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Milý náš novokňaz!
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Do Božieho milosrdenstva
celý svoj život odovzdal.
Dnes nastal ten vzácny deň
po ktorom si veľmi túžil.
By si ako Kristov kňaz
Pánu Bohu s láskou slúžil.
Pán Boh ti ochotne splnil sen
tvojho priania – vrúcnej túžby.
A veľmi rád ťa prijal
do svojej kňazskej služby.
Tešíme sa spolu s tebou.
Milý Paľko – novokňaz náš.
Pán Boh ťa žehnaj, sprevádzaj
po celý život v každý čas!
Želáme ti a vyprosujeme
my – všetci tvoji rodáci
aj pod ochranou Matky Božej
úspech v Pánovej vinici.

Milí spoluobčania,
dovoľte mi,
aby som sa
Vám v krátkosti opäť
prihovorila. Ani sme
sa nenazdali a znovu tu máme
krásne leto. Čas dovoleniek,
relaxu a samozrejme najkrajšie obdobie pre naše ratolesti.
Prajem Vám, aby ste si tento
čas čo najviac užili so svojimi
blízkymi a priateľmi. Aby ste
tieto chvíle prežili podľa svojich predstáv a aby ste načerpali dostatok síl a energie.
V poslednom období sa
v našej obci udialo niekoľko
zmien a udalostí, o ktorých by
som Vás rada v nasledujúcich
riadkoch informovala.
Nový kríž pri kostole
Primície novokňaza sú vždy
sviatkom
celej
farnosti.
Takýmto veľkým sviatkom
boli v našej obci primície novokňaza Paľka Stanku 19. júna

Božena Matejovičová

Novokňaz Pavol Stanko
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Po šiestich rokoch štúdia
Kristovým kňazom si sa stal.

18. ročník

Nový kríž pri kostole

2016. Snažili sme sa vyčistiť a
skrášliť celú obec, ale hlavne
kostol sv. Jakuba a jeho nádvorie. Drevený kríž a lavičky
na nádvorí kostola boli celkom
odhnité, a preto Ing. Bystrík
Hrutka v rekordne krátkom
čase zhotovil celkom nový kríž
s pietou Ukrižovaného a tiež
obnovil drevené časti lavičiek.
Generálnu opravu kríža a pietu Ukrižovaného urobil aj na
cintoríne.
Pri obnove múra
sme postupovali opatrne
Aj oporný múr oplotenia
nádvoria kostola dostal nový,
krajší vzhľad. Bol totiž vo
veľmi zlom technickom stave.
Stavba z roku 1946 naozaj
potrebovala aspoň čiastočnú
obnovu. Po odkrytí vonkajšej
omietky sme zistili, že oporný
múr je zhotovený z kameňa
a piesku, takže k odstráneniu opadaných častí múra
sa muselo pristupovať veľmi
opatrne, aby nedošlo k jeho
degradácii.
Previedlo sa hĺbkové čistenie
múra, vyčistenie hlbokých
trhlín a opadanej omietky,
následná hĺbková penetrá-

cia, cementový špric, po ňom
hrubá omietka celého múru
a jemná omietka. Poslednou
úpravou po natemperovaní
bol farebný náter. Kovové časti oplotenia a brány boli natreté na hnedo.
Poďakovanie patrí hlavne Milanovi Valkovi ml., ktorý vykonal na obnove tohto múru
väčšinu práce. Ruky k dielu
priložil i podnikateľ Peter
Paluš, Koloman Nemeš, Miroslav Lukáč, odborný dozor
Zdenko Hrubý.
Nové parkovisko pri zdravotnom stredisku
Parkovisko pri zdravotnom
stredisku bolo malé a nevyhovujúce. Obec preto vyhlásila verejnú súťaž na vybudovanie spevnených plôch pri
zdravotnom stredisku, ktorú
vyhrala firma Top Capital
Urmince. Vzniklo tu 28 parkovacích miest, čím sa, dúfajme, obmedzí parkovanie
osobných áut na chodníku. Finančné náklady na stavbu vo
výške 20 200 € boli uhradené
z rozpočtu obce.
E. Nemešová
starostka obce

Nové parkovisko pri zdravotnom stredisku

Obec už neposkytuje pohrebné služby
Od 1. júla 2016 obec Prašice zrušila poskytovanie pohrebných služieb, na základe čoho pracovníci obecného úradu už nebudú vykonávať výkop jamy, ani pohrebný obrad a následné zakopanie hrobu. Tieto služby bude vykonávať pohrebná služba, ktorú si pozostalí objednajú. Obec
aj naďalej bude poskytovať zdarma prenájom Domu smútku.
S. Dojčárová
Z poslaneckého stola

Obecné zastupiteľstvo sa stretlo
v I. polroku 2016 celkovo 3-krát.
Dňa 25.2.2016 poslanci Obecného zastupiteľstva
obce Prašice:
schválili:
• plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2016
• rozpočtové opatrenie č. I/2016
• VZN č. 1/2016 o určení času a miesta zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Prašice,
ktorej zriaďovateľom je obec
• poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor
Prašice vo výške 1000 € z rozpočtu obce
• príspevok pre Centrá voľného času vo výške 6 €/žiak/
mesiac
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Prašice na obdobie 2016 – 2022
• odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Prašice
v celkovej sume 6 398 €
vzali na vedomie:
• správu o začatí pozemkových úprav v obci Prašice
• podnikateľský zámer žiadateľov Františka Maderiča a Andreja Priecela vybudovaním paintbalu v ATC
Duchonka
• kalendár pripravovaných kultúrno-spoločenských
podujatí v obci Prašice na rok 2016
• správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti
• kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
od začiatku volebného obdobia
• rozpočtové opatrenie č. XII/2015
Dňa 28.4.2016 poslanci:
schválili:
• oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov Eriky Nemešovej, starostky obce, a jej
manžela Kolomana Nemeša
• Rozpočtové opatrenie č. III/2016
• podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci
a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2016 zvýšenie minimálneho platu o 30%
• nájomnú zmluvu medzi Obcou Prašice a p. Maderičom a p. Priecelom s výškou nájomného 600 € pre
rok 2016 v dvoch splátkach. Prvá splátka 300 € bude
zaplatená pri podpise zmluvy a druhá splátka vo výške
300 € do 30.9.2016.
• odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Prašice
v celkovej sume 11 563 €
vzali na vedomie:
• informácie o príprave na letnú turistickú sezónu 2016
na Duchonke
• vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb
v obci Prašice za rok 2015
• správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti
• rozpočtové opatrenie č. II/2016
• správu o plnení uznesení OZ
Dňa 28.6.2016 poslanci:
schválili:
• rozpočtové opatrenie č. V/2016
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• stanovisko – správu hlavného kontrolóra obce
k Záverečnému účtu obce za r. 2015
• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Prašice na II. polrok 2016
• zápis do kroniky obce Prašice za rok 2015
• dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Prašice
• dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o Trhovom poriadku obce
Prašice
• VZN č.3/2016 pre stanovenie výšky nájomného za
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce
• žiadosť ZŠsMŠ Prašice v zastúpení riaditeľa Mgr. Miloša Mika o príspevok na cestovné pre žiakov z obce
Prašice z ulíc Okšovská, Novosvetská a Duchonka pre
školský rok 2016/2017 vo výške 0,40 € na žiaka/deň
• žiadosť ZŠsMŠ Prašice v zastúpení riaditeľa Mgr. Mi-

loša Mika o príspevok na stravu detí z obce Prašice pre
školský rok 2016/2017 vo výške 0,13 €/obed
• odpredaj pozemkov v celkovej sume 2 639 €
• záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad
vzali na vedomie:
• žiadosť p. Jaromíra Okšu, bytom Studničná, Prašice
o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Prašice na
ulici Cintorínska
• správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti
• stanovisko – správu hlavného kontrolóra obce
k Záverečnému účtu obce za r. 2015
• rozpočtové opatrenie č. IV/2016.
Kompletné znenie zápisníc a uznesení z rokovaní je
zverejnené na www.prasice.sk.
M. Glos
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Prašice zažili v prvom polroku 2016
niekoľko vzácnych okamihov, ktorých
duchovný rozmer obohatil život veriacich.
17. apríla prijalo sviatosť birmovania z rúk nitrianskeho biskupa Viliama
Judáka 56 birmovancov z prašickej farnosti. Ich prípravu na tento deň viedli spoločne dekan Milan Zaujec, Mgr.
Ľubomíra Adamčíková, Mgr. Lýdia Marková a PharmDr. Katarína Bruchatá.
Počas omše biskup pripomenul význam
náboženského formovania mladých ľudí,
ktoré v dnešnej dobe nie je samozrejmé,
a poďakoval sa katechétkam, dekanovi
a hlavne rodičom i samotným birmovancom za úsilie, venované tejto sviatosti.
Posledná májová nedeľa patrila prvoprijímajúcim deťom, žiakom 3. ročníka
základnej školy. Z rúk dekana Milana
Zaujeca prijalo sviatosť birmovania 8
dievčat a 13 chlapcov. Po skončení slávnostnej omše boli rodičia i deti pozvaní
na malé pohostenie na faru.
Najväčšiu pozornosť venovali veriaci
udalosti, ktorá sa vyskytne v živote obce
len málokedy. Po šiestich rokoch štúdia
bol 18. júna za kňaza vysvätený náš
rodák Pavol Stanko. Primičnú sv. omšu
slúžil v Prašiciach 19. júna a po nej pripravil pre pozvaných hostí pohostenie
v kultúrnom dome.
Aj napriek mnohým povinnostiam, ktoré si takáto udalosť vyžaduje,
a zároveň aj s nástupom do jeho nového
pôsobiska si novokňaz Pavol Stanko
našiel čas pre naše Prašické novinky
a ochotne odpovedal na niekoľko otázok:

Vystúpenie detského speváckeho zboru na primíciách

1. Úspešne si ukončil náročné štúdium,
čo všetko musí predtým študent teológie absolvovať?
„Pochválený buď Ježiš Kristus. Štúdium
teológie som absolvoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte Univerzity Komenského v Nitre.
Škola i ubytovanie sa nachádzajú na Pribinovom námestí pod nitrianskym hradom
v krásnom a čistom prostredí obnoveného
seminára. Štúdium teológie si vyžaduje
predovšetkým ľudskú formáciu a popri
tom je zamerané intelektuálno-duchovne.
Prvé dva roky sa venujeme popri inom filozofii, z ktorej sú potom štátne skúšky. Neskôr prichádzajú rôzne predmety z oblasti
Svätého Písma, pedagogiky i psychológie,

takisto ukončené štátnou skúškou. Napokon sa venujeme pastorálnej teológii,
morálnej teológii, dogmatickej teológii
i kanonickému právu. Štúdium samozrejme nekončí, je to celoživotné vzdelávanie,
ale napriek tomu sa uzatvára jedna etapa
života, ktorá trvá šesť rokov a je zavŕšená
kňazskou vysviackou.“
2. Boli chvíle, kedy si pochyboval o tejto
ceste?
„Život so sebou prináša mnoho chvíľ,
keď si uvedomujem, že to nie je ľahké a jednoduché ísť a plávať proti prúdu. Zároveň
sú chvíle, aj keď pomerne veľmi ojedinelé,
keď človek je radostný a prežíva krásne obdobia života. Cesta, ktorú vybral pre mňa
Boh a ja som ju potvrdil, je tou najlepšou
možnosťou, akej sa mi dostalo počas
môjho života. Pochybnosti som nemal,
ale rozhodovanie prichádza vždy a stále
s novým ránom. ‚Viem komu som uveril,‘
a preto podriaďujem každodenné starosti
a zodpovednosť Jemu (Ježišovi).“
3. Kto ti najviac pomáhal?
„Otázka je jednoznačná. Samozrejme
Boh a všetci ľudia zainteresovaní, či žijúci, alebo duše, ktoré sú u Pána. Boh vidí
aj v skrytosti, a ako hovorí aj Exupéry,
správne vidíme iba srdcom a to očiam je
neviditeľné.“

Sprievod
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4. Samotné vysvätenie na kňaza
a primície sú fyzicky aj duševne veľmi
náročné. Ako si to prežíval vo svojom
vnútri?
„Náročný je celý život. Nie je podstatné,
pokračovanie na str. 5

pokračovanie zo str. 4

ako človek začína, ale ako končí. Boh je
iniciátor, ktorý ako vieme je Láska. On aj
keď dopustí, ale neopustí. Pokoj, ktorý On
dáva, nie je taký, ako svet dáva. Skutočne
popri všetkých fyzických a duševných
okolnostiach, ktoré nebolo jednoduché
zosúladiť, som to prežíval s rozvahou
a vnútorným naplnením Jeho vôle.“
5. Ako ti oznámili, kde budeš pôsobiť
ďalej ako kaplán?
„ Zaujímavá otázka, ktorú treba riešiť.
Tradične v našej nitrianskej diecéze je to
tak, že po vysviacke sa zúčastňujeme na
obede, ktorý zabezpečuje pán biskup, Jeho
Excelencia Viliam Judák. Stretáme sa tam
s predstavenými zo seminára a kňazmi
– principálmi. Obed začína modlitbou
Šikovné gazdinky zvládli prípravu i samotný priebeh primícií na jednotku

a podávaním polievky, po ktorej nasleduje otvorenie si svojej dispozície v obálke,
ktorú pre nás pripravili. Pôsobisko, ktoré
som prijal, bolo Trenčín – Juh. Sídlisko
s počtom obyvateľov cca 20 000.“
6. Aké máš prvé dojmy z tvojho nového
pôsobiska v Trenčíne?
„Miesto, na ktorom pôsobím v Trenčíne,
je zaujímavé z hľadiska návštevnosti chrámu. Kostol Svätej rodiny je moderný a novovybudovaný. V chráme, kde
pôsobím, je mnoho ľudí, ktorí sú otvorení
pre spoluprácu na Božom diele. Je to
živá farnosť, v ktorej je mnoho aktivít, do
ktorých sa angažujú ľudia od najmenších
až po tých, ktorí sú v období jesene svojho
života, a to je pastoračnou výzvou i pre
mňa.
Pán farár Jozef Varhaník je vzácnym kňazom, ktorý sa snaží vykonávať svoje poslanie zodpovedne, ale s láskou. Ľudia sú
rôzni, ako kdekoľvek inde. Verím, že Pán

Primičná sv. omša 19.6.2016

Boh vie najlepšie, čo a prečo robí, a toto
miesto bude požehnaním nielen pre mňa,
ale aj obohatením pre boží ľud.“
7. Čo by si rád odkázal svojim blízkym,
priateľom a veriacim v Prašiciach?
„Milovaní a vykúpení Kristom. Odkaz pre
všetkých a všetkým, ktorý by som si prial,
aby raz všetci skutočne vyslovili a uverili aj Tomu, ktorý dáva večný život: Ježiš,
dôverujem Ti.“
Novokňaz Pavol Stanko sa vydáva na
ťažkú duchovnú cestu s vierou, že modlitba veriacich je tou správnou púťou za
Božím posolstvom, ktoré od tejto chvíle
budú od neho veriaci prijímať. Za všetkých čitateľov Prašických noviniek mu
želáme veľa sily kráčať v Božích stopách
a prinášať lásku a vieru v srdciach všetkých veriacich.
S. Dojčárová
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Po ôsmich rokoch pôsobenia v našej farnosti ukončil pastoračnú činnosť Mgr.
Milan Zaujec a na jeho miesto nastúpil
Mgr. Jozef Černák (52 r.). V Prašických
novinkách prinášame čitateľom krátku
vizitku nového duchovného pastiera.
„Detstvo som prežil v obci Divina v okrese Žilina so svojimi rodičmi
a siedmimi súrodencami. Tu som absolvoval aj základnú školu a v štúdiu
som pokračoval v Bratislave na strednej škole technického zamerania. Vojenčinu som odslúžil v r. 1985 – 1987
v Brne. Po jej ukončení som pracoval
ako revízny technik.
Už od roku 1990 som diaľkovo študoval na Teologickej fakulte v Bratislave
a v r. 1995 som nastúpil do Kňazského
pokračovanie na str. 6
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pokračovanie zo str. 5

seminára sv. Gorazda v Nitre.
Vysvätený za kňaza som bol 19. júna
1999 v Trenčíne – Juh biskupom Jánom
Chryzostomom kardinálom Korcom.“
Jeho prvé kaplánske pôsobenie bolo
vo farnosti Bytča do novembra 2000
a neskôr ako dočasný správca spravoval farnosť v Trenčíne – Orechové. Od
1. 7. 2001 do 30. 6. 2015 viedol farnosť
v Močenku a rok vykonával funkciu vicerektora Kňazského seminára sv. Gorazda
v Nitre.
Správcom prašickej farnosti je od 1. júla
2016.

točnom predstihu zverejňovať farské
oznamy aj na webovej stránke obce
www.prasice.sk, ale až po vyriešení potrebných technických formalít.“
Kňaz Jozef Černák neplánuje mať
na fare gazdinú. Niekoľkokrát do roka
ho príde navštíviť jeho sestra, ktorá je
zároveň rehoľnou sestrou. Bežné práce,
ako je varenie, upratovanie a údržba spotrebičov, doteraz zvládal sám. Otvorený
je však akejkoľvek pomoci farníkov,
hlavne pri údržbe okolia fary a pri výnimočných príležitostiach.

Pri otázke o svojich ideáloch povedal:
„V živote všetci potrebujeme mať svoje ideály, túžby. Tou mojou je vytvoriť
priestor pre komunikáciu, aby vzťahy
v našich dedinách boli pre nás obohatením. Aby sme spoločne vytvárali
dobro a vtedy môže pôsobiť Boh svojím
požehnaním v živote každého z nás.“
Za redakciu Prašických noviniek
želáme nášmu novému duchovnému otcovi, aby jeho úsilie našlo správnu cestu
k mysliam a srdciam všetkých ľudí.
S. Dojčárová

„Systém slúženia omší v Prašiciach,
Nemečkách a Tvrdomesticiach zatiaľ
nemám v pláne meniť a vo farnosti
chcem rezidovať tak, aby som mohol spoznať ľudí, komunikovať s nimi,
spolupracovať s vedeniami obcí, s poslancami. Budem ústretový akejkoľvek
snahe pomôcť deťom, mladým ľuďom
a ostatným veriacim zapojiť sa do života farnosti.
Istý čas, kedy veriaci môžu vybaviť svoje záležitosti, je po sv. omšiach. Môžu
využiť aj telefonický kontakt na faru
038 5391235. Tiež by som chcel v dosta-

Materská
M
atterskká šk
škola
kola ajj na
naďalej
aďalej s p
plnou
ln
nou
u kkapacitou,
ap
pac
cito
ou,
sstravné
travvné
é v šk
školskej
kolskkej je
jedálni
edá
áln
ni ssa
a zvy
zvyšuje
yšu
uje
e
Materskú školu (MŠ) ukončilo v tomto školskom roku 23 predškolákov. Ich
prvé tablo si môžete pozrieť nielen
v Prašických novinkách, ale aj na informačnej tabuli pri základnej škole. V novom školskom roku 2016/2017 nastúpi
do tried MŠ 69 detí, z toho 23 detí bolo
prijatých pri zápise v máji 2016. Každý

rok je záujem o umiestnenie dieťaťa
v predškolskom zariadení v Prašiciach
vyšší, ako to dovoľuje kapacita. Preto aj
tento rok nebolo prijatých 12 detí. Na
vstup do základnej školy ku školskému
roku 2017/2018 sa bude pripravovať 25
detí.
Po letných prázdninách sa brány MŠ ot-

voria 5. septembra. Od začiatku nového
školského roku dochádza aj k zvýšeniu
stravného v školskej jedálni (ŠJ) z dôvodu prechodu z 2. do 3. finančného
stravovacieho pásma stanoveného
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Na základe tejto zmeny sa
stravné upravuje nasledovne:
Žiaci MŠ
Žiaci ZŠ I. – IV. ročník
desiata 0,28 €
obed 1,01 € (pôvodne 0,95 €)
obed
0,68 €
Žiaci ZŠ V. – IX. ročník
olovrant 0,23 €
obed 1,09 € (pôvodne 1,01 €)
--------------------- Dospelí stravníci
Spolu
1,19 €
obed 1,19 € (pôvodne 1,12 €)
(pôvodne 1,12 €)
Deti v hmotnej núdzi majú nárok na
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 1,- € na stravovací deň. O túto dotáciu však musia
požiadať Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Topoľčanoch.
Rodičia môžu prihlasovať deti na
stravovanie v ŠJ od 22. augusta u vedúcej
Anny Palušovej na t. č. 0908 792015
a 038 5391426.
S. Dojčárová
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20. August 2016
8. ročník

OBEC PRAŠICE A DUCHONKA CAMPING SI VÁS
DOVOĽUJÚ POZVAŤ NA 8. ROČNÍK VÝSTAVY
A SPANILEJ JAZDY HISTORICKÝCH VOZIDIEL
NA DUCHONKE

Účastníci spanilej jazdy navštívia múzeum
autoveteránov v Lehote pod Vtáčnikom
Voľný program od 17.00 hod. na veľkej pláži na Duchonke:

• atrakcie pre deti
• vystúpenie hudobnej skupiny PRIMA
• vo večerných hodinách posedenie pri
TURISTABARE v autocampingu Duchonka
stanislava.dojcarova@prasice.sk, 0905 328766, 038 5391586
Ubytovanie v bungalovoch v ATC Duchonka na:
duchonkacamping@gmail.com, 0902 337672, 0948 609909, 0905 174494

Program stretnutia na www.prasice.sk
7
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Výstava trofejí v KD Prašice 18. - 20. 3. 2016

Fašiangová zabíjačka 6.2.2016

Deň ľudových majstrov 13.3.2016

MDD na futbalovom ihrisku 27.5.2016

Pohostenie pre
občanov pri stavaní
mája 30.4.2016
Novoročný koncert Bojňanského kvarteta v kostole 3.1.2016

Pri odobierke pred primíciami sa FS Prašičan predstavila
s novým harmonikárom Lukášom Viaterom z Urminiec
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Prašickým kynológom patrí už
tradične stále miesto v našich novinách.
Ich pestrá bilancia obohatená úspechmi
prináša čitateľom pocit hrdosti na tak
úspešný klub, ktorý každoročne vzorne
reprezentuje farby obce po celom Slovensku. Aj dnes prináša krátky prierez
činnosti klubu za I. polrok 2016 jeho
predseda Peter Detko.
„Ciele na tento rok sme si stanovili
ako vždy na výročnej členskej schôdzi
13. februára, na ktorej bola čestným
hosťom starostka p. Erika Nemešová.
Schválili sme 3 akcie v domácom prostredí, z toho dve sme už v prvom polroku usporiadali.
Z členskej základne nám zase odišlo niekoľko mladých psovodov, ale
nahrádzajú ich ďalší noví členovia,
takže o kynológiu v Prašiciach sa báť
nemusíme.“
Členovia klubu majú za sebou 4 kvalifikačné a zároveň postupové preteky na
krajskej úrovni, z ktorých bolo možné
vybojovať účasť na Majstrovstvá Slovenska v BVK (Branný viacboj kynológov).
Psovodi z Prašíc sa zúčastnili na všetkých
štyroch:
29.4. v Košiciach
J. Dojčár s Lailou (2. miesto)
P. Detko s Leom (2. miesto)
O. Hrnko so Žarou (8. miesto)
21.5. v B. Belej
P. Detko s Leom (2. miesto)
18.6. na Salaši Podhradie
J. Dojčár s Lailou (4. miesto)
M. Michalides s Ginou (4. miesto)
B. Kapusňáková s Kity (5. miesto)
J. Paták s Cahosom (3. miesto)
J. Szabo so Zlatým retrieverom (3. miesto)
P. Detko s Loranom (2. miesto)
P. Detko s Leom (1. miesto)
9.7. v Tomášove
B. Kapusňáková s Kity (4. miesto)
P. Detko s Leom (2. miesto)
P. Detko s Loranom (1. miesto)
Priamy postup na MSR v BVK si vybojovali J. Szabo, J. Dojčár, M. Michalides,
P. Detko a J. Paták. O niečo náročnejší
oceľový BVK sa stal súčasťou otvorenia
letnej sezóny na Salaši na Podhradí 7.
mája.
„Naše farby hájili B. Kapusňáková
s Kity za ženy, ktorá obsadila 4. miesto a ja s Leom som vyhral kategóriu
mužov a zároveň som získal pohár
baču Salaša Podhradie.“

Sústredenie v Táloch v Krpáčove

3. miesto v súťaži O pohár Sabinova
a Sandra Detková s Largom predvádzala ukážky v Topoľčiankach. Ďalší členovia spestrili ukážkami výcviku deň detí
v ZŠ v Bojnej a 25. júna na firemnej akcii
v Topoľčanoch za veľmi teplého počasia, ale psy to zvládli na výbornú.“
Súčasťou každoročných príprav na
preteky bývajú aj športové sústredenia. Začiatkom apríla sa konalo prvé
v Krpáčove v Táloch, ktorého sa zúčastnilo 7 členov. Ďalšie bolo na Duchonke
– usporiadateľom bol Howaward klub
Slovenska. Počas neho dvaja členovia
prašického klubu (Jozef Hudok s Blues
a Peter Detko s Leom) urobili skúšky
z výkonu BVK. Tretie sústredenie bolo
pod taktovkou KKP pre psovodov zo
západného a stredného Slovenska
a opäť na Duchonke v tábore Duchonka
Land.

novia aj na výstavách. B. Kapusňáková
so svojimi nemeckými ovčiakmi Aidou
a Doly získala na siedmich podujatiach 5-krát 1. miesto, 1-krát 3. miesto a 1-krát známku výborná. S touto
známkou sa môže pochváliť aj J. Hudok s howawardom Blues z výstavy,
konanej na Duchonke.“
Samozrejmou súčasťou života členov
klubu je aj starostlivosť o cvičný areál.
„Pravidelná údržba a kosenie musí
byť, inak to, čo sme si sami postavili, by
bolo zbytočné. Nedávna búrka s víchricou nám narobili paseku. Popadali nám
tam stromy a polámali sa ťažké konáre,
museli sme to všetko popíliť a upratať,
aby sme sa vôbec dostali k „cvičáku“.

Kvarteto psovodov z Prašíc sa zúčastnilo 4. júna obranárskych pretekov
v Dolnej Maríkovej, na ktorých B. Kapusňáková s Kity obsadila 10. miesto, P.
Pista s Leom 9. miesto, E. Grežďo s Keisy
3. miesto a absolútnym víťazom pretekov sa stal P. Detko s Loranom.

Pred členmi KKP je náročný druhý polrok, v ktorom musia zabojovať o kvalitné
výsledky na MSR v BVK v Lučenci 10. septembra, na oceľovom BVK v Považskej
Bystrici 30. júla a na jeseň v seriáli Zoborskej kynologickej ligy, ktorého 4. kolo
bude v Prašiciach.
„Veríme, že rok úspešne ukončíme
s výsledkami, s ktorými budeme spokojní nielen my psovodi, ale potešia aj
občanov Prašíc.“

„Výborné výsledky dosahujú naši čle-

S. Dojčárová, P. Detko

Popri spomenutých súťažiach sa psovodi domáceho klubu zúčastňujú aj
iných podujatí.
„Erik Grežďo s Keisy 29. 4. vybojoval

Kynológovia z Prašíc na obranárskych pretekoch v Dolnej Maríkovej
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Slovenská poľovnícka komora,
Slovenský poľovnícky zväz,
PZ BREZINA PRAŠICE,
PZ DOLINKA VEĽKÉ,
DVORANY-HAJNÁ NOVÁ VES,
PZ BUKOVINKA TOPOĽČANY,
Obecný úrad Prašice a Obecný úrad Hajná Nová Ves
vás srdečne pozývajú na 51. ročník MEMORIÁLU JOZEFA KADLECA
- Všestranné skúšky stavačov s udeľovaním titulov Všestranný víťaz
SR 2016, CACT

Termín: 10. a 11. septembra 2016
Centrum MJK: HRÁDZA DUCHONKA
Program:
sobota – 10.09.2016
08,00 hod. slávnostné otvorenie.
Hrádza Duchonka
09,00 hod. odchod do revírov
nedeľa – 11.09.2016
08,00 hod. odchod do revírov
17,00 hod. predpokladané
ukončenie a
vyhlásenie výsledkov
Hrádza Duchonka
Atraktívne ukážky práce so psami budú prístupné širokej verejnosti
v revíroch prašického chotára “Doliny“ a “Koziny“.
10

Zhodnotenie
Z
hod
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óny MO
O Topoľčany
Top
poľč
čan
ny 2015/2016
20115/2
2016
Por. Družstvo - A-mužstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TJ Oponice A
TJ Veľké Dvorany
TJ Rajčany
OFK Práznovce
TJ Slovan Bojná
OFK Veľké Ripňany
OFK Kuzmice
OFK Krnča
TJ Nemčice
OFK Ludanice A
OŠK Závada
OFK obce Prašice
Družstevník Čermany
TJ Koniarovce

Z V R P Skóre Body
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
16
15
14
14
12
11
10
9
9
7
4
4
5

2
4
7
5
3
4
5
4
5
4
8
9
7
1

6
6
4
7
9
10
10
12
12
13
11
13
15
20

77 : 33
70 : 47
65 : 28
69 : 36
65 : 38
58 : 51
58 : 54
40 : 53
38 : 48
35 : 55
35 : 52
40 : 65
33 : 71
39 : 91

56
52
52
47
45
40
38
34
32
31
29
21
19
16

A-mužstvo:
Mužstvo dospelých nedokázalo v druhej polovici sezóny
zlepšiť svoju hru a získavať potrebný počet bodov na umiestnenie sa v strede tabuľky, čo bolo cieľom po jesennej časti súťaže.
Neľahkú úlohu mal aj tréner Michal Janega, ktorý častokrát musel rozmýšľať o zložení základnej jedenástky, pretože tím bol
poznačený zraneniami a nepravidelnou dochádzkou. Napriek
tomu mužstvo dokázalo získať celkovo 21 nelichotivých bodov z
možných 78, čo mu stačilo len na po jesenné obhájenie 12. miesta, s ktorým nemôžu byť spokojní tréner, hráči, vedenie tímu, ale
hlavne samotní diváci. Hráči podávali výkony veľakrát na úrovni
podpriemerného mužstva a veľmi smutné bolo, že svoje technické nedostatky sa nesnažili aspoň zlepšiť bojovnosťou. Mužstvo sa musí naučiť preniesť futbalové srdce z kabíny na samotné
ihrisko a hrať futbal nohami a nie ústami.
Avšak stále treba podotknúť, že v tejto súťaži, ktorá pomaly, ale
isto stráca na atraktivite, nepomáhajú ani samotní rozhodcovia, ktorých výkony nie sú častokrát hodné hodnotenia slovom
,,ďakujem“. Ďalším aspektom nezáujmu je aj nízky počet hráčov
v súťaži, ktorí uprednostňujú radšej V. ligu v tímoch z okresu
Topoľčany, ktorá je jednoznačne kvalitnejšia a divácky atraktívnejšia. Preto najväčšou motiváciou mužstiev z majstrovstiev
okresu je prebojovať sa do tejto súťaže a zotrvať v nej. Veríme, že
naši chlapci sa v ďalšom ročníku posnažia maximálne zabojovať
o popredné miesta a vybojovať po dlhšej dobe postup do vyššej
súťaže. Srdečne touto cestou pozývame divákov na zápasy v
nasledujúcej sezóne 2016/2017 a veríme v plnú podporu, lebo
skutočný fanúšik fandí nielen pri výhrach, ale v každom zápase
bez rozdielu konečného výsledku. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa snažia pomáhať rozvíjať futbal v OFK Prašice!
Dorast U-19
Dorastenci vstúpili na jar do súťaže V. ligy pod vedením
nového trénera Jana Meluša a snahou bolo si udržať 9. miesto v kvalitnej konkurencii mladých nádejných hráčov. Trénera
však postavili do pozície, kedy musel svojich hráčov naháňať,
aby prišli na tréning a samotný zápas, kedy dôvodom absencie
neboli zranenia ani iné povinnosti, ale nepochopiteľná lenivosť a nezáujem o futbal. Mužstvo získalo celkovo 38 bodov a

Por. Družstvo - dorast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

OŠK Lehota
MFK Alekšince
TJ Slovan Zbehy
FK Močenok
TJ Slovan Čeľadice A
TJ Družstevník Jacovce
“Združenie FC Výčapy - Opatovce” D
TJ Oponice A
OFK Solčany
OFK obce Prašice
FC Kráľová nad Váhom A
TJ Slovan Bojná
ŠK Veľké Zálužie
FC Neded
OFK 1948 Veľký Lapáš
FK Janíkovce

Z V R P Skóre Body
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

24
22
20
16
14
13
14
12
11
11
11
10
8
8
8
6

3
1
5
1
4
6
2
7
6
5
3
4
7
4
1
5

3
7
5
13
12
11
14
11
13
14
16
16
15
18
21
19

166 : 55
121 : 54
139 : 48
78 : 61
74 : 60
66 : 69
66 : 72
56 : 49
61 : 60
52 : 75
54 : 68
57 : 115
52 : 83
42 : 101
69 : 128
36 : 91

75
67
65
49
46
45
44
43
39
38
36
34
31
28
25
23

umiestnilo sa na 10. Mieste, čo sa dá pokladať stále za úspech.
Posledné kolo nastúpilo mužstvo Prašíc s nízkym počtom
hráčov a po zranení jedného z nich bol zápas kontumovaný
v prospech súpera, čo viedlo k tomu, že v ročníku 2016/2017
sa naši dorastenci nepredstavia v žiadnej súťaži. Treba veriť, že
v mladších ročníkoch nám vyrastajú hráči, ktorí nezanevrú na
futbal a za pár rokov budú platnými hráčmi A-mužstva.

Por. Družstvo - prípravka
1
2
3
4
5
6
7

TJ Zlatý Klas Urmince
TJ Slovan Bojná
OFK obce Prašice
OFK Veľké Ripňany
TJ - ŠK Radošina
TJ Družstevník Jacovce
TJ Nemčice

Z V R P Skóre Body
12
12
12
12
12
12
12

9
9
7
7
4
2
1

2
1
1
1
1
0
0

1
2
4
4
7
10
11

88 : 12
68 : 11
57 : 21
39 : 42
24 : 58
16 : 66
10 : 92

29
28
22
22
13
6
3

Prípravka U-13
Jarná časť sezóny opäť patrila našim malým futbalistom z
prípravky, ktorí svojou hrou bavili trénera, rodičov a pár oddaných divákov. Na ich hre bol viditeľný progres a to potvrdili
aj tretím miestom vo svojej skupine, kde sa majstrom okresu
stalo mužstvo Urminiec. Podľa slov trénera Michala Konštiaka tím počas celej sezóny napredoval a zlepšoval sa, celkovo
získal 22 bodov v 12 zápasoch. Tréner disponuje širokým kádrom a to prispelo k tomu, že v sezóne 2016/2017
sa opäť v súťaži žiakov objaví
prašické mužstvo. Všetkým
želáme veľa športových
úspechov. Taktiež ďakujeme rodičom, trénerom,
vedeniu a divákom za
podporu našich najmenších futbalových talentov.
Mgr. Jozef Grznár

11
11

Spoločenská
Spo
olo
oče
ensk
ká kr
kronika
ron
nik
ka obce
obc
ce Prašice
Prraššice
e za
za I. polrok
polro
ok 2016
20116
Štefan Dorušiak
a manž. Janka, rod. Kovačiková
Blahoželáme a prajeme ešte veľa spoločne
prežitých rokov v zdraví a v láske!

99
František Boháčik
(najstarší občan Prašíc)
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme!

Manželstvvo uza
zavvre
elii
Vladimír Zdychavský
a Daniela Grznárová
Daniel Kišac
a Monika Molnárová
Mário Grznár
a Adriána Drengubiaková
Mgr. Jozef Grznár
a Ing. Elena Kubričanová
Ing. Róbert Sághy
a Jana Páleniková
Peter Chmelár
a Iveta Grznárová
Juraj Paulík
a Mária Čajová
Ľuboš Horák
a Mgr. Lucia Pokusová
Lukáš Calaj
a Monika Bucová
Prajeme veľa krásnych chvíľ
na spoločnej ceste životom!

Strieb
borné
é svadby
25 rokov manželstva
Peter Kuka
a manž. Jana, rod. Palušová
Peter Beňo
a manž. Veronika, rod. Vatrsková
Pavol Dúcky
a manž. Danka, rod. Mráziková

Narodili sa
Živvotné jubile
eá
60
Vladimír Malina
Jozef Urík
Hedviga Kauzalová
Katarína Prišticová
Július Gál
Eduard Ďurík
Viera Miková
70
Jozef Stanko
Albín Ondruška
Ladislav Ondrejka
Ernest Macko
Lýdia Grmanová
Ida Kišacová
Mária Orelová
Ladislav Grežďo
Vojtech Grznár
Oľga Laciková
Mária Bruchatá
Marta Grežďová
Oľga Bartová
80
Mária Palušová
Valeria Hrutková
Ján Ríz
Valéria Lukešová
Jozef Kišac
90
Mária Poláková

Matúš Novotný
Patrik Streďanský
Adam Lacika
Roman Okša
Leo Haring
Patrik Mrázik
Karolína Okšová
Natália Kučerková
Deťom želáme krásne detstvo,
plné lásky, šťastia a zdravia.

Navždy nás opu
p stilli
Lídia Neumanová
Anton Novotný
Oľga Naštická
Janka Bajzíková
Ing. František Uhlár
Milan Báleš
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú
primnú sústrasť.

92
Mária Bajzíková
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