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V tento čas pokoja schádza sa rodina

na život za nami spolu sa spomína

pri stole prestretom aj prázdne miesta sú

   a slzy stekajú cez slová do hlasu.

V tento čas pokoja s jedličkou na stole

   pre šťastie budúce zabúdaj na bôle

pri speve v oblúku na stožiar pamäti

so štedrou večerou lúč mieru zasvieti.

V tento čas pokoja nech brány zavreté

otvára raz navždy kľúč lásky na svete.

 Opäť prichádza vianočný 
čas. Tak ako po iné roky aj te-
raz sa naň tešia veľkí aj malí. 
Čas akoby zastal. Na pár dní, 
ktorých čaro v nás ešte chvíľu 
tlie. A v tom je nádej. Nezhasiť 
plamienok, ale ho rozdúcha-
vať a  udržiavať láskou a  do-
brom, ktoré nás oslovujú cez 
Vianoce. 
 Vianoce sú sviatkom, 
ktorý nás napĺňa veľkým ci-
tom a  obyčajným ľudským 
šťastím. Iste, nie každý preží-
va tento sviatok s  rovnakou 
mierou. Niekedy je tej lásky 
pri rodinnom krbe málo, je 
jedno, či okolo neho sedí de-
sať ľudí, alebo jeden, dvaja.

V  čase Vianoc máme k  sebe 
bližšie, sme pozornejší 
a  chápavejší. Želajme si, aby 
to krásne ľudské teplo, po-
rozumenie a  šťastie zosta-
lo v  nás počas celého roka 
a nielen v túto sviatočnú chví-
ľu.
Nechajme nasnežiť Vianoce 
do našich duší. Nachume-
lené na pol metra atmosféry 
naplnenej citom a  dojatím, 
keď sa na svojich najbližších 
naozaj dívame a  keď ich po-
zorne počúvame.
A potom si spravme z tej záľa-
hy pocitov jedného veľkého 
snehuliaka a  schovajme ho 
navždy vo svojej pamäti. Vy-

drží aj v horúcom lete do naj-
bližších sviatkov zimy. 
Vážení spoluobčania, v mene 
poslancov obecného zas-
tupiteľstva, redakčnej rady 
i  v  mene svojom vám želám 
príjemné prežitie vianočných 
sviatkov v  kruhu svojich 
rodín. Do nového roka vám 
prajem hlavne veľa zdravia, 
šťastia, pracovných i  osob-
ných úspechov a  aby sa tá 
sviatočná nálada plná po-
rozumenia a  lásky preniesla 
z našich rodín aj na celú našu 
krásnu obec.

E. Nemešová  -  starostka obce

 Kto by nechcel mať dvadsať rokov? Pre 
človeka vek optimálny na plnenie snov. 
Má ešte prívlastok mladý a ponúka veľa 
možností na úspešné začiatky.

 Ak si ho však dáme do spojitos-
ti s  tradíciou, je to už výročie, ktoré si 
zaslúži úctu k jej udržiavateľom. A práve 
číslo 20 bolo jedným zo symbolov 
tohtoročnej výstavy obrazov zo semien 
a plodov našich záhrad. Už od roku 1998 
sa pri príležitosti poďakovania za úrodu 
vyzdobuje interiér a  exteriér kostola sv. 
Jakuba v  Prašiciach nádhernými zobra-
zeniami biblických výjavov, citátov, ale 
i súčasných cirkevných motívov.

 Tento rok bol 20. ročník výstavy ot-
vorený slávnostnou sv. omšou 24. sep-
tembra. Na príprave sa podieľali Draho-
slava Dolinková, Renata Raučinová, 
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Poďakovanie za úrodu 
v Kostole sv. Jakuba 

v Prašiciach 

20. výročie
(1998-2017)
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2014 - Kráľovná rodín, pros za nás.

2015 - Sedem mečov v srdci svätej Panny.

2015 - Pápež František I . a Ukrižovanie Ježiša.2015 PPá žá ž FF štiš kkp

2016 - Matka Tereza.

2016 - Ty snímaš hriechy sveta.
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Tento informačný bulletin vznikol pri príležitosti 20. výročia výstavy. 
foto: archív obce Prašice  

tlač a grafická úprava: Tristanpress Topoľčany
náklad: 1000 ks
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Z práce poslancov 
obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zasadlo v II. polroku 2017 
dvakrát.

Dňa 22.8.2017   

Schválili:

rozpočtové opatrenie č. VI/2017

• VZN č. 2/2017 o evidencii a spoplatňovaní malých 

 zdrojov znečistenia ovzdušia na území obce Prašice 

 a rekreačnej oblasti Duchonka

• VZN č. 3/2017 o určení názvu ulice Rajča 

 výšku cestovného príspevku 0,40 € na dieťa/deň 

 pre deti dochádzajúce z ulíc Okšovská, Novosvetská 

 a z Duchonky v šk. roku 2017/2018

• výšku stravného príspevku 0,13 EUR na jedno 

 dieťa/obed pre deti s trvalým bydliskom v Prašici

 ach v šk. roku 2017/2018

• predloženie žiadosti o dotáciu na projekt: Stavebné 

 úpravy a udržiavacie práce na budove Požiarnej 

 zbrojnice a minimálne 5 % spolufi nancovanie 

 z celkových nákladov projektu

• generel dopravného značenia v obci Prašice

• predaj pozemkov v celkovej sume 2793 EUR

• fi nančné zabezpečenie zhotovenia a osadenia 

 pamätnej tabule prvému prašickému lekárovi 

 MUDr. Antonovi Godálovi Csc., ktorá bude 

 slávnostne osadená na jeho rodný dom na 

 Okšovskej ulici pri príležitosti jeho nedožitých 

 90 rokov dňa 14.9.2017.

Vzali na vedomie:

• stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému 

 opatreniu č. VI/2017

• správu hlavnej kontrolórky obce Prašice z kontrol

 nej činnosti

Ing. Kristína Šmatláková, 
Elena Beňová, Jana Režová, 
Paulína Pokusová, Vladimír 
Páleník, Pavol Minarovič, Jozef 
Paluš, Ernestína Grežďová, 
Elena Palušová, Elena Heister, 
Ida Palušová, Mária Dovalová, 
Mária Rybanská, Eva Naňová, 
Jaroslava Grežďová, Zuzana 
Palušová, Edita Kauzalová, 
Mária Palušová a  Mária No-
votná.  Niektoré mená za 
dvadsať rokov už na zozname 

chýbajú, objavujú sa však aj 
nové, a preto  pevne veríme, 
že tradícia zostane v  Praši-
ciach zachovaná.
 Pri príležitosti výročia bol 
vydaný v  poradí druhý bu-
lletin s  fotografi ami z  pred-
chádzajúcich ročníkov od 
roku 2012, ktorý nadväzuje na 
predchádzajúci – venovaný 
15. výročiu. Zároveň bol zho-
tovený DVD nosič zo sláv-
nostnej sv. omše, kde okrem 
bohoslužby vedenej kňazom 

Jozefom Černákom spieva aj 
FS Prašičan a sopranistka ope-
ry národného divadla Maria-
na Hochelová, sprevádzaná  
hrou na organe manže-
lom, hudobným skladateľom 
Petrom Hochelom. DVD je 
možné zakúpiť si priamo 
v  kostole, alebo v  obecnej 
knižnici. Cena DVD je 5,- EUR.

S. Dojčárová

 Miestna akčná skupina Spoločenst-

va obcí Topoľčiansko – duchonského 

mikroregiónu (ďalej len MAS-SOTDUM) 

v  rámci medzinárodnej spolupráce 

s  MAS Prostějov – venkov s  podporou 

Nitrianskeho samosprávneho kraja za-

bezpečila novú cyklistickú mapu, ktorá 

mapuje blízke i vzdialené územie vybu-

dovaných cyklistických trás pod Pans-

kou Javorinou. Obnovený prístrešok 

s  novou cyklistickou mapou sa nachá-

dza  pri ceste smerom ku kostolu.

E. Nemešová

 Koncom tohto roku sa podarilo vybu-

dovať chodník pri štátnej ceste smerom 

k  cintorínu. Jestvujúca cestná priekopa 

bola nahradená odvodňovacím systémom 

a na ňom bol zo zámkovej dlažby vybudo-

vaný chodník. Vznikli zároveň dva osvetle-

né priechody pre chodcov. Táto dlhodobo 

plánovaná stavba je teda konečne realitou 

a  veríme, že dopomôže k  zvýšeniu bez-

pečnosti chodcov na tomto úseku. 

Parkovisko sa rozšíri

Iste ste si všimli, že došlo aspoň k provizór-

nemu rozšíreniu parkoviska pri Dome 

smútku, pretože jestvujúce bolo absolútne 

nepostačujúce. Pre zabezpečenie dosta-

točnej kapacity parkovacích miest dôjde 

Z cintorína do centra obce sa ZZ cciinntttoorrrínnaaa ddoo ceennntrraaa ooobbcccee ssaaa 
dostaneme bezpečnejšie ddoosssttaaanneeemmmeee bbeeezzppeeeččnnneejjšššieee 

Cez Panskú Javorinu CCCeezzz PPPPaaannsskkúúú Jaaavvoorriinnuuu 
v sedle bicyklavvv ssseeddlee bbbiccykklaa

Viac fotografi í z výstavy si môžete pozrieť na 
www.prasice.sk

foto: Ing. D. Bariaková

Obnovená informačná tabuľa pre cykloturistov
foto: S. Dojčárová

pokračovanie zo str. 1

pokračovanie na str. 3 pokračovanie na str. 3
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Dňa 11.10.2017

Schválili:

rozpočtové opatrenie č. VIII/2017 

• dodatok č. 2 k VZN č.5/2015 o určení fi nančných 

 príspevkov v školách a školských zariadeniach zri

 adených obcou Prašice

• VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpad-

 mi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

 obce Prašice

• vyradenie knižného fondu v celkovej obstarávacej 

 cene 199,87 EUR 

• vypracovanie projektovej dokumentácie na 

 rekonštrukciu kultúrneho domu autorizovaným 

 architektom Ing. Jánom Bobákom v celkovej sume 

 17 200 EUR 

• predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu 

 projektu „Prašice, kanalizácia a ČOV Prašice 

 3. stavba“ realizovaného v rámci výzvy 

 IROP-PO4-SC421-2017-19“, ktorého ciele sú 

 v  súlade s platným územným plánom obce;

 - zabezpečenie realizácie projektu v súlade 

 s podmienkami poskytnutia pomoci

 - zabezpečenie fi nančných prostriedkov na   

 spolufi nancovanie realizovaného projektu

  vo výške 5 %

 - zabezpečenie fi nancovania prípadných neo-

 právnených výdavkov z rozpočtu obce 

Žiadosť o  NFP bude predložená iba v  prípade 

dodržania schválených podmienok obecného zas-

tupiteľstva.

• predaj pozemkov v celkovej sume 822 EUR

• demontáž prístrešku pred Požiarnou zbrojnicou 

 pracovníkmi obce a jeho uloženie na dvore 

 bývalého OcÚ.

Vzali na vedomie:

• stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému 

 opatreniu č. VII/2017 a č. VIII/2017

• rozpočtové opatrenie č. VII/2017

• správy č. 7/2017 a č.8/2017 z kontrolnej činnosti 

 hlavnej kontrolórky obce Prašice.

• správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ 

 Prašice a jej výsledkoch v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 

 9/2006 v znení neskorších predpisov

• žiadosť Jany Bobockej o refundáciu nákladov 

 spojených s upravením PJ v budove Obecného 

 úradu.

Kompletné zápisnice zo zasadnutí obecného zastu-

piteľstva sú zverejnené na www.prasice.sk.

k ďalšej redukcii zelene pri dome smútku 

tak, aby sa získali ďalšie parkovacie plochy.

Plánované opravy na dome smútku a 

cintoríne

 Stavba domu smútku sa v 90-tych 

rokoch minulého storočia, t.j. asi pred 25 

rokmi, budovala ako akcia „Z“, čo znamena-

lo, že na jej výstavbe sa podieľali takmer 

všetci obyvatelia obce. To sa však podpísa-

lo na jej kvalite, pretože budova začala 

veľmi rýchlo chátrať a  bola nevyhnutná 

jej neustála údržba. Vonkajšia omiet-

ka je v  havarijnom stave, steny sú vlhké 

a  dochádza k  opadaniu vonkajšieho ob-

kladu. V tomto roku bola v interiéri znovu 

opravená opadaná omietka a vymaľované 

steny.

 V budúcom roku plánujeme aspoň čias-

točne zreštaurovať vonkajšiu fasádu, 

odizolovať stavbu proti vlhkosti a vybudo-

vať prístrešok. Na tento účel obec žiadala 

v roku 2017 dotáciu z Výnosu Ministerstva 

fi nancií SR, avšak neúspešne. Aj areál cin-

torína nevyhnutne potrebuje údržbu, či 

už na dobudovaní a oprave chodníkov, vy-

budovaní spevnenej plochy pri hlavnom 

kríži, rozšírení osvetlenia celého areálu, 

osadení lavičiek a oprave oplotenia.

 Priestranstvo pri materskej škole bude 

bezpečnejšie a väčšie

Aj oplotenie materskej školy po 34 

rokoch nevyhnutne potrebovalo ob-

novu. Obec preto v spolupráci s vedením 

Základnej školy rozhodla o  vybudovaní 

nového oplotenia. Prekrytím vonkaj-

šieho kanála na odvádzanie dažďových 

vôd a  prikúpením pozemkov deti mater-

skej školy získajú oveľa väčší a bezpečnej-

ší priestor pre svoje aktivity, rôzne športy 

a celkovo pre svoj relax. 

E. Nemešová

Pred výstavbou nového chodníka
foto: S. Dojčárová

Nový chodník je postavený
foto: S. Dojčárová

pokračovanie zo str. 2 pokračovanie zo str. 2
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 Často sa naši občania sťažujú na ne-
funkčnosť obecného rozhlasu, čo je pre 
mnohých, najmä starších občanov jediná 
možnosť, ako získať dôležité informácie 
o  dianí v  obci. Od roku 2008, kedy bola 
zrekonštruovaná väčšia časť miestneho 
rozhlasu a postupne v rokoch 2011 a 2016 
dokupované nové vysielacie hniezda, 
čo predstavovalo celkovú sumu zhru-
ba 19 680 eur, sa kvalita vysielania v obci 
podľa ohlasov občanov zvýšila len mi-
nimálne. Jednou z príčin je rozmanitá členi-
tosť intravilánu obce a tiež zlá väzba medzi 
starými a novými vysielacími hniezdami. 
Obec preto od septembra 2017 zaviedla pre 
svojich občanov bezplatnú službu zasie-

lania krátkych SMS správ priamo do ich 
mobilných telefónov. Ide o najdôležitejšie 
informácie, ako je napríklad odstávka elek-
triny, vody, oznamy zo zdravotného stre-
diska a  pod. O  túto službu požiadalo 147 
domácností prostredníctvom obežníkov 
priložených k  Prašickým novinkám v  roku 
2016.  Postupne záujem rastie a  v  súčas-
nosti informácie zdarma dostáva 169 
prašických domácností. Upozorňujeme 
však, že na tieto SMS-ky nie je možné 
odpovedať.  Pri zmene tel. čísla je nutné 
túto zmenu nahlásiť v  Obecnej knižnici 
v Prašiciach. 

 Ďalším krokom k  zlepšeniu informova-

nosti občanov bolo zakúpenie a osadenie 
nových informačných tabúľ. Staršiu na-
hradili dve nové na budove obecného úra-
du pri vchode do obecnej knižnice, nová 
tabuľa bola osadená pri zdravotnom stre-
disku, pri potravinách na Partizánskej ulici 
a  na budove domu smútku pri hlavnom 
vchode. 

 Najrozsiahlejším zdrojom informácií 
o obci aj naďalej zostáva jej webová strán-
ka www.prasice.sk, kde sú všetky informá-
cie pravidelne aktualizované a  prístupné 

24 hodín denne.

S. Dojčárová

 Čitateľov Obecnej knižnice v  Praši-

ciach určite poteší informácia o získanej 

dotácii na zakúpenie nových kníh. Ide 

o sumu 1 000,- EUR z Fondu na podpo-

ru umenia, ktoré boli obci poskytnuté 

v druhom polroku 2017. 

 Z dotácie sa postupne nakupuje litera-

túra, ktorú najviac vyhľadávajú čitatelia 

knižnice. Nové tituly sa objavili v  sekcii 

pre mládež, medzi detektívkami, obo-

hatili sa životopisy, romány pre ženy. 

Veľmi obľúbené sú „Evitovky“ a  súčasní 

slovenskí autori. Okrem toho knižnica 

získala darom niekoľko zaujímavých 

náučných kníh pre mládež a  zároveň 

vyradila z  fondu zastarané,  opotrebo-

vané a roky nevypožičané tituly.

 Spokojnosť čitateľov je jedným 

z  kľúčov prosperujúcej knižnice, čo sa 

odzrkadľuje v  jej návštevnosti. Okrem 

zapožičania kníh môžu návštevníci 

využiť ďalšie služby - prístup na inter-

net pre verejnosť a  kopírovacie služby. 

Občania majú zároveň možnosť doniesť 

do knižnice doma vyradené knihy, ktoré 

budú v jej priestoroch poskytnuté iným 

občanom v burze zdarma. 

 V súčasnosti tvorí fond knižnice 5 534 

kníh a vďaka Fondu na podporu umenia 

toto číslo v budúcich rokoch určite naras-

tie.
S. DojčárováS. Dojčárová 

Kam so starými pneumatikami 

 Upozorňujeme občanov, že v  zmysle 

zák. č. 79/2015 Z. z. je za likvidáciu odpa-

dových pneumatík zodpovedný ich 

výrobca alebo distribútor. Občania sú po-

vinní využiť zákonnú možnosť odovzdať 

pneumatiky ich výrobcom alebo dis-

tribútorom, to znamená predajcom mo-

torových vozidiel, pneumatík, autoser-

visom a  pneuservisom. Nie vždy je však 

možné zbaviť sa opotrebovaných pneu-

matík týmto spôsobom a  staré pneuma-

tiky končia  v  jarkoch, v  lesoch, pri vode 

a  pod. a  závažným spôsobom znehod-

nocujú životné prostredie. 

 V  zmysle § 13 ods. 4 písm. i) Všeobec-

ne záväzného nariadenia obce Prašice 

číslo 4/2017 obec likviduje pneumatiky 

vyzbierané od fyzických osôb na základe 

zmluvy uzatvorenej s  odberateľom opo-

trebovaných pneumatík.  Vyzývame preto 

občanov, aby pneumatiky nosili na zberný 

dvor (za bývalým obecným úradom), ktorý 

je otvorený počas pracovných dní od 7.00 

do 15.00 hod. Na požiadanie je možné 

odovzdať pneumatiky i  mimo pracovný 

čas, stačí zavolať  povereného  pracovníka 

obecného úradu  na č. 0911499537.

Kontajner za kultúrnym domom sa ruší

 V  snahe o  skrášlenie a  zveľadenie 

životného prostredia obec Prašice  od 1. 

januára 2018 ruší veľkoobjemový kontaj-

ner umiestnený za kultúrnym domom, 

a  preto zakazuje vývoz odpadu na toto 

verejné priestranstvo. Lokalita je moni-

torovaná kamerovým systémom a  každé 

porušenie bude sankcionované podľa 

§ 20 schváleného VZN č. 4/2017. Zber 

a  zvoz objemných komunálnych odpa-

dov z  domácností občanov obce Prašice 

je možné odovzdať na zbernom dvore 

počas pracovných dní od 7.00 do 15.00 

hod., príp. i mimo pracovný čas.

Pozor na primŕzajúce kontajnery

 Nie je zvláštnosťou, že decembrové 

počasie so sebou prináša teploty klesa-

júce pod 0°C. Vzhľadom k tomu Ponitrian-

ske združenie pre separovaný zber a  na-

kladanie s  odpadmi žiada  občanov, aby 

nádoby na bio-odpad večer pred vývo-

zom uschovali do garáže, pivnice a  pod. 

a vytiahli ich až ráno v deň vývozu. 

 Odpad v  týchto nádobách primŕza, čo 

spôsobuje, že sa nádoba nedá vysypať, 

a ak je preťažená, dochádza k jej poškode-

niu. 

Výkupcov papiera v  Prašiciach neu-

vidíte

 Mnohí občania sa nás pýtajú, kedy 

príde výkupca papiera.

Výkupcov papiera, ktorí ponúkajú 

občanom za zberový papier hygienické 

výrobky, ako napr. toaletný papier alebo 

papierové vreckovky, môžu v tejto činno-

sti podporovať len tie obce, ktoré nema-

jú podpísané zmluvy s inými fi rmami na 

separovanie odpadu. Keďže naša obec má 

takúto zmluvu podpísanú so spomínaným 

Ponitrianskym združením, nemôže propa-

govať na jej území iného podnikateľa v tej-

to oblasti. V opačnom prípade by porušila 

ustanovenia zmluvy a hrozili by jej sankcie 

vyplývajúce z tejto zmluvy. 
E. Nemešová

Č

Informácie prídu k vám domovInfffoormmmáccieee pprrídduu kk vvvámm ddooommoovv

Č

Knižnicu podporil štátny fondKKnnnižnnnicuu pppooddpoorrril ššttáátnnyy ffoonndd

Pozor pri separovaní odpaduPPooozzooor ppprii ssseeppaarooovaaanní ooodppaadduu
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 Už niekoľko rokov obec Prašice žiada 

rôzne fondy a  úrady o  dotáciu na re-

konštrukciu budovy kultúrneho domu. 

Jej havarijný stav je predovšetkým 

v  poškodenej streche, netesniacich ok-

nách, zastaranom technickom vyba-

vení vo vykurovacom systéme, chýba 

vzduchotechnika a  celkový vzhľad ex-

teriéru a  interiéru zodpovedá skôr 60-

tym rokom.

Čiastočné opravy pomôžu len dočasne

V tomto roku bola poškodená strecha do 

takej miery, že počas daždivých dní za-

tekala voda cez strechu nielen na horné 

poschodia, ale už aj na prvé poschodie. 

Zároveň vypovedali čerpadlá vo vykuro-

vacom systéme.

Tieto nedostatky vzhľadom na  blížia-

cu sa zimu musela obec urýchlene 

odstrániť aspoň v  takom rozsahu, aby 

nedošlo k ďalšiemu poškodeniu budovy. 

Čiastočne opravila pokrytie strechy v naj-

kritickejších miestach nalepením novej 

izolačnej IPY za 1  382,- EUR a  zakúpili 

sa tri nové čerpadlá do vykurovacieho 

systému, ktorý sa nastavil tak, aby mohli 

byť poschodia vykurované samostatne, 

nezávisle na sebe. Táto oprava si vyžiada-

la 3 311,14 EUR z rozpočtu obce.

Nová projektová dokumentácie je pri-

pravená

Kultúrny dom si však vyžaduje re-

konštrukciu od pivničných priestorov 

až po strechu. Náklady na takúto re-

konštrukciu by sa mohli vyšplhať na 

niekoľko stotisíc EUR, čo si naša obec 

nemôže dovoliť. Preto pokračuje v  úsilí 

získať dotácie a  zároveň dala vypraco-

vať rozsiahlu projektovú dokumentáciu, 

ktorá zahŕňa zameranie súčasného 

stavu budovy KD a vypracovanie staveb-

ných a  inžinierskych úprav s  vyčíslením 

celkových nákladov. Projekt vyhotovil 

autorizovaný architekt Ing. Ján Bobák 

za 17  200,- EUR. V  prípade, že obec zís-

ka dostatočnú dotáciu zameranú na 

rekonštrukcie kultúrnych domov, bude 

môcť použiť pripravený projekt a predísť 

prípadným časovým komplikáciám.

S. Dojčárová 

 Začal sa nový školský rok 2017/2018. 

Žiaci nastúpili do školy v  celkovom 

počte 256, čo je nárast oproti minulému 

školskému roku o 14 žiakov. Počet žiakov 

nám z roka na rok stúpa. Na prvom stup-

ni máme v každom ročníku po dve triedy. 

Na druhom stupni po jednej, okrem 7.A 

a  7.B. V  rámci zvyšovania kvalifi kovano-

sti odučených predmetov sme v  tomto 

školskom roku pristúpili k istým zmenám. 

Aby sme dosiahli čo najvyššiu kvalifi ko-

vanosť odučených predmetov, znižovali 

sa úväzky učiteľom podľa ich kvalifi ko-

vanosti a tiež sa prehodnocovalo delenie 

predmetov na skupiny, čím sme dosiahli 

šetrenie fi nančných prostriedkov. Tak sa 

stalo, že v tomto školskom roku učia niek-

torí učitelia, ktorí nemajú plnú kvalifi ko-

vanosť, na percentá. Na vlastnú žiadosť 

odišla Mgr. M. Habajová /CHE, BIO/ a pri-

jali sme Mgr. J. Mikušovú / CHE, DEJ/. Zas-

tupovanie materskej dovolenky učiteľky 

ANJ Mgr. N. Grácovej sa nám konečne po-

darilo nahradiť kvalifi kovanou učiteľkou 

Mgr. Z. Budajovou. Novou zástupkyňou 

je Mgr. M. Hajrová, spĺňajúca všetky kval-

ifi kačné predpoklady na túto funkciu.

V novom školskom klube je už 100 detí

     Od septembra sme spustili prevádz-

ku školského klubu detí – družina /ďalej 

ŠKD/ v zrenovovanej budove, ktorá spĺňa 

všetky nové hygienické i  prevádzkové 

normy. ŠKD navštevuje 100 žiakov prvého 

stupňa. Rozdelení sú do troch oddelení. 

Vedúci jednotlivých oddelení pracujú 

v  rovnakej zostave ako minulý školský 

rok. Deti sa venujú zábavno-výchov-

nej činnosti vo veľkých moderne vy-

bavených učebniach. V  budove sú WC 

zariadenia pre chlapcov i  pre dievčatá. 

K dispozícii majú tiež malú kuchynku na 

prípravu čaju, prípadne malého olov-

rantu. Vzhľadom na zvýšené prevádz-

kové náklady na energie v  samostatnej 

budove sa po odsúhlasení obecným zas-

tupiteľstvom zvýšil poplatok za mesačný 

pobyt dieťaťa z 5 na 8 EUR.

Musia zabojovať aj rodičia

     K  menej príjemným záležitostiam 

na našej škole patrí výskyt vší zaz-

namenávaný v pravidelných intervaloch. 

V rozsiahlom detskom kolektíve sa tomu 

dá veľmi ťažko zabrániť, keď sa deti zhlu-

kujú do skupín. Počas jesenných prázd-

nin sme pristúpili ku kompletnej de-

zinsekcii školských priestorov – kober-

cov, čalúnení, hračiek a podláh. Ani tento 

krok bez spolupráce rodičov nebude dos-

tatočne účinný, preto vyzývame rodičov 

na  pravidelné preventívne kontroly 

vlasov ich detí v domácom prostredí. Pri 

pozitívnom náleze žiadame, aby dieťa 

poslali do školy až po úplnom odstránení 

problému.

Deťom môžete pomôcť aj vy

    Naše rodičovské združenie sa za-

registrovalo ako občianske združenie, 

preto máte možnosť od marca 2018 

po prvýkrát rozhodnúť sa darovať 2  % 

z vašich daní na účet Rodičovského 

združenia pri ZŠ s MŠ Prašice. Spomínané 

Kultúrny dom stále čaká na rekonštrukciuKKKuultttúrrnnyy ddooomm sstááálle ččakkkáá nnaa rreekkoonnššštruuukkcciiuu

V základnej škole znižovali úväzkyV zzákkllaadddnneeej ššškkoolee zzznnižžžoovaalii úúvääzzkkyy
V jeseni spestrili vchod do školy strašidelné tekvice

pokračovanie na str. 6
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združenie sa uchádza o  vašu priazeň 

a  podporu školských a  vzdelávacích ak-

tivít v  základnej škole. Tlačivá na daro-

vanie daní budú k dispozícii v škole, ale-

bo k stiahnutiu na webovej stránke školy. 

Váš príspevok bude použitý na podporu 

a vylepšenie vzdelávacieho procesu detí 

navštevujúcich základnú školu. Za váš 

dar vám v  mene všetkých našich žiakov 

srdečne ďakujeme.

Tí, ktorí pomohli nám

  V  závere by sme sa chceli poďakovať 

našim sponzorom - pánovi Ladislavovi 

Palušovi za práce na rekonštrukcii strechy 

na novej budove ŠKD, Regíne Štefkovi-

čovej za vypracovanie stavebnej projek-

tovej dokumentácie, Zuzane  Petrusovej 

za sponzorské občerstvenie pre žiakov na 

MDD, Jozefovi Kišacovi za zrekonštruo-

vanie žalúzií vo všetkých učebniach, 

kabinetoch i  administratívnych priesto-

roch školy a  COOP Jednote Prašice a  jej 

vedúcemu Eduardovi Ďuríkovi za pravi-

delné sponzorské dary vo forme slad-

kostí a  ovocia pre našich žiakov na Mi-

kuláša, karneval i MDD.

 Napísala: Mgr. Renáta Miková

 Vianočné obdobie trvá od večera 

Narodenia Pána 24. decembra do nedele 

po Zjavení Pána. Je to krátke obdobie, 

ale môže nám dať veľa príležitostí prežiť 

šťastné chvíle. 

 Niektorí ľudia vôbec Boha nepoznajú 

a podaktorí si ho intenzívne pripomínajú 

práve cez Vianoce. Slovo Vianoce môže 

ľudí spájať, alebo aj rozdeľovať. Veľa ľudí 

je ochotných uznať, že Boh je len v nebi. 

Ale práve Vianoce hovoria o tom, že Boh 

sa stal človekom. Teológ Karel Rahner 

napísal aj takúto myšlienku: „Poslať Boha 

len do neba je to isté ako Boha pocho-

vať.“

 Boh sa stal človekom z lásky k ľuďom. 

Keď toto pochopíme, bude nám via-

nočný darček symbolom lásky a  pozor-

nosti, ktorá sa nemeria peniazmi, alebo 

inými materiálnymi hodnotami. Keď po-

chopíme túto pravdu, nebudeme si ničiť 

nervy zháňaním len vecí, ale najväčším 

darom celej rodine, nášmu spoločenstvu 

môžu byť dary:

- keď otec môže aspoň jednu hodinu v 

týždni darovať svojim deťom i manželke;

-  keď matka si ušetrí svoju radosť pre 

svojho manžela i deti, aj napriek tomu, že 

prežíva v  zamestnaní hektické predvia-

nočné chvíle;

-  keď sa my všetci rozhodneme vidieť 

v  živote aj na iných ľuďoch nielen zlé 

veci, vlastnosti, ale hlavne dobro.

 Skúsme si dať takýto darček 

k  tohtoročným Vianociam v  tom, že 

budeme k sebe láskaví, ochotní darovať 

šťastie druhým ľuďom, nielen na Via-

noce. Ak sa nám podarí aspoň v  tomto 

týždni darovať tieto hodnoty, možno 

nám to zachutí aj na celý život. 

Jozef Černák
farár farnosti Prašice

 V novembri tohto roku pribudol v am-

bulancii obvodného lekára MUDr. Igora 

Hupku v  Prašiciach nový EKG prístroj, 

ktorý skvalitní poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti o našich pacientov. 

 „Tento prístroj nie je súčasťou po-

vinného prístrojového vybave-

nia ambulancie všeobecného 

lekára. Aj napriek tomu 

sme ho zakúpili v  snahe 

sústrediť viac vyše-

trení v  našej ambu-

lancii. EKG prístroj 

môžu využiť 

prakticky  všet-

ci pacienti, ktorí 

požiadajú o vyše-

trenie, potom pacienti  v rámci pre-

ventívnych prehliadok, posúde-

nia zdravotného stavu do zamestnania 

a pod.“

 Podľa slov MUDr. Hupku budú môcť 

pacienti nový prístroj využívať od 

druhého decembrového týždňa a to po 

menších technických úpravách ambu-

lancie.

 „V budúcom roku plánujeme 

zakúpenie ďalšieho prístroja, o 

ktorom  vás budeme informovať. Dú-

fam, že sa nám tým podarí odbremeniť 

všetkých, ale hlavne starších pacien-

tov od cestovania do odborných am-

bulancií v Topoľčanoch.“

S. Dojčárová, MUDr. I. Hupka

Darujme hodnoty na celý životDDaaarrujmmeee hooddnnooty nnaa cceellýý žiivvoot

Novinka v ambulancii obvodného lekáraNNooovvinnkkaaa vvv aammmbbuulaaanncccii oobbvoooddnnnééhhoo leeekááárra

Príhovor kňaza PPPPrrrííhhhhoooovvvvoooorrr kkkňňňaaaazzzaaaa 
Jozefa Černáka:JJoooozzzeeeeffaaaa ČČČČeeerrnnnnááákkkaaa::
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Žiaci 3.B pripravili na Deň zdravej výživy pestrú obloženú misu

pokračovanie zo str. 5
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 Zima k  nám doviala sneh a  mráz, ale 

aj priblížila sviatky pokoja a lásky. V tých-

to dňoch sa ľudia stretávajú viac ako in-

okedy a  snažia sa nadýchať sviatočnej 

predvianočnej atmosféry všade tam, kde 

je na to príležitosť. 

Jednou z nich bolo stretnutie detí s Mi-

kulášom 5. decembra pred obecným 

úradom.  Slovami ťažko zachytiť atmos-

féru, ktorá vládla nad príchodom roz-

právkových bytostí. Očami fotografky 

Alice Dojčárovej sa spoločne prenesme 

k tejto zázračnej chvíli.

 Dôležitou prípravou na  Vianoce je  

spoločná predvianočná spoveď v  našej 

farnosti, ktorá bude 19. decembra 2017 

od 15.00 do 17.00 hod. 

 Možnosť povzniesť sa duchovne 

a  spoločne si pripomenúť najvzácnejší 

vianočný dar ponúka aj Detský súbor 

Prašičaník, ktorý pripravuje pre našich 

občanov vianočné koledovanie dobrej 

noviny. 26. decembra od 14.00 hod. 

budú deti živou pozvánkou na voze po 

našich uliciach zvolávať občanov, aby 

si prišli vypočuť najznámejšie vianočné 

koledy, pokloniť sa sv. rodine v betle-

heme, prijať požehnanie pre rodiny a 

deti a  v  priateľskom rozhovore pri via-

nočnom punči prežiť radostné chvíle 

v kruhu priateľov, spoluobčanov a veria-

cich. K  tejto pozvánke sa pripája aj náš 

duchovný otec vdp. Jozef Černák:

 „Milí veriaci, v  tento deň môžete fi -

nančne prispieť do zbierky Dobrá novi-

na pre deti v  Afrike. Za vašu štedrosť 

vám v mene nášho diecézneho biskupa 

Mons. Viliama Judáka a  afrických detí 

ďakujeme.“ 
S. Dojčárová, J. Černák

Vianočnej atmosféry sa treba nadýchaťVVViaannoooččnnneejj aattmmooossfféééryyy ssaa ttreeebbaaa nnaaadýýcchhaaať
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 Vážení spoluobčania, 

vzhľadom  na to, že sa dennodenne 

ocitáte v  situáciách, ktoré vám pri-

padajú ako bezvýchodiskové, teda 

neriešiteľné v  oblasti poskytovania 

sociálnych služieb, venujte pozor-

nosť tomuto článku, aby ste získali 

prehľad, čo máte robiť.

 Právo na pomoc má každý občan, 

mladý, či starý, ak pre svoj nepriaznivý 

zdravotný stav alebo ťažké zdravotné 

postihnutie nie je schopný  postarať 

sa sám o seba a potrebuje pomoc inej 

osoby. V prvom rade má pomáhať rodi-

na, ak je však v dostupnej vzdialenos-

ti a  ak môže. Ak chýba pomoc rodiny, 

v ľahších prípadoch pomôžu priatelia, či 

susedia. Keď to nestačí, musí občanovi 

pomôcť obec, samosprávny kraj alebo 

štát. To je princíp subsidiarity, ktorý 

sa v  sociálnych službách uplatňuje. Je 

našou úlohou a povinnosťou pomáhať 

človeku, ktorý to potrebuje. 

Ako a  koho požiadať o  prvotné in-

formácie

Právo na sociálne služby – právo na pomocPPPrrrávoo nnna ssooccciáálnneee sllluužbbyy ––– pprráávvoo nnnaa ppoommmoocc

 V minulom roku náš 

klub dôchodcov us-

poriadal prvý ročník 

súťaže v  streľbe zo 

vzduchovky s  cieľom 

zistiť záujem členov 

o  tento druh športu. 

Chceli sme nadvia-

zať na náš družobný 

klub v  Závade, ktorý 

usporadúva súťaže 

v  petangu, a  klub v 

Jacovciach, ktorý už 

po niekoľko rokov 

organizuje súťaže 

v kolkoch. Podarilo sa. 

Získali sme podporu 

našich družobných 

klubov a čuduj sa sve-

te, aj našim členom sa 

táto myšlienka zapáči-

la. 

 Druhý ročník sme 

zorganizovali 14. no-

vembra 2017 a zúčastnilo sa ho okrem 

nás aj po 10 dôchodcov z Jacoviec a zo 

Závady. V  školskej telocvični v  Praši-

ciach nás privítal riaditeľ školy Mgr. 

Miloš Mik a poprial súťažiacim, aby do-

siahli čo najlepšie výsledky. Súťažiacich 

prišla podporiť i  naša starostka Erika 

Nemešová a starosta Jacoviec Jaroslav 

Božik. Krátke poučenie o  bezpečnost-

ných opatreniach a  riadenie strelieb 

zabezpečil Ing. Štefan Bariak. Hlavný 

rozhodca František Pešlo po vyhod-

notení terčov oznámil výsledky súťaže:

Kategória muži:

1. Marián Janček – Prašice

2. Dominik Čermán – Jacovce

3. František Bošanský – Jacovce

Kategória ženy:

1. Darina Štefkovičová – Závada

2. Mária Gregušová – Závada

3. Erika Sokolová – Jacovce

Pohostenie ako sa patrí

 Starostka obce Erika Nemešová 

odovzdala víťazom diplomy a medaily 

a všetci sme sa presunuli do nášho klu-

bu dôchodcov na spoločné posedenie 

pri káve, čaji, chlebíčkoch a koláčikoch, 

ktoré pripravili Mária Novotná, Mar-

ta Bariaková, Hedviga Novotná, Eva 

Naňová a Elena Palušová. Príjemnú at-

mosféru umocnili piesne sprevádzané 

harmonikou Ferka Pešla.

 Rozchádzali sme sa s pocitom rados-

ti z úspešného a zaujímavého dňa a už 

teraz sa tešíme na ďalšie aktivity nielen 

nášho klubu, ale aj tých partnerských.

Vojaci v zálohe na 2. mieste

 O tom, že naši dôchodcovia majú pev-

nú ruku a  ostrý zrak, svedčia aj dosia-

hnuté výsledky v  streleckej súťaži vo-

jakov v zálohe, ktorú organizoval Zväz 

vojakov SR v Topoľčanoch. Naše družst-

vo v  zložení Marián Janček a Vladimír 

Režo sa umiestnilo na 2. mieste.

 Pozývame dôchodcov z Prašíc medzi 

nás. Prekonajte sami seba a príďte sa 

potešiť v  spoločnosti seberovných 

ľudí, ktorí sa chcú navzájom radovať 

a zároveň byť vzorom pre ostatných se-

niorov. Že vek nie je prekážkou, aby sa 

aj seniori realizovali v spoločnosti svo-

jich rovesníkov, vidíte na nás.

Ing. Štefan Bariak

V telocvični v Prašiciach sa strieľaloVVV tteeloooccvvviččnni vv PPPraašššiciiiaacch saaa sttrieeeľľallooo

pokračovanie na str. 9

Spoločná fotka medailistov v priestoroch Klubu dôchodcov v Prašiciach
foto:M. Novotná
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 S  problémami sa môžete obrátiť na 

pracovníčky Obecného úradu v  Praši-

ciach, p. Alenu Vavákovú a Mgr. Karin 

Šimkovú, ktoré majú v  náplni sociálnu 

agendu a  poskytnú vám prvotné po-

radenstvo. Tieto služby sú bezplatné 

a  pomôžu vám napríklad v  tom, ako 

postupovať pri zabezpečení stravova-

nia, opatrovateľskej služby, umiestne-

nia do zariadenia sociálnych služieb, 

prípadne ako postupovať pri žiadosti 

o  jednorazovú dávku v  hmotnej núdzi 

a pri riešení iných životných situácií.

 Najčastejšie si občania nevedia po-

radiť s  postupom pri žiadosti o  opa-

trovateľskú službu. Ak sa teda v  ro-

dine vyskytne takáto potreba a  niekto 

z  príbuzných potrebuje pomoc, je 

potrebné podať žiadosť o  posúde-

nie zdravotnej a  sociálnej situácie, t.j. 

žiadosť o posúdenie odkázanosti na so-

ciálnu  službu. Tlačivo žiadosti je k dis-

pozícii na obecnom úrade, ako aj na we-

bovej stránke obce spolu s postupom.

 Vašu zdravotnú situáciu alebo 

situáciu vášho príbuzného bude po-

sudzovať lekár  a sociálny pracovník, na 

základe čoho obec vydá rozhodnutie 

o odkázanosti na sociálnu službu. V ňom 

bude určený aj stupeň odkázanosti na 

pomoc inej osoby, pretože podľa záko-

na o sociálnych službách môžete dostať 

službu len v  prípade, ak vaše ťažkosti 

dosiahnu určitý stupeň odkázanosti. 

Opatrovateliek je málo

 Obec zabezpečuje opatrovateľskú 

službu na základe zmluvy prostred-

níctvom subjektu Spokojnosť, n.o. 

Samozrejme, že nie z  hodiny na hodi-

nu, alebo zo dňa na deň. V poskytovaní 

opatrovateľskej služby, najmä v  za-

bezpečovaní opatrovateliek, prevláda 

dlhodobá kríza v  dôsledku nezáujmu 

pracovať v tejto oblasti, ale n.o. Spokoj-

nosť sa snaží vo všetkých prípadoch 

hľadať riešenie za pomoci obce. Táto 

služba je platená. Cena sa odvíja od 

poskytnutých úkonov a  počtu hodín. 

V prípade ťažkého zdravotného stavu, 

kedy odkázaný potrebuje 24 hodinovú 

starostlivosť mimo domova, môže byť 

posúdený Nitrianskym samosprávnym 

krajom ako pacient na umiestnenie 

v špecializovanom zariadení. 

 V  prípadoch, keď sa rodina ocitne 

v  situácii, že svojho príbuzného chce 

mať v rodinnom prostredí a ide o ťažko 

zdravotne zvládnuteľný proces, je 

možnosť sa v    takýchto prípadoch 

obrátiť na agentúry domácej ošetro-

vateľskej starostlivosti, napr. ADOS-ky 

v Topoľčanoch. Tieto služby sú bezplat-

né, lebo ich hradí príslušná zdravotná 

poisťovňa, ale iné, napr. podávanie in-

jekcií, zdravotná poisťovňa neprepláca. 

Je to podľa posúdenia. Ošetrovateľskú 

starostlivosť vykonávajú kvalifi kované 

zdravotné sestry s  VŠ a  odbornou 

praxou. Komplexná starostlivosť sa 

poskytuje v  spolupráci s  ošetrujúcim 

lekárom.

 Veríme, že vám táto informácia 

pomôže pri riešení problémov vás 

a  vašej rodiny k  spokojnosti a pre za-

bezpečenia dôstojného života každého 

z nás. 

Mgr. Karin Šimková  

 Združenie obcí SOTDUM sa pri 

príležitosti 20. výročia od svojho vzniku 

rozhodlo  vydať stolový  kalendár na rok 

2018, ktorý bol v týchto dňoch doručený 

do všetkých našich domácností. Na 

jeho tvorbe sa podieľali všetky obce 

mikroregiónu a  tak máte možnosť do-

zvedieť sa o  týchto obciach zaujímavé  

informácie a  zároveň sa pokochať 

peknými obrázkami z malebných zákutí 

obcí mikroregiónu.

Združenie obcí SOTDUM je dobrovoľným, 

nezávislým, nepolitickým združením 

obcí založeným zakladateľskou zmluvou 

ako záujmové združenie právnických 

osôb. Jeho hlavnými iniciátormi boli 

starostovia blízkych obcí, Agentúra pre 

rozvoj vidieka Nitra, U.S. PEACE CORPS, 

ktorí videli šancu ako rozvíjať v dnešnej 

zložitej ekonomickej situácii svoju obec. 

Topoľčiansko-duchonský mikroregión  

sa nachádza v  severnej časti okresu 

Topoľčany. Zaberá severozápadnú časť 

okresu s  výraznými podmienkami pre 

rozvoj poľnohospodárstva a  vidieckeho 

cestovného ruchu. Obce mikroregiónu 

sa rozprestierajú na ploche 11  176 ha. 

Prirodzeným jadrom mikroregiónu 

je Nitrianska pahorkatina, do ktorej 

na západe zasahuje Považský Inovec. 

V  mikroregióne sa nachádza niekoľko 

vodných plôch, z  ktorých najmä vodná 

nádrž Duchonka, Nemečky a  Tesáre sú 

strediskom letnej turistiky a  vodných 

športov. 

 Často navštevovanou dominantou 

mikroregiónu je i  drevená trojposcho-

dová turistická rozhľadňa na vrchole 

takmer 943 m vysokej Panskej Javoriny, 

najvyššieho vrchu v Nitrianskom kraji. Je 

vysoká 16 metrov. Novinkou pre turis-

tov je novovybudovaný prístrešok, ktorý 

vznikol za pomoci turistov.
E. Nemešová

Náš mikroregión oslavuje jubileumNNNááášš mmmikkkrooorreeggióónn ooosslaaavvuujee jjjubbiileeuuumm
Nový prístrešok na Panskej Javorine
foto: zdroj internet

pokračovanie zo str. 8
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 4. novembra tohto roku sa 

v kultúrnom dome v Prašiciach 

otvorila volebná miestnosť 

pre voličov županov a poslan-

cov v  krajských zastupiteľ-

stvách. Občania sa rozhodo-

vali medzi ôsmimi kandidát-

mi na predsedu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja (NSK) 

a tridsiatimi tromi kandidátmi 

na poslancov NSK. 

 V  porovnaní s  celosloven-

skou účasťou vo voľbách 

(29,95%) sa tá prašická 

vyšplhala len málo nad 20 % 

(21, 92%). Výsledky volieb v 

Prašiciach si môžete pozrieť v 

tabuľke.

 Podľa slov predsedov obid-

voch okrskových volebných 

komisií Aleny Vavákovej a Pet-

ra Novotného bol priebeh 

volieb v  Prašiciach bezprob-

lémový a  volebné hlasy boli 

spočítané už o necelú hodinu. 

 Najbližšie sa volebné miest-

nosti otvoria v  roku 2018 pri 

komunálnych voľbách staros-

tov miest a  obcí a  poslancov 

obecných a  mestských zastu-

piteľstiev. 

S. Dojčárová

Umiestnenie Meno a priezvisko, titul Počet získaných hlasov v Prašiciach

1. miesto Milan Belica, doc., Ing., PhD. 182 hlasov

2. miesto Milan Uhrík, Ing., PhD. 72 hlasov

3. miesto Peter Oremus, Ing., PhD. 64 hlasov

4. miesto Ján Greššo, Mgr. art. 40 hlasov

5. miesto Renáta Kolenčíková, Mgr. 9 hlasov

6.-7. miesto László Hajdu, Mgr. 4 hlasy

6.-7. miesto Ján Marko 4 hlasy

8. miesto Iván Farkas, Ing. 0 hlasov

Umiestnenie Meno a priezvisko, titul Počet získaných hlasov v Prašiciach

1. miesto Peter Baláž, Ing. 128 hlasov

2. miesto Ján Paulík, MUDr. 125 hlaso

3. miesto Karol Gerhát, JUDr. 95 hlasov

4. miesto Jozef Mokoš 90 hlasov

5. miesto Pavol Goga, PaedDr. 88 hlasov

6. miesto Juraj Soboňa, Ing. 84 hlasov

7. miesto Jozef Stankovský, Mgr., PhD. 81 hlasov

8. miesto Janka Krahulíková, Mgr. 63 hlasov

9. miesto Lenka Bočkayová, Mgr. 60 hlasov

10.-11. miesto Michal Bohát 55 hlasov

10.-11. miesto Ľubomír Bošanský, Ing. 55 hlasov

12. miesto Martin Andraško 54 hlasov

13. miesto František Hanton 52 hlasov

14. miesto Stanislav Baláž 50 hlasov

15. miesto Július Lukáč, MUDr. 48 hlasov

16. miesto Martin Bucko, Mgr. 46 hlasov

17.-18. miesto Ľubica Bogdánová, MUDr. 46 hlasov

17.-18. miesto Peter Kochan, Ing. 44 hlasov

19.-20. miesto Juraj Brandajský 42 hlasov

19.-20. miesto Jozef Krajčík, Mgr. 42 hlasov

21. miesto Július Krajčík, Mgr. 41 hlasov

22. miesto Peter Marko, Bc. 38 hlasov

23. miesto Jozef Krištof, PhDr. 36 hlasov

24. miesto Viera Chudá, Mgr. 32 hlasov

25.-26. miesto Alexander Fázik 29 hlasov

25.-26. miesto Michal Streďanský, Ing. 29 hlasov

27. miesto Andrej Čopík, Ing. 27 hlasov

28. miesto Mária Majtánová, Ing. 24 hlasov

29. miesto Ján Marko 13 hlasov

30.-31. miesto Jozef Bošanský 12 hlasov

30.-31. miesto Jozef Smatana, Mgr. 12 hlasov

32. miesto Peter Michalík 11 hlasov

33. miesto Vladimír Bizoň 9 hlasov

Voľba predsedu NSK

Voľba poslancov do zastupiteľstva NSK

Výsledky VVVVVVýýýýýssssllleeeeeedddkkkkkkyyyy 
volieb vvvvvvooooollliieeeeeebbbbb 
v Prašiciachvvvvvv PPPPPPrrraaaaaašššššiiccccciiaaaaacccchhhh
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PPPooodduuujaattiaaa oobbraaazzoommm
Deviateho ročníka zrazu veteránov na Duchonke 26. augusta sa zúčastnilo rekordných 100 posádok

Memoriál Štefana Krasňanského 5.-6.8.2017

Mesiac úcty k starším 8.10.2017

Odhalenie pamätnej tabule MUDr. Antonovi Godálovi CSc. 14.9.2017

Prijatie jubilantov starostkou obce 14.7.2017

Ukončenie školských prázdnin na farskom dvore 29.8.2017

Poďakovanie za úrodu 24.9.2017
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 Druhý polrok 2017 sme odštartova-

li kvalifi kačným  branným viacbojom 

kynológov (BVK) pre oblasť západ v Ma-

lom Lapáši. Prašický klub reprezentovalo 

šesť dvojíc. Prvé miesto obsadil J. Paták 

so sučkou Dakotou čierny achát, 2. mie-

sto P. Detko s Leom z Petrovho dvora a P. 

Pista s Benym z pohoria Tribeč. Na 3. mie-

ste skončila Lenka Horniaková s  Keysy 

a na 7. M. Šošovicová s  Afrou Karacup. 

Všetky dvojice postúpili na MSR.

 22. júla sa  naši členovia zúčastni-

li BVK v  Slovenskom Pravne v  zložení 

P. Pista s  Benym, P. Detko s  Leom a M. 

Šošovicová s  Afrou. Tieto preteky boli 

špeciálne v tom, že okrem behu prever-

ili psov aj v  poslušnosti alebo obrane. 

Miriama Šošovicová s  Afrou Karacup 

obsadili z  našej výpravy najlepšie 

4. miesto s najlepšou poslušnosťou.

Oceľový BVK s úžasným výsledkom

 O  týždeň neskôr sa konal v  Plev-

níku-Drieňovom náročný oceľový BVK, 

ktorý dôkladne preveril kondíciu našich 

členov s  ich štvornohými miláčikmi. 

Vrátili sme sa s  úžasným výsledkom, 

dvomi prvými miestami, o ktoré sa po-

starali P. Detko s Leom z Petrovho dvora 

a  Lenka Horniaková s  Keysy. P. Detkovi 

sa zároveň podarilo aj na kratšej trase 

s druhým psom Loranom z Petrovho dvo-

ra obsadiť v silnej konkurencii 2. miesto.

Majstrovstvá Slovenska sprevá-

dzal dážď

 16. septembra sa za veľmi daždivého 

počasia konali dlho očakávané MSR 

v BVK, na ktoré sa kvalifi kovalo 5 našich 

členov. Medzi najlepšími pretekármi 

zo Slovenska sa podarilo vybojovať ti-

tul vicemajstra Slovenska J. Patakovi 

s  Dakotou čierny achát a  Lenke Hor-

niakovej s  Keysy, ktoré pre háranie 

sučky po dlhom a  únavnom čakaní 

nastúpili na trať ako posledné. Druhým 

vicemajstrom Slovenska sa stal Pe-

ter Pista s  Benym z  pohoria Tribeč.

5. miesto obsadil P. Detko s Leom 

z Petrovho dvora a 6. miesto M. Šošovi-

cová s Afrou.

Bonitáciou neprešlo päť psov

 Koncom septembra sme za prítom-

nosti bonitačného komisára Juraja 

Štaudingera a  fi guranta Juraja Linhar-

ta usporiadali bonitáciu nemeckých 

ovčiakov. Zúčastnilo sa jej 16 psov, 

z  toho úspešne bonitáciou prešlo iba 

11. Medzi účastníkmi boli aj naši členo-

via P. Detko s Loranom a Leom z Petrov-

ho dvora a  Jaroslav Čačík s  Dalilou od 

prameňa Váhu. Rebonitáciu úspešne 

zvládli s krásnymi známkami, k čomu im 

srdečne gratulujeme.

Potvrdili silné zázemie nášho klubu

 7. októbra 2017 sa konali na mies-

tnom cvičisku tradičné Preteky 

prašických kynológov so zadaním 

skúšky. Vzhľadom na to, že tento víkend 

sa konalo viacero pretekov, účasť bola 

o niečo skromnejšia. Na štart sa posta-

vilo celkom desať psovodov s  je-

denástimi psami. Z  toho len jeden 

pretekár nebol z  domáceho klubu, 

takže účasť zachránili domáci psovo-

di, čo svedčí o  silnom zázemí nášho 

klubu. V  kategórii ZM sa predstavili 

traja pretekári. Prvú priečku obsadil 

suverénne Jaroslav Čačík s Britou z po-

horia Tribeč (najlepšia stopa, obrana aj 

Š

Kalendár kynológov opäť plný aktivítKKKaaaleenddáárr kkyynnoolóógggoovvv ooppääť plnnný aaakttivvít

pokračovanie na str. 13

Preteky prašických kynológov - I. miesto Ing. Ľubica Bruchatá, 
II. miesto Ing. Miriam Šošovicová, III. miesto - Lenka Horniaková - KKP
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poslušnosť) . Na 2. mieste sa umiestnil 

Peter Pista s Benym z pohoria Tribeč, za 

ním skončila Sabína Čačíková s Jasmine 

od Frenkyho. V  kategórii SVV1 zložil 

skúšku Jozef Paták so sučkou Dakota 

čierny achát. Kategória SVV2 bola obsa-

dená dvomi našimi pretekármi. 2. mies-

to obsadil Jaroslav Čačík s  Dalilou od 

prameňa Váhu (najlepšia poslušnosť), 

3. miesto Peter Detko a Leo z Petrovho 

dvora (najlepšia stopa). Kategória BH-

VT bola obsadená štyrmi dvojicami. Na 

1. mieste s najlepším výkonom skončila 

Ľubica Bruchatá s Billym z Bielej pláne, 

tesne za ňou Miriama Šošovicová 

s  Afrou Karacup, 3. miesto obsadila 

Lenka Horniaková s  Kejsy a 4. miesto 

Barbora Kapusňáková s Dolly vom Haus 

Haribal. Veľké poďakovanie patrí všet-

kým našim členom za účasť a  repre-

zentáciu klubu.

Figuranta už nepustil

Členka nášho klubu Lenka Horniaková 

nás reprezentovala aj za hranicami, a to 

na Majstrovstvách v  Českej republike. 

V silnej konkurencii najlepších českých 

pretekárov získala 2. miesto. 

 V posledný novembrový víkend Peter 

Detko s Leom na obranárskych prete-

koch v  Lučenci skončil na 4. priečke. 

Umiestnenie mohlo byť medailové, 

ak by sa štvornohý člen dvojice neroz-

hodol, že fi guranta po zákuse už nepus-

tí 

Areál KKP poškodili vandali

 Je potrebné spomenúť, že naši čle-

novia sa okrem tréningov a  prete-

kov zúčastňujú aj na brigádach 

za účelom údržby a zveľaďova-

nia nášho cvičiska a jeho okolia.

Dvanásť našich členov sa zúčastnilo za 

veľkého tepla na brigáde poľnohos-

podárskeho družstva v  Prašiciach. Za 

pomoci našich členov sa nám úspešne 

podarilo postaviť prístrešok na cvičisku. 

Je nutné uviesť, že nás to stalo veľa práce 

a úsilia. Prístrešok sa postavil pre miest-

nych psíčkarov, ale mládež si z  neho 

urobila miesto na súkromné stretnutia. 

Z  tohto dôvodu sme museli pristúpiť 

k  uzamykaniu cvičiska, nakoľko tam 

zostával po týchto návštevách neporia-

dok a poškodene prekážky.

 Za spomenutie určite stoja aj ukážky 

pre rôzne skupiny ľudí, kde dávame 

kynologický šport do pozornosti širšej 

verejnosti. Deti si tu majú možnosť 

psíka pohladkať a  čo to sa dozvedieť 

o  jeho výcviku a  správaní. Konkrétne 

sme ukážky v druhom polroku robili pri 

kaštieli na Duchonke a v obci Závada.

Poďakovanie patrí všetkým

 V závere by som rada poďakovala aj 

členom KK Prašice, ktorých nevidíme na 

štartovacích a  výsledkových listinách 

pretekov, ale bez ich pričinenia by klub 

nefungoval. Sú to ľudia, ktorý často 

do neskorých večerných hodín chodia 

pripravovať akcie nášho klubu, zabez-

pečujú občerstvenie, sponzorov, stara-

jú sa o ich hladký priebeh a fungovanie. 

Títo členovia strávia na úkor svojho 

voľného času veľa času na brigádach na 

cvičisku a ich úsilie je často nepovšim-

nuté. Všetkým patrí jedno veľké ĎAKU-

JEM.

M. Šošovicová

Obec Prašice 
a Základná škola s materskou školou Prašice 

vás pozývajú na  

VVianočné  posedenie 
15. decembra 2017 o 16.00 hod. v kultúrnom dome 

Program: Vianočná akadémie detí zo ZŠ a MŠ 
 

Po skončení programu vás pozývame na vianočnú kapustnicu  
               do tanečnej sály.                 
 
 

                Tešíme sa na stretnutie s vami. 

                                                                  

a

pokračovanie zo str. 12
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 Do nového súťažného ročníka 2017 - 

2018 prihlásil klub 3 družstvá - mužov, 

starších žiakov (kategória U15) a 

mladších žiakov (kategória U13). Zatiaľ 

sa nepodarilo obnoviť družstvo doras-

tu, vzhľadom k malému počtu aktívnych 

hráčov, ktorí v tomto problematic-

kom veku ešte nestratili záujem o futbal 

a  mnohokrát celkovo o šport ako taký. 

Veríme, že silnejšie ročníky, ktoré skončia 

v  žiackej kategórii, môžu byť zdravým 

základom pre obnovenie dorasteneckého 

družstva v budúcej sezóne, bez ktorého je 

udržanie A-mužstva mimoriadne náročné 

a  veľakrát odsúdené na neúspech, ako 

sme svedkami v  poslednom období na 

mnohých dedinách.

A-mužstvo

 Komplikovaná situácia nastala preto v 

lete aj v mužstve dospelých. Po trojročnom 

pôsobení skončil pri mužstve tréner Michal 

Janega a bolo potrebné urobiť viaceré kro-

ky na prestupovom poli, no nie len na ňom, 

aby sa situácia skonsolidovala a  „A-čko“, 

ktoré je tým najviac sledovaným celkom v 

obci, začalo súťaž adekvátne k vytvoreným 

podmienkam. Do mužstva sa vrátili via-

cerí staronoví hráči a  prišli aj nové tváre 

z iných obcí, aby pomohli stabilizovať hráčsky káder 

a  prispieť k  dobrému rozbehu novej sezóny. Tá 

začala spočiatku bez trénera, až neskôr sa podarilo 

angažovať nášho bývalého hráča z  čias pôsobenia 

v 5. lige, Michala Vaňoviča z Jacoviec. Pod jeho ve-

dením mužstvo predvádzalo striedavé výkony, ktoré 

nakoniec vyústili do 10. miesta po jesennej časti. 

Hráčov určite mrzia zbabrané zápasy najmä doma 

s Kuzmicami, či na Krnči. Ani vysoké prehry v Luda-

niciach, alebo Práznovciach však neprispievajú k po-

hode v  mužstve a  napove-

dajú, že hráči nedokážu 

čeliť nepriaznivému 

stavu v  zápase, via-

cerí mnohokrát 

rezignujú a  zápas 

skončí až nedôs-

tojnou prehrou. Je 

potrebné, aby hráči 

nepodcenili zimnú 

prípravu, čo sa už stá-

va pravidlom, poučili sa z jesennej časti, avšak nie len 

z negatív, ale zobrali si aj to pozitívne z dobrých zá-

pasov ako proti Veľkým Bedzanom, Bojnej, či Závade 

a posunuli sa na jar na vyššie priečky v tabuľke.

Starší žiaci - kategória U 15

 V  oboch mládežníckych družstvách - u starších 

aj mladších žiakov, došlo na trénerskom poste tiež 

k zmene. Na trénerskej lavičke skončil Michal Konš-

tiak a  na jeho miesto nastúpil Kamil Susko z  Boj-

nej. Vzhľadom k  počtu detí a  charakteru týchto 

mládežníckych celkov, sa hráči (a aj hráčky) v tých-

to družstvách prelínajú a tí, ktorí môžu hrať za obe 

kategórie, nezriedka hrajú cez víkend dva zápasy.

 Starší žiaci obsadili vo svojej skupine po jeseni 2. 

miesto za suverénnym lídrom ich skupiny Jacovca-

mi, ktorý bol vo vzájomných meraniach vždy nad 

naše sily.

Mladší žiaci - kategória U 13

Opačná situácia nastala u  mladších žiakov, kde 

Por. A - mužstvo Z V R P Skóre Body
1 OFK Práznovce 15 13 1 1 59:16 40

2 OFK Kovarce 15 11 2 2 45:16 35

3 OFK Veľké Ripňany 15 8 3 4 35:27 27

4 OFK Ludanice 15 8 2 5 40:21 26

5 TJ Slovan Veľké Bedzany 15 8 2 5 31:20 26

6 OFK Krnča 15 7 3 5 30:27 24

7 TJ Rajčany 15 6 4 5 23:21 22

8 TJ Veľké Dvorany 14 5 4 5 30:25 19

9 Družstevník Čermany 15 5 4 6 21:21 19

10 OFK obce Prašice 15 6 1 8 25:30 19

11 OFK Nitrianska Streda 15 5 4 6 28:35 19

12 OFK CHRABRANY 15 5 4 6 25:36 19

13 OŠK Závada 14 5 2 7 24:35 17

14 TJ Slovan Bojná 15 5 1 9 25:46 16

15 TJ Slovan Preseľany 15 1 2 12 14:35 5

16 OFK Kuzmice 15 1 1 13 13:57 4

Obecný futbalový klub P R A Š I C EObbeeccnnýý ffuutbbbaloovýý kkklub PP RR AA ŠŠ II CC EEE

pokračovanie na str. 15

Por. Mladší žiaci Z V R P Skóre Body
1 OFK obce Prašice 10 8 2 0 82:14 26

2 TJ Družstevník Jacovce 10 7 3 0 68:5 24

3 OFK Práznovce 10 5 1 4 74:27 16

4 OFK Tovarníky 10 4 0 6 25:43 12

5 OŠK Závada 10 3 0 7 24:88 9

6 OFK Tesáre 10 0 0 10 3:99 0

Por. Starší žiaci Z V R P Skóre Body
1 TJ Družstevník Jacovce 8 8 0 0 71:7 24

2 OFK obce Prašice 8 5 0 3 73:22 15

3 TJ Slovan Krušovce 8 5 0 3 37:14 15

4 OFK Tovarníky 8 1 0 7 48:61 3

5 TJ Slovan Veľké Bedzany 8 1 0 7 9:134 3

1414141414444111111111111111111

y p j j

Hráčov určite mrzia zbabrané zápasy najmä dom

s Kuzmicami, či na Krnči. Ani vysoké prehry v Luda

niciach, alebo Práznovciach však neprispievajú k po

hode v  mužstve a  napove

dajú, že hráči nedokáž

čeliť nepriaznivém

stavu v  zápase, via

cerí mnohokrá

rezignujú a  zápa

skončí až nedôs

tojnou prehrou. J

potrebné, aby hráč

nepodcenili zimn

prípravu, čo sa už stá
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naši najmenší dokázali svojho najväčšieho súpera 

- Jacovce, udržať v  tabuľke pod sebou a  stali sa 

jesennými víťazmi. Čerešničkou na torte bol titul 

jesenného kráľa strelcov pre Filipa Macka, ktorý roz-

vlnil sieť súperov úctyhodných 26 krát. Po príchode 

nového trénera narastá počet hráčov v tejto kategó-

rii z týždňa na týždeň, čo je pozitívne. Pribudlo 20 

novo registrovaných hráčov a  po zimnej prestávke 

sa pripravuje vybehnúť na trávnik  aj zhruba 10 diev-

čat, ktoré posilnia U13 aj U15. V  jarnej časti obe 

mládežnícke družstvá budú hrať vo fi nálových sku-

pinách o celkové prvenstvo.

 Napriek tomu, že v  týchto kategóriách ide 

o  výsledky až na druhom mieste, úspešné účinko-

vanie našich nádejí nás veľmi teší, rovnako ako pod-

pora rodičov a  ďalších priaznivcov, ktorá vytvára 

príjemnú a žičlivú atmosféru, o ktorú by nám malo 

ísť pri športe najviac. Aj preto hlavnou úlohou nášho 

klubu zostáva pritiahnuť k športu tých najmenších a 

postupne vybudovať zdravú základňu pre náš klub. 

Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe informačných 

technológii, sociálnych sietí a iných možností, ktoré 

sa deťom ponúkajú bez potreby vynaložiť akékoľvek 

úsilie, je úloha ľudí, ktorí “robia futbal”, mimoriadne 

ťažká. Napriek tomu sa snažíme ponúknuť deťom a 

mládeži inú alternatívu: radosť z pohybu, z hry, fun-

govanie v inom kolektíve, aký poznajú z triedy, ale aj 

učenie sa zodpovednosti voči ostatným.

Informácie o klube:  

http://ofk-obce- prasice.futbalnet.sk/

Aktuálne info + foto a  videá aj na Facebooku: 

https://www.facebook.com/ofkprasice/

Pozitívnou správou pre futbal v  obci je opätovné 

„rozbehnutie“ Prašickej miniligy po ročnej pauze. 

V aktuálnom ročníku v súťaži účinkuje 10 mužstiev, 

avšak iba tri z  Prašíc, čo tiež naznačuje problema-

tickú situáciu nielen s  futbalom v  našej obci. Už 

úvodné kolá ukázali, že súťaž bude kvalitná, preto 

všetci, ktorí majú radi futbal, sú vždy v sobotu v poo-

bedných hodinách pozvaní do miestnej telocvične.

Aktuálne info o Prašickej minilige 

tiež na Facebooku: 

https://www.facebook.com/PrasicaMiniliga/

M. Režo

pokračovanie zo str. 14

Úspešné družstvo mladších žiakov
Horný rad z ľava: Kristián Barta, Šimon Milata, Adrián Mikuláš, Nikolas Galbavý, tréner Kamil Susko, Filip Cifra, Dávid Daniš, Marco Čunderlík, Roman Okša    Stredný rad z ľava: Martin Štefkovič, Viktória Pastvová, 
Nina Režová, Zuzana Klobučníková, Nikola Matúšová, Martina Nedeľková, Adriana Deličová    Dolný rad z ľava: Matúš Martinček, Oliver Macko, Filip Kluka, Filip Rodina, Lukáš Daniš, Samuel Vavrda
foto: S. Dojčárová
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MMaannžžeellsstvvoo uuzazavvreelii
Marián Paluš a Mária Bednáriková

Tomáš Paluš a Veronika Janíková

Mgr. Ladislav Paluš a Silvia Štefkovičová

Mgr. Peter Mikula a Miroslava Zelísková

Peter Godál a Lucia Veselá

Miloš Kovačik a Marcela Kalayová

Ivan Sobolič a Marta Pokusová

Marek Kováčik a Barbora Bartová

Prajeme veľa krásnych chvíľ 

na spoločnej ceste životom!

SStriebboornéé ssvvaaddbbyy
25 rokov manželstva

Roman Aschengeschvantner

a manž. Ing. Zuzana, rod. Martinčeková

Pavol Krajčík

a manž. Denisa, rod. Lošanská

ZZlaatéé ssvaaddbbyy
50 rokov manželstva

Pavol Grman

a manž. Lýdia, rod. Šimková

Anton Grežďo 

a manž. Amália, rod. Bríšková

Jozef Zachar

a manž. Otília, rod. Bartová

DDiaammaannttoovvéé svavaddbbyy
60 rokov manželstva

Ladislav Kobida

a manž. Otília, rod. Kišacová

Blahoželáme a prajeme ešte veľa spoločne 

prežitých rokov v zdraví a v láske!

ŽŽivvoottnnéé jjuubbiileeáá
Júl 2017

Ľubomír Mahrík

Ing. Pavol Gális

Milan Okša

Oľga Ďuráková

Ida Vatrsková

Marta Laciková

Helena Beniaková

Imrich Šimon

August 2017

Alena Palušová

Anton Grznár

Zuzana Haringová                     

Ľudovít Michalka

Jozef Grežďo

Mária Vlnková

September 2017

Marta Lukáčová

Jiří Štefkovič

Lýdia Vančová

Beata Okšová

Mgr. Mária Kanovská

Stanislav Grežďo

Anna Stanková

Vojtech Bruchatý

Viktor Lacika

Jozefína Kišacová

Mária Kišacová

Október 2017

Elena Bajzíková

Mária Palušová

Ladislav Stanko

Marta Kováčiková

Vojtech Matejovič

Margita Balková

November 2017

Emília Hustá

Zuzana Klobučníková

Mária Mališová

Imrich Lacika

Adela Geschvandtnerová

December 2017

Amália Grežďová

Margita Okšová

Lýdia Ďuričová

Janka Košíková

Zlata Arztová

Všetkým jubilantom srdečne 

blahoželáme!

NNaarrooddili ssaa
Tadeáš Hrebíček

Alexander Čakajda

Peter Bartek

Deťom želáme krásne detstvo, 

plné lásky, šťastia a zdravia.

NNaavvžžddyy nnááss oopup ssttilli
Miroslav Horňáček

Oľga Vozníková

Anton Daniš

Paulína Grežďová

Erik Krúpa

Rudolf Báleš

Jozef Šulo

Milan Tomka  

Alžbeta Chmelárová

Pozostalým vyslovujeme 

úprimnú sústrasť.
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