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Váž. spoluobčania,
prihováram
sa
vám opäť v týchto
čarovných
predvianočných
okamihoch. Po roku
uponáhľaných
dní
prišiel čas Vianoc. Je
to čas výnimočný, sviatočný a neprekonateľný. Čas, kedy sa snažíme spomaliť denný kolobeh povinností, kedy
v príjemnom teple domova, čarovných
vianočných kolied a rozprávok sadáme
k stolu s našimi rodinami a priateľmi,
aby sme si popriali vzájomnú lásku, úctu

a pospomínali na všetko, čo sme v priebehu roka zažili. Mnohí si isto v týchto
okamihoch spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už nie
sú medzi nami. Pri stole zostalo prázdne
miesto a v srdci obrovský žiaľ, ktorý zahojí snáď iba čas...
Snažme sa v tomto vianočnom čase
pomáhať a byť na blízku všetkým, ktorí
to potrebujú. Nemusia to byť vždy len
hmotné dary. K tomu, aby sme niekomu
pomohli, alebo ho potešili stačí i vľúdne
a láskavé slovo.
Aj spisovateľ Gore Vidal napísal, že minulosť je jediným miestom na svete, kde
sa cítime dobre, lebo už bola, už sa nič

nemôže stať… Práve pre túto istotu vyberáme z koša prežitého zväčša to, čo
teší a odhŕňame bokom, čo zabolelo.
Do nastávajúceho roka 2017 vám prajem veľa zdravia, šťastia, pohody a lásky
v kruhu vašich najbližších.
Býva zvykom, že na konci roka bilancujeme.
Preto aj mi vám predkladáme, čo sa
v minulých mesiacoch udialo v našej
obci, čo sa podarilo a čo máme naplánované v budúcom roku.
E. Nemešová
starostka obce
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Pod gaštanicou bolo 859 ton odpadu
Napriek tomu, že obec neustále vynakladá nemalé finančné
prostriedky na vývoz netriedeného veľkoobjemového odpadu, nezodpovední občania sa ho zbavujú vývozom do jarkov
a lesov, čím natrvalo znečisťujú životné prostredie. Aj v lokalite „Pod gaštanicou“ vznikla obrovská skládka, ktorá sa ďalej
rozširovala. Nebolo v silách obce odstrániť ju na vlastné náklady.

Práce na odstraňovaní čiernej skládky Pod gaštanicou

Uvítali sme preto výzvu Environmentálneho fondu „Vyčistime Slovensko“, ktorý poskytol obci nenávratný finančný
príspevok vo výške 57 000 €. Celková likvidácia tohto odpadu
stála 60 536,41 €. Spolufinancovanie obce bolo 5%. Zo skládky bolo odvezených 280 t veľkoobjemového odpadu a 579 t
stavebného odpadu. V záujme toho, aby bezohľadní ľudia
opätovne neznečistili túto krásnu lokalitu našej obce, bude
monitorovaná a neustále kontrolovaná. Každé prichytenie
bude tvrdo sankcionované.
Budovanie kanalizácie pokračuje
Pokračuje budovanie splaškovej kanalizácie na ul. Studničná a Nemečkovská cesta. Na projekt obec žiadala dotáciu
z Environmentálneho fondu vo výške 280 000 €, avšak získali
sme iba 180 000 €. Takže časť kanalizácie na ul. Studničná a na
„Cigánčine“ bude budovaná v ďalšej etape. Spolufinancovanie
obce na tejto stavbe je vo výške 5%. Výstavba kanalizácie v našej
obci je vzhľadom na členitosť terénu veľmi náročná. Odpad sa
sústreďuje v prečerpávacích staniciach a výtlačným potrubím
sa potom odvádza do ČOV. Prevádzka prečerpávacích staníc je
pre obec finančne veľmi náročná. Je nevyhnutné, aby sa rodinné domy v tých častiach obce, kde je kanalizácia vybudovaná,
na túto kanalizáciu napájali. Všetkým by nám malo záležať na
ochrane životného prostredia.
pokračovanie na str. 2

Z práce poslancov
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo od posledného
vydania Prašických noviniek tri krát.
Dňa 10.8.2016 poslanci:
Schválili:
• použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej výške 67 008,07 € na úhradu nákladov
na realizáciu investičných akcií Rozpočtové opatre
nie č. I/2016
• Rozpočtové opatrenie č. VI/2016 s nasledovnými
zmenami - poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný
hasičský zbor Prašice vo výške 1000 € z rozpočtu
obce
Dňa 26. 10. 2016 poslanci:
Schválili:
• Rozpočtové opatrenie č. IX/2016 s nasledovnými
zmenami Rozpočtové opatrenie č. III/2016
• VZN č. 4/2016 o vykonávaní niektorých ustanovení
zákonaosociálnychslužbáchastanovenívýškyúhrad
za sociálne služby poskytované obcou Prašice
• Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Prašice
• Dodatok č.1 k VZN č.2/2015 – Prevádzkový poriadok
pohrebiska v obci Prašice
• inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce za rok 2016 v zmysle zákona o účtovníctve č.
431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
• vyradenie kníh z Obecnej knižnice Prašice v celkovom
počte 68 kusov
• zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku
obce Prašice /suterén Obecného úradu - bývala Pizzéria/ v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov. Budova je vedená
na LV č. 1526 parc. č. 198/5.
• predaj pozemku v sume 1 148 €
• kúpu pozemku potrebného pre budovanie prístavby
materskej školy od Jozefa Mitického, vo výmere
235 m² za dohodnutú cenu 1 175 €.
Vzali na vedomie:
• správu o plnení uznesení OZ
• správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
v zmysle §2. ods. 1a vyhlášky Ministerstva školstva
SR č. 9/2006 Z.z.
• stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovým opatreniam č. VII/2016, č. VIII/2016 a č. IX/2016
• Rozpočtové opatrenie č. VII/2016 a č. VIII/2016
• správy hlavnej kontrolórky obce Prašice z kontrolnej
pokračovanie na str. 3
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Výstavba kanalizácie na Nemečkovskej ulici
pokračovanie zo str. 1

Pripravené projekty:
Chodník pre peších na ul. 1. mája k cintorínu
Výstavba chodníka pri štátnej ceste smerom k cintorínu je z hľadiska
bezpečnosti chodcov jednou z najpotrebnejších. Jestvujúca cestná priekopa bude nahradená odvodňovacím
systémom. Na ňom bude vybudovaný chodník. Povrchové vody tečúce
v cestnej priekope nad vjazdom do
cintorína budú zachytené do objektu
sústredeného vtoku a budú odvedené
novovybudovaným priepustom naprieč
vozovkou cesty III/1728 do potrubia terajšej dažďovej kanalizácie. Výstavbou
chodníka vzniknú zároveň dva osvetlené priechody pre chodcov. Finančný
náklad stavby podľa rozpočtu je 33 710 €.
Kotolňa pre základnú školu
Účelom opravy plynovej kotolne
a rozvodov vykurovania je zníženie
emisií pri výrobe tepla v kotolni ZŠ s MŠ
Prašice. Oprava kotolne je navrhnutá
výmenou existujúcich plynových kotlov
a prispôsobením existujúcich rozvodov
k novej technológii riadenia vykurovacích okruhov. Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia bude riešená
výmenou existujúcej sústavy ústredného kúrenia v objekte základnej školy, výmenou existujúcich uzatváracích
ventilov na vyhrievacích telesách v objekte družiny a v telocvični a doplnením
chýbajúcich telies a rozvodov v objekte telocvične. Predpokladaný finančný
náklad stavby je 215 000 €.
Prístavba materskej školy
Obec sa zapojila do Výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie projektových
zámerov, v rámci ktorej je možné získať
nenávratnú finančnú pomoc až do
výšky 95 % z oprávnených nákladov
na investície do objektov materských
škôl. Projekt rieši dvojpodlažný objekt
s rovnou strechou. Na prvom nadzem-

nom podlaží (NP) je nevrhnutá kuchyňa
a jedáleň pre žiakov MŠ a pre žiakov ZŠ
a na druhom NP bude umiestnená trieda pre deti MŠ, spálňa, šatňa, sociálne
zariadenie a technická miestnosť.
Zateplenie kultúrneho domu
Úspešným projektom je Energetická
úspora vo verejných budovách podporovaná Environmentálnym fondom,
vďaka ktorému dôjde k oprave zatekajúcej strechy kultúrneho domu,
k výmene okien a dverí a zatepleniu
stavby s celkovým nákladom 198 000 €.
Sociálne služby
V priebehu celého roka obec poskytovala pre svojich obyvateľov rôzne
formy sociálnej pomoci. Opatrovateľská
služba bola poskytovaná pre 6 obyvateľov, o ktorých sa starali 4 opatrovateľky. Náklady obce na túto službu
boli v roku 2016 vo výške 8 050 €.
Stravovanie dôchodcov v našej obci
využíva priemerne 30 občanov. Mesačne obec prispieva na túto formu
pomoci sumou cca 190 €. Jednorazová
výpomoc bola poskytnutá 2 občanom
vo výške 250 €.
Pri príležitosti „Októbra – mesiaca
úcty k starším“ boli pre 428 dôchodcov
poskytnuté finančné poukážky á 5 €
v celkom náklade 2 140 €.
Obci sa v tomto roku podarilo získať aj
dotácie z Nitrianskeho samosprávneho
kraja
- na podporu organizovania športového dňa pre deti MŠ
450 €
- na organizovania podujatia „Veteráni
na Duchonke „
350 €
- pre Obecný futbalový klub na športové náčinie
450 €
- Pre Folklórnu skupinu Prašičan na nákup čižiem
500 €.
E. Nemešová
starostka obce
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O separovaní odpadu sa už veľa
popísalo v našich novinkách a počúvate o ňom vo všetkých médiách. Nový
zákon o odpadoch č. 79/2015 okrem
iného ukladá všetkým obciam zabezpečiť separovanie odpadu. Naša obec je
v tomto smere v predstihu oproti iným
obciam, ktoré nie sú členom Ponitrianskeho združenia pre separovaný zber
a nakladania s odpadom.
V Prašiciach triedime len na 18,4 %
Triedením odpadu sa predpokladá
spomalenie rastu komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke. Cena za
ukladanie zvyškového komunálneho
odpadu na skládku bude neustále rásť.
Od polovice roka 2017 by to malo byť
o 30 až 50 %. Je preto nevyhnutné, aby
občania zodpovednejšie pristupovali
k jeho triedeniu. Po vyhodnotení triedenia odpadu za rok 2015 sa zistilo, že
naša obec separuje odpad iba na 18,4%,
čo je nepostačujúce. Toto percento by sa
malo zvýšiť minimálne na 20 %.
Apelujem preto na všetkých obyvateľov, aby do zvyškového odpadu

ukladali iba odpad, ktorý sa už nedá
vytriediť. Priznajme si, že naše triedenie
by mohlo byť oveľa lepšie a mali by sme
sa chovať zodpovednejšie. S lenivosťou
ďaleko nezájdeme !
Prepálené oleje patria do červenej
nádoby
Služba triedenia odpadu sa zvyšuje
o jedlé oleje. Občania môžu prepálené
jedlé oleje priniesť na zberný dvor (zatiaľ
dvor bývalého obecného úradu) v uzatvorených PET fľašiach do pripravenej
červenej nádoby.
Od 1. januára. 2017 obec pristupuje k zvýšeniu poplatku za osobu
a kalendárny rok na sumu 17 € za
likvidáciu tuhého odpadu u fyzických
osôb s trvalým, alebo prechodným
pobytom v obci Prašice a na 20 € za
rekreačnú chatu fyzickej osoby (nie
na podnikanie) v rekreačnej oblasti
Duchonka.
E. Nemešová
starostka obce
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MUDr. Miroslava Mikušová zo zubnej ambulancie oznamuje občanom Prašíc, že
počas dovolenky v predvianočných a vianočných dňoch od 22.12.2016 do 8.1.2017
bolestivých pacientov ošetria lekári podľa nasledovného rozpisu:
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Bolestiví pacienti budú ošetrení v čase od 7.30 do 15.00 hod. V sobotu, v nedeľu
a vo sviatok je zubná pohotovosť v Nitre na ul. Špitálska 6 v čase od 8.00 do 13.00
hod. Zubné rtg. pracovisko Poliklinika Topoľčany bude pracovať: 19.12., 20.12.,
21.12., 30.12. 2016, 2.1. a 3.1. 2017 od 8.00 do 12.30 hod.
S. Dojčárová

pokračovanie zo str. 2

činnosti
• žiadosť Jany Bobockej o prenájom obecných priestorov - kuchyne a skladu v budove kultúrneho domu
• informáciu o kontrole zmluvy č. 0180/2004 na stavbu
BD 13 Bj+8 Bj, ktorú vykonali zamestnanci Okresného úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky
dňa 8.8.2016
Vyhoveli:
• protestu prokurátora číslo Pd 118/16/4406-2 kVZN č.
3/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby
a spôsobe určenia výšky úhrady.
Dňa 14.12.2016
Schválili:
• výšku nájomného pre ATC Duchonka pre rok 2017 vo
výške 3 000 €
• Rozpočtové opatrenie č. X/2016
• Programový rozpočet na rok 2017 a na roky
2018,2019
• Dodatok č.1 k internej smernici č. 1/2011 o poskytovaní príspevku k stravovacej jednotke a poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
• VZN č.5/2016 o určení podrobností financovania
a výške finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa v MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Obce Prašice
• Dodatok č.1 k VZN č.6/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
• nájomnú zmluvu nebytových priestorov v budove
OcÚ (bývalá pizzéria) pre Janu Bobockú
• kúpu ďalších pozemkov pre budovanie prístavby MŠ
a jedálne za cenu 5 026 €
• zámer priameho predaja nehnuteľného majetku
obce, a to parc. č. 3192 vo výmere 942 m²
• zámer priameho prenájmu nebytových priestorov
v budove OcÚ (uvoľnený priestor jazykovej učebne)
Vzali na vedomie:
• správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení
OZ
• správu o vyhodnotení LTS 2016 v ATC Duchonka
a správu o príprave novej LTS 2017 v ATC
• správy hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti
• správu audítora za rok 2015
• žiadosť Štefana Pešlu o prenájom nebytových priestorov v budove požiarnej zbrojnice
Zápisnice a uznesenia z rokovaní v celom znení sú
zverejnené na www.prasice.sk.
M. Glos
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V základnej škole očakávajú mierne
zvyšovanie počtu detí
V školskom roku 2016/2017 základnú
školu navštevuje 242 žiakov. Na prvom
stupni je 117 žiakov rozdelených do 7
tried, na druhom stupni 125 žiakov
učiacich sa v 6 triedach. V porovnaní s
minulým školským rokom sa nám znížil
počet žiakov o dvoch. Našu školu opustilo 30 deviatakov, z ktorých sa 2 umiestnili na gymnáziách, 12 na stredných
školách s maturitou a 16 na stredných
odborných školách. Do prvej triedy nastúpilo 28 prvákov, ktorí sú rozdelení do
dvoch tried. Predpoklad pre budúce
školské roky je však mierne zvyšovanie
počtu detí.
Od minulého školského roku sme
predĺžili pre deti čas pobytu v školskom klube do 16.30 hod. a zriadili sme
tiež ranné oddelenie v čase od 6.30 do
7.15 hod. Deti si môžu svoje schopnosti rozvíjať v 17 záujmových krúžkoch,
pracujúcich v popoludňajších hodinách
na našej škole pod vedením skúsených
vedúcich z rady učiteľov, ale i občanov
našej obce.
Školský klub sa presťahuje do zrekonštruovaných priestorov
S ohľadom na to, že rešpektujeme nariadenia Ministerstva školstva o maximálnom počte žiakov v triedach, sme sa
ocitli v situácii, že máme nedostatok
učební , a preto sme nútení pristúpiť k
rekonštrukcii budovy bývalých dielní nachádzajúcich sa v areáli školy, kde bude
od budúceho školského roku zriadený
školský klub detí. Tým dosiahneme, že
sa nám v budove uvoľnia dve učebne
- triedy pre budúcich prvákov. Keďže
budovu starých dielní musíme uviesť
do prevádzky do septembra 2017, s rekonštrukciou sme už začali. Do konca
kalendárneho roka vymeníme okná a
strešnú krytinu a v jarných mesiacoch
budeme pokračovať rekonštrukciou interiéru a vybudovaním sociálnych zariadení. Celá prestavba bude financovaná z

Zo starých dielní bude školský klub detí

vlastných zdrojov školy a obce.
Po ukončení vykurovacieho obdobia
v jarných mesiacoch sa začne tiež komplexná výmena vykurovacieho systému,
vrátane kotlov a radiátorov. Upravovali
sme tiež areál školy.
Novinky v areáli školy
Od júna nám pred vchodom školy
stojí nový altánok určený pre žiakov,
kde môžu čakať na dopoludňajšie i
popoludňajšie vyučovanie. Altánok je
zabezpečený internetovým wifi - signálom, takže je využiteľný aj pri vyučovaní.
Bol financovaný z rozpočtových peňazí
školy, z rozpočtu Rodičovského združenia a s pomocou sponzorov. Týmto by
sme sa chceli poďakovať firme Betónové
potery Martinček, firme Betónové potery
Ďurík, firme Mason - požičovna stavebného náradia, Márii Sondorovej a projektantke Regine Štefkovičovej.
Ďalej sme v areáli zriadili parkovisko
pre zamestnancov školy, keďže bol problém s obsadzovaním parkovacích miest
na obecných parkovacích plochách.
Futbalisti majú telocvičňu zdarma,
pomôžu?
Telocvičňa školy, ktorá slúži v dopoludňajších hodinách žiakom, je v

popoludňajších hodinách k dispozícii
širokej verejnosti na rôzne športové záujmové aktivity. Pre členov futbalového
klubu Prašice prenajímame telocvičňu
zdarma pre všetky vekové kategórie, dúfajúc, že nám v budúcnosti brigádnicky
pomôžu napr. pri vyššie spomenutej rekonštrukcii školského klubu.
Pre deti sme do vestibulu školy umiestnili prenajatý mliečny automat, kde
si môžu zakúpiť za výhodné ceny štátom
dotované mliečne výrobky a cereálie.
Počítačové vybavenie čaká na obnovu
V blízkej budúcnosti nás čaká obnova
počítačov a výpočtovej techniky z dôvodu starnutia a opotrebovania. Už v tomto
školskom roku sme vyčlenili z rozpočtu
Rodičovského združenia finančnú čiastku na výmenu a opravu dosluhujúceho
počítačového vybavenia. Naším úsilím
je zabezpečiť čo najkvalitnejšie podmienky pre deti na vyučovanie a ich príjemné trávenie voľného času. Veríme, že
ak bude spolupráca s Obecným úradom
Prašice a Rodičovskou radou na takej
úrovni ako doteraz, naše predsavzatia sa
stanú skutočnosťou.
Mgr. Miloš Mik
riaditeľ ZŠsMŠ Prašice.
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Koľko nás je?
Materská škola v Prašiciach v šk. roku
2015/2016 privítala 68 detí. Najmenších
3-4 ročných detí je v triede 20, výchovno-vzdelávací proces vedú učiteľky D.
Priesolová a I. Štefkovičová. Stredných
4-5 ročných detí je v triede 24, vedú
4

ich učiteľky L. Režová a D. Dolinková.
Predškolákov je v triede 24, tento rok
výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú učiteľky Ľ. Psotná a V. Dovalová.
Záujem o umiestnenie detí do materskej školy je však vyšší. Z kapacitných
dôvodov sme nemohli prijať 12 detí.

Krúžok anglického jazyka vedie učiteľka Eva Addová a navštevuje ho 30 detí.
Hudobný krúžok pod vedením učiteľky
Magdalény Porubskej navštevuje 17 detí.
Jeseň – pani bohatá
Každodenný
výchovno-vzdelávací
pokračovanie na str. 5

pokračovanie zo str. 4

proces máme spestrený mnohými aktivitami, na ktoré sa naše deti veľmi tešia.
Na jeseň, keď príroda zažiarila pestrými
farbami listov a plodov, sme pripravili tvorivú dielňu – Jeseň pani bohatá.
Rôzne prírodniny ako tekvice, zemiaky,
gaštany, listy ožili v rukách našich detí,
mamičiek, ockov či babičiek. Zmenili sa
na krásne rozprávkové bytosti, ktorými
sme si vyzdobili škôlku a jej okolie. Ďakujeme všetkým.
Mesiac október sme venovali úcte
k starším. Deduškovia a babičky žijú
s nami v našich rodinách, no my si uctievame aj tých, ktorí žijú v našom
susedstve v domove dôchodcov. Dobre sa poznáme, lebo sa stretávame
vonku pri pravidelných prechádzkach
v našej spoločnej záhrade. Rozprávame sa, tešíme ich svojou
prítomnosťou. Navštevujeme
ich počas sviatku matiek, na
Vianoce, spievame im pri
vynášaní Moreny, tancujeme
v karnevalových maskách.
Tento rok pri príležitosti
20.výročia založenia Domova
dôchodcov v Prašiciach sme
si pre starčekov a starenky pripravili program plný básní, scénok, ľudových piesní a tancov.
Páčili sa im aj naše kroje, ktoré
im možno pomohli zaspomínať
si na mladosť. So záujmom sledovali celý program, smiali sa,
tlieskali, no vypadla im z očí
i nejedna slza od dojatia.
„Za srdiečko plné lásky i za
všetky vaše vrásky ...“ znelo
z úst najmenších, ďakujeme
a srdečne blahoželáme.

Už vieme, čo je prvá pomoc
V novembri sme besedovali s členmi
Červeného kríža z Topoľčian. Rozprávali
nám ako si máme chrániť svoje zdravie
a ochraňovať kamarátov. Názorne predvádzali ošetrovanie rôznych poranení,
učili nás privolať a poskytovať prvú pomoc. Ošetrovanie sme si mohli vyskúšať
aj my na figuríne. Išlo nám to celkom dobre, lebo so záchranármi sa stretávame
dvakrát ročne.
Veľkú radosť nám urobilo aj divadielko
Dúha, ktoré nás potešilo rozprávkou
O múdrej mamičke.
Zdravie, šťastie, pokoj svätý
vinšujeme vám
A prišiel čas radostný, vianočný, napiekli sme medovníčky, privítali Mikuláša. Bolo že to radosti, keď prišiel len

s anjelom. Pochválil nás, poprial a obdaroval.
Na Vianoce, najkrajšie sviatky v roku,
pripravujeme štedrú večeru so všetkým čo k nej patrí. „Zdravie, šťastie,
pokoj svätý vinšujeme vám ...“. Vianočný
stromček, sviatočne prestretý stôl pre
celú našu škôlkarskú rodinu. Štedrá
večera sa začne hádzaním orieškov do
kútov, oblátkami s medom, cesnakom,
jablkami, makovými pupákmi, či medovým krížikom na čelo, aby sme boli
sladkí ako med. Nebudú chýbať, ani
darčeky pod stromčekom.
V novom roku nás čaká fašiangový
karneval, vynášanie Moreny, súťaž v recitovaní Mám básničku na jazýčku, besiedka pre mamičky, týždeň detských radostí
a ďalšie aktivity.
D. Dolinková

Deti z materskej školy v domove dôchodcov v Prašiciach
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Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Boha a v ňom všetkých ľudí, v ten deň sú Vianoce. Keď sa usiluješ
podať ruku tomu, kto Ťa urazil, vtedy sú Vianoce. Keď vieš prijať od iných láskavé slovo a úsmev, v tej
chvíli sa začínajú Vianoce. Keď sám rozdávaš úsmev, milé slovo, máš porozumenie pre iných, sláviš Vianoce. Keď uľahčíš námahu, venuješ mu pozornosť, v duši sláviš Vianoce. Kedykoľvek počuješ volanie Pána,
ktorý potrebuje pomoc v trpiacich, chorých, opustených, jasaj od radosti, lebo prežívaš Vianoce. Keď sa
včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo, nepriaznivú poznámku, ďakuj za Vianoce vo svojom srdci.
Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru, nájdeš dieťa zavinuté do plienok a jeho matku. Prežívaš s nimi
Vianoce. Keď povieš Pánovi ochotne a veľkodušne „áno“, vtedy približuješ nebo k zemi a napomáhaš, aby
v celom svete nastali Vianoce. Keď svojím životom a skutkami spievaš „Sláva Bohu na výsostiach“,
vtedy trvajú v Tvojom srdci Vianoce.
Požeehn
nanéé vian
noččné sviattky a šťa
ťastný Novýý rok
k váám prajje Joozeff Čerrnák
k.
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Milí priatelia,
opäť sú tu najkrajšie sviatky v roku,
kresťanské Vianoce. Ako vždy prinášajú
svoju nostalgiu spojenú s naším detstvom, smútok za všetkými, ktorí ich už
s nami nemôžu sláviť, ale aj vďačnosť
z toho, že nám je dopriate prežívať
atmosféru Božej lásky, betlehemského svetla, rodinnej pohody
a ľudskej radosti.
Zo života sv. Matky Terezy je
známa udalosť, ako so spolusestrami raz navštívila akéhosi
opusteného muža, ktorý mal v izbe
veľký neporiadok. Keď mu chceli
trochu poupratovať, tak sa veľmi
zdráhal, ale napokon súhlasil. Pri
upratovaní našli starú, veľmi cennú lampu. Matka Tereza, ukazujúc
mužovi lampu, sa ho spýtala: „Aj si
ju niekedy zapálite?“ „Načo?“ – odpovedal starec – „Veď ku mne nikto nechodí.“
Matka Tereza na neho naliehala: „Sľúbte
mi, že keď vás znova navštívia moje sestry, tak si lampu zapálite.“ A starý muž jej
to ochotne sľúbil.
Po nejakom čase priniesli sestry Matke
Tereza odkaz od starca: „Povedzte je, že

svetlo, ktoré zapálila v mojom srdci, stále
svieti.“
Počas Adventu sme každý deň
zapaľovali svetlo na adventnom venci. To
nás vyzývalo zapaľovať ho v našej duši.
Myslím tým svetlo viery a každodenného dobra venovaného našim blížnym.

Zapaľovali sme svetlo v sebe, aby sme v
Advente neblúdili tmou zbytočného
zhonu, tmou prázdneho konzumu, tmou
ľahostajnosti voči všetkému alebo tmou
sebeckého šťastia. Svetielko viery nás
privádzalo aj do chrámu, aby sme boli
bližšie k ľuďom a k ich srdciam. Ono nás
vyzvalo neprežarovať tmu iba hmotným

svetlom, trblietajúcimi sa hviezdami
a girlandami, ale úprimným úsmevom,
dobrosrdečnosťou a radosťou z daru
betlehemského Dieťaťa.
Vieme, že kto verí a hlási sa ku
kresťanským
hodnotám,
nebude
uchránený od zlého vo svete, ale bude
môcť všetko vnímať vo svetle
Betlehema. Preto je tak dôležité
si každý deň zapáliť svetlo drahocennej lampy, to jest svetlo viery
a lásky vo svojej duši.
Už spomínaná sv. Matka Tereza
kdesi píše: „Keď som bola mladá,
myslela som si, že mojím poslaním
je obracať ľudí na vieru. Dnes viem,
že mojím poslaním je milovať.“ Vianočné sviatky nám pripomínajú, že
Láska je podstatou viery aj života.
Milí priatelia, zo srdca Vám všetkým prajem dar živej viery i zážitku
Božej lásky a dobroty. V tradičnom prianí požehnaných Vianoc Vám želám aby
svetlo lásky vo Vašom živote bolo vždy
silnejšie ako tma a temnota.
Štefan Kováč Adamov
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Uplynulo už 20 rokov, keď
sme v našej prašickej farnosti
organizovali púť do Lúrd, Santiaga de Compostela a Fatimy.
Desaťdňovú púť sme absolvovali počas letných prázdnin
od 10. do 20. júla 1996. Púť sa
začala v stredu 10. júla. Prvá
zastávka sa konala večer v talianskom meste Padova, kde
sme si pozreli Baziliku sv. Antona, „svätca zázrakov“. V noci
sme sa ešte loďou previezli po
Benátkach a navštívili Námestie sv. Marka. Z Benátok sme
odchádzali o 1.00 hod.
Ráno sme vstúpili do
hlavného mesta Lombardie Milána. V mohutnej gotickej
Katedrále Narodenia Panny
Márie sme slávili sv. omšu.
Už popoludní sme sa tešili z kúpania v Stredozemnom mori v stredisku San
Remo. Bola to príjemná
zastávka, ktorú sme využili

na oddych, kúpanie a plážový
volejbal. Na večer sme
pokračovali ďalej. Prešli sme
mestom kasín - Nice a po celonočnej jazde sme ráno pricestovali do slávnych Lúrd vo
Francúzsku. Cez víkend sme
v Lurdoch absolvovali bohatý
duchovný program. V nedeľu
po sv. omši v podzemnej Bazilike sv. Pia X. sme sa s Lurdami
rozlúčili a pokračovali v ceste
do Španielska.
Večer sme už stáli na brehu
Atlantického oceána. Cez noc
sme pokračovali do hlavného
mesta Galície - Santiaga de
Compostela, kde sa uctievajú relikvie apoštola Jakuba, patróna nášho farského
kostola a farnosti. Už zďaleka
nás vítali veže starobylej Katedrály sv. Jakuba. Nevedeli
sme sa vynadívať na okázalú
fasádu katedrály, ktorá predstavuje klenot španielskeho
pokračovanie na str. 7
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Socha sv. Jakuba na priečelí katedrály v Santiagu de Compostela

pokračovanie zo str. 6

baroka. Po sv. omši a prehliadke chrámu sme pokračovali
do Portugalska a cez Porto
do samotnej Fatimy, kde sa
v roku 1917 zjavila Panna
Mária trom deťom. V podvečer sme sa ubytovali, posilnili večerou a na chvíľočku sa
prešli pútnickým mestečkom.
Na ďalší deň sme navštívili snehobielu Baziliku Panny Márie Ružencovej, v kaplnke sme slávili sv. omšu
a popoludní sme vyrazili na
pláž, kde sme sa v mori plahočili až do večera. Krásny

slnečný deň sme zakončili na
námestí Cova da Iria. Pri Kaplnke Zjavenia sme sa zapojili
do medzinárodnej modlitby
sv. ruženca spolu s ostatnými
pútnikmi, ktorí sa práve v ten
večer nachádzali vo Fatime.
Po ruženci nasledovala ešte
sviečková procesia so sochou
Panny Márie Fatimskej cez
celé námestie. Na druhý deň
– v stredu 17. júla – po rannej
sv. omši sme už nabrali kurz
smerom domov cez Lisabon
a Madrid.
Vo štvrtok sme mali
zastávku v Barcelone, kde nás

ohúrila nádherná katedrála
La Sagrada Familia. Fanúšikovia športu sa ešte mohli pokochať pohľadom na slávny barcelonský olympijský štadión,
ktorý bol v roku 1992 dejiskom letných olympijských
hier. Posledný úsek cesty sme
prešli cez Francúzsko, Lichtenštajnsko, až sme nakoniec
šťastlivo dorazili do Prašíc.
Bol to jedinečný pútnický
zájazd, na ktorom sa zúčastnili skvelí ľudia. Ja osobne
mám na túto púť len tie najkrajšie spomienky, ktoré ani
po rokoch nevybledli. Zacho-

val som si v archíve aj videozáznam z tejto cesty,
ktorý zabezpečila účastníčka
púte pani Terka Naštická.
V roku 2016 som s mojimi veriacimi z Urminiec
a zo Štitár opäť navštívil
Fatimu a Santiago de
Compostela. Po dvadsiatich rokoch som sa vrátil na
tieto úžasné pútnické miesta. Zvlášť pri hrobe sv. Jakuba som v modlitbe pamätal
na všetkých prašických pútnikov, ktorí tam boli so mnou
aj pred dvadsiatimi rokmi.
kňaz M. Janček
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sa povzbudzovab d
li mnohé deti, keď spoločne s rodičmi
prišli 5. decembra na parkovisko pred
Obecným úradom v Prašiciach, aby sa
stretli s Mikulášom, anjelom a čertami. Zababušené v šáloch, rukavičkách
a posmelené rodičmi sa mnohé z nich
postavili pred mikrofón, aby početnému davu zarecitovali a zaspievali ich
obľúbené básničky a pesničky. Čakanie
na stretnutie s rozprávkovými bytosťami si v posledných rokoch nenechalo
ujsť mnoho mladých rodín, ale i starých
rodičov z Prašíc a tento rok sa ich počet
ešte viac rozrástol.
Nadšenie vyvrcholilo príchodom rozprávkového koča s Mikulášom a anjelom. Za nimi sa s námahou hnali čerti,
ktorí sa vo svetle faklí mocovali s ťažkým
nákladom – plným batohom sladkých
balíčkov.
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Mikulášova
úloha.
s prítomnými deťmi vdýchli pravému symbolu
Vianoc – vianočnému stromu svetlo do
jeho konárov a do detských očiek radosť
z očakávania.
Či sa detské predstavy o stretnutí s Mikulášom splnili, to vedia len tí najmenší.
Ak áno, určite ho prídu privítať aj o rok.
Dnes však pre tú správnu atmosféru
urobili všetko možné aj nemožné členovia Komisie kultúry a vzdelávania pri
Obecnom zastupiteľstve obce Prašice.
Veľkú zásluhu na tomto podujatí majú
štedrí sponzori: Hydro s.r.o. Topoľčany,
obec Prašice, Krčma u Draka, zlatníctvo Gold Trade Prašice, Kaderníctvo Eva
Lišková, Coop Jednota Topoľčany, Potra-

l š Pekáreň
ká ň Bahna,
h Reja pco
viny Ivan Paluš,
s.r.o. Topoľčany, Autoservis Lacika , Ginet
Prašice, Kvetinárstvo Iveta Chmelárová ,
Július Lacika Kamenárska výroba, Eduard
Ďurík ml., Pavol Paluš, Autonovotny s.r.o.
Topoľčany, predajňa rozličného tovaru
Doba Prašice, reštaurácia Petrus, Pizza
Jolly Prašice a predajňa Mixík.
Vďaka
nim si mohli všetky deti odniesť domov
bohatý balíček sladkostí. Za podanú pomocnú ruku ďakujeme Tomášovi Okšovi,
Ing. Františkovi Zifčákovi, Ondrejovi
Bajzíkovi, Jurajovi Čakajdovi, Jakubovi
a Matejovi Dojčárovcom, Ing. Kristíne
Šmatlákovej a zamestnancom OcÚ
Prašice.
S. Dojčárová

Húf nedočkavých detí sa konečne mohol stretnúť so svojím Mikulášom, dotknúť sa ho, pohladkať anjela a skryť pred
sadzou nezbedných čertov. A hlavne to
najdôležitejšie – dostať sladkú odmenu.
Z krátka neprišli ani „dospeláci“. Pre
nich naše dôchodkyne pripravili chutný
dospelácky punč a teplý čaj. Tí zimomravejší si mohli zohriať skrehnuté ruky pri
mini vatre, alebo zatancovať na veselé
piesne, ktoré zneli počas celého programu.
V tomto roku pribudla v našich uliciach nová vianočná výzdoba na stĺpoch
verejného osvetlenia. Ale vianočný strom
ešte stále nesvietil. A to bola posledná

Mikuláš mal dvoch pomocníkov
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Už 19 rokov je vďakyvzdanie v Prašiciach spojené s výstavou
obrazov zo semien a plodov našich záhrad. Tento rok o ňu prejavili záujem a členovia štábu RTVS z relácie Slovensko chutí. Na
pozvanie Heleny Beňovej – jednej z našich šikovných kuchárok
prišli do Prašíc a natočili obrázky z interiéru vyzdobeného kostola, ktoré použijú v jednej z častí spomínanej kulinárskej relácie.
Matka Tereza

16.11.2016 sa v telocvični v Prašiciach konala strelecká súťaž
seniorov zo Závady, Prašíc a Jacoviec. Pre Prašice vybojovali
medaile Marian Janček a Ing. Štefan Bariak.

Obec si každý rok pripomína vzácny sviatok
– Október – Mesiac úcty k starším. 16. 10. sa
v kultúrnom programe pri tejto príležitosti predstavili členovia FS Prašičan a FS Modrančanka
z Modranky pri Trnave, ktorej vedúcou je Katarína Rozičová – bývalá učiteľka na ZŠ Prašice. Na
spoločne prežité roky si po skončení programu
zaspomínala s niekoľkými bývalými učiteľmi –
kolegami pri pohostení v KD.
Október - Mesiac úcty k starším

Krásne počasie sprevádzalo účastníkov 8. stretnutia
veteránov na Duchonke. V tomto ročníku súťažilo
o ceny 67 posádok z celého Slovenska.

Prašičaník
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Veľký záujem si v Prašiciach získal Detský spevácky súbor
Prašičaník, ktorý v druhom polroku 2016 pripravil pre
početné obecenstvo tieňový hudobný muzikál „Krabička
plná dobrodružstiev“. Viac ako hodinové vtipné a poučné
predstavenie zanechalo 9. októbra v obecenstve veľmi
dobré ohlasy a získalo si dobré meno v kultúrnom živote
Prašíc. Celý videozáznam hudobného muzikálu si môžete
pozrieť aj na webovej stránke www.prasice.sk v sekcii fotogalérie. Veríme, že sa im aj naďalej bude dariť v premieňaní
originálnych nápadov na úspešné predstavenia.
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Hasičský šport si vyžaduje určitú finančnú podporu
na nákup materiálno-technického vybavenia. Deti,
ktoré navštevujú hasičský
krúžok potrebujú niekoľko
prekážok a pomôcok, akými
sú džberová striekačka, tunel,
prekážky na preskočenie
a podlezenie a v neposlednom rade aj hasičské hadice,
prúdnice, rozdeľovač a aj
ochranné prilby a opasky.
Vďaka
Raiffeisen
banke
a jej projektu na podporu
komunít môžeme deťom
pokúpiť všetky pomôcky,
ktoré budú deti motivovať
k zlepšeniu ich doterajších
výsledkov. V mene mojom
a aj v mene detí patrí Raiffeisen banke, konkrétne pobočke v Topoľčanoch veľké
a úprimné ďakujeme.
Monika Štefkovičová
veliteľka DHZ Prašice
Mladí hasiči z DHZ Prašice s novou výbavou

Návod
N
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„Ak zaviažeš si šnúrky, je
to úspech veľký. Keď učešeš
sa sama, stále si ešte dáma.“
S týmto vtipným mottom
sa od 1. mája 2015 každý
pondelok o 14.00 hod. stretávajú naši aktívni dôchodcovia
vo svojom klube, ktorý sídli
v budove bývalej požiarnej
zbrojnice. Je súčasťou veľkej
Jednoty dôchodcov Slovenska, organizácie, ktorá sa
prostredníctvom okresných
organizácií snaží rozvíjať
rôzne aktivity seniorov.
Klub dôchodcov v Prašiciach je jedným z mála
miest, kde sa v družnej atmosfére schádzajú priatelia, vymieňajú sa recepty,
ochutnávajú domáce koláče,
vyrábajú sezónne ozdoby do
domácností, sušia sa bylinky,
z ktorých sú v zime najlepšie
čaje. Pozornosť sa venuje
aj okrasnej výsadbe v okolí
klubu. Šikovnosť ich rúk cítiť

v každom koláčiku, v porcii vianočnej kapustnice či
fašiangového pohostenia na
obecných podujatiach.

Športové aktivity
Aj po fyzickej stránke sú
naši dôchodcovia aktívni.
Zúčastňujú sa rôznych súťaží

v streľbe zo vzduchovky,
v hode valčekom, v petanque, úspešne reprezentujú
pokračovanie na str. 10

Naše dôchodkyne na Hamfeste v Topoľčanoch 23.9.2016
ponúkli návštevníkom bohatú ponuku tradičných jedál.
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pokračovanie zo str. 9

Prašice na okresných športových hrách a bowlingových
turnajoch. V októbri sa stali
usporiadateľom 1. ročníka
súťaže v streľbe zo vzduchovky. Z týchto aktivít už majú
nemalú zbierku diplomov
a medailí aj vďaka členom ako
sú napr. V. Režo, M. Janček,
Ing. Š. Bariak, I. Palušová, M.
Laciková, M. Novotná, H. Novotná.
A kde je dobrý kolektív,
tam je dôvod na priateľské
stretnutie, tak ako to bolo po
skončení streleckej súťaže,
kedy sa stretli všetci účastníci
aj z družobných obcí, nechýbala veselá pieseň a chutné
pohostenie.

Varili aj pre župana z Nitry
O tom, že šikovné gazdinky
sú aj v prašickom klube dôchodcov, sa mohli presvedčiť
návštevníci
októbrového
Hamfestu v Topoľčanoch. 1.
ročník tohto podujatia organizovala Regionálna rozvojová agentúra so snahou zachovať tradičné jedlá a recepty starých materí pre ďalšie
pokolenia. Fazuľovica so slížami, šúľance s makom, burgyňové pagáče, oškvarkové
prehýbače, kôprový osúch,
kapustové slíže, jablková
štrúdľa či cesnakové koláčiky
– na týchto špecialitách
z prašickej kuchyne si pochutili primátor Topoľčian, župan
Nitrianskeho kraja a mnohí
iní predstavitelia miest a obcí

topoľčianskeho okresu.

členovia klubu.

Výlety obohacujú život klubu
V spolupráci s Klubom
vojenských
dôchodcov
v Topoľčanoch naši seniori navštívili pamätné miesta bojov SNP - vypálené
obce Kľak a Ostrý Grúň,
prezreli si Banskú Štiavnicu
a poľovnícky kaštieľ Svätý Anton.

Ak sa vám, milí seniori
zapáči aspoň jedna zo spomenutých aktivít, určite si nájdite
čas a navštívte Klub dôchodcov v Prašiciach. Ako sami
členovia hovoria: „Náš klub
je síce malý, ale ako vidíte,
veľmi živý. A to aj vďaka starostke obce E. Nemešovej,
ktorá nás ochotne podporuje
a navštevuje naše podujatia. A vďaka aj jej pomoci si
môžeme povedať, že staroba
vie byť krásna a s úsmevom.
Pozývame Vás medzi nás,
aby ste s nami prišli na iné
myšlienky.“

Príjemným zážitkom bola
nočná prehliadka Oponickej
knižnice, pravidelné návštevy
divadelných predstavení v Nitre a v Bratislave a liečebné
pobyty v kúpeľoch. V tomto
roku získali pobyt v Turčianskych Tepliciach a v Číži štyria

M. Novotná, M. Bariaková
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V tomto roku mali členovia Poľovníckeho združenia (PZ) Brezina Prašice plné
ruky práce.
V dňoch 18 - 20. marca 2016 sa
v Kultúrnom dome Prašice konala
výstava trofejí spojená s výstavou prác
detí na tému Príroda očami detí. Ich
súčasťou bola koláž fotografií z prírody.
Výstava začala 18.3.2016 o 9.00 hod. pre
deti zo základných škôl z celého okolia.
Deti si okrem vystavených trofejí mohli
10

pozrieť preparáty leva, levice, alebo obdivovať dlhý krk žirafy a iných trofejí exotických zvierat. Tiež si vypočuli odbornú
prednášku o poľovníctve od Štefana
Hajnoviča, osvetára Oko SPZ Topoľčany
a pozreli video, ktoré v krátkosti zachytáva život a činnosť PZ Brezina Prašice.
Výstava sa skončila v nedeľu odbornou
prednáškou na tému srnčia zver, o ktorú
sa postaral známy český odborník na biológiu a chov srnčej zveri Pavel Scherer.

Tento rok sme nezabudli ani na
deti. 28. mája v Nemečkách i si mohli
zasúťažiť o atraktívne ceny, ochutnať
pravý poľovnícky guláš a tiež vypočuť
prednášku o poľovníctve. Na ich zvedavé otázky odpovedala Ing. Denisa
Grznárová.
10. a 11. septembra sa v našom poľovnom revíri konal 51. ročník vrcholovej
súťaže stavačov Memoriál Jozefa Kadlepokračovanie na str. 11

pokračovanie zo str. 10

ca. Súťaže sa zúčastnilo 16 vodičov
z rôznych kútov Slovenska. O tom, že
nejde o jednoduché skúšky, svedčia aj
výsledky. Až sedem psov ich nedokončilo. Titul všestranný víťaz SR 2016 CACT
si odniesol nemecký krátkosrstý stavač
Cyro spod Agátov s vodičom Ladislavom
Banásom. Veľmi nás teší , že podujatia sa zúčastnil aj vnuk Jozefa Kadleca MUDr. Miroslav Kadlec. Nedá mi
spomenúť aj vodiča Otta Banása,
ktorý sa súťaže zúčastnil vo veku 89
rokov a skončil na štvrtom mieste. Za
úspešný priebeh treba poďakovať
hlavne členom PZ Brezina Prašice
na čele s predsedom Františkom
Palušom, poľovníckemu združeniu Dolinka Veľké Dvorany- Hajná
Nová Ves, poľovníckemu združeniu
Bukovinka Topoľčany, Obecnému
úradu Hajná Nová Ves , Obecnému
úradu Prašice a všetkým sponzorom.
Aj keď sa rok pomaly končí, členovia PZ Brezina Prašice majú plné
ruky práce s prípravou už 52. ročníka poľovníckeho plesu, ktorý sa
bude konať 18. februára 2017. Avšak
v tomto zimnom období je činnosť

našich členov v prvom rade zameraná
na starostlivosť o zver nachádzajúcu
sa v revíri. Preto jednou zo základných
úloh PZ je zabezpečenie dostatočného
množstva kvalitného krmiva pre zver
v čase núdze, aby táto netrpela hladom,
čo by sa mohlo prejaviť nadmerným
úbytkom.

Myslím si, že nielen tieto podujatia,
ale aj činnosť členov PZ Brezina Prašice
občanom ukázali, že poľovníctvo nie
je len o love zveri, ale aj o starostlivosti
o zver a prírodu a o zrode a udržiavaní
priateľstva.
Poľovníctvu zdar.
Z. Danišová

Exotické zvieratá na výstave trofejí

Víťazi Memoriálu Jozefa Kadleca – zľava: Vlastimil Polakovič – II. miesto, vnuk Jozefa Kadleca MUDr. Miroslav
Kadlec, víťaz memoriálu Ladislav Banás, predseda OPK Jozef Beňo, predseda PZ Brezina Ing. František Paluš,
Ladislav Balog – III. miesto, predseda PZ Hajná Nová Ves Ľubomír Koma.
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Detský spevácky súbor PRAŠIČANÍK
vás srdečne pozýva na vianočnú akciu, ktorá sa bude konať 26. decembra
2016. O 14.00 hod. spred kultúrneho
domu v Prašiciach odštartuje vianočný
sprievod na voze s koňmi cez ulice
Nemečkovská, Slnečná, Družstevná, Bu-

dovateľská a 1. mája po kultúrny dom.
Deti budú počas sprievodu spievať
koledy a pozývať vás na Jasličkovú pobožnosť, ktorú odohrajú v Kostole sv.
Jakuba približne o 15.30 hod. Po jej
skončení bude pre všetkých účinku-

júcich i návštevníkov pobožnosti pripravený vianočný punč na farskom
dvore.
V prípade nepriaznivého počasia sa
punč a sprievod rušia, odohrá sa len
Jasličková pobožnosť.
S. Dojčárová

Detský spevácky súbor Prašičaník
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Blíži sa záver roku 2016 a je tu čas bilancovať, čo sme v ňom dosiahli. Určite
si zaslúži prívlastok „úspešný“ vďaka
výsledkom, za ktoré sa nemusíme hanbiť.
V druhom polroku sme predviedli
ukážky výcviku psov v Závade, Horných
Našticiach a pri kaštieli na Duchonke.
Naša členka Sabína Čačíková sa zúčastnila pobytu v letnom tábore talentovanej mládeže v Malom Lapáši pri Nitre.
Prípravné preteky na Majstrov12

stvá Slovenska (MS) v Brannom viacboji
kynológov (BVK) odštartovali už v prvom polroku a v druhom sa konali ešte
dve kolá. 23. júla v Slovenskom Pravne
a 30. júla v Plevníku - Drieňové získal P.
Detko s Nemeckým ovčiakom (NO) Leo
dva krát 2. miesto a zároveň v Plevníku
vyhral s NO Loran oceľový BVK.
Na MS v Lučenci zo šiestich našich členov, ktorí si vybojovali postup, štartovali
štyria psovodi: Jozef Paták, Peter Detko, Juraj Szabo a Barbora Kapusňáková.

Priniesli sme dve medaile:
za 3. miesto Juraj Szabo v kat. Žiaci a majstrom Slovenska 2016 v kat. Muži sa stal
Peter Detko.
V seriáli Zoborskej kynologickej ligy
(ZKL) sme dosiahli tieto výsledky:
28. augusta – Pohár starostu Alekšiniec –
Sandra Detková s NO Keisy – 3. miesto,
17. septembra – Národný pohár Zbehy –
Peter Detko s NO Leo – 6. miesto.
pokračovanie na str. 13

Preteky prašických kynológov – Peter Detko s Leom z Petrovho dvora a jeho neter Sandra Detková s Loranom z Petrovho dvora.
pokračovanie zo str. 12

1. októbra –
Preteky prašických kynológov –
SVV1 - P. Detko s NO Leo – 1. miesto
- S. Detková s NO Largo – 6. miesto
- SVV2 – J. Čačík s NO Dalila – 2.
miesto
skúšku zákl. poslušnosti splnil Ing. Jozef
Hudok s Howawardkou Blues.
Organizačne veľmi dobre zvládnuté boli
MS podľa SVV3 v Lehote pri Nitre. Členmi
organizačného výboru boli aj naši traja
členovia: P. Detko, J. Čačík a P. Pista.

Náročnú špeciálnu skúšku psa obranára
úspešne zvládol Erik Grežďo s NO
Keisy v Pobedime 5. novembra. Ďalším
úspechom pre náš klub bolo 3. miesto
na Česko - Slovenských pretekoch Howawardov podľa IPO1 v Starej Myjave,
ktoré získal Ing. J. Hudok so sučkou Blues.
Na výstavách nás úspešne reprezentuje
B. Kapusňáková so sučkou NO Dolly :
20. augusta v Nitre 1. miesto
27. augusta v Trsticiach 2. miesto
25. septembra na špeciálnej výstave
NO v Nitre 5. miesto s Dolly a 1. miesto
s Aidou.
Vďaka brigádam na našom cvičnom
areáli pribudlo nové osvetlenie, natreli

sme unimobunky a opravili prekážky.
V tomto roku nás čakajú ešte
obranárske
preteky
v
Lučenci
a v Trenčíne. Sezónu zakončíme už
tradične silvestrovským výstupom na
Panskú Javorinu.
V roku 2017 by sme chceli usporiadať
oblastnú výstavu NO, bonitáciu NO a
BVK aj s vyššou obtiažnosťou disciplín
a náročnosťou trate. Samozrejmosťou
bude naša účasť na rôznych pretekoch
po celom Slovensku.
P. Detko

Kynologické preteky podľa SVV1 v Alekšinciach: vzadu Peter Pista, vpredu Barbora Kapusňáková s Kity
z Petrovho dvora, Sandra Detková s Keisy z Petrovho dvora a Peter Detko s Leom z Petrovho dvora.
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A-mužstvo:
Nová sezóna odštartovala 21. augusta 2016 zápasom proti Veľkým Dvoranom na domácom ihrisku a mužstvo pod
vedením Michala Janegu dokázalo zvíťaziť a získať hneď
potrebné body na úvod súťaže. Toto víťazstvo malo byť
motiváciou do ďalších náročných zápasov. Aj keď samotná
predvedená hra nemohla oko diváka pohladiť, dôležitý bol
trojbodový zápis.
Avšak nadchádzajúce zápasy ukázali nestálosť výkonov hráčov a výsledky OFK boli ako na hojdačke. Po zisku
ďalších bodov prišli aj prehry a neuspokojujúce remízy,
ktoré pri strate dvoch bodov majú skôr cenu prehry. Kvôli pracovnému vyťaženiu muselo veľa hráčov pár zápasov
vynechať, čo poznačilo aj zloženie zostavy na niektoré stretnutia a do hry musel zasiahnuť aj samotný tréner, ktorý
svoje umenie ovládať loptu stále nezabudol a dokázal plnohodnotne zastať hráča na ihrisku.
Do Kuzmíc sme vycestovali s rešpektom a vedeli sme, že nás
čaká ťažký súper, ktorý po lete posilnil svoje rady a pomýšľa
na prvé miesto v tabuľke. Zápas nám uštedril krutú futbalovú lekciu, kedy sme nedokázali vsietiť ani jediný gól a odišli sme s výpraskom 10:0. Kto však na zápase nebol, neuverí,
že do nejakej 15 minúty sme boli lepším mužstvom a aj v
priebehu stretnutia sme podávali kvalitný výkon, avšak bez
efektu a súper z Kuzmíc nám predviedol niekoľko krásnych
kombinácii a zakončení, kedy náš brankár zostal bez šance.
Koncom jesene už bolo na mužstve cítiť nervozitu, čo viedlo
len k hádkam a vyčítaniu si aj nosa medzi očami. Treba však

mužstvo pochváliť aj za pekne zápasové momenty a góly.
V zimnej príprave bude dôležité popracovať na kondícií a
dochádzke, aby sme v odvetných stretnutiach dokázali
získať potrebný počet bodov a minimálne si udržať doterajšie 8. miesto.
Budeme radi, ak v jarnej časti príde povzbudiť mužstvo čo
najviac divákov, ako nám ukázali fanúšikovia z Kovariec,
kedy na stretnutie v Prašiciach docestovali v hojnom počte
a nepretržite povzbudzovali svoje mužstvo do konca stretnutia. Prajeme veľa športových úspechov a hlavne radosť z
hry.

Por. A - mužstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OFK Kuzmice
OFK Ludanice
TJ Slovan Bojná
OFK Veľké Ripňany
OFK Kovarce
OFK Práznovce
OFK Krnča
OFK obce Prašice
OŠK Závada
OFK Nitrianska Streda
TJ Rajčany
Družstevník Čermany
TJ Veľké Dvorany
TJ Nemčice

Z V R P Skóre Body
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10

9
8
8
7
6
6
6
4
4
4
3
2
2

1
1
2
0
2
4
3
2
2
1
1
1
2
2

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

52:20
26:13
36:30
37:23
30:18
26:16
22:23
25:28
15:26
20:26
18:31
15:34
11:24
12:33

31
28
26
24
23
22
21
20
14
13
13
10
8
8

Žiaci – skupina C
Žiacka súťaž prešla reorganizačnou zmenou a mužspokračovanie na str. 15

14

pokračovanie zo str. 14

tvá boli rozdelene do troch skupín A,B,C, kedy prašické
deti do 15 rokov v skupine C odohrali zápasy proti tímom
V. Bedzany, Tovarníky, Jacovce, Kuzmice a Topoľčany B. Po
odohraných 10. kolách získalo mužstvo 18 bodov a tým sa
zaradilo v jesennej časti súťaže medzi družstvá, ktoré budú
bojovať o celkové umiestnenie v skupine o 7. až 12. miesto.
Tréner Michal Konštiak je spokojný s prístupom mladých
futbalistov a rád by s nimi zabojoval o 7. miesto v celkovom
umiestnení. Dôležité je však nadšenie z futbalu a ochota sa
vo svojom veku čo najviac zlepšovať.
V zimnej časti sa mužstvo bude pripravovať na zvyšok
súťaže tréningmi a turnajmi určenými mladým talentom.
Žiakom držíme palce a veríme, že ich prídete povzbudiť, aby
aj oni vedeli, že vám na nich záleží !!!

Por. Žiaci
1
2
3
4
5
6

MFK Topvar Topoľčany B
TJ Družstevník Jacovce
OFK Tovarníky
OFK obce Prašice
OFK Kuzmice
TJ Slovan Veľké Bedzany

Z V R P Skóre Body
10
10
10
10
10
10

8
8
6
6
2
0

0
0
0
0
0
0

2
2
4
4
8
10

97:13
53:13
69:21
50:27
20:84
3:134

24
24
18
18
6
0

2 gólov, čo je druhý najväčší
dokázali vsietiť 112
y. Hráči absolvovali už aj
počet tejto skupiny.
O Topoľčany, kde ukomestský turnaj MO
ajlepším brankárom
ristili 3. miesto a najlepším
sa stal S. Ištván.
onštiak je na svoje
Tréner Michal Konštiak
obí mu veľkú ramužstvo hrdý a robí
dieť, že o futbal je
dosť. Je pekné vidieť,
stále záujem aj u najmenších a treba
poukázať, že oni sú budúcnosť OFK
nského futbalu, lebo
a možno aj slovenského
e môže vyrásť skutočný
nikdy nevieme, kde
ríme v mnoho úspecho
ov
talent futbalu. Veríme
úspechov
ní ic
ich
h
malých futbalistovv a hlavne nech šport pln
plní
é sú dôležité, aby futbal nezanik
ikol
oll n
de
detúžby a ciele, ktoré
nezanikol
naa de
dinách. Vidíme sa opäť na jar, srdečne ste všetci pozvaní na
futbalové popoludnia s vašimi najmenšími.

Por. Prípravka

Dorast - zrušený
Prípravka
Prípravka je naše najmladšie mužstvo a zase potvrdila
svoje popredné postavenie z minulého súťažného roka kedy
po polovici súťažného ročníka obsadila 3. miesto v skupine
A. Na popredných priečkach sa umiestnili mužstvá Bojnej a
Urminiec. Naši najmenší získali 24 bodov v 11 stretnutiach a

1
2
3
4
5
6
7
8

TJ Slovan Bojná
TJ Zlatý Klas Urmince
OFK obce Prašice
OFK Tovarníky
TJ - ŠK Radošina
Girl´s Football Club TO
OFK Nitrianska Blatnica
TJ Nemčice

Z V R P Skóre Body
11
11
11
11
11
11
11
11

10
10
8
6
5
4
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
3
5
6
7
10
11

156:4
97:10
112:22
50:44
83:42
27:101
6:137
6:177

30
30
24
18
15
12
3
0

Poďakovanie posielame všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom snažíte pomáhať OFK Prašice.
Mgr. J. Grznár

Sebastián Ištván pri preberaní ceny za najlepšieho brankára na mestskom turnaji v Topoľčanoch. Vzadu zľava predseda STK ObFZ Topoľčany Marian Čulák, primátor Topoľčian Peter Baláž a predseda ObFZ Topoľčany Pavol Šipoš.
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Dia
amantové sva
vad
dby
60 rokov manželstva
Emil Mahrik
a manž. Antonia, rod. Pavlovičová
Ján Ríz
a manž. Justína, rod. Božiková

Manželstvvo uza
zavvre
elii
Ing. Pavol Bajzík
a Ing. Lucia Detková
Steven Keith Hodges
a Zuzana Boháčiková
Erik Okša
a Lucia Zrebná
Ing. Slavomír Heister
a Elena Palušová
Tomáš Šimon
a Alica Adamkovičová
Matej Kováč
a Petra Urminská
Mgr. Miroslav Dobias
a Dana Páleniková
Prajeme veľa krásnych chvíľ
na spoločnej ceste životom!

Strieb
borné
é svadby
25 rokov manželstva
Daniel Grežďo
a manž. Anna, rod. Barabasová
František Ondrušík
a manž. Božena, rod. Palušová
Daniel Bruchatý
a manž. Alena, rod. Vaváková

Zla
até
é sva
adby
50 rokov manželstva
Július Pokus
a manž. Mária, rod. Šimunová

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

Okšová Mária
Grežďová Amália
91
Šimon Imrich
93
Arztová Zlata
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme!

Živvotné jubile
eá
60
Haluzová Emília
Okšová Oľga
Zdichavský Pavol
Ďuríková Lýdia
Zelísková Alena
Grežďo Ľubomír
Boži Alexandru
Lacika Stanislav
Lukáč Miroslav
Kováčiková Helena
Plencner Jozef
Šuľová Eva
Bajzík Albín
Macková Viera
Melušová Mária
70
Pešlo František
Pokusová Mária
Kuchar Zdenko
Dovalová Mária
Bruchatá Ľudmila
Paluš Milan
Ondrejková Anna
Laciková Eva
Kukan Andrej
Kišacová Anna
Halo Dušan
Streďanský Ivan
Chmelárová Mária
Grežďová Helena
80
Čakajda Emil
Štefkovič Jozef
Paluš František

Narodili sa
Soľava Damián
Grznár Jakub
Godálová Katarína
Halmo Karol
Grznár Kristián
Lahodová Laura
Matúšová Chiara
Grešo Matej
Otrubný Ján
Deťom želáme krásne detstvo,
plné lásky, šťastia a zdravia.

Navždy nás opu
p stilli
Grežďová Anna
Streďanský Anton
Hrutková Valeria
Švercel Jozef
Kucharová Ľubica
Macko Štefan
Lacika František
Antošová Margaréta
Lacika Pavol
Ing. Naštický Vojtech
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.
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