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PRÍHOVOR STAROSTKY
Vážení
spoluobčania,
je tu čas prázdnin,
dovoleniek
a letných aktivít
a pri tom všetkom
nesmie
chýbať
ani letné vydanie
našich Prašických
noviniek. Pre mňa

ako starostku obce je to príležitosť prihovoriť sa vám a informovať vás o aktivitách a udalostiach, ktoré sa v Prašiciach
a okolí udiali v prvom polroku 2019.
V mene celej redakčnej rady vám želám,
aby ste využili krásne slnečné dni na
načerpanie pozitívnej energie, na
oddych a aktívny relax pri vašich
obľúbených aktivitách. Deťom želám
veľa krásnych prázdninových zážitkov

v táboroch, na výletoch alebo pri starých
rodičoch.
Využite letné grilovačky, podujatia,
ktorých je v našom okolí neúrekom,
stretávajte sa s priateľmi a rodinou, ale
nezabúdajte pritom na zodpovednosť
a ostražitosť pri akejkoľvek činnosti. Prajem vám všetkým, aby vám zostali na
toto leto len tie najkrajšie spomienky.
E. Nemešová - starostka obce

František Boháčik má už 102 rokov

František Boháčik

foto S.D.

Každé mesto, každá obec má
bohatú históriu, plnú zaujímavostí, faktov a zachytáva
životné okamihy mnohých
ich občanov. Dovolím si však
tvrdiť, že nie v každej kronike
sa nájde zápis o tom, že ich
občan oslávil 100 rokov. A už
vôbec nie jubileum 102 rokov,
ktoré príde jubilant osláviť do
spoločnosti občanov v takom
vitálnom zdraví, akým oplýva náš najstarší občan a oslávenec František Boháčik.
S veľkou radosťou a úctou ho v prašickom klube
dôchodcov privítali starostka

obce
Erika
Nemešová
a členovia klubu. Spolu
s jeho dcérou MUDr. Rozáliou
Barátovou strávili slávnostné
popoludnie 29. marca medzi
občanmi a seniormi z Prašíc
v družných rozhovoroch,
pri piesni a s bohatým
občerstvením, o ktoré sa
postarali naše čiperné dôchodkyne.
Starostka obce v príhovore

F.Boháčik sa rád porozpráva s každým

okrem iného povedala:
„Všade v médiách znie veta,
že svedkov histórie ubúda,
hrozba opakovania chýb
minulosti je čoraz väčšia
a mladá generácia ovplyvnená politickým hašterením a skreslenými víziami
má čoraz menšiu možnosť
spoznať skutočnú pravdu.
A preto je veľmi dôležité, aby
pamätníci odovzdávali svo-

je skúsenosti a vedomosti
potomkom a aby potomkovia mali trpezlivosť a ochotu
počúvať, pochopiť toto vzácne dedičstvo a odovzdať ho
ďalšej generácii.
Práve táto schopnosť je
medzi našimi dnešnými
vzácnymi hosťami na veľmi
vysokej úrovni. Vďaka ich
práci, práci otca a dcéry,
vznikla koncom minulého

foto S.D.
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roka publikácia, zachytávajúca
životy našich občanov v čase prvej
svetovej vojny a v rokoch po nej.
Možno si mnohí z nás neuvedomujú,
akú vzácnu dvojicu máme dnes medzi
nami, aká bohatá studnica múdrostí
a skúseností sa skrýva za jemným
úsmevom p. Boháčika a koľko radosti a smútku sa skrýva v každej jeho
vráske.
Prosím vás, prítomných hostí,
zapamätajte si dnešný deň a snažte
sa vnímať posolstvo človeka s veľkým
Č. Zaznamenávajte si jeho slová, aby
ste ich mohli povedať svojim deťom
a vnúčatám. Čítajte a rozmýšľajte
tak, ako to celý život robil František
Boháčik a robí to doteraz.“
Jej slová nadväzujú na prípravu novej
publikácie, ktorá bude zachytávať osudy občanov Prašíc padlých v období
II. svetovej vojny. Autorkou bude opäť
MUDr. Rozália Barátová, ktorá čerpá
okrem iného aj z pamätí svojho otca
Františka Boháčika.
O tom, že je to bohatá studnica informácií svedčí aj skutočnosť, že pri
rozhovoroch s prítomnými občanmi
p. František poznal každého z nich.
Zaspomínal si na ich predkov, ale
spomenul i súčasnú generáciu.
Na záver sa starostka obce rozlúčila
s jubilantom slovami:
„Vážený pán Boháčik, drahá Rózka, nesmierne si vážime, že môžeme
stráviť s vami takéto vzácne chvíle,
a prajem si, aby prišli ďalšie a ďalšie.
Ak zdravie a životná energia budú
slúžiť nášmu jubilantovi ešte ďalej,
veľmi radi by sme sa s vami stretli pri
akejkoľvek príležitosti, či len tak pri
rozhovore na ulici, možno pri jeho
úľoch alebo pri ďalšom jubileu opäť
o rok.
V mene všetkých občanov Prašíc mi
dovoľte popriať Vám veľa zdravia,
veľa elánu a chuti do života. Nech
každý deň prinesie do toho vášho
niečo pekné, aby ste si mohli večer
povedať: „Teším sa na ráno.“
Zároveň by som chcela poďakovať
tebe, milá Rózka, za starostlivosť,
ktorú venuješ svojmu otcovi, a že
hlavne vďaka tebe jeho pamäti
nezostanú nemé pre naše ďalšie generácie.
A nakoniec ďakujem členom
prašického klubu dôchodcov, že pripravili toto milé stretnutie, postarali
sa o občerstvenie a dobrú náladu.“
S. Dojčárová
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Z práce poslancov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo zasadalo od posledného
vydania Prašických noviniek štyrikrát.
Dňa 17. 12. 2019
SCHVÁLILI:
• rozpočtové opatrenie č. XIV/2018,
• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
I. polrok 2019,
• harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na
rok 2019,
• zmenu uznesenia č. 367/2018 z 26. rokovania
Obecného zastupiteľstva obce Prašice zo dňa
16. 8. 2018 o znížení výšky použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu z hodnoty 69 000 € na
hodnotu 20 000 € na úhradu nákladov na realizáciu
investičných akcií:
1. stavebné úpravy zdravotného strediska (stavebné úpravy sociálnych zariadení, bezbariérový
vstup, podlahy) vo výške 20 000,00 € (pôvodná výška 29 000 €). Investičnú akciu realizuje
spoločnosť Hermann SK, s. r. o. Tovarníky,
2. stavebné úpravy domu smútku (stavebné úpravy
sociálnych zariadení, prístrešok, fasáda) vo výške
0 € (pôvodná výška 40 000 €). Na investičnú
akciu je vypracovaný rozpočet a bude vykonaný
výber dodávateľa, ktorý bude realizovať stavebné
úpravy v roku 2019,
• predaj pozemkov v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien v celkovej výške 2 184 €,
• zámer prenájmu nebytových priestorov v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Ide o nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 1526
na parc. č. 3136/45 – Požiarna zbrojnica súpisné číslo
209. Nebytové priestory sa nachádzajú na prízemí
budovy o celkovej rozlohe 70,84 m2 a budú prenajaté
DHZ Prašice za účelom stretávania sa, uskladnenia
hasičskej techniky a dokumentácie,
• zámer prenájmu nebytových priestorov v zmysle § 9a
ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Ide o časť budovy súp.
č. 170 na parcele 152/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145,5 m2 vedenej na LV č. 1526,
SCHVÁLILI:
• správu hlavnej kontrolórky obce Prašice č. 11,
• stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovým
opatreniam č. XI/2018 a č. XII/2018,
• správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Prašice č. 6/2018 a č. 12/2018,
VZALI NA VEDOMIE:
• správu hlavnej kontrolórky obce Prašice č. 11,
• stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovým
opatreniam č. XI/2018 a č. XII/2018,
• správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Prašice č. 6/2018 a č. 12/2018,

ZVOLILI:
• členov Ekonomickej komisie a správy majetku v zložení Jana Štefkovičová, Marta Bariaková, zapisovateľka: Lýdia Miková,
• členov Komisie výstavby, životného prostredia
a územného plánovania v zložení Zdenko Hrubý,
Jozef Šimon, Peter Novotný, zapisovateľ: Michal Glos,
• členov Komisie na ochranu verejného poriadku v zložení Mgr. Miloš Mik, Ing. Bystrík Hrutka, Iveta
Štefkovičová, Mária Novotná, zapisovateľka:
Mgr. Karin Šimková,
• členov Komisie kultúry a vzdelávania mládeže v zložení Drahoslava Dolinková, Peter Detko, Mária
Novotná, Mgr. Renáta Miková, zapisovateľka:
Stanislava Dojčárová,
URČILI:
• zvýšenie minimálneho platu starostky obce o 30%
s účinnosťou od 1. 1. 2019 v zmysle § 4 ods. 2 zákona
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
Dňa 6. 3. 2019
SCHVÁLILI:
• rozpočtové opatrenie č. II/2019,
• správu ústrednej inventarizačnej komisie obce
Prašice o vykonanej inventarizácii za rok 2018,
• zápis do kroniky obce Prašice za rok 2016,
• predaj pozemkov v zmysle § 9a, ods.8 písm. b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien v celkovej výške 5887 €,
• nájomnú zmluvu v zmysle zverejneného zámeru
podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre DHZ Prašice a výšku nájomného 1 €/rok,
VZALI NA VEDOMIE:
• rozpočtové opatrenia č. XV/2018 a I/2019,
• správu č. 10 – Kontrola správnosti a včasnosti vyberania správnych poplatkov za rok 2017,
• správu za rok 2018 – správu hlavného kontrolóra
o kontrolnej činnosti za rok 2018
• kalendár pripravovaných kultúrno-spoločenských
podujatí na rok 2019,
• žiadosť Márie Palyhach, Lipová 1438/9, Prašice,
a obyvateľov o zriadenie novej autobusovej zastávky
na Partizánskej ulici,
• žiadosť Vladimíra Ďuríka o odkúpenie budovy
kamenárstva,
• žiadosť PZ Brezina o odkúpenie časti pozemku z parc.
45/2 – okolie budovy súpisné číslo 1120.
Dňa 25. 4. 2019
SCHVÁLILI:
• rozpočtové opatrenie č. V/2019,
• predaj pozemkov v zmysle § 9a, ods.8 písm. b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
pokračovanie na str. 3
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zmien v celkovej výške 3935 €,
dodatok č. 3 k VZN č. 5/2015 o určení výšky finančných prostriedkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Prašice,
zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci
Prašice,
zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Prašice,
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce
Prašice,
zásady vybavovania sťažností,
zámer prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prenájom
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Ide o pozemok zapísaný na LV č. 1526, a to parc.
č. 45/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
895 m2. Pozemok sa nachádza v okolí budovy súp.
č. 1120 vo vlastníctve PZ Brezina Prašice. Pozemok
bude prenajatý za účelom skrášlenia prostredia
v športovom areáli pre PZ Brezina za 1 €/rok,
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
obce Prašice/budova súp. č. 170 na parcele 152/2 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145,5 m2
vedenej na LV 1526 pre spoločnosť Azenek, s. r. o.,
Mlynská 489/9, 956 22 Prašice. Účel nájmu: výrobná
dielňa a sklad (ohýbanie plechových doplnkov a ich
skladovanie). Výška nájmu: 2200 €/rok, energie:
elektrická energia (vlastné meranie), voda (podružný vodomer – úhrada obci), TKO: v zmysle platného VZN,

VZALI NA VEDOMIE:
• rozpočtové opatrenia č. III/2019 a IV/2019,
• správu o podanom daňovom priznaní obce za rok
2018,
• správu hlavnej kontrolórky obce Prašice: č. 5/2019:
Kontrola – Ochrana majetku a predchádzanie škodám na majetku v Základnej škole s materskou
školou v Prašiciach,
• správu Príprava na letnú turistickú sezónu 2019
• výšku nájomného pre LIANA FUN PARK za prenajaté
pozemky a nebytové priestory (nájomná zmluva
4/2016) na rok 2019 v celkovej sume 600 €/rok,
• výšku nájomného pre LD RELAX, s. r. o., 1. mája
209/198, 956 22 Prašice, za prenájom ATC Duchonka
na rok 2019 v celkovej sume 3000 €/rok,
ULOŽILI:
• zabezpečiť proces verejného obstarávania a výber
zmluvného partnera k
• zámeru rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci
Prašice,
• predložiť výsledky z verejného obstarávania na
schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Dňa 20. 6. 2019
SCHVÁLILI:
• rozpočtové opatrenie č. VII/2019,

• a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad,
• b) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 148 499,49 €,
• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Prašice na II. polrok 2019,
• dodatok č. 1 k VZN č. 3/2018, ktorým sa určujú podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou a množstvo odvádzaných odpadových vôd,
• žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na cestovné pre
dochádzajúcich žiakov z Duchonky, ulíc Okšovskej
a Novosvetskej vo výške 0,40 €/deň
• zmluvu o zriadení vecného bremena č. 181/2019/
OMaI medzi Nitrianskym samosprávnym krajom so
sídlom 949 01 Nitra ako povinným z vecného bremena a obcou Prašice ako oprávneným z vecného
bremena pre stavbu „Prašice, chodník k cintorínu“,
• predaj pozemkov v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien v celkovej výške 819 €,
• zámer prenájmu nehnuteľnosti – časti budovy
v zmysle § 9a ods.9 a § 9a ods.1 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov – priamy prenájom. Ide o časť budovy súp.
č. 170 na parcele 152/2, zastavané plochy a nádvoria,
vo výmere 30 m2 vedenej na LV č. 1526 (bývalé mäsiarstvo). Výška a účel zámeru: v zmysle VZN 3/2016,
• vyhlásenie zámeru odpredaja majetku obce „Dielne“
súpisné č. 1444 na parcele 60/2, zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 125 m2,
• spôsob vyhlásenia zámeru odpredaja majetku obce
Dielne súpisné č. 1444 na parcele 60/2, zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 125 m2 v zmysle § 9a)
ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
• podmienky obchodnej verejnej súťaže (príloha č. 1
k uzneseniu),
• žiadosť kynologického klubu Prašice o presun finančných prostriedkov v rámci pridelenej dotácie –
presunutie 100 € z položky občerstvenie na položky
ceny pre víťazov,
• odňatie budovy kabín zo správy ZŠsMŠ Prašice
v zmysle pripraveného protokolu o odovzdaní
a prevzatí majetku do správy,

VZALI NA VEDOMIE:
• rozpočtové opatrenia č. VI/2019,
• informáciu o návrhu VZN č. 1/2019 o určení výšky
finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Prašice,
• žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravu deti v školskom
roku 2019/2020,

MENOVALI:
• Adriána Aschegeschwantnera za veliteľa DHZ Prašice
ku dňu 1. 7. 2019.
M. Glos

Investičné
aktivity obce
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
a podláh zdravotného strediska
Na zdravotnom stredisku boli zrealizované stavebné úpravy existujúcich sociálnych zariadení, vďaka ktorým vznikli samostatné WC pre ženy i pre mužov
a WC pre ZŤP u všeobecného lekára
a tiež v detskej ambulancii. Vo všetkých
čakárňach lekárov boli vymenené podlahy. Aj zrekonštruované bezbariérové
vstupné rampy so zábradlím spĺňajú technické normy. Práce v hodnote
33 232,94 € vykonávala firma Hermann
SK.
Výmena plastových okien a dverí
pokračovala aj v tomto roku
V jarných mesiacoch boli vymenené
okná a dvere na budove bývalého
obecného úradu. Výmena prebehla
v prevádzke pošty, kvetinárstva, vo
všetkých pivničných priestoroch vrátane sociálnych zariadení a chodbových
priestorov. Tak isto sa vymenili okná na
celom hornom poschodí obecného
úradu. Zákazku zrealizovala firma Baunal v celkovej hodnote 21 722,09 €.
Budovanie lávky spomalili majetkovoprávne okolnosti
V tomto roku, prípadne do jari budúceho roku, by mala byť ukončená výstavba chodníka a lávky cez potok na
Nemečkovskej ceste. Jej dokončenie
značne oddialilo náročné majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností
pod navrhnutým chodníkom.
Zmeny čakajú aj dom smútku
Ďalšou pripravovanou stavbou, ktorá
bude zrekonštruovaná do konca tohto
roku, je dom smútku. S prácami by sa
malo začať v septembri s termínom
ukončenia november 2019. Súčasťou
stavebnej úpravy bude okrem novej
strechy, fasády, prístrešku a sociálneho
zariadenia pre verejnosť i odvodnenie
a rekonštrukcia celého nádvoria a časti
chodníka.
Pri týchto stavebných úpravách dôjde
k nadmernej prašnosti a obmedzenému
prístupu občanov na cintorín, žiadame
vás preto o strpenie a o pochopenie.
V nevyhnutných prípadoch na uvedený
čas dom smútku nahradí kaplnka.
Na rekonštrukciu ČOV sme získali
100 000 €
Z dôvodu zastaranej a opotrebovanej
technológie prašickej čističky odpapokračovanie na str. 4
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dových vôd (ČOV) obec požiadala Environmentálny fond o dotáciu na obnovu
strojno-technologickej časti, konkrétne
odvodnenie kalu, lamelový dehydrátor
a jemnobublinkový prevzdušňovací
systém. Dotácia bola schválená vo výške
100 000 € a obec sa bude spolupodieľať
5 %-nou účasťou vo výške 5 263,16 €.
Termín realizácie prác bol stanovený na
obdobie od mája 2019 do januára 2021.
Bezplatné obedy si vyžadujú zmeny
V záujme zabezpečenia bezplatných
obedov od septembra 2019 pre všetkých žiakov ZŠsMŠ bolo potrebné zvýšiť
kapacitu školskej jedálne, čo si vyžiadalo viacero úprav. Zvyšovanie kapacity
jedálne však nebude postačovať. Vyžiada si to aj renováciu školskej kuchyne,
ktorá tiež sídli v prenajatých priestoroch domova dôchodcov a domova sociálnych služieb. Vedenie DDaDSS „Môj
domov“ nám vyšlo v ústrety poskytnutím vhodných priestorov pre rozšírenie jedálne detí MŠ. Veríme, že týmto
opatrením sa zlepší kultúra stravovania
žiakov a učiteľov ZŠsMŠ.
Zároveň bola presťahovaná i práčovňa
z budovy domova dôchodcov do
voľných priestorov materskej školy, kde
práčovňa a žehliareň ZŠsMŠ po malých
technických úpravách získala väčšie
priestory a lepšie podmienky pre túto
službu.
Aj malé projekty majú svoj význam
Obec okrem nákladnejších projektov
vynakladá snahu aj na získavanie podpory pre aktivity s menším rozpočtom.
Medzi také sa tento rok zaradili dotácia
od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
vo výške 3 000 € pre DHZ Prašice na materiálno-technické vybavenie, dotácie
od VÚC Nitra vo výške 1 700 € na podujatie Deň obce a 1 700 € na športové
náčinie pre žiakov ZŠ a čitateľov obecnej knižnice poteší dotácia z Fondu na
podporu umenia vo výške 1 000 € na
nákup nových kníh do fondu knižnice.
Z vlastných zdrojov obec každý rok
podporuje činnosť prašických športových klubov. Obecný futbalový
klub získal tento rok z rozpočtu obce
16 000 € a Kynologický klub 4 000 €.
Okrem toho obec finančne podporuje
aj pobyt našich detí v centrách voľného
času pracujúcich pri základných školách
mimo územia Prašíc.
E. Nemešová
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OBEC PRAŠICE
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:
- nehnuteľná vec: budova dielne, súpisné č. 1444, na pozemku CKN parc.
č. 60/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2, nachádzajúci sa v kat.
územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.
Podmienky sú zverejnené na úradných tabuliach, na www.prasice.sk a sú k dispozícii
k nahliadnutiu na obecnom úrade Prašice.
V Prašiciach dňa 22. 7. 2019
Erika Nemešová
starostka obce

ZÁMER PRENAJAŤ NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK OBCE
Obec Prašice na základe uznesenia č. 69/2019 zo dňa 20. 6. 2019 a v zmysle § 9a), ods.
1 a 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje
zámer priameho nájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a výzvu na predloženie
cenových ponúk.
Predmetom priameho nájmu je:
časť budovy súp. č. 170 na parcele 152/2, zastavané plochy vo výmere 41 m2, vedenej na LV 1526
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
1. Minimálna výška ponuky: v zmysle VZN 3/2016 (§ 2 ods.3)
2. Lehota na doručenie ponúk: 16. 8. 2019 do 12.00 hod.
3. Miesto doručenia cenových ponúk: Obec Prašice, 1.mája 142/142, 956 22 Prašice
4. Ponuka musí obsahovať: meno, priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, dátum
narodenia, miesto trvalého pobytu, IČO resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby,
zastúpenie, označenie nehnuteľnosti, výšku cenovej ponuky, čestné vyhlásenie záujemcu:
• fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.
• právnickej osoby, že nie je právnickou osobou, ktorej zakladateľom, vlastníkom
obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,
členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v § 9a
ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.
Súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Podnikateľský zámer – na
aké účely budú priestory využívané.
5. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „NEOTVÁRAŤ - Priamy
prenájom, časť budovy súpisne číslo 170“.
6. Obhliadka predmetu priameho prenájmu sa uskutoční vo vopred dohodnutom termíne (0917549004).
7. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho prenájmu,
prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
8. Vyhlasovateľ poverí zodpovedného zamestnanca na vyhodnotenie predložených
ponúk. Vyhodnotenie predložených ponúk sa vykoná dňa 19. 8. 2019 o 13.00 hod.
Závery z vyhodnotenia budú predložené na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
a majú pre Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach len odporúčací charakter.
9. Bližšie informácie tel. č. 0903 247 193 alebo osobne Obec Prašice, 1.mája 142, 95622
Prašice.
V Prašiciach dňa 22. 7. 2019
Erika Nemešová, starostka obce

Pri volebných urnách sme boli od začiatku roku trikrát
Volebné miestnosti sa na Slovensku v prvom polroku otvorili trikrát: dvakrát pri
voľbe prezidenta SR a raz pri voľbe do
Európskeho parlamentu.
16. marca sa pri prvom kole volieb
prezidenta zúčastnilo 51,49% oprávnených voličov z Prašíc.
Výsledky I. kola volieb prezidenta SR
v Prašiciach
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov
1. Béla BUGÁR, Ing.
6
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.
318
3. Martin DAŇO
4
4. Štefan HARABÍN, JUDr.
101
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD.
44
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.
118
7. Milan KRAJNIAK, Bc.
26
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD. - vzdal sa 0
kandidatúry
9. František MIKLOŠKO, RNDr.
18
10. Róbert MISTRÍK, Dr. Ing. - vzdal sa kandi- 2
datúry
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.
251
12. Róbert ŠVEC, Mgr.
4
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.
1
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.
3
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.
2

V druhom kole 30. marca voliči z Prašíc
odovzdali viac hlasov JUDr. Marošovi
Šefčovičovi, PhD. (433 hlasov). Jeho
protikandidátka Mgr. Zuzana Čaputová
získala v Prašiciach 370 hlasov.
Volebná účasť v Prašiciach pri II. kole volieb prezidenta klesla na 46,55 %.
Voľby do Európskeho parlamentu patria
na Slovensku medzi voľby s najnižšou
volebnou účasťou. Aj tento rok sa
k volebným urnám dostavilo len 22,74 %
voličov na Slovensku.
V Prašiciach bola volebná účasť ešte
nižšia (17,66 %). Z 31 politických strán,
koalícií a hnutí Prašičania odovzdali
najviac hlasov strane SMER – sociálna
demokracia (77 hlasov), strane Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
(49 hlasov) a koalícii Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia
(45 hlasov). Najviac prednostných hlasov
získali kandidáti strany SMER SD – europoslankyňa Monika Beňová a poslanec NR SR Miroslav Číž.
Sumárne výsledky z volebných miestností v Prašiciach bývajú zverejňované
na webovej stránke a na informačných
tabuliach v obci. Celoslovenské výsledky
zverejňuje na svojom webovom portáli
Štatistický úrad SR.
Najbližšie sa volebné miestnosti na

Voliť osobne bol aj F. Boháčik.

foto I.Š.

Slovensku otvoria pri parlamentných
voľbách do Národnej rady SR. A keďže sa
4-ročné volebné obdobie súčasnej vlády
končí 5. marca 2020, termín vyhlásenia
volieb bude s najväčšou pravdepodobnosťou do konca februára 2020 (za predpokladu, že do tohto termínu nebudú
vyhlásené predčasné parlamentné voľby).
S. Dojčárová

Naše deti spoznajú lepšie kraj okolo Duchonky
30. mája 2019 bola do života
slávnostne
uvedená
nová učebnica regionálnej geografie pre základné
a stredné školy miestnej
akčnej skupiny Spoločenstva
obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu a mesta
Topoľčany. Nesie názov Kraj
okolo Duchonky – MÔJ MALÝ
SVET. Jej autormi sú RNDr. Hilda Kramáreková, Mgr. Daša
Hauptvogelová a RNDr. Milan
Krajčík.
Vďaka nej žiaci desiatich
základných škôl v okrese,
medzi nimi aj prašickej
základnej školy a žiaci Gymnázia a Obchodnej akadémie
v Topoľčanoch, spoznajú bohatú históriu, prírodné krásy,
kultúrno-historické pamiatky,
pútnické miesta, atraktívne
turistické, náučné i cyklistické
trasy v našom mikroregióne

a jeho obciach.
Učebnica obsahuje nielen
poznatky o geografických
pomeroch
mikroregiónu
a mesta Topoľčany, ale aj
zaujímavosti,
ktoré
text
oživujú a dopĺňajú aj vďaka
fotografiám RNDr. Vladimíra
Greža a Zoltána Bajzíka.
Vydanie 1 000 ks novej učeb-

nice finančne podporil Ni- kosť. Krst učebnice 30. mája
triansky samosprávny kraj v Galérii mesta Topoľčany bol
a jej autori sa v úvode pri- spojený s krátkym vystúpením
hovárajú čitateľom: „Milí naši FS Žochárik s hudobným spriečitatelia, ako každý región vodom ľudovej hudby pod
v krajine, aj ten náš je jedi- vedením Alexandra Szennečný, iný taký nenájdete. dreia. Primášom ľudovej hudPridajte sa k nám a spoločne by bol náš nádejný hudobný
odhalíme tajomstvá kraja oko- talent Martin Dřízhal, ktorému
lo Duchonky – nášho malého v hudobnej kariére prajeme
sveta. Prajeme vám príjemné veľa úspechov.
S. Dojčárová
čítanie i zábavu…“ Aby sa
táto zaujímavá literatúra dostala aj medzi
dospelých
čitateľov,
Obecná knižnica v Prašiciach
získala do svojho fondu 15 ks,
ktoré si budú
čitatelia môcť
požičať.
A nás teší ešte
jedna malič- Martin Dřízhal ako primáš ľudovej hudby
foto Z.B.
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V základnej škole je renovácia v plnom prúde
Snažíme sa, aby sa deti v škole cítili
príjemne
Aj v tomto školskom roku sme pracovali na skrášľovaní okolia našej školy.
Pokračujeme v úprave okolia ŠKD, ďalej
plánujeme za školským klubom zhotoviť
ešte detské ihrisko s preliezkami, ktoré sú
už objednané. Náš školník opravil starý
a schátralý altánok za budovou školy,
ktorý sa tiež stane súčasťou detského
ihriska. Vychovávatelia spolu s deťmi ho
môžu využívať na letné aktivity. Zároveň
je k dispozícii učiteľom, ktorí v ňom
v teplejších mesiacoch môžu realizovať
hodiny prírodovedy, vlastivedy, čítania
či výtvarnej výchovy. Na rekonštrukcii altánku sa sponzorsky podieľal E. Ďurík so
svojou firmou realizáciou betónového
poteru, za čo mu ďakujeme.
V zimných mesiacoch sa učiteľky rozhodli skrášliť tiež interiér školy. Urobili ho
farebnejším, veselším a príjemnejším hlavne pre detské oko. Použili na
to farebné nátery, ktorými vyzdobili
vstupný vestibul, držadlá na schodišti,
orámovanie vitrín a násteniek na chodbách školy. Nakúpili sme nové farebné
kvetináče, do ktorých popresádzali
kvety, aby farebne ladili a dotvárali tak
konečný efekt. V triedach na 1. stupni
naša výtvarníčka p. učiteľka Adamčíková
pomaľovala steny detskými výjavmi.
Zároveň sme zakúpili do každej triedy
na 1. stupni koberček, kde si deti môžu
cez prestávky oddýchnuť a na vyučovaní
poslúžia pri rôznych didaktických hrách.
Rekonštrukcia školskej knižnice sa
začala
Obecný úrad v spolupráci s našou školou získal dva granty v štátnom projekte Modernizácia základných škôl.
Prvý sa vzťahuje na modernizáciu našej
školskej knižnice, ktorá sa zároveň stane
tiež spoločenskou miestnosťou, a druhý
na modernizáciu počítačovej učebne.
Obe rekonštrukcie sú pre nás dôležité
z priestorových dôvodov no i vzhľadom
na zastaranosť a opotrebovanosť
školskej počítačovej techniky. V súčasnosti už začali stavebné úpravy na
oboch učebniach. Práce budú pokračovať aj počas letných prázdnin. Konečná
fáza dokončenia rekonštrukcie je stanovená na jesenné mesiace.
Naši žiaci boli úspešní v súťažiach
Naši žiaci sa celý školský rok snažili zapájať do rôznych súťaží, k čomu ich viedli
a tiež pripravovali ich učitelia. Orga6

foto archív školy

nizovali sme rôzne vedomostné súťaže,
olympiády ako i športové súťaže. Výhercovia školského kola postúpili do okresných kôl, kde tiež mnohí získali ocenenia.
Spomedzi nich spomeniem aspoň tých
najúspešnejších : Okresné kolo ZUČ M.
Barátová (5. tr.) – 1. miesto, MSR Viacboj
všestrannosti : S. Konštiak (9. tr.) – 2. miesto, H. Jakubová (8. tr.) - 4. miesto, MO futbal starší žiaci 1. miesto, MO v ľahkej atletike T. Pokusová (8. tr.) – 2.miesto, MSR
vo viacboji všestrannosti D. Kmotorka
(5. tr.) a T. Bárta (8. tr.) – 4. miesto, súťaž
CO – 2. miesto, družstvo: T. Bruchatý, S.
Malíková (9. tr.) a H. Jakubová, T. Novotný
(8. tr.), súťaž Mladých priateľov prírody
a poľovníctva J. Jakub, T. Streďanská
(7. tr.) a Š. Milata (6. tr.) – 3. miesto.
Pozitívna zmena v oblasti environmentálnej výchovy
Našich žiakov vedieme od 1. ročníka k ochrane životného prostredia
a tým aj k separovaniu odpadu. Do
tried sme nakúpili farebné odpadové
koše na triedenie. Motivujeme ich aj
k zberovej činnosti. Tento rok nazbierali
historicky rekordné množstvo papiera

–35 ton. Naši vychovávatelia sa zapojili
do celoštátneho ekoprogramu Zelená
škola. Ich cieľom je zmeniť myslenie
žiakov a ich okolia v oblasti ochrany
životného prostredia prostredníctvom
rôznych aktivít, workshopov a exkurzií.
Realizácia programu sa začne v novom
školskom roku a má priviesť žiakov
prostredníctvom zážitkového učenia
k inšpiratívnemu mysleniu a riešeniu environmentálnych výziev.
Stravovanie v budúcom školskom
roku
Vzhľadom na to, že štátom dotované
stravovanie sa stalo skutočnosťou a po
prieskume u rodičov sme zistili, že sa
nám v budúcom školskom roku navýši
počet stravníkov, stane sa kapacita jedálne nedostačujúcou. Pristúpili
sme k novým opatreniam a po dohode
s riaditeľkou Domova dôchodcov sme si
od nich prenajali ďalšiu miestnosť, čím
sme rozšírili plochu jedálne. Zároveň
s prihliadnutím na vyšší počet stravníkov
musíme zamestnať ďalšieho kvalifikovaného kuchára.
Mgr. R. Miková

Materská škola má nový nábytok aj klimatizáciu
Uplynul ďalší školský rok, v ktorom sa
udialo veľa zmien. Okrem zabezpečenia
kvalitnej výchovno-vzdelávacej činnosti
sme sa snažili vylepšiť i materiálno-technické zabezpečenie materskej školy.
Naše triedy dostali nový šat v podobe
moderného, estetického a funkčného
nábytku, z ktorého sme mali všetci veľkú
radosť. V priebehu roka sme dopĺňali potrebné učebné pomôcky, pracovný materiál a hračky, ktoré podnecujú detskú
tvorivosť, myslenie a fantáziu. Šikovnosť
a obratnosť si mohli deti v plnej miere
cibriť na novej multifunkčnej preliezke
„Motýlik“, ktorá zatraktívnila školský dvor.
Trávou vysiatu plochu časti školského
dvora privítali hlavne chlapci – futba-

listi, a pretože ku koncu školského roka
slniečko už riadne pripekalo, podkrovná
trieda našej MŠ bola vybavená klimatizáciou, aby sme poskytli deťom čo najväčší komfort pri vzdelávaní i hrách.
Celý školský rok bol popretkávaný
množstvom atraktívnych akcií, počas
ktorých sme rozdávali deťom múdrosť,
usmernenia; deti získavali nové poznatky, umelecké zážitky, nadobúdali skúsenosti, absolvovali plavecký výcvik. Rozvíjali sme aj talenty v krúžkoch a učili sme
ich poznávať krásy života. Na vstup do ZŠ
sme pripravili 23 predškolákov, ktorí si
užijú posledné „predškolácke“ prázdniny
skôr, než zasadnú do školských lavíc.

Dôraz sme kládli na aktívnu spoluprácu so základnou školou, základnou
umeleckou školou, rodičmi detí a v neposlednom rado so zriaďovateľom školy.
Všetkým ďakujeme za spoločné riešenia
problémov a prežívanie radostí i starostí.
Poďakovanie patrí aj nepedagogickým
zamestnancom, ktorí celý rok prispievajú svojou prácou k bezchybnému chodu
našej materskej školy.
Želáme všetkým krásne a radostné leto
a aby sme sa v septembri oddýchnutí
a plní síl vrhli do ďalšieho školského roka
2019/2020.
D. Priesolová

Budúci prváci

Ak máte prebytky z úrody, môžete ich predať
Takmer v každej obci ľudia niečo pestujú alebo chovajú. Často pritom dochádza
k prípadom, že sa urodí napríklad väčšie
množstvo čerešní a majiteľ spotrebuje
z úrody minimálnu časť. Zostatok prezreje a popadá nevyužitý na zem. Dôvod
nevyužitia môže byť napríklad vyšší vek
občana, nedostatok času na zber. A po
prepočítaní nákladov za podanie inzerátu
o predaji úrody môžu byť zisky minimálne.
Iný príklad: v lete sliepky nesú vo zvýšenej

miere vajíčka. Toto množstvo jedna
domácnosť nedokáže spotrebovať, preto
vzniknú znovu prebytky.
Z tohto dôvodu vznikla na internete webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk,
na ktorej v kategórii „Prebytky občanov
miest a obcí Slovenska“ je možné bezplatne dať vedieť o vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete úrodu ponúkať
na predaj celoročne a bezplatne. Občan

pritom môže využiť spôsob predaja priamo z domu, prípadne zvolí formu samozberu.
Finančná situácia v niektorých slovenských
rodinách nemusí byť priaznivá. Je tu príležitosť, ako pomôcť sebe a zároveň občanom
bez možnosti dopestovania si vlastnej
úrody. Viac informácií získate na webovej
stránke www.slovenskyvyrobca.sk.
S. Dojčárová
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PODUJATIA OBRAZOM
foto S.D.

Deň ľudových majstrov
Batôžkový večierok

foto M.N.

foto S.D.

Deň ľudových majstrov

Deň ľudových majstrov
foto S.D.

Deň obce
foto I.Š.

foto M.N.

Deň matiek

foto S.D.
foto S.D.

Jubilantom pripravili program deti z MŠ
foto S.D.

Inštalácia veľkonočného zajaca v centre obce

8

Jubilanti - najstarší účastník Imrich Šimon

foto D.D.

PODUJATIA OBRAZOM

Opera Erindo na Topoľčianskom hrade

foto Z.B.

Na Deň obce vystúpili v kultúrnom dome skupiny Ascalona, Bojňanskí junáci a Robo Kajzer
foto S.D.

foto S.D.

foto I.Š.

Mám básničku na jazýčku

Pochovávanie fašiangovej basy

Zmrzlina na MDD pre všetkých žiakov MŠ aj ZŠ

foto I.Š.

foto S.D.

Stavanie mája
foto K.Š.

Výstup na Bielu Bukovinu
foto J.D.

foto K.Š.
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Letná sezóna na Duchonke v plnom prúde, čaká nás zraz „žigulákov“ a dva festivaly
Vylepšené bungalovy, nová
požičovňa paddleboardov
Prvú polovicu letných prázdnin tento rok negatívne
ovplyvnilo chladné a upršané
počasie. Aj napriek tomu si
však ľudia na Duchonku cestu
našli. Pred sezónou sme štvoricu bungalovov „vylepšili“
o prestrešené terasy, čo zvýši
komfort rekreantov nielen
počas dažďa, ale aj veľkých
horúčav. Na opačnej strane
priehrady, pred Bufetom
u Kapra, premiérovo funguje
požičovňa paddleboardov.
V auguste zraz vozidiel Lada
a prezentácia kargobicyklov
Na Veľkej pláži sa 4. augusta
budú diať veci. Určite si nenechajte ujsť
druhý ročník Lada meeting – medzinárodného stretnutia vozidiel značky
Lada/VAZ so súťažami a krásnymi
nablýskanými mašinami. Popri ňom
bude prebiehať prezentácia kargobicyklov Babboe s možnosťou ich vyskúšania

aj kúpy.
Záver leta obstará tradične HipHop žije,
pribudne nový festival
Tretí
augustový
víkend
zaplnia
Duchonku priaznivci hiphopu na ďalšom
pokračovaní úspešného hudobného
festivalu HipHop žije. V dňoch 23.–24. 8.

sa zasa v kempe zídu priaznivci metalu
na premiérovom ročníku festivalu Loud
Farm Fest, ktorý sa bude konať vedľa Turista baru.
Všetky novinky nájdete na našej FB
stránke DUCHONKA CAMPING.
Mgr. L. Baluška

Nový prístrešok sa zatiaľ stavať nebude

Nový prístrešok

V utorok 14. mája zhorel do tla prístrešok
na Panskej javorine iba po dvoch rokoch
od jeho otvorenia. Informovala o tom Regionálna rada Klubu slovenských turistov Topoľčany (RR KST TO) prostredníctvom svojej internetovej stránky.
Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne Marián Petrík,
požiar bol ohlásený už 13. mája krátko
po jedenástej hodine v noci.
„Na zásah boli vyslaní štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru
z Bánoviec nad Bebravou s dvomi zásahovými vozidlami. Po príchode hasičov
na miesto udalosti bolo prieskumom
zistené, že ide o požiar prístrešku pre
10

Zostalo len zhorenisko

turistov, ktorý bol v pokročilej fáze horenia. Požiarisko o rozlohe cca 5x5 m sa
nachádzalo v teréne neprístupnom pre
cisternovú zásahovú techniku,“ uviedol
Petrík.
Preto museli hasiči začať hasiť požiar
prostredníctvom vody z genfo vakov.
V blízkosti požiariska sa nachádza aj
rozhľadňa, ktorá požiarom zasiahnutá
nebola. Pri udalosti profesionálnym
hasičom asistovali aj členovia DHZ
z obce Zlatníky.
Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčina
vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
„Začiatkom roku 2015 sa turistické kluby KST pôsobiace v regióne Topoľčian

rozhodli, že postavia prístrešok na často navštevovanom vrchole Považského
Inovca a na Panskej javorine. Dva roky
trvalo získanie povolení a neboli to jednoduché dva roky,“ uvádza klub, ktorý
financie na výstavbu prístrešku získal
z členských príspevkov.
Prístrešok bol slávnostne otvorený 7. júla
2017 počas Letného turistického zrazu
KST na Duchonke. O rok neskôr – 19.
mája 2018 – na ňom turisti obnovovali vonkajší a vnútorný ochranný náter.
Takmer presne o rok neskôr prístrešok
zhorel.
Predseda RR KST Topoľčany Peter Dragúň
zatiaľ nevie, či prístrešok bude v blízkej
dobe znovu postavený. „ Zatiaľ nás ešte
neprebolela táto smutná udalosť. Do
stavby sme vložili svoje peniaze a medzi
našimi členmi prevláda skeptická nálada. Dúfame, že stanovisko PZ a HaZZ
nepotvrdí naše podozrenie, že požiar bol
založený úmyselne. Na stavbu nového
prístrešku zatiaľ nie sú peniaze a ani
chuť púšťať sa do takéhoto finančne
náročného projektu.
Zdroj: mytopolcany.sme.sk
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Ako sa nenudiť na dôchodku?
Na túto otázku vám určite odpovie náš
nedávno objavený rezbár p. Ľubomír Lacika.
Jeho talent sa rozvíjal už v mladosti, keď sa
vyučil za maliara. Ani vo sne by ho nenapadlo, že raz bude aj kostol maľovať. (A videli ste
už čerta maľovať anjela?)

Námetom na túto sochu bol ich domáci miláčik

rat – orol, kôň, medveď, jež, žaba, kocúr…
Na jednom veľkom pni žijú spolu medvedica
s mláďatkom, líška, sova a nad nimi symbol
slobody – orol.
Obdivuhodné sú nielen sochy, ale aj rytiny
do dreva – Božské srdce, Kristus na mori, Erb

nuť aj v predzáhradke jeho rodinného domu.
Určite ste si na jar v centre dediny všimli zajaca s korbáčom vo veľkom koši plnom kraslíc.
Aj toto dielo vytvoril náš majster v spolupráci
s Ing. Vladimírom Páleníkom, ktorý uplietol
kôš a seniori z klubu dôchodcov vyzdobili

foto D.D.

foto M.N.

Obľúbené sú námety z ríše zvierat

Socha Krista je inštalovaná na farskom dvore

Pieta je umiestnená v dome smútku

Prvé jeho rezbárske dielo bola socha sovy,
ktorú vyrezal vo februári 2016 z 200-ročného
jedľového dreva. Tento vzácny materiál získal
z búračky jacovskej fary. Ocenenie okolia
bolo pre neho inšpiráciou do ďalšej práce.
Vďaka jeho šikovným rukám vznikali krajšie
a náročnejšie diela. Napr. námety z ríše zvie-

foto D.D.

Prašíc, Indián na koni, Koreň Prašíc, Javor
a ďalšie.
Vďačnou témou sú výjavy duchovného
charakteru. Na tieto práce mu často poskytuje námet vdp. Štefan Kováč, ktorý má obdivuhodnú predstavivosť a veľmi ochotne mu
vždy pomáha aj vdp. Jozef Černák.
Jedno umelecké dielo Socha Krista skrášľuje
aj exteriér fary a prekrásnu pietu nájdeme
v interiéri domu smútku.
Časť týchto umeleckých prác môžete vzhliad-

foto D.D.

kraslice. Tento symbol Veľkej noci nám závidelo celé okolie.
A čo bude s tou odpoveďou na našu úvodnú
otázku pán majster?
„Často nestíham urobiť všetko, čo by som chcel,
ani nudiť sa nemám čas.
No všetko sa dá, keď sa chce, len aby sme boli
zdraví!“
Ďakujeme skromnému človeku so šikovnými
rukami a veľkým srdcom, ktoré vkladá do svojich nádherných diel a prajeme mu veľa zdravia a inšpirácie do ďalšej práce.
D. Dolinková

Prašickí dôchodcovia stále aktívnejší
Začiatok roka pre nás býva tradične časom
bilancovania a zároveň časom vytyčovania si
nových cieľov na celý rok. V tomto duchu sa
niesla aj výročná schôdza našej ZO JDS Breza.
Predsedníčka klubu pani Mária Novotná zhodnotila pôsobenie našej organizácie za uplynulý
rok a zároveň predniesla návrh plánu práce na
rok 2019. Po ukončení schôdze prišli medzi
nás policajti, ktorí nás oboznámili s novými
poznatkami z ochrany a bezpečnosti seniorov,
a záchranári so svojou prednáškou o poskytovaní prvej pomoci.
V marci sme zažili nevšedný deň spoločnej
oslavy nášho najstaršieho občana obce pána
Františka Boháčika, ktorý sa dožil krásnych 102
rokov. Oslavy sa zúčastnila starostka obce pani
Erika Nemešová, ktorá mu v mene celej obce
popriala pevné zdravie a ešte veľa chuti a záujmu o dianie v obci a okolí.
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Oslava narodenín F. Boháčika

Do diania v obci sa nám darí zapájať stále
väčší počet našich občanov, ktorí prichádzajú
s novými podnetmi a nápadmi. Po vytvorení
adventného venca, ktorý v adventnom období
zdobil priestor v strede obce, prišiel skvelý
nápad na obohatenie veľkonočnej výzdoby
obce. Najväčší podiel na jeho zrealizovaní mal
pán Ľubomír Lacika, ktorý z dreva vystrúhal
zajaca, a pán Ing. Vladimír Páleník uplietol

foto S.D.

obrovský kôš, do ktorého naše členky klubu
JDS naaranžovali maľované kraslice. A tak sme
po spoločnom úsilí mohli zaveršovať:
„Kde sa vzal, tu sa vzal, do dediny pricupkal
veľkonočný zajac a stred obce Prašice ozdobili
kraslice.“

Záujem o kultúru je na vzostupe

Záujem o kultúrne podujatia je v radoch dôchodpokračovanie na str. 13

pokračovanie zo str. 12

Vladimír Režo – športová superstar

Prašické družstvo na Okresných športových hrách v Ludaniciach

cov stále väčší. Zúčastnili sme sa spoločne
s klubom z Tesár na divadelnom predstavení
Drotár od Jána Palárika v Divadle A. Bagara
v Nitre a na večernom predstavení tesárskych
ochotníkov na Podhradí.
V apríli sme usporiadali 2. ročník „Batôžkového
posedenia“, ktorého sa zúčastnili kluby z Jacoviec, Závady, Veľkých Bedzian a Podhradia.
Posedenie sa vydarilo, všetci sme sa rozišli
spokojní a obohatení o ďalšie spoločné zážitky.
Medzi obľúbené akcie patria autobusové zájazdy. Zorganizovali sme zájazd na pútnické
miesto do Marianky, kde pre nás náš pán farár
Jozef Černák slúžil svätú omšu. Potom sme
vykonali pobožnosť na miestnej kalvárii. Cestou domov sme sa zastavili na Bratislavskom
hrade, kde sme si prezreli nádvorie so sochou
Svätopluka, novovytvorené záhrady a výstavu
„Zlatý vek Petrohradu“ v priestoroch hradu.
Obohatení o duševný zážitok sme sa spokojní
vrátili domov.
V júni sme sa zúčastnili na zájazde do Valtíc
a Ledníc, ktoré zorganizoval klub JDS z Jacoviec.

Petangové gule uviazli v blate

Členovia Základnej organizácie JDS v Prašiciach sa pravidelne zúčastňujú súťaží v petangu,
ktoré organizuje JDS Závada alebo sú súčasťou
Okresných športových hier JDS. Keďže sme
na týchto súťažiach nedosahovali úspechy,
rozhodli sme sa tomuto športu venovať viac.
Kúpili sme dve petangové súpravy, vyrobili sme pomôcky pre vytýčenie petangových
ihrísk a začali sme pravidelne trénovať. Nárast
svojej výkonnosti sme si chceli otestovať na
turnaji dňa 22. mája 2019, kde sme si pozvali
2 súťažiace družstvá z JDS Topoľčany a zo Zväzu
vojakov SR – klub Topoľčany. Náš zámer však
prekazila vyššia moc. Dlhotrvajúce dažde rozmočili hraciu plochu tak, že petangové gule
po hodení uviazli v blate. V deň konania súťaže
navyše od rána intenzívne pršalo. Bolo rozhodnuté. Turnaj bol zrušený pre nespôsobilý terén.
Ako náhradný program sme zorganizovali
súťaže v streľbe zo vzduchovky, v hádzaní šípok
a o najlepšieho florbalového strelca. Súťaže
sa konali v kultúrnom dome v Prašiciach, kde
súťažiacich privítala predsedníčka ZO JDS pani
Mária Novotná, ktorá súťažiacim popriala, aby

foto M.N.

dosiahli čo najlepšie výsledky. Súťažiacich prišla
podporiť i zástupkyňa starostky pani Mgr. Lýdia
Marková. Poučenie o bezpečnostných opatreniach, riadenie strelieb a vyhodnotenie výsledkov strelieb zabezpečil pán Vladimír Režo.
Rozhodcom pri hádzaní šípok bol Ing. Štefan
Bariak, pri streľbe na florbalovú bránku Ing. Štefan Šuník zo Zväzu vojakov SR – klub Topoľčany.
V jednotlivých súťažiach sa umiestnili súťažiaci
takto:

Športové súťaže sú medzi našimi členmi klubu
veľmi obľúbené. Zúčastnili sme sa tradičného
kolkového turnaja v Preseľanoch.
Okresné športové hry v Ludaniciach nám tiež
priniesli veľa zážitkov a radosti. Súťažili sme
v hode váľkom a medicinbalom do diaľky,
v behu na 60 a 100 metrov, v hádzaní granátom
na cieľ, v streľbe zo vzduchovky a v petangu. Na
hrách sme získali štyri medaily. V behu na 100
metrov získal zlatú medailu Benjamín Paluš
a bronzovú medailu Pavol Vančo. Dve bronzové
medaily získal Ing. Štefan Bariak, a to v streľbe
zo vzduchovky a v hode granátom na cieľ.
Krajské športové hry sa konali v Šali, kde nám
naši dvaja súťažiaci urobili veľkú radosť. Benjamín Paluš získal striebornú medailu v behu
na 100 metrov. Najväčšou športovou superstar
hier sa stal Vladimír Režo, ktorý získal:

Súťaž o najlepšieho florbalového strelca

Kategória ženy:
1.miesto: Františka Špaldoňová – ZVSR – klub
Topoľčany
2.miesto: Božena Pešlová – JDS Prašice
3.miesto: Edita Kauzalová – JDS Prašice
Kategória muži:
1.miesto: Ilia Iliev – JDS Topoľčany
2.miesto: Marián Janček – JDS Prašice
3.miesto: Štefan Bariak – JDS Prašice

Súťaž v hádzaní šípok

Kategória ženy:
1.miesto: Helena Grežďová – JDS Prašice
2.miesto: Božena Pešlová – JDS Prašice
3.miesto: Marta Bariaková – JDS Prašice
Kategória muži:
1.miesto: Pavol Vančo – JDS – Prašice
2.miesto: Ján Poliačik – ZVSR – klub Topoľčany
3.miesto: Róbert Kráľ – ZVSR – klub Topoľčany

Súťaž v streľbe zo vzduchovky

Kategória ženy:
1.miesto: Františka Špaldoňová –ZVSR – klub
Topoľčany
2.miesto: Marta Bariaková – JDS Prašice
3.miesto: Eva Naňová – JDS - Prašice
Kategória muži:
1.miesto: Róbert Kráľ – ZVSR – klub Topoľčany
2.miesto: Vladimír Režo – JDS Prašice
3.miesto: Vladimír Špaldoň – ZVSR – klub
Topoľčany
Predsedníčka ZO JDS pani Mária Novotná
odovzdala víťazom diplomy, ktoré krasopisom
napísala pani Marta Kováčová. Na záver si
súťažiaci pochutili na skvelom guláši, kávičke
a sladkých dobrotách, ktoré pripravili členky
nášho klubu Mária Novotná, Marta Bariaková,
Hedviga Novotná, Eva Naňová, Eva Bruchatá,
Helena Grežďová a Ida Pokusová.

Medailová žatva V. Reža a B. Paluša

foto S.D.

• striebornú medailu v streľbe zo vzduchovky
• bronzovú medailu v kopaní lopty na futbalovú bránku
• bronzovú medailu v hode granátom na cieľ.
Predseda Jednoty dôchodcov Slovenska ocenil
Vladimíra Reža pohárom pre najúspešnejšieho
najstaršieho športovca krajských hier.
Členovia nášho klubu sa tento rok zúčastnili
aj kúpeľnej liečby, dostali sme 4 poukazy do
kúpeľov Trenčianske Teplice, 2 poukazy do
kúpeľov Lúčky.
Naše aktivity v zabezpečovaní obecných
spoločenských podujatí pokračujú. Na Deň
obce sme pripravili sladké dobroty. Na Pochovávanie basy sme varili guláš a piekli obľúbené
koláče pre našich spoluobčanov, podobne aj
na stavanie mája sme pripravili dobroty z našej
kuchyne. Na zabezpečovaní týchto akcií sa
pravidelne zúčastňujú naše členky Mária Novotná, Hedviga Novotná, Marta Bariaková, Eva
Naňová, Mária Rybanská, Helena Grežďová,
Elena Palušová, Oľga Gálisová, Eva Bruchatá
a Ida Palušová. Spoločenské a športové aktivity
zabezpečovali Ing. Vladimír Pálenik, Ing. Štefan
Bariak, Jozef Grežďo, Július Bruchatý, Benjamín
Paluš, Pavol Vančo, Vladimír Režo, Jozef Rybanský, Ľubomír Lacika a Marián Janček.
V spoločnej práci a pohode sa nesie toto naše
účinkovanie, sme spokojní s dosiahnutými
výsledkami, tešíme sa na ďalšie výzvy a chceme
sa o prácu a zážitky podeliť i s vami.
Ing. Š.Bariak
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Dôchodcom zahrajú Bojňanskí junáci
V októbri pozývame našich dôchodcov na posedenie s ľudovou hudbou Bojňanskí junáci, ktorá sa nám predstavila aj na oslave Deň obce
v júni tohto roku. Ich repertoár isto poteší aj našich seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Kultúrny program sa začne 13. októbra o 16.00 hod.
v kultúrnom dome.
Pri tejto príležitosti žiadame dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok po októbri 2018, aby priniesli na obecný úrad dôchodkový výmer
zo Sociálnej poisťovne.

foto internet

Podujatí bolo veľa, ale na jeden výnimočný deň nezabudnú
Tak ako mnohí ľudia, aj my sme začali rok
2019 s predsavzatím. A to, aby sme boli lepší, úspešnejší a produktívnejší ako v minulom roku. Nakoľko sme si toho na rok 2019
naplánovali veľa, s tvrdými tréningami sme
začali hneď začiatkom roka. V zime a snehu
sme trénovali obrany s externým figurantom
niekedy aj 6 hodín, celí premrznutí a mokrí, ale
s pocitom dobre odvedenej práce. A tvrdá práca na svoje ovocie nenechala dlho čakať.

Z Bratislavy si doniesla 1. miesto

Náš úspešný rok odštartovala výstavou 24.
februára Barbora Kapusňáková so svojou
sučkou Dolly vom Haus Haribal na Národnej
výstave psov Bratislava kde v kategórii Best of
Group FCI1 získala 1. miesto.
27.apríla sa u nás na „cvičáku“ konali skúšky
z výkonu, na ktoré sme sa dlho pripravovali.
Tieto skúšky boli zároveň aj pretekom, kde naši
členovia obsadili popredné priečky. V kategórii BH-VT Miriama Šošovicová s Nitrom
z Petrovho dvora obsadili 2. miesto, kategória
SVV1 Jaroslav Čačík s Britou z pohoria Tribeč
2. miesto a Barbora Kapusňáková s Dolly vom
Haus Haribal 3. miesto. V kategórii IGP1 Ľubica Bruchatá s Billym z Bielej pláne 3. miesto.
Všetci umiestnení dosiahli zároveň aj dostatočný počet bodov na zloženie skúšky. Skúšku
ZM súčasne zložil aj Ondrej Hrnko so sučkou

Žarou. Tu je nutné poďakovať všetkým členom,
ktorí nás reprezentovali a ktorí pretek pripravovali.

Budúca nevesta prvá v oceľovom BVK

V sobotu 4. mája sa na Podhradí konal už 23.
ročník Preteku o pohár starostky obce Prašice
v Oceľovom brannom viacboji kynológov.
Samozrejme ani tu nemohli naši členovia
chýbať. Ide o jeden z najťažších pretekov BVK
a každoročne veľmi dobre zorganizovaný,
o čom svedčí, že sa ho zúčastnili pretekári až
z Liptovského Mikuláša, Štrby, Prešova, Popradu. Miriama Šošovicová s Nitrom z Petrovho
dvora vyhrali 1. miesto v kategórii ženy do 40
rokov. V mužských kategóriách obsadil Peter Pista s Bennym z pohoria Tribeč 3. miesto
(muži do 40 r.) a Peter Detko s Leom z Petrovho
dvora 3. miesto (muži nad 40 r.). Tento pretek
je náročný aj na organizáciu, nakoľko celú trať
treba pripraviť a zabezpečiť rozhodcov na
každé stanovište. Sme radi, že sme to s veľkým
úspechom opäť raz zvládli.

Svadobná ulička ich prekvapila

mladomanželom príjemné prekvapenie a vytvorili im po obrade uličku so psami. Tu je vidieť, že v klube je úžasný kolektív, a veríme, že
na tento výnimočný deň ani jeden zo zúčastnených nezabudne .

Zo stredného Slovenska so štyrmi
medailami

18. mája sa konal kvalifikačný pretek v BVK
pre oblasť stred. Peter Detko s Leom obsadili 1. miesto, Jozef Patak 2. miesto, Adriana
Matušniaková 1. miesto a Denis Matušniak
s Benym 2. miesto.

V priebehu dvoch dní 3 úspešné akcie

15. júna sa naši členovia zúčastnili až dvoch
akcií. V Banskej Belej sa konala bonitácia
nemeckých ovčiakov (NO), kde sa predstavili
Barbora Kapusňáková s Dolly vom Haus Haribal a Ľubica Bruchatá s Billym z Bielej pláne.
Bonitáciu oba psy úspešné zvládli a tým zložili poslednú podmienku chovu. V ten istý
deň druhá naša výprava cestovala do Šale na
foto archív P. P.

O týždeň neskôr 11. mája sa na Podhradí
konala ďalšia akcia, avšak trochu iného
charakteru. Dvaja naši členovia, Peter Pista
a Miriama Šošovicová, sa rozhodli povedať si
svoje spoločné ÁNO. Členovia klubu pripravili
foto archív P. P.

Peter Pista a Benny z pohoria Tribeč, Peter Detko a Leo z Petrovho
dvora - Kvalifikačný pretek na MSR BVK Šala

Na tento výnimočný deň naši kynológovia nezabudnú
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kvalifikačné preteky v BVK pre oblasť západ.
Peter Pista s Bennym z pohoria Tribeč a Jozef
Patak obsadili 1. miesto, a Peter Detko s Leom
z Petrovho dvora 2. miesto. Zároveň si všetci
traja vybojovali postup na MSR v BVK 2019.
O deň neskôr, 16. júna, sme ako klub zorganizovali ďalšiu prestížnu akciu, a to Oblastnú
výstavu NO. 51 zúčastnených psov posudzoval
spravodlivým okom rozhodca p. Jiří Šiška z ČR.
Výstavu by sme nemohli zorganizovať bez
pokračovanie na str. 15

pokračovanie zo str. 14

podpory sponzorov (Obec Prašice, starostka
obce p. Erika Nemešová, Chovateľské potreby
Weber mlyn Tovarníky, fa. Discovery Zuzana
p. Martin Petrus). Z nášho klubu sa v kruhu
predstavilo 7 psov. V ťažkej konkurencii exteriérových aj pracovných jedincov sme si vybojovali známku 5× veľmi dobrý a 2× známku
dobrý. Zároveň v triede psy dospievajúci Nitro
z Petrovho dvora (majiteľ M. Pistová) získal
2. miesto, Nelson z Petrovho dvora (majiteľ
L. Horniaková) 3. miesto, v triede dorast suky
Nexi z Petrovho dvora (majiteľ P. Detko) 3. miesto.

Ukážky mali u detí úspech

V priebehu roka sme sa zúčastnili aj niekoľkých ukážok výcviku, na ktorých sme
prezentovali nielen kynologický šport, ale
aj našu obec. Ukážky sme predviedli v obciach Horné Obdokovce, Topoľčany, Šišov, 2×
Tovarníky, Nemčice, Závada, Horné Štitáre.
Ukážky zožali veľký úspech, deti sa dozvedeli
niečo o psíkoch, pozreli si, ako prebieha výcvik
poslušnosti a obrany a nakoniec si mohli psov
aj pohladkať a vyskúšať si, aké je to byť v koži
figuranta.
V závere by som už len chcela poďakovať
všetkým, ktorí nám pomáhali organizovať

akcie a preteky. Vďaka patrí aj členom, ktorí
nás reprezentujú na pretekoch, zároveň sa
aj pravidelne zúčastňujú brigád, pretože bez
pravidelnej údržby okolia nášho cvičáku by
sme nemali kde trénovať a všetky tieto úžasné
výsledky by sme nedosiahli. Veľká vďaka patrí
aj nášmu predsedovi klubu Petrovi Detkovi, že
sa venuje novým a mladým členom. Aj vďaka
jeho pomoci sa tento rok dve naše šikovné
členky Majka Grachová a Monika Kollárová dostali do tábora talentovanej mládeže, ktorý je
snom každého mladého kynológa, ale o tom
už nabudúce.
Ing. M. Pistová

Najlepšie umiestnenie v tabuľke vybojovali starší žiaci
A – mužstvo

Po skončení zimnej prestávky nám začala
v marci jarná časť súťaže MO Topoľčany vo
futbale. Cieľ A - mužstva bol jasný: zabojovať o stred tabuľky a vyhnúť sa tak bojom
o záchranu. Mužstvo figurovalo po zimnej
prestávke na 13. mieste. Avšak tím nedokázal do zvyšku sezóny vstúpiť víťazným
krokom a podľahol na domácom ihrisku
Nemčiciam 2:1. Potom nasledovali zápasy
ako na hojdačke, keď sa striedali remízy
a prehry s občasnými výhrami. Tréner sa
však musel popasovať s obmedzenejším kádrom, pretože veľa hráčov bolo
zranených a nebola ani úplne vyriešená
otázka brankára. Za nelichotivými výsledkami môžeme hľadať aj nedostatočnú zimnú
prípravu, pretože počet tréningových jednotiek by sme dokázali spočítať na prstoch
jednej ruky. Po odohratí všetkých zápasov
môžeme bilancovať, že hráči dokázali vybojovať v súťaži 12. miesto so ziskom 34
bodov a udržať si tak svoju účasť v ďalšom
ročníku MO Topoľčany. V júli sa OFK Prašice
zúčastnilo aj turnaja v Zlatníkoch a po víťazstve nad Šišovom a domácimi Zlatníkmi
obsadilo v celodennom turnaji 1. miesto.
Dúfajme, že to bol úspešný štart do novej
sezóny. Mužstvo dospelých viedol hrajúci
tréner Michal Vaňovič.

Starší žiaci – U15

Sezóna skončila aj pre našich starších žiakov so ziskom bronzovej medaily, keďže
v 16 zápasoch dokázali získať 34 bodov.
Za zmienku stojí aj počet vsietených gólov,
ktorý sa vyšplhal na číslo 133. V mužstve je
cítiť pohodu a streleckú formu viacerých
hráčov. Tréner Michal Janega je právom
hrdý na svojich zverencov a veríme, že
s nimi bude ďalej pracovať a odovzdávať
im svoje vlastné dlhoročné skúsenosti futbalistu. Dúfajme, že v tejto kategórií nám
vyrastajú skutočné talenty, ktoré budú

Por. A – mužstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

OFK Veľké Ripňany
TJ Veľké Dvorany
OFK Nitrianska Streda
OFK Práznovce
OFK Krtovce
TJ Nemčice
TJ Slovan Veľké Bedzany
OŠK Závada
OFK Ludanice
OFK Krnča
OFK ČERMANY, o. z.
OFK obce Prašice
OFK CHRABRANY
TJ Slovan Bojná
TJ Rajčany
TJ Slovan Preseľany

Por. žiaci – U15
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TJ Slovan Bojná
TJ Slovan Preseľany
OFK obce Prašice
OFK Nitrianska Streda
OFK Solčany
OFK Veľké Ripňany
TJ Družstevník Jacovce
OFK CHRABRANY
TJ Veľké Dvorany

Por. žiaci – U13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TJ Družstevník Jacovce
TJ Zlatý Klas Urmince
TJ Slovan Bojná
OFK obce Prašice
TJ Nemčice
OFK Tovarníky
TJ Slovan Veľké Bedzany
OŠK Závada
TJ Slovan Krušovce
GFC Topoľčany

Z

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Z

V

R
6
5
2
5
8
6
3
6
5
4
8
7
3
1
8
1

P

5
6
8
8
7
11
13
12
13
14
13
14
17
21
17
22

Skóre

19
19
20
17
15
13
14
12
12
12
9
9
10
8
5
7

66:32
59:29
61:43
76:44
72:51
59:52
51:48
61:58
59:61
46:51
37:46
49:58
40:63
34:65
32:60
24:65

B

63
62
62
56
53
45
45
42
41
40
35
34
33
25
23
19-3

K +/-

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

FP

18
17
17
11
8
0
0
-3
-4
-5
-10
-11
-12
-20
-22
-23

67.35
69.85
72.6
51.6
76.4
46.5
60
43.95
88.8
59.8
43.8
60.6
73
66.25
77.6
68.8

16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
13
11
11
7
7
6
2
0

V

R
0
0
1
1
0
0
0
0
0

P

2
3
4
4
9
9
10
14
16

Skóre
155:7
84:18
133:22
89:21
48:49
50:53
43:65
37:91
0:313

42
39
34
34
21
21
18
6
0

B

K +/-

FP

Z

V

R

P

Skóre

B

K +/-

FP

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

17
15
14
11
9
9
6
4
3
1

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

naďalej pôsobiť v OFK Prašice a onedlho
zabojujú aj o svoj prvý zápas v A – mužstve.
Prajeme veľa úspechov v novej sezóne.

0
3
4
7
8
9
12
14
15
17

130:10
135:34
128:28
92:32
62:82
83:68
62:86
37:144
29:81
18:211

52
45
42
33
28
27
18
12
9
3

9
8
7
6
5
4
3
2
1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

18
15
10
10
-3
-3
-6
-18
-24

25
18
15
6
1
0
-9
-15
-18
-24

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mladší žiaci – U13

V jarnej časti súťaže nastúpili naši žiaci na
9 zápasov a potvrdili svoje kvality, kedy si
pokračovanie na str. 16
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pokračovanie zo str. 15

Por. Prípravka U10
1
2
3
4
5

TJ Slovan Veľké Bedzany
TJ Slovan Bojná
OFK obce Prašice
OFK Nitrianska Streda
TJ Oponice

Z

24
24
24
24
24

V

19
12
6
6
1

R
5
5
9
8
5

oproti jeseni polepšili v tabuľke o jedno
miesto a skončili na skvelom 4. mieste vo
svojej skupine. O prvenstvo v okrese sa
pobili Jacovce a Preseľany, ktoré dominantným spôsobom prevýšili svojho súpera
a získali v tomto ročníku majstrovský titul
svojej kategórie. V mužstve žiakov je badateľné zlepšenie a chuť sa baviť futbalom. Ďakujeme trénerom pánovi Mackovi
a pánovi Bartovi. Želáme ďalšie víťazné
zápasy v novom ročníku súťaže.

P

0
7
9
10
18

Skóre
81:14
62:36
39:59
31:41
16:79

B

62
41
27
26
8

K +/5
4
3
2
1

26
5
-9
-10
-28

FP
0
0
0
0
0

Prípravka – U10
Na začiatku súťaže OBFZ rozdelilo malých
prípravkárov do skupín A – E po 3 – 4
mužstvá. Prípravkári skončili po jeseni na
2. mieste vo svojej skupine, čo znamenalo, že v jarnej časti zabojujú s mužstvami
o 6. – 10. miesto v okresnej súťaži. Nakoniec
hráči svojou bojovnosťou dokázali vybojovať 8. miesto, čo je veľmi dobrý výsledok
tohto tímu začínajúcich malých šikovných

futbalistov. Dôležité je,
aby každý ďalší zápas,
tréning či samotný futbal
vyvolával u detí pocit radosti a stal sa súčasťou ich života.
Tešíme sa záujmu detí o futbal a touto cestou pozývame nové talenty, aby sa zapojili
do mužstva OFK Prašice. Ďakujeme opäť za
dobre odvedenú prácu trénerom Miroslavovi Mackovi a Hugovi Bartovi.
Touto cestou chcem poďakovať obci
Prašice,
funkcionárom,
sponzorom,
trénerom, hráčom, fanúšikom a rodičom za
ich prínos pre futbal a rozvoj športu v našej
dedine. Všetkých vás opäť radi uvidíme
v novej sezóne 2019/2020.
Mgr. J. Grznár

Spoločenská kronika obce Prašice za I. polrok 2019

Životné jubileá
Manželstvo uzavreli
Tomáš Kokavec a Kristína Kišacová
Jaroslav Štarus a Katarína Lohyňová
Štefan Bartoš a Kristína Dorušiaková
Ondrej Sádovský a Jana Štefkovičová
Ing. Ondrej Kišac a Dominika Škorcová
Ing. Michal Laták a Mária Stanková
Bc. Peter Pista a Ing. Miriama Šošovicová
Jozef Zelíska a Paulína Klanicová
Adam Malinka a Kristína Ondrušová
Milan Kapusta a Mária Pospišová
Prajeme veľa krásnych chvíľ
na spoločnej ceste životom!
Strieborné svadby
25 rokov manželstva
Bohumil Haluza a manž. Eva, rod. Pešlová
Miroslav Lednický a manž. Tatiana, rod.
Krajčíková
Zlaté svadby
50 rokov manželstva
Michal Bruchatý a Mária Grežďová
Blahoželáme a prajeme ešte veľa
spoločne prežitých rokov v zdraví
a láske!

Január
Mária Grznárová
Ľudmila Kukanová
Viktor Gajdošík
Helena Palušová
Vladislav Koreň
Renáta Dovalová
Milan Kmeť
Janka Kmeťová
Helena Okšová
Peter Pikna
Bohumil Antala
Február
Mgr. Katarína Uríková
Pavol Nereďházsky
Oľga Valková
Mária Grznárová
Terézia Okšová
Marec
Július Pikna
Terézia Naštická
Amália Palušová
Otília Zacharová
Marta Palušová
Mária Bajzíková
František Boháčik
Apríl
Ernest Haris
Soňa Šimonová
Igor Paluš
Miroslava Marciová
Vladimír Tomanec
Jarmila Čavojská
Dušan Pleško
Jozef Grznár
Zuzana Šimonová

Anna Boborová
Viera Laciková
Viktória Galbavá
Máj
Ľubomír Pokus
Ing. Jozef Grežďo
Mária Lovrantová
Anton Belák
Ján Meluš
Anna Chňapeková
Ľubomír Mališ
Jolana Kováčiková
Jún
Juraj Rabčan
Tibor Chmelár
Ľubomír Chúťka
Jozef Bartek
Anton Harvan
Edita Grežďová

Viktória Matúšová
Amy Palušová
Lesana Tichá
Radko Hrbík
Michal Otrubný
Martin Kluka
Deťom želáme krásne detstvo,
plné lásky, šťastia a zdravia.

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme!

Narodili sa
Nina Okšová
Matthias Jurda
Natália Mráziková
Natália Majbová

Navždy nás opustili
Viktor Lacika, 71 r.
Jozef Okša, 50 r.
Mária Palušová, 83 r.
Ida Kišacová, 72 r.
Drahoslava Mlyneková, 57 r.
Jozefa Deličová, 89 r.
Mária Krasuľová, 75 r.
Ernest Minárik, 77 r.
Valéria Palušová, 84 r.
Emília Haluzová, 62 r.
Ing. Jozef Uhlár, 78 r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.
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