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Vážení spoluobčania,
 pri príležitosti môjho zno-
vuzvolenia za starostku obce 
z  úprimného srdca ďakujem 
voličom za dôveru a  silný 
mandát, ktorý mi vyjadrili 
v novembrových komunálnych 
voľbách.

 Som presvedčená, že nastá-
vajúce volebné obdobie, ktoré 
prinesie nové výzvy a možnosti 
pre našu obec, bude plodné na 
vzájomnú a úspešnú spoluprá-
cu. 

 Zvolený poslanecký 
aparát, úlohou ktorého bude 
hlavne nanášať na rokova-
nia obecného zastupiteľstva 
požiadavky a  návrhy širokej 
verejnosti, je dobrým pred-
pokladom na to, aby sa nám 
podarilo aj v  tomto voleb-
nom období zabezpečiť rozvoj 
a  zlepšenie kvality života oby-
vateľov. Majme stále na pamä-
ti, že na prvom mieste je vždy 
občan.

 K tomu nám všetkým prajem 
hlavne pevné zdravie, šťastie, 
lásku, veľa síl, dobrých nápa-
dov a  cieľavedomých pred-
savzatí.

Vážení spoluobčania,
 prichádza čas sviatočných 
stretnutí, čas prianí, pokoja 
a lásky. 

 Verím, že aj počas nastá-
vajúcich vianočných sviat-
kov sa poschádzate pri 
prestretých stoloch preplne-
ných tradičnými jedlami 
a  vyzdobených stromče-
koch. No nielen to. Spoločné 
stretnutia by sa mali niesť 
v  neopakovateľnej atmos-
fére a  pohode. V  príjem-
nom teple vašich príbytkov 
budú znieť vianočné kole-
dy a  modlitby Ako poďa-
kovanie za míňajúci sa rok 
a  ako prosba za zdravie 
a  spokojnosť do budúcnos-
ti, zároveň ako spomienka 
na tých, po ktorých zosta-
lo pri stole prázdne miesto. 
Tiché a  úprimné rozhovory 
pri sviečkach bez náhlenia, 
plné pochopenia a  rados-
ti z  prítomnosti najbližších 
zanechávajú stopy v človeku 
na celý život.

 Blížiaci sa koniec roka je 
pre každého zároveň príleži-
tosťou pozastaviť sa a zamys-
lieť sa nad uplynulým rokom, 
nad svojim životom, nad 
splnenými či nesplnenými 
plánmi a  predsavzatiami 
a vytýčiť si nové.

 Želám vám do nastáva-
júcich krásnych vianočných 
dní, nech sú naplnené 
spolupatričnosťou člove-
ka k  človeku. Prajem vám 
vnútornú silu, stály zmysel 

pre radosť z malých i veľkých 
vecí života. 

 Veľa zdravia, životnej iskry, 
lásky a potešenia z najbližších 
a  ľudí blízkych vášmu srdcu. 

Zaželajme si nádherné Via-
noce, aby nikto nebol sám 
a  pokoj v  duši nech sa udrží 
po celý budúci rok. 

E. Nemešová  -  starostka obce

10. novembra 2018 sa otvorili volebné miestnosti po celom 
Slovensku, aby si občania mohli zvoliť starostov, primátor-
ov a  poslancov obecných a  mestských zastupiteľstiev na 
funkčné obdobie 2018 – 2022. Pokojný priebeh volieb 
v Prašiciach nebol narušený žiadnym incidentom, ktorý by 
musela riešiť obvodná volebná komisia, a  po uzatvorení 
volebnej miestnosti v kultúrnom dome o 22.00 hod. mohli 
členovia obidvoch okrskových komisií pristúpiť ku spočíta-
vaniu hlasov.

Výsledky volieb

Za starostku obce Prašice bola zvolená ERIKA NEMEŠOVÁ 

(SMER – SD) s počtom platných hlasov 628.

Za poslancov obecného zastupiteľstva obce Prašice boli zvo-

lení:
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Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

Z práce poslancov 
obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zasadlo od posledného 
vydania Prašických noviniek trikrát.

Dňa 16.8.2018

Schválili:

• podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmien-

 kach výkonu volebného práva v znení neskorších 

 predpisov, že obecné zastupiteľstvo v Prašiciach 

 bude mať pre volebné obdobie 2018 – 2022 

 sedem poslancov, ktorí budú zvolení v 1 voleb

 nom obvode 

• podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 

 Zb. o obecnom zriadení, že vo volebnom období 

 2018 až 2022 bude starosta obce Prašice vyko

 návať funkciu v celom rozsahu na plný úväzok.

• rozpočtové opatrenie č. X/2018

• použitie fi nančných prostriedkov z  rezervného 

 fondu v  celkovej výške 69  000 EUR na úhradu 

 nákladov na realizáciu investičných akcií: staveb

 né úpravy zdravotného strediska (stavebné úpra

 vy sociálnych zariadení, bezbariérový vstup, pod

 lahy) a stavebné úpravy Domu smútku (stavebné 

 úpravy sociálnych zariadení, prístrešok, fasáda) 

 vo výške 40  000 EUR. Na investičnú akciu je 

 vypracovaný rozpočet a  bude vykonaný výber 

 dodávateľa, ktorý bude realizovať stavebné 

 úpravy.

• odpredaj bývalých šatní súp. č. 1120, parc. 45/7 

 v k.ú. Prašice Poľovníckemu združeniu Brezina

• predaj pozemkov v  zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) 

 zákona č. 138/91 Zb. o  majetku obcí v  znení ne

 skorších zmien v celkovej výške 1547 €.

Vzali na vedomie:

správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce Prašice č.6/2018 a č.12/2018

Dňa 3.10.2018

Schválili:

• rozpočtové opatrenie č.XII/2018

• VZN č. 2/2018 o  vyhradení miest a  ustanovení 

 podmienok na umiestňovanie volebných plagá-

 tov na verejných priestranstvách počas volebnej 

 kampane v obci Prašice

• vykonanie riadnej fyzickej inventarizácie majet-

 ku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v obci 

 Prašice ku dňu 31.10.2018 v  termíne od 

 5.11.2018 do 9.11.2018

• zámer predaja pozemkov v  zmysle § 9a) ods. 

 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o  majetku obcí 

 v znení neskorších predpisov – parc. č. 3136/74,

 3136/75, 3136/76 v k.ú.

• vyhotovenie projektovej dokumentácie na par-

 Ustanovujúcim zastupiteľstvom 30. 

novembra 2018 sa svojich funkcií ujali 

novozvolení poslanci obecného zastu-

piteľstva i  starostka obce. Po zákonom 

predpísanom sľube si každý prevzal pov-

erenie na výkon funkcie a  zasadnutie 

pokračovalo schvaľovaním návrhov na 

vytvorenie komisií obecného zastupi-

teľstva a voľbe ich predsedov. Schválené 

boli nasledovné komisie:

1. ekonomická komisia a  správy maj-

etku s  predsedníčkou Ing. Máriou Ma-

linkovou

2. komisia výstavby, územného plánova-

nia a životného prostredia s predsedom 
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Obecné zastupiteľstvo obce Prašice na funkčné obdobie 2018 - 2022: z ľava Ing. Jozef Michalka, Pavol Lacika, 
Ing. Bystrík Hrutka, Ing. Mária Malinková, Erika Nemešová, Peter Detko, Jozef Šimon, Mgr. Lýdia Marková
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 kovisko pri Dome smútku

• vybudovanie parkoviska pri Dome smútku

• predaj pozemkov v  zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) 

 zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení nes-

korších zmien v celkovej výške 7119 €.

Vzali na vedomie:

• rozpočtové opatrenie XI/2018

 stanovisko hlavnej kontrolórky obce k  roz-

 počtovým opatreniam č. XI/2018 a č. XII/2018

• správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

 obce Prašice č. 6/2018 a č. 12/2018.

Dňa 29.10.2018

Schválili:

• rozpočtové opatrenie č. XIII/2018

• viacročný programový rozpočet obce Prašice na 

 roky 2019, 2020 a 2021

• VZN č. 3/2018, ktorým sa určujú podmienky 

 odvádzania odpadových vôd verejnou kanali-

 záciou 

• VZN č. 4/2018 o určení podrobnosti fi nancovania 

 a  výšky fi nančných prostriedkov určených na 

 mzdy a  prevádzku dieťaťa MŠ a  dieťa školského 

 zariadenia na území obce

• Plán obnovy verejnej kanalizácie pre Verejnú 

 kanalizáciu a ČOV Prašice

• Program odpadového hospodárstva obce Prašice 

 na roky 2016-2020

• predaj pozemkov v  zmysle § 9a, ods.  8

 písm.  b)  zákona č. 138/91 Zb. o  majetku obcí 

 v znení neskorších zmien v celkovej výške 8766 €.

Vzali na vedomie:

• stanovisko hlavnej kontrolórky obce k  roz-

 počtovému opatreniu č. XIII/2018

• Správu o  výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ 

 a  jej výsledkoch v  zmysle vyhlášky MŠ SR 

 č.9/2006 v znení neskorších predpisov

• stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému 

 rozpočtu obce Prašice na roky 2016, 2017, 2018, 

 2018, 2019, 2020 a 2021

• návrh programovému rozpočtu obce Prašice na 

 roky 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021

• Správu č. 8 z  kontrolnej činnosti – kontrola 

 dodržiavania všeobecno-záväzných právnych 

 predpisov a interných predpisov pri prijímaní detí 

 do materskej školy 

• Správu č. 9 z kontrolnej činnosti – kontrola hos-

 podárenia a nakladania s majetkom obce zame-

 raná na postupy pri prevodoch nehnuteľného 

 majetku v roku 2017 

Kompletné znenie zápisníc zo zasadnutí je zvere-

jnené na www.prasice.sk. 

M. Glos

 V novembrových dňoch si ľudia na ce-

lom svete pripomínali koniec 1. svetovej 

vojny. Stalo sa tak 11. novembra 1918 

presne o  11. hodine a  11. minúte pod-

písaním prímeria v  Compiégne vo 

Francúzsku. 100 rokov od ukončenia 

1. svetovej vojny si občania Prašíc pri-

pomenuli 3. novembra 2018 pietnou 

slávnosťou a vzdaním úcty padlým v 1. 

svetovej vojne. 

Po slávnostnej omši nasledoval  pietny 

akt kladenia vencov k pomníku padlým 

v  1. svetovej vojne, ktorý sa nachádza 

v parčíku pri kostole sv. Jakuba v Praši-

ciach. Pamiatku padlých si uctila sta-

rostka obce Erika Nemešová, poslanci 

obecného zastupiteľstva Ing. 

Bystrík Hrutka a  Ing. Jozef Mi-

chalka, riaditeľ Základnej ško-

ly v  Prašiciach Mgr. Miloš Mik 

s manželkou. K pomníku padlým 

položili zapálené sviečky a  čer-

vené kvety títo žiaci ZŠ: Ema 

Dovalová, Sofi a Palušová, Ema 

Palušová, Zuzana Klobučníková, 

Ema Klobučníková, Samuel 

Vavrda, Jakub Vavrda, Terézia 

Bizoňová, Jakub Bizoň,  Matej 

Kováč a  Veronika Dingová. 

Báseň „Na fl ámskych poliach“ 

predniesla Stanislava Dojčárová. 

Na záver zaznela pieseň „Slo-

vensko moje“, ktorú zaspieva-

li členovia folklórnej skupiny 

Prašičan: Drahomíra Dolinková, 

Imrich Lacika, Stanislav Beňo, 

Elena Beňová, Lýdia Marková, 

Daniela Kováčiková, Alena 

Števanková,  Stanislava Dojčá-

rová a Milan Úradník.

 Potom sa prítomní hostia odobrali 

do miestneho kultúrneho domu, kde 

bola prezentovaná nová publikácia 

„Hrdinovia z  Prašíc padlí v  1. svetovej 

vojne 1914 – 1918“. Autorkou je MUDr. 

Rozália Barátová, zanietená historič-

ka a  jedna z  mála ľudí, u  ktorých patrí 

história a úcta k predkom na popred-

né miesto medzi hodnotami. Vďaka 

svojmu obsahu sa publikácia stala pre 

mnohých prítomných hostí vzácnou 

spomienkou na svojich predkov, na-

koľko sa medzi pozvanými nachádzali 

potomkovia rodín „hrdinov z pomníka“. 

Ing. Jozefom Michalkom

3. komisia na ochranu verejného poriad-

ku s predsedom Pavlom Lacikom

4. komisia kultúry a vzdelávania mládeže 

s predsedníčkou Mgr. Lýdiou Markovou

Zároveň bola schválená komisia podľa 

č. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v  znení 

neskorších predpisov a voľbe jej členov 

s  predsedom Ing. Jozefom Michalkom 

a  členmi Jozefom Šimonom a  Petrom 

Detkom.

 Za  zástupkyňu starostky vo veci 

zvolávania a  vedenia zasadnutí zastu-

piteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 

prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 pia-

ta veta a  ods. 6 tretia veta zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov bola zvo-

lená Mgr. Lýdia Marková, ktorá bola 

zároveň poverená funkciou sobášiacej 

poslankyne v zmysle § 4 ods. 1 zákona 

36/2005 Z.z. o rodine. 

 Na  záver zasadnutia boli Cenou 

obce Prašice ocenené dve občianky – 

Mgr. Ľubica Košíková a  MUDr. Rozália 

Barátová, obidve za prínos k zachovaniu 

historického a kultúrneho dedičstva. Ich 

diela – publikácie týkajúce sa histórie 

Prašíc vyšli v roku 2018 (venujeme sa im 

v článku „Dve nové publikácie vrátili ži-

vot histórii Prašíc“ na str. 4 ).

S. Dojčárová

Uctili sme si pamiatku padlých UUUUccttiilii ssmmmmee si ppaaammmiiaatkuuu pppaadddlýýýcchhh 
v 1. svetovej vojnevv 1.. ssvveettoovvveejj vvooojjnnnee

pokračovanie zo str. 2

pokračovanie na str. 4

pokračovanie zo str. 2

Pietny akt kladenia vencov pri pomníku
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Pri tejto príležitosti si hostia mohli poz-

rieť novú historickú mapu, znázorňujúcu 

územie Čiech a  Slovenska v  období 1. 

svetovej vojny, ktorá bola nainštalovaná 

v kultúrnom dome.

 Veľkú zásluhu na dôstojnom priebehu 

pietnej slávnosti mali členovia Klubu 

dôchodcov v Prašiciach: Mária Rybanská, 

Helena Grežďová, Ernestína Grežďová, 

Elena Palušová, Mária Novotná a  Eva 

Naňová , členovia Zväzu vojakov SR, 

klubu Topoľčany a  starostka obce Erika 

Nemešová. Vďaku za všetkých prítom-

ných vyjadril tajomník klubu Zväzu vo-

jakov SR v  Topoľčanoch podplukovník 

v.v. Ing. Štefan Bariak: „Som rád, že aj 

v  Prašiciach sme sa stretli pri spomien-

ke na koniec I. svetovej vojny, že sme 

si pripomenuli tieto udalosti. Verím, že 

budeme udržiavať spomienky na voj-

nové obete, ktoré sú výkričníkmi varu-

júcimi pred rozpútaním vojen vo svete. 

Vzdávame hold všetkým, ktorí bojovali 

za našu slobodu, ktorí obetovali svoje 

životy a svoje zdravie.“
 Ing. Š. Bariak, S. Dojčárová

 Hádam pre každú obec je vzácnosťou 

mať v knižnom fonde publikácie, zachytá-

vajúce jej históriu, spomienky, fotodoku-

mentáciu. Je to vzácny materiál, o  ktorý 

sa môžu oprieť školy pri výučbe dejepi-

su a  ktorý je zárukou, že životy predkov 

nebudú bez povšimnutia zabudnuté. 

 Obec Prašice sa môže pochváliť hneď 

dvomi vzácnymi prírastkami do zbierky 

takýchto publikácii, ktoré boli vydané 

v roku 2018.  

 V  júli 2018 vyšla prvá z  nich pod náz-

vom Prašice v  spomienkach Rudolfa 

Báleša. Kniha zachytáva udalosti, vzťahy, 

životnú úroveň a úroveň techniky v našej 

obci od konca tridsiatych  do konca päť-

desiatych rokov 20. storočia z  pohľadu 

malého chlapca alebo mládenca Rudolfa 

Báleša  s jeho subjektívnymi hodnotenia-

mi všetkého, čo sa okolo neho dialo. 

 Autorka publikácie a  zároveň naša 

občianka Mgr. Ľubica Košíková začala 

spomienky Rudolfa Báleša zaznamenávať 

v  októbri 2016. Spoločne s  fotodoku-

mentáciou zo súkromných zbierok ďalších 

spoluobčanov vytvorili zaujímavý pohľad 

do rôznych oblastí života, ako napríklad 

vojenské odvody, kriminalita, zdravotná 

starostlivosť, hygiena, pohreby a  mnoho 

ďalších. 

 Pri prepisovaní zaznamenaného textu 

zišli autorke na um ďalšie otázky, ktoré sa 

ešte chcela spýtať. Žiaľ, nebola už príleži-

tosť: „ Pán Báleš nás po krátkej chorobe 

v  októbri 2017 nečakane opustil a  vyda-

nia svojich spomienok sa nedožil. Jeho 

túžbou však nebolo stať sa spisovateľom, 

iba zaznamenať pre ďalšie generácie to, 

čo bolo, na čo sa už málokto pamätá a čo 

sa viac nevráti. Verím, že by mal z výsledku 

našej spoločnej práce radosť.“

 Pri príležitosti 100. výročia ukončenia 

1. svetovej vojny vzniklo ďalšie významné 

dielo pod názvom Hrdinovia z Prašíc padlí 

v 1. svetovej vojne 1914 – 1918. Autorka, 

opäť naša občianka MUDr. Rozália Barátová 

strávila roky zbieraním materiálov, doku-

mentov, hľadaním v  archívoch a  zapiso-

vaním informácii o  obyvateľoch Prašíc, 

ktorých život predčasne ukončila vojna 

a vytrhla ich z kruhu rodiny a priateľov.

 Mená padlých sú vytesané na pomníku 

v  parku pri Kostole sv. Jakuba v  Praši-

ciach. S  ich potomkami a  príbuznými sa 

doktorka Barátová osobne stretávala, za 

mnohými vycestovala do blízkeho i vzdia-

leného okolia, ale i do Bratislavy, Banskej 

Bystrice a Noroviec. Zdrojom informácií 

boli hlavne záznamy v  Štátnom archíve 

Topoľčany, v  matričných knihách obce, 

ale i  v  rodinných fotoalbumoch  potom-

kov a  často i  na   náhrobných kameňoch 

na cintorínoch.

„Mojím cieľom bolo prispieť do archívnych 

záznamov nášho národa a  zobudiť ži-

júcich príbuzných padlých v  regióne 

Prašíc, aby odovzdávali vedomosti svojim 

potomkom. Nech sa nestane, aby pravnuk 

na padlého príbuzného povedal, neviem 

o ňom nič, to mi už nie je žiadna rodina, ja 

som vtedy nežil.“

 Napriek všetkej snahe sa jej nepodarilo 

získať informácie o troch padlých, ktorých 

mená sú vytesané na pomníku, ale ako 

hovorí sama autorka: „Dúfam, že sa táto 

kniha dostane do rúk ich potomkov a  ja 

budem môcť doplniť k  menám nezná-

mych ich fotografi e a ostatné informácie.“

 Pri hľadaní podkladov k tejto publikácii 

však našla  mnoho ďalších mien, ktoré nie 

sú ani na pomníku, ani v novej brožúre, ale 

zo záznamov v matričných knihách je zrej-

mé, že boli občanmi nášho matričného 

obvodu a svoj život obetovali v 1. svetovej 

vojne. Zoznam všetkých informácií bude 

v  budúcnosti prístupný k  nahliadnutiu 

v Obecnej knižnici v Prašiciach.

 Obidve autorky, Mgr. Ľubica Košíková 

i MUDr. Rozália Barátová boli 30. novem-

bra 2018 ocenené Cenou obce Prašice 

za významný prínos k  zachovaniu his-

torického a  kultúrneho dedičstva našich 

predkov pre ďalšie generácie v  obci 

Prašice. Ich diela sú nepredajné, občania 

si ich však môžu požičať v obecnej knižni-

ci, alebo prečítať na webovej stránke 

obce.
S. Dojčárová

Dve nové publikácie vrátili život  našej históriiDDve novvé ppubliikáccie vvrátili živvoot  naššej hisstórii

pokračovanie zo str. 3

Obidve autorky pri preberaní Ceny obce Prašice
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  Tento školský rok 2018/2019 sme 

začali 3. septembra s rovnakým počtom 

256 žiakov ako minulý rok. Opustilo nás 

síce 30 deviatakov, ale pribudlo nám 30 

prvákov, ktorí sú rozdelení do dvoch 

tried. Triedne učiteľky sú Mgr. Renáta 

Aschengeschvantnerová a  Mgr. Denisa 

Roháčová. Zmenu však máme v učiteľs-

kom zbore, kde po odchode p. učiteľky 

Mgr. Vlasty Kalužovej do starobného 

dôchodku na jej miesto nastúpila mladá 

absolventka Mgr. Natália Pavlíková, 

učiteľka telesnej výchovy a  dejepisu. 

Anglický jazyk v  piatom ročníku vyuču-

je Mgr. Ľubica Košíková, učiteľka an-

glického jazyka.

 Zmenu máme aj v  Školskom klube 

detí, kde po odchode Mgr. Hany Bar-

tovej nastúpila Mgr. Eva Okšová, ktorá 

pracuje na škole tiež ako špeciálny 

pedagóg. Keďže nám ministerstvo škol-

stva nezaslalo oprávnené fi nancie na 

asistentov učiteľa pri práci so žiakmi 

s poruchami učenia, riaditeľ školy v spo-

lupráci s Úradom práce a sociálnych vecí 

v Topoľčanoch zabezpečil dve asistentky 

na tzv. dobrovoľnícku službu. Túto prácu 

vykonávajú v  dopoludňajších hodinách 

tiež naši vychovávatelia. 

Nové osvetlenie šetrí fi nancie

 V  celej budove školy máme konečne 

vymenené staré neónové osvetlenie, 

ktoré nás svojim bzukotom rušilo pri 

vyučovaní, za nové LED osvetlenie veľmi 

dobre svietiace a  hlavne šetriace elek-

trickú energiu. Nákup nového osvetlenia 

sme si zabezpečili z vlastných ušetrených 

fi nančných prostriedkov.

Školskú jedáleň čakajú problémy

 Ak sa stane od januára skutočnosťou 

súčasný vládny návrh o  bezplatnom 

stravovaní žiakov ZŠ, nastanú v  našej 

školskej jedálni veľké priestorové 

problémy, pretože už súčasná kapac-

ita jedálne je na hranici hygienických 

noriem. V tejto súvislosti budeme musieť 

prijať opatrenia na zvládnutie tejto situá-

cie, ktoré budú vyžadovať spoluprácu 

s rodičmi.

Žiaci absolvujú lyžiarsky výcvik

 Po niekoľkoročnej prestávke organizo-

vania lyžiarskych výcvikov sme v  tom-

to školskom roku túto činnosť znovu 

obnovili. V  januári pôjdu žiaci z  vyšších 

ročníkov lyžovať do Jasenskej doliny.

 V  popoludňajších hodinách sa môžu 

žiaci realizovať v záujmových krúžkoch, 

ktorých je aj tento školský rok dosta-

tok. Vybrať si mohli od vzdelávacích, 

literárnych, tvorivých až po športové. 

Takže zostáva už len popriať chuť do 

práce a úspešný rok ako učiteľom, tak aj 

žiakom.

Mgr. R. Miková

 Obec Prašice v  zastúpení starostky 

Eriky Nemešovej podala v  roku 2017 

žiadosť o  poskytnutie dotácie z  Úradu 

vlády SR na vybudovanie detského ihriska 

a  nákup športového vybavenia. Žiados-

ti bolo kladne vyhovené v tomto  roku 

a  nasledoval kolotoč „papierovačiek“, 

aby sa projekty úspešne zrealizovali už 

v novembri 2018.

 Naši škôlkari získali vďaka tomu viac-

funkčnú zostavu Motýľ (viď na obrázku)

z  bezúdržbovej konštrukcie (galvanizo-

vaná oceľová konštrukcia upravená 

práškovaním) s  nasledovnými kompo-

nentmi:

šmýkačky sú nerezové s bokmi HDPE-dos-

ky z polyetylénu s vysokou hustotou a tr-

vanlivosťou, odolné voči UV žiareniu, má 

vysoké mechanické a tepelné vlastnosti

telo zvieratka – dosky z polyetylénu 

s vysokou hustotou a trvanlivosťou, 

odolný voči UV žiareniu, má vysoké me-

chanické a tepelné vlastnosti.

lanové časti – polypropylénové lano s 

oceľovým jadrom o priemere minimálne 

16 mm

oblúková konštrukcia pri lanovom 

výstupe – nerezová

podlaha – protišmyková

ochranné prvky – na zabránenie vzniku 

úrazov sú použité ochranné plastové 

krytky

povrch detského ihriska okolo zostavy je 

vysypaný okrúhlym štrkom.

Z dotácie sa fi nančné prostriedky použili 

aj na nákup športových potrieb:

volejbalová lopta – 5 ks

basketbalová lopta – 5 ks

futbalová lopta – 30 ks

sieť na veľkú bránu – 2 ks

prenosné brány + siete pre mladých fut-

balistov – 2 ks

M. Glos

V základnej škole nastali zmenyVV zzááklladnneej škkolee nnastalli zmmeenyy

Materská škola má nového motýľaMMatterrskká škkola mmá noovééhho mootýľa

Nové detské ihrisko

Nová učiteľka  Mgr. Natália Pavlíková
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 Obec Prašice v  auguste 2017 podala 

žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: 

„Stavebné úpravy a  udržiavacie práce 

požiarnej zbrojnice“. Projektovú doku-

mentáciu vyhotovil Jozef Varga a  bola 

zameraná na štyri hlavné oblasti:

- rekonštrukcia strechy vrátane zatep-

 lenia

- výmena výplní otvorov (okná, dvere, 

 garážové brány)

- výmena vykurovacích telies (nové 

 radiátory, termohlavice)

- bleskozvod

 1. februára 2018 bolo obci Prašice 

doručené „Rozhodnutie o  pridelení 

dotácie“ z  Ministerstva vnútra SR 

prostredníctvom Prezídia Hasičského 

a  záchranného zboru Bratislava. Zlo-

žitý proces pokračoval prípravou doku-

mentácie k  podpisu zmluvy, verejným 

obstarávaním a  následnou realizáciu 

stavebných prác spoločnosťou PEGE 

s.r.o. Práce sú aktuálne ukončené a obec 

pripravuje vyúčtovanie dotácie. 

 Súbežne s  prácami v  rámci dotácie 

priložili ruky k  dielu aj členovia Klubu 

dôchodcov v  Prašiciach, ktorí postupne 

upravili priestranstvo pred budovou. Sa-

dová výsadba je skrášlením nielen pre 

obyvateľov, ale aj návštevníkov nášho 

regiónu. Za ich prácu, úsilie a kreativitu 

im patrí veľká vďaka.

  V  novembri a  decembri obec na 

vlastné náklady upravila priestory po 

bývalých pohostinstvách. Tieto boli 

zadymené, takže sa museli odstrániť 

znečistené omietky a  zrealizovať nové 

omietky, penetrácie a maľovky. Na 

tento priestor už čakajú naši „Dobro-

voľní hasiči“ , ktorí tak získajú priestory 

na stretnutia a  teoretickú prípravu na 

súťaže. Do konca roku 2018 tieto prie-

story budú zrekonštruované, vyčistené, 

zariadené nábytkom a odovzdané našim 

hasičom.

M. Glos

 Funkčné obdobie členov výboru 

a  dozornej rady Združenia bývalých 

urbárnikov, pozemkového spoločen-

stva (ZBU, p.s.) Prašice sa blíži ku kon-

cu a  v  budúcom roku 2019 spoločne 

rozhodneme o ich nových členoch. Voľby 

sa uskutočnia na valnom zhromaždení 

v apríli – máji 2019 na základe podanej 

kandidátnej listiny. Podať si ju môže 

každý člen – spoluvlastník, ktorý má záu-

jem pracovať vo vedení ZBU, p. s. Prašice, 

a to písomne u predsedníčky Mgr. Lýdia 

Markovej, alebo ktoréhokoľvek člena 

výboru.

 Prosíme preto spoluvlastníkov, aby 

zvážili svoju kandidatúru a  kandidátky 

predložili v  čo najväčšom počte najne-

skôr do 31. januára 2019. Počet kandidá-

tov do výboru združenia je minimálne 5 

+ 2 náhradníci, do dozornej rady mini-

málne 3 členovia + 1 náhradník.

 Prosíme, aby ste k  tejto skutočnosti 

zaujali kladné stanovisko, prehodnotili 

svoju kandidatúru, a tak prispeli k dôstoj-

nému priebehu volieb.

Výbor ZBU, p.s. Prašice

 Od novembra 2018 sa zmenilo do-

pravné značenie na ul. 1. mája, na ktoré 

chceme upozorniť všetkých vodičov. 

Ide o úsek medzi predajňou rozličného 

tovaru a obecným úradom (cesta vedú-

ca popod parčík). Zmenil sa smer jed-

nosmernej jazdy, po novom je zákaz 

vjazdu na túto komunikáciu od pre-

dajne k obecnému úradu. Povolený je 

len vjazd od obecného úradu smerom 

k predajni.

 Zmena dopravného značenia bola 

nutná z  dôvodu neprehľadnej a  rizi-

kovej situácie pri prechode chodcov 

cez cestu. Aj napriek nízkej rýchlos-

ti mali vodiči často problém zabrzdiť 

a  zabrániť zrážke s  chodcami, ktorí 

vchádzali zo schodov vedúcich popri 

parku priamo na cestu.

 Po zmene značenia sa stala táto situá-

cia prehľadnejšou a  prechod chod-

cov cez uvedenú komunikáciu bez-

pečnejší. 

Pribudne nový retardér 

a dopravné zrkadlá

 Bezpečnosť premávky v  našej obci 

bude v  najbližšej dobe posilnená aj 

ďalšími dopravnými zariadeniami. 

Za  účelom spomalenia jazdy nezod-

povedných vodičov pri vjazde na Bu-

dovateľskú ul. smerom od Topoľčian 

bude na jej začiatku umiestnený spo-

maľovací retardér. Na križovatke Par-

tizánskej a  Mládežníckej ulice a  pri 

výjazde od materskej školy na Slnečnú 

ulicu budú umiestnené dopravné zrk-

adlá.

 Obec iniciovala všetky uvedené 

zmeny na podnet občanov a vypraco-

vala projekty, ktoré schválil Okresný 

dopravný inšpektorát OR PZ Topoľča-

ny. Inšpektorát však zamietol návrh 

na umiestnenie trvalého dopravného 

značenia B33 (Zákaz státia) v  blízkosti 

bytoviek nad materskou školou. Z  ich 

vyjadrenia citujeme: „Zákaz státia 

na komunikácii vyplýva z § 23. ods. 

1 zákona č. 8/2009 Z. z. o  cestnej 

premávke v  znení neskorších zmien 

a doplnkov (ďalej len „zákon č. 8/2009 

Z. z.“): „...Pri státí musí zostať voľný 

aspoň jeden pruh široký najmenej 3 

m pre každý smer jazdy. Pri zastavení 

musí zostať voľný aspoň jeden jazd-

ný pruh široký najmenej 3 m pre oba 

jazdné smery.“

 Podľa § 8 ods. 7 vyhlášky č. 9/2009 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cest-

nej premávke a  o  zmene a  doplnení 

niektorých zákonov sa dopravnými 

značkami a  dopravnými zariadenia-

mi spravidla nevyznačuje zákaz 

alebo príkaz vyplývajúci zo všeo-

becných ustanovení pravidiel cestnej 

premávky.“

S. Dojčárová

Dobrovoľní hasiči čakajú na nové priestoryDDooobbrroovvoooľnní hhaaasiičči čččaakkkajúú nnaaa nnoovvéé ppriieesstooorry

V Prašiciach budú ďalšie voľbyVV PPrraššicciaacch bbuddúú ďďaalššiee vooľbby

Pozor na zmenu dopravného značeniaPPozoor naa zmmenu doopraavnééhoo zznaačeeniaa
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 Regionálna veterinárna a  potravi-

nová správa Topoľčany (ďalej len „RVPS 

Topoľčany“) na základe usmernenia č. 

03678/2018-222 Štátnej veterinárnej 

a  potravinovej správy Bratislava roz-

poslala na obecné úrady obežníky s 

dôležitou  informáciou pre všetkých 

chovateľov ošípaných:

 

 Dňa šiesteho novembra 2018 vy-

dala Európska komisia vykonáva-

cie rozhodnutie Komisie 2018/1669, 

v  ktorom sa uvádza, že výnimka na 

registráciu chovov s  jednou ošípa-

nou pre vlastnú spotrebu, udelená 

rozhodnutím 2006/80/ES, sa pre vy-

menované členské štáty vrátane Slo-

venskej republiky ruší.  Všetky chovy 

ošípaných – teda aj tie, ktoré chova-

jú len jeden kus ošípanej pre vlastnú 

spotrebu – musia byť podľa uvedenej 

legislatívy registrované v  centrál-

nej evidencii hospodárskych zvierat 

(CEHZ)! 

 Registráciu chovu je možné vyko-

nať na miestne príslušnej RVPS 

Topoľčany sídliacej na adrese ul. Dr. 

Pavla Adámiho č. 17 Topoľčany v pra-

covných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 

hod.

 V  prípade nejasností kontak-

tujte pracovníkov RVPS Topoľča-

ny – telefón: 038/5322536, email: 

Sekretariat.TO@svps.sk, fax: 

038/5326068.

 Podľa slov MVDr.  Róberta Griča 

z  RVPS Topoľčany ide o  preventívne 

opatrenie proti rozširujúcej sa náka-

ze afrického moru ošípaných, ktorý sa 

vyskytuje už aj v  Európe najmä u  di-

viačej zveri, avšak na Slovensku zatiaľ 

nebol potvrdený. Zároveň však končí 

obdobie legislatívnej výnimky, ktorá 

bola udelená niektorým štátom Únie 

a    vzhľadom na uvedené riziko náka-

zy je nutné dostať do povedomia 

širokej verejnosti a  najmä chovateľov 

ošípaných povinnosti spojené s  cho-

vom. 

S. Dojčárová

 
Roozppis zzubnejj pohootovoostii poččas ssviaatkoov

Poočass doovolenkky vvo vvaššej zzubneejj ammbullanccii počaas prredvviannočnnýchh 
a viaanoččnýých dníí, boolesstivvýchh paacienntovv ošeetriaa lekkárii 

ppodľľa nnaslleddovnnéhoo rozzpissu:

Boolesstivví paacieenttii buudúú ošeetrrení v čaase ood 77.300 do 15.000 hhod..

VV sobottu, vv needeeľu aa voo svviattok jje zuubná poohootovvoosť vv Niitre 
nna uul. ŠŠpittálsska 6 vv čaase ood 8..00 ddo 113.000 hod.

Zuubnné rrtg. praacooviskko PPolliikllinikka Toopoľľčanny bbudee praacovvať:
17.12., 18.12., 19.12., 20.12. a 2.1., 3.1., 4.1. od 8.00 do 12.30 hod.

DDeetskkáá obbvoodnná lekkárrkaa v PPraašicciaach
MUDr. Miriam Chmelárová z detskej ambulancie v Prašiciach bude mať dovolenku 

27. a 28. decembra 2018. Zastupovať ju bude MUDr. Alena Čaradská v Topoľčanoch 

(ul. 17. novembra 1300/14). 

S. Dojčárová

Chovatelia ošípaných: Pozor na povinnosť!CChoovvaateeliiaa oošííppanýcchh: Pozzor nnaa ppoovinnnoosťť!

Dátum Meno lekára Miesto ošetrenia

17.12. MUDr. Čačíková Hviezdoslavova 54, Solčany

18.12. MUDr. Tobiáš ml. Stummerova 40, Topoľčany

19.12. MUDr. Rada Ml ul. Továrnická 1716/39, Topoľčany

20.12. MUDr. Tanuševský ul. Pribinova 4727/ pri Sature

21.12. MUDr. Bladová ul. Pribinova 4727/ pri Sature

Dátum Meno lekára Miesto ošetrenia

27.12. MUDr. Vöröšvary Škultétyho 4720/2A, Topoľčany

28.12. MUDr. Vöröšvaryová Škultétyho 4720/2A, Topoľčany

31.12. MUDr. Gerlachovová Puškinova 1439, Topoľčany

02.01. MUDr. Ferenčíková ul. Pilská 10 / pri Decodome

03.01. MUDr. Čaradský ul. Dr. Adamiho 2885/22, TO

04.01. MUDr. Gerlachová 5. zákl. škola ul. Gogoľova
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100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny - pietny akt pri pomníku

Poďakovanie za úrodu 30.9.2018 (5)

Príprava adventného venca v priestoroch klubu dôchodcov

Poďakovanie za úrodu 30.9.2018 (2)

Mesiac úcty k starším 14.10.2018

Poďakovanie za úrodu 30.9.2018

Vystúpenie detí z MŠ na slávnostnom prijatí jubilantov 13.7.2018

PODUJATIA OBRAZOMPPOODDUUJAATTIAA OOBBRRAAZZOOMM
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Sv. omša pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny

Poďakovanie za úrodu 30.9.2018 (4)

Veterány na Duchonke - ceny pripravené pre víťazov

Poďakovanie za úrodu 30.9.2018 (6)

Poďakovanie za úrodu 30.9.2018 (3)

Veterány na Duchonke začali v upršanom počasí

PODUJATIA OBRAZOMPPOODDUUJAATTIAA OOBBRRAAZZOOMM



10

 Tento rok o  pár dní skôr sa vrátil 

do prašických ulíc mnohými deťmi 

očakávaný Mikuláš. Jeho príchodu sa 

nevedeli dočkať hlavne tí najmenší, 

ktorí sa 3. decembra na parkovisku 

pred obecným úradom smelo postavi-

li k  mikrofónu a  skrátili početnému 

obecenstvu chvíle čakania básničkami 

a pesničkami. 

 Zaručenou zbraňou proti chlad-

nému počasiu je teplý čaj a  vianočný 

punč, o  ktorý sa aj tento rok postarali 

naše neúnavné ženy z  klubu dôchod-

cov spoločne s  poslankyňou Mgr. Lýdi-

ou Markovou. Tí zimomravejší sa mohli 

zohriať pri ohníku, ktorí strážili prašickí 

kynológovia. 

 A  konečne sa zjavil ten, na ktorého 

čakali deti,  rodičia i  starí rodičia. 

V záplave rolničiek, prskaviek a svetielok 

pristál v  strede davu Mikuláš s  anjelom 

i čertom a plnými saňami balíkov. Tie sa 

ušli každému dieťaťu, ktoré si ho prišlo 

zobrať priamo k  rozprávkovému vozu. 

Mikuláš s anjelom mali čo robiť, aby po-

tešili všetky detské dušičky. Pomáhali im 

pri tom učiteľky Drahoslava Dolinková 

a Mgr. Renáta Miková. 

 Sám Mikuláš pochválil prašické deti 

za slušné správanie a dokonca bol prek-

vapený, keď mu jedno z  nich vrátilo 

balík, pretože už jeden dostalo. Povedal: 

„Toto sa mi ešte nestalo, aby dieťa vrá-

tilo balíček. Vidno, že v  Prašiciach sú 

deti slušne vychované.“

 Síce sa čertovi nepodarilo ukradnúť 

ani jedno dieťa, ale predsa len vykonal 

husársky kúsok. Po neúspešných poku-

soch Mikuláša o rozsvietenie vianočného 

stromu sa to podarilo práve jemu pomo-

cou rakety. To bolo posledné kúzlo, ktoré 

sa postupne rozplynulo vo výbuchoch 

svetlíc a zázračné sane vyrazili za ďalšími 

deťmi.

 Takto to vidia tí najmenší, ktorí veria 

v  zázrak rozprávky a  tešia sa, že dostali 

darček priamo od Mikuláša. V skutočnos-

ti za všetkým stála hlavne ochota ľudí. 

Aj tento rok sa našli štedrí podnikate-

lia z  Prašíc ochotní podporiť práve toto 

podujatie. Vedenie obce touto cestou 

ďakuje sponzorom: Penzión Slniečko, 

Krčma u  Draka, COOP Jednota Prašice, 

Jozef a  Táňa Štefkovičovci, Bar Burger 

Restaurant, Autocamping Duchonka, 

Autoservis Lacika, Kamenárstvo Július 

Lacika, Pizzéria Pizza Jolly, Kvetinárst-

vo Iveta Chmelárová, Kaderníctvo Eva 

Lišková, Cukrárenská výroba Caramella 

Janky Bobockej, Potraviny Ivan Paluš, 

Predajňa rozličného tovaru DOBA. Za po-

moc ďakujeme aj kynologickému klubu, 

klubu dôchodcov, Jurajovi Čakajdovi, 

Alici Dojčárovej, Vladimírovi Plachému 

a  všetkým členom komisie kultúry 

a vzdelávania mládeže.

S. Dojčárová

 Základná organizácia JDS v  Prašiciach zorganizovala v  klube 

dôchodcov malú výstavu jabĺk a hrušiek, ktoré sa urodili v prašických 

záhradách. Z  počtu 102 vystavovaných exponátov bolo 32 odrôd 

jabĺk a 9 odrôd hrušiek. Najväčšie zastúpenie u jabĺk mali odrody JO-

NAGOLD a SPARTAN, u hrušiek odroda PASTORNICA. Najviac odrôd 

na výstavu priniesol Štefan BARIAK – 14, Peter DETKO – 9, Mária 

OKŠOVÁ – 7. Hlavným rozhodcom o  najkrajšie jablko a  najkrajšiu 

hrušku bol pán Imrich LACIKA, ktorý stanovil poradie nasledovne:

Jablká:

 1. miesto odroda IDARED, pestovateľ Benjamín PALUŠ

 2. miesto odroda JONAGOLD, pestovateľ Benjamín PALUŠ

 3. miesto odroda GOLDEN DELICIUS, pestovateľ Pavol NOVOTNÝ

Hrušky: 1. miesto odroda PASTORNICA, pestovateľ Igor ŽITŇANSKÝ

 2. miesto odroda BOSCOVA FĽAŠA, pestovateľ Štefan BARIAK

 3. miesto odroda JANA, pestovateľ Augustín HELDI

Ing. Š. Bariak

Mikuláša sme prekvapili: „Toto sa mi ešte nestalo.“MMikkuuláášša smmee prrekkvvapiili: „Tootoo ssa mmi ešštee neesttaaloo.“

Poznáme výhercov ceny Prašické jablko 2018PPozznáámmee výhherrcoov ceeny Praašiickké jjabblkko 220118

Mikuláš prišiel na rozprávkových saniach

Výstava jabĺk v klube dôchodcov
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 Členovia Základnej or-

ganizácie Jednoty dôchod-

cov Slovenska (ZO JDS) 

v  Prašiciach usporiadali 23. 

októbra 2018 tretí ročník 

súťaže v streľbe zo vzduchov-

ky. Súťaže sa okrem našich 

členov zúčastnili aj dôchod-

covia z Jacoviec a zo Závady. 

Konala sa v kultúrnom dome 

v  Prašiciach, kde súťažiacich 

spoločne privítali predsed-

níčka ZO JDS Mária Novot-

ná a  starostka obce Erika 

Nemešová. Všetkým  popria-

li, aby dosiahli čo najlepšie 

výsledky. Krátke poučenie 

o  bezpečnostných opatre-

niach a  riadenie strelieb za-

bezpečil Ing. Štefan Bariak. 

Hlavný rozhodca Vladimír 

Režo po vyhodnotení terčov 

oznámil výsledky súťaže tak-

to:

Kategória muži:

1. Marián Adamec – Jacovce

2. Benjamín Paluš – Prašice

3. Vladimír Režo – Prašice

Kategória ženy:

1. Darina Štefkovičová – Záva-

da

2. Hedviga Novotná – Prašice

3. Elena Palušová - Prašice

Starostka obce Erika 

Nemešová odovzdala víťa-

zom medaily. Nasledovalo 

spoločné posedenie pri káve, 

čaji, chlebíčkoch a koláčikoch, 

ktoré pripravili Mária Novot-

ná, Marta Bariaková, Hedviga 

Novotná, Eva Naňová a Elena 

Palušová.

 Rozchádzali sme sa všet-

ci s  úsmevom na tvárach po 

ďalšej spoločnej vydarenej 

akcii.

V petangu sa naši nenechali 

zahanbiť

 V septembri sme sa zúčast-

nili na okresnej súťaži v petan-

gu, ktorá sa konala v Závade. 

Naši členovia Benjamín Paluš, 

Jozef Grežďo a Pavol Vančo 

sa statočne držali v  tvrdej 

konkurencii a nenechali sa za-

hanbiť . Podobne bojovali aj 

naše ženy Hedviga Novotná, 

Helena Grežďová, Mária No-

votná a Edita Kauzalová.

 Po tvrdom boji sa konalo 

malé posedenie, ktoré pri-

pravil Klub dôchodcov Záva-

da.  Všetkým zúčastneným 

dobre padol pripravený guláš 

a  sladké dobroty. Tešíme sa 

na budúci ročník, lebo tento 

turnaj sa stane ďalším podu-

jatím v rade.

S. Dojčárová

Č

V kultúrnom dome sa strieľaloVV kultúrnnomm doome sa sstrieeľaloo

11

Víťazky súťaže v streľbe zo vzduchovky so starostkou obce Erikou Nemešovou

Vďaka šikovným rukám našich seniorov z klubu dôchodcov vznikol v centre obce nový adventný veniec, 

ktorý dopĺňa vianočnú výzdobu obce. Nachádza sa na priestranstve pred areálom Kostola sv. Jakuba. 
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 Druhý polrok roku 2018 sme 

ako klub odštartovali tak trošku 

netradične, a  to na priehrade 

v  obci Tesáre, kde sa konal zraz 

netradičných plavidiel. Po dlhom 

odhodlávaní sme sa rozhodli dať 

dokopy všetky šikovné ruky v klube 

a  o  pár dní bolo naše plavidlo na 

svete. A  tak sme 15. júla s  našou 

posádkou vyplávali na vodu pred 

očami mnohých divákov. Vzhľadom 

k  tomu, že na palube sa ocitli aj 

neplavci, vkladali sme do pla-

vidla veľké nádeje. Priehradu sme 

podľa pravidiel súťaže prepláva-

li a ešte sme aj k tomu neveriacky 

skončili na úžasnom 2. mieste, za 

čo sme sčasti vďačili aj  psím čle-

nom posádky, ktorí zožali nevídaný 

úspech. Bol to neuveriteľný zážitok 

a deň, ktorý si dúfam zopakujeme 

aj v ďalšom roku. 

 21. júla sa vybrala štvorčlenná 

výprava do Slovenského Pravna 

reprezentovať náš klub v brannom 

viacboji kynológov (BVK). Preteku 

sa zúčastnili P. Detko, P. Pista, M. 

Grachová a Z. Szabó. Predseda klu-

bu Peter Detko nesklamal a umiest-

nil sa na krásnom 2. mieste s Leom 

z  Petrovho dvora. Peter Pista 

s Benym obsadili 4. miesto. Pretek 

sa konal za veľmi horúceho poča-

sia. V  ďalšom mesiaci nás naše 

pretekárske chodníčky zaviedli 

do Chabenca, kde sa konal veľmi 

pekne zorganizovaný pretek v BVK. 

Na 1. mieste sa s krásnym výkonom 

umiestnil Peter Pista s  Bennym 

z  Pohoria Tribeč, 3. miesto získa-

li Peter Detko s  Leom a  Majka 

Grachová s Lili a 4. miesto obsadil 

Zoltán Szabó s Tyrou. Všetkým patrí 

veľká gratulácia za predvedený 

výkon, nakoľko ortuť na teplomere 

bola opäť veľmi vysoko. 

 24. augusta nastal dlho 

očakávaný odchod na naše sústre-

denie. Tradíciou sa stalo, že každý 

rok navštívime iné miesto, a  tak 

sme sa teraz ocitli v krásnom pros-

tredí Donovál. Sústredenie bolo 

trojdňové, ale za ten čas sme stihli 

naozaj veľa. Tréningy, túra, opekač-

ka, dobrá nálada, príjemní ľudia 

a naši psy, čo viac si priať. Takéto chví-

le sú nezabudnuteľné. A aby toho 

nebolo málo, veď pohyb je zdravý, 

hneď 29. augusta sme zorga-

nizovali klubový výstup na Panskú 

Kynológovia majú smelé plány. Čím nás prekvapia?KKyynollógoovviaa mmaajúú ssmmeeléé pláánny.. ČČímm nááss ppreekvvaappiaa?
Tento rok zdolali Veľký Rozsutec

Netradičné plavidlo našich kynológov získalo v Tesároch 2. miesto

pokračovanie na str. 13
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Javorinu. Vyrazili sme z  Duchonky 

a celý deň nás sprevádzalo krásne 

počasie, dobrá nálada a samozrej-

me naši štvornohí priatelia. 

 Nakoľko psíčkari sú dobrí 

a  srdeční ľudia, tak medzi sebou 

udržiavajú dobré vzťahy aj jednot-

livé kluby. A tak sme 1. septembra 

ráno vyrazili na výcvikový deň do 

miestneho kynologického klubu 

v  Lehote pri Nitre. Čakal nás prí-

jemný kolektív, dobrý fi gurant 

a  kopec jedla. Z  tréningu sme si 

zobrali kopu nových poznatkov 

a skúseností. 

 15. septembra 2018 prišiel náš 

dlho očakávaný deň, a  to MSR 

v BVK 2018. Odchod na majstrov-

stvá sme mali už v  piatok, aj keď 

samotný pretek sa konal v sobotu. 

1. miesto si odniesla v  kategórii 

ženy Adriana Matušniaková s  bel-

gickým ovčiakom BOM. 2. miesto 

obsadil v  kategórii mužov Jozef 

Paták a  3. miesto v  dorastenkách 

Majka Grachová s  Kity z  Petrovho 

dvora. 4. miesto obsadil Peter Pis-

ta s Bennym, 5. miesto Peter Detko 

s Loranom a 6. miesto Jakub Doj-

čár s Leom. Všetkým členom veľmi 

pekne ďakujeme za účasť a repre-

zentáciu klubu. 

 Už tradičný Pretek prašických 

kynológov, ktorý každoročne us-

poradúvame, sa tento rok konal 

6. októbra 2018. Bol to 27. ročník. 

V  kategórii BH nás reprezentovali 

dvaja pretekári. 1. miesto obsa-

dil s  krásnym výkonom Ondrej 

Hrnko so sučkou Žarou, 3. miesto 

Zoltán Szabó s  Tyrou, obaja zlo-

žili úspešne aj skúšku. V  kategórii 

SVV1 skončil na 2. mieste Jozef 

Paták, 3. miesto obsadila Sandra 

Detková s  Keisy. Kategóriu SVV2 

ako jediný účastník vyhral Peter 

Detko. Pretek prebehol v príjemnej 

a priateľskej atmosfére, bolo dobré 

počasie a výborný guláš. Večer 

po preteku samozrejme nemohla 

chýbať opekačka. Ďakujeme všet-

kým zúčastneným, pretekárom aj 

organizátorom, vďaka ktorým sa 

mohol pretek konať. 

 13. októbra sme zorganizova-

li ďalšiu túru. Tentoraz na Veľký 

Rozsutec. Vzhľadom na náročnosť 

výstupu sme našich psích priateľov 

nechali doma. Všetci sme to zvládli 

výborne a s úsmevom a verím, že si 

ešte nejednu takúto túru ako klub 

zopakujeme. V ten istý deň aj naša 

členka Lenka Horniaková zložila 

úspešne skúšku s výkonu SVV1 so 

sučkou Keisy. Všetci sme jej počas 

výstupu poctivo držali palce. 

 Počas tohto polroku sa samo-

zrejme konali aj rôzne ukážky 

z výcviku, neodmysliteľné brigády, 

tréningy s  externým fi gurantom, 

opekačky, skúšky a iné akcie, ktoré 

nie je možné v  tomto článku ob-

siahnuť. Chce to veľa úsilia a  ro-

boty, aby sa všetko zorganizova-

lo a zabezpečilo, ale nám chuť do 

práce nikdy nechýbala, a  preto sú 

naše plány do ďalšieho roku 2019 

ešte smelšie a  trúfalejšie, ale viac 

už nechcem prezrádzať. 
M. Šošovicová

pokračovanie zo str. 12
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A – mužstvo

 Nový ročník VI. ligy 

MO Topoľčany2018/2019 

vo futbale začal pre A - 

mužstvo ako zo zlého 

fi lmu. Od prvého zápasu 

ťahali prašickí futbalisti za 

kratší koniec a v prvých 6. 

zápasoch dokázali získať 

iba tri body. V kabíne bolo 

cítiť nervozitu, frustráciu 

a  pocit, že hráči zabudli 

na pocit radosti a poteše-

nia, ktoré má tento šport 

prinášať. 

 Mužstvo teda pod ve-

dením Michala Vaňoviča 

ako hrajúceho trénera 

nakoniec obsadilo po 

polovici súťažného roční-

ka 13. miesto z možných 

16. Výkony boli veľakrát 

nevyrovnané a získať len 

16 bodov nepoteší žiad-

neho trénera. V zápasoch 

je dôležité mať kompak-

tné mužstvo a aj napriek 

tomu, že sa v bránke ob-

javuje „nebrankár“ Rasťo 

Pagáč, nepociťujeme 

na tomto poste slabinu. 

Dokonca náš brankár 

dokázal vsietiť gól V. 

Bedzanom v  90. minúte 

a  zariadiť tak remízový 

stav 2:2 – klobúk dole. 

Ku koncu jesennej čas-

ti sezóny bolo vidieť, že 

tím sa herne zlepšuje. 

Za pozitívum môžeme 

označiť, že naše mužstvo 

sa v  oklieštenej zostave 

zúčastnilo každoročného 

turnaja OBFZ Topoľčany 

a  v  dobrej konkurencii 

dokázalo obsadiť skvelé 

bronzové miesto. Ich pre-

možiteľmi boli len tímy 

Por. Muži Z V R P Skóre B K +/- FP
1 OFK Veľké Ripňany 15 8 6 1 28:14 30 16 6 67.35

2 OFK Krtovce 15 8 5 2 33:22 29 15 5 76.4

3 TJ Veľké Dvorany 15 8 4 3 26:15 28 14 7 69.85

4 OFK Nitrianska Streda 15 9 1 5 29:24 28 13 7 72.6

5 OFK Práznovce 15 8 3 4 31:22 27 12 3 51.6

6 OŠK Závada 15 7 4 4 31:19 25 11 -2 43.95

7 OFK CHRABRANY 15 7 1 7 19:25 22 10 1 73

8 OFK Krnča 15 6 1 8 26:29 19 9 -5 59.8

9 TJ Slovan Bojná 15 6 1 8 21:26 19 8 -2 66.25

10 OFK ČERMANY, o. z. 15 5 3 7 21:21 18 7 0 43.8

11 OFK Ludanice 15 5 3 7 28:30 18 6 -6 88.8

12 TJ Rajčany 15 4 5 6 21:24 17 5 -7 77.6

13 OFK obce Prašice 15 4 4 7 21:29 16 4 -5 60.6

14 TJ Nemčice 15 4 3 8 19:30 15 3 -9 46.5

15 TJ Slovan Preseľany 15 4 1 10 13:30 13 2 -8 68.8

16 TJ Slovan Veľké Bedzany 15 3 3 9 20:27 12 1 -9 60

Por. Starší žiaci Z V R P Skóre B K +/- FP
1 TJ Slovan Bojná 8 8 0 0 86:0 24 9 9 0

2 TJ Slovan Preseľany 8 7 0 1 32:10 21 8 12 0

3 OFK obce Prašice 8 5 1 2 62:7 16 7 1 0

4 OFK Nitrianska Streda 8 5 1 2 46:12 16 6 7 0

5 OFK Veľké Ripňany 8 4 0 4 24:21 12 5 0 0

6 OFK Solčany 8 3 0 5 22:32 9 4 -3 0

7 TJ Družstevník Jacovce 8 2 0 6 22:34 6 3 -9 0

8 OFK CHRABRANY 8 1 0 7 20:48 3 2 -6 0

9 TJ Veľké Dvorany 8 0 0 8 0:150 0 1 -12 0

Por. Mladší žiaci Z V R P Skóre B K +/- FP
1 TJ Družstevník Jacovce 9 8 1 0 65:5 25 10 10 0

2 TJ Zlatý Klas Urmince 9 8 0 1 57:14 24 9 9 0

3 TJ Slovan Bojná 9 7 0 2 73:20 21 8 9 0

4 TJ Nemčice 9 6 1 2 40:23 19 7 4 0

5 OFK obce Prašice 9 5 0 4 55:17 15 6 3 0

6 OFK Tovarníky 9 4 0 5 41:45 12 5 -3 0

7 TJ Slovan Veľké Bedzany 9 2 0 7 21:57 6 4 -9 0

8 OŠK Závada 9 2 0 7 16:71 6 3 -6 0

9 TJ Slovan Krušovce 9 1 0 8 13:38 3 2 -9 0

10 GFC Topoľčany 9 1 0 8 8:99 3 1 -9 0

Por. Predprípravka Z V R P Skóre B K +/- FP
1 OFK Tovarníky 8 5 3 0 48:14 18 4 6 0

2 OFK obce Prašice 8 2 3 3 30:28 9 3 -3 0

3 OŠK Závada 8 0 4 4 16:52 4 2 -8 0

4 OFK Kuzmice(odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 1 0 0

141444441414141414141411
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na tomto poste slabinu.

Dokonca náš brankár

dokázal vsietiť gól V. 

7 TJ Družstevník Jacovce

8 OFK CHRABRANY

9 TJ Veľké Dvorany

Por. Mladší žiaci
1 TJ Družstevník Jacovce

2 TJ Zlatý Klas Urmince

3 TJ Slovan Bojná

4 TJ Nemčice

5 OFK obce Prašice

6 OFK Tovarníky

7 TJ Slovan Veľké Bedzany

8 OŠK Závada

9 TJ Slovan Krušovce

10 GFC Topoľčany

Por. Predprípravkp pp p
1 OFK Tovarníky

2 OFK obce Prašice

3 OŠK Závada

4 OFK Kuzmice(odstúpené

OFK Prašice: Jesenná sezóna OOFFFKK PPPraašššicce:: Jeesssennnná seeezóónna 
s novými trénermi mladších tímovss nnoovvýýmmmi tréénneermmi mllaaddššícch ttímmoovv

pokračovanie na str. 15
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Jacoviec a  Oponíc z  V. 

ligy.

 Ambície do tohto 

ročníka boli vyššie, a  tak 

veríme, že v  jarnej čas-

ti súťaže poskočia naši 

najskúsenejší futbalisti 

aspoň do desiatky na-

jlepších. Dôležitá bude 

zimná príprava, aktív-

na účasť na tréningo-

vom procese a prípravné 

zápasy, na ktoré vás opäť 

pozývame. 

Starší žiaci – U15

Nová sezóna odštartova-

la a naši starší žiaci zača-

li výborne, keď odohrali 

8 zápasov so ziskom 16 

bodov. Mužstvo dokázalo 

vsietiť 62 gólov a inkaso-

vať len 7, čo je znakom 

kvalitného útoku, ale aj 

obrannej línie na čele 

s brankárom. Tieto skvelé 

výsledky ich zaradili na 

tretie miesto v tabuľke, čo 

musí trénerovi robiť ra-

dosť. Tím vedie v  novom 

súťažnom ročníku Michal 

Janega, bývalý hráč OFK 

Prašice. Veríme, že odve-

die s  tímom dobrú ro-

botu a pod jeho vedením 

mužstvo v  jarnej časti 

súťaže zabojuje o  čelo 

tabuľky.

Mladší žiaci – U13

 Minuloroční víťazi 

svojej kategórie vstu-

pujú do súťaže výkon-

mi, ktoré stále potvrd-

zujú kvalitu mladých 

a  šikovných futbalistov. 

Opäť je súťaž rozdelená 

do dvoch samostatných 

skupín. Naši mladší žiaci 

odohrali doposiaľ 9 kôl 

a  získali 15 bodov, čo im 

vynieslo pekné 5. miesto. 

Rozvíjaniu futbalových 

schopností a  zručnos-

tí sa venujú noví tréneri 

Miroslav Macko a  Hugo 

Barta. Trénerom prajeme 

kvalitnú zimnú prípravu, 

gradujúce výkony hráčov 

podčiarknuté víťazstvami 

v jarnej časti súťaže. 

Prípravka – U10

 Rozdelením kategórie 

U13 aj na U10 vzniklo 

v Prašiciach ďalšie mužst-

vo pod vedením trénerov 

Macka a Bartu. Táto kate-

gória sa dá nazvať akou-

si vstupnou bránou pre 

nové talenty. Tu začínajú 

prvýkrát kopať do lop-

ty, hlavičkovať, učia sa 

disciplíne, kolektívnos-

ti a  hlavne nachádzajú 

skutočné čaro futbalu 

bez ohľadu na to, či ich 

zápas dopadne víťazne, 

s prehrou, alebo remízou. 

OBFZ rozdelilo malých 

prípravkárov do skupín 

A-E po 3 - 4 mužstvá. 

V  našej skupine A  bolo 

odohraných 8 zápasov 

a  mužstvo je  zatiaľ na 2. 

mieste za Tovarníkmi. 

Držíme palce trénerom 

pri ich trpezlivej a  často 

namáhavej práci s našimi 

najmenšími a  radi vás 

uvítame na ich zápasoch. 

Mgr. Jozef Grznár

pokračovanie zo str. 14

ĽĽuddovvá kappella BBojjňaancci ppotešíí ajj naašicch oobččannovv 226.12.. 

poočaass ŠŠteffannskkej ssv. ommšee aa poo jejej skkončeeníí náám zaahraajúú piiessne z icch noovéhho 

viaanoočnnéhho CDD prriammoo v Koostoolee sv.v. Jakuubaa. OObččannia buudúú mmať ť prriiammoo taam  

mmožžnoosť zzakkúppiť ť si iichh novéé CDD vv ceenee 100 €€ za kuus. 
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MMaannžžeellssttvvoo uuzaavvrreeli
Miroslav Kmeť a Vladimíra Bartoníková

Marek Okša a Veronika Vražbová

Radoslav Matúš a Mária Majerníková

Ing. Matúš Mrázik a Bc. Zuzana Man-

gelová

Mgr. Juraj Lacika a Zuzana Mendelová

Miloš Vavrda a Katarína Trenčanská

MDDr. Lukáš Kasinec a MDDr. Romana 

Macková

Andrej Kluka a Tina Petrusová

Ľuboš Paluš a Helena Palušová

Ján Bobor a Lenka Lukáčová

Mgr. Marek Kišac a Bc. Dominika 

Matušíková

Erik Grežďo a Jana Horská

Mgr. Miroslav Vaško a Nadezhda Vladi-

mirova Koleva

Juraj Zelíska a Bc. Petra Šišková

Dávid Jurda a Kristína Bartovicová

Prajeme veľa krásnych chvíľ 

na spoločnej ceste životom!
 

SSttrrieebbboorrnnéé ssvvaaddbbyy
25 rokov manželstva

Stanislav Paluš a manž. Zuzana, rod. Palušová

Vladimír Šlosár a manž. Martina, rod. Pilátová

Jaroslav Vavák a manž. Alena, rod. Bartová

Štefan Okša a manž. Andrea, rod. Rízová

Ladislav Tlstý a manž. Alica, rod. Pokusová
 

ZZllaattééé ssvvaadddbbyy
50 rokov manželstva

Rudolf Doval a manž. Mária, rod. Laciková

Milan Paluš a manž. Eva, rod. Komová

Stanislav Lacika a manž. Eva, rod. Tomancová

DDDiaaammmaannnttoovévé ssvvaaaddbbyy
60 rokov manželstva

Emil Čakajda a manž. Margita, rod. Barteková

Blahoželáme a prajeme ešte veľa 

spoločne prežitých rokov v zdraví 

a v láske!

ŽŽiivvoootnnnéé jjuubib lleeáá
Júl 2018

Imrich Šimon

Helena Beniaková

Anton Barta

Margita Čakajdová

Anton Grežďo

Ladislav Grznár

RSDr. Vladimír Faič

Viktoria Komová

Mária Palušová

Mgr. Lýdia Marková

Eva Danišová

Jozef Paluš

Jaroslava Ondrušková

Mária Laciková

August 2018

Emília Golská 

Terezia Laciková

Pavol Suchoň

Amália Zdichavská

Mária Zelisková

Pavol Lacika

September 2018

Stanislav Paluš

Alžbeta Hrudková

Michal Štefkovič

Božena Pešlová

Október 2018

Margita Balková

Vojtech Matejovič

Jozef Golský

František Hrudka

Marta Zelísková

Anton Haňo

Mária Gálisová

Oľga Okšová

Anna Cabajová

Stanislav Okša

November 2018

Anna Bartfayová

Dana Mijičová

December 2018

Zlata Arztová

Mária Matejovičová

Anton Bruchatý

Ing. Pavol Munk

Viera Balážová

Rudolf Baláž

Všetkým jubilantom srdečne 

blahoželáme!

NNaarroodddilii ssaa
Sofi a Šimunová

Adela Valentová

Martin Máliš

Ivan Streďanský

Marek Šulek

Brian Píšťanský

Ivan Kobolka

Deťom želáme krásne detstvo, 

plné lásky, šťastia a zdravia.

NNaavvžždddyy nnásás ooppuusstilli
Jozefína Kovačiková, 77 r.

Mária Vlnková, 90 r. 

Albín Pokus, 83 r. 

Jana Okšová, 66 r.

Anton Lacika, 91 r.

Jozef Paluš, 78 r.

Adela Geschvantnerová, 90 r.

Štefan Kišac, 77 r.

Imrich Paluš, 84 r. 

Mária Poláková, 92 r.

Štefan Buček, 91 r.

Pozostalým vyslovujeme 

úprimnú sústrasť.
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