:98
12
-21
potešujúce je, že ďalší hráč Kristián Pastva z Prašíc
11. OFK Hrušovany
22 3 3 16 28:118 12
-21
12. OFK Veľké Ripňany
22 1 3 18 21:105 6
-27
sa počas zimy stal platným hráčom Topoľčian a tak
13. OFK Krnča
0 0 0 0 0:0
0
0
už v tomto veku robí dobré meno nášmu obecnému
Ku kádru dorastencov sa vrátil tréner Michal Konš- futbalu. V novej sezóne prevezme tím prípravky po
tiak, ktorý svojim prínosom a veľkým zanietením 2,5 roku činnosti trénera Jozefa Grznára opäť Michal
hráčov pre futbal dokázal dorastencov zosúladiť do Konštiak.
skvelého mužstva, ktorého výkony tešili všetkých
Na záver treba tiež poďakovať všetkých ľuďom,
fanúšikov. Hráči dokázali na ihrisku bojovať do poslednej minúty a tak celú jarnú časť súťaže boli v po- ktorí stoja za organizačným vedením tímov a ich
predných priečkach tabuľky. V prípade zisku troch financovaním, materiálnym zabezbodov dve kola pred koncom mali teoretickú šancu pečením, trénerom, hráčom,
na celkový triumf v súťažnom ročníku 2014/2015. rodičom a divákom za ceAvšak v rozhodujúcom zápase na domácej pôde loročnú podporu a snaproti Urminciam hráči nedokázali zvíťaziť a nakoniec hu mať v obci kvalitné
obsadili skvelé tretie miesto; víťazom sa stali hráči futbalové mužstvá.
Urminiec. Napriek tomu naše dorastenecké mužstvo
Mgr. Jozef Grznár
bude v ročníku 2015/2016 hrať divácky zaujímavejšiu V. ligu.
Tréner vyzdvihol futbalového ducha hráčov a ich
snahu, obetu a schopnosť sa plne venovať futbalu a
ďakuje im za skvelý futbalový zážitok, ktorý potešil
nejedného diváka. Tiež treba poďakovať Patrikovi
Merkovi, ktorý sa venoval dorastu v jesennej časti
súťaže. Veríme, že hráči budú naďalej hájiť prašické
11
11

Spo
olo
oče
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ká krron
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ka obc
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e za 1. polro
ok 20115

Manželstvvo uza
zavvre
elii
René Kauzal a Anastasiia Skunc
Juraj Valent a Ing. Nikola Štefkovičová
Adrián Zvala a Alena Chalaniová
Michal Klinka a Ing. Zdenka Štefanová
Ömer Tarım a Terézia Bartová
Prajeme veľa krásnych chvíľ
na spoločnej ceste životom!

Železná
á svadba
b
65 rokov manželstva
Anton Lacika a manž. Pavlína, rod. Okšová
( výročie oslávili ešte v II. polroku 2014)

Zla
atá
á sva
adba
50 rokov manželstva
Jozef Stanko a manž. Anna, rod. Bajzíková

Živvotné jubile
eá
60
Mária Chmelárová
Margita Šipošová
Eugen Štefan
Ján Šuľa
Anna Grachová
Marcel Vaňo
Jaroslava Bajzíková
Elena Beňová
Ivan Paluš
Alena Bajzíková
Ivan Beňo
Jaroslav Novotný
Erika Vaňová
Silvia Boháčiková
Oľga Daňová
Božena Matejovičová
Jozef Zelíska
Ján Vatrska
70
MUDr. Rozália Barátová
Margita Šimuneová
Ernestína Grežďová
Emília Grežďová
Monika Grežďová
Mária Palušová
Jana Grežďová

Narodili sa
Ema Tóthová
Michal Janega
Paulína Urbancová
Nikola Harisová
Štefan Orlej
Branislav Koleda
Tamara Tomanová
Júlia Málišová
Alex Ivaška
Deťom želáme krásne detstvo,
plné lásky, šťastia a zdravia.

Navždy nás opu
p stilli

Jozef Bobocký a manž. Zuzana, rod. Grežďová
Miloš Grežďo a manž. Tatiana, rod. Bobalíková
Marián Tureček a manž. Alena, rod. Grežďová
Anton Paluš a manž. Alica, rod Grežďová

91
Mária Bajzíková
98
František Kišac

Jozefína Okšová 80 r.,
Oľga Mitická 80 r.,
Anna Koreňová 74 r.,
Anna Uríková 81 r.,
Marian Vančo 62 r.,
Stanislav Bruchatý 63 r.,
Daniel Lacika 53 r.,
Milan Kovačik 76 r.,
František Šipoš 84 r.,
Jozef Pokus 54 r.,
Matilda Ondrejková 90 r.,
Ladislav Kišac 57 r.,
Michal Štefkovič 69 r.,
Jolana Kišacová 85 r.,
Veronika Kišacová 88 r.,
Antonia Stanková 65 r.

Blahoželáme a prajeme ešte veľa spoločne
prežitých rokov v zdraví a v láske!

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme!

Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Strieb
borné
é svadby
25 rokov manželstva

80
Valéria Palušová
Jozef Paluš
Otília Kobidová
Božena Kišacová
Benedikt Lacika
Milan Hrudka
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