
Milí priatelia,
opäť je tu leto, čas prázdnin, dovoleniek, ale aj čas 
uhorkovej sezóny a  žatvy. Nie je to však už to kla-
sické leto. Po každej stránke je poznačené obava-
mi z  opätovného prepuknutia pandémie Covid 19. 
Napriek tejto zložitej dobe vám prajem, aby ste si uži-
li dovolenky, slnečné lúče a načerpali energiu a všet-
ko dobré, čo život ponúka. Moje veľké ďakujem patrí 
všetkým, ktorí napriek vyhlásenému núdzovému 
stavu plnili svoje povinnosti a zabezpečovali služby 
pre obyvateľov. Osobitne chcem poďakovať našim 

učiteľom, ktorí dokázali priam nemožné, keď od 
polovice marca pracovali a snažili sa o čo najlepšiu 
výučbu svojich žiakov dištančnou formou. Ďakujem 
i  vám, vážení spoluobčania, ktorí ste akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k  čo najlepšiemu zvládnutiu 
krízovej situácie.

E. Nemešová
starostka obce

Chodník s lávkou cez potok Železnica na 
Nemečkovskej ulici
V  letných mesiacoch sa začne s výstavbou chodníka a  lávky 
cez potok Železnica na Nemečkovskej ulici. Účelom stavby je 
zvýšiť bezpečnosť chodcov na frekventovanej ceste III. triedy. 
Stavba bude fi nancovaná z vlastných prostriedkov obce.

Stavebné úpravy a udržiavacie práce požiarnej zbroj-
nice – druhá etapa
Tento projekt je spolufi nancovaný zo štátneho rozpočtu SR 
z kapitoly Ministerstva vnútra SR.
Projekt súvisiaci so znížením energetickej náročnosti objektu 
navrhuje zateplenie obvodového
plášťa, ktorý dostane nové farebné riešenie. Strecha bola 
v  prvej etape zateplená a  prekrytá novou krytinou Fatrafol. 
Budova má už vymenené okná aj vchodové dvere a garážové 
vráta.

Oprava a údržba miestnych komunikácií a spev-
nených plôch v obci Prašice
Miestne komunikácie Slnečná, časť Partizánskej, Mládežnícka, 
Mlynská, časť Studničnej, časť Okšovskej nevyhnutne potre-
bujú opravu a údržbu. S týmito prácami sa začne v jesenných 
mesiacoch po vybratí dodávateľa.

E. Nemešová
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Dňa 16. 12. 2019 poslanci:
schválili:
• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020

• VZN č.  2/2019 o  nakladaní s  komunálnymi odpadmi a  drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Prašice

• VZN č.  3/2019 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné 

odpady

• VZN č.  4/2019 o  určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a  prevádzku na 

dieťa v MŠ a žiaka v školských zariadeniach

• predaj pozemkov v celkovej výške 4 249 €

vzali na vedomie:
• správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti

• správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení obecného zastupi-

teľstva obce Prašice za rok 2019.

Dňa 16. 2. 2020 poslanci:
schválili:
• správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení obecného zastupi-

teľstva obce Prašice za rok 2019

• rozpočtové opatrenie č. II/2020

• vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Prašice, ktorá sa uskutočnila dňa 

15. 4. 2020 o 15.00 hod. v zasadačke obecného úradu

• podmienky a náležitosti kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Prašice

• spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Prašice

• žiadosť Kynologického klubu Prašice o poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 

5 000 €

• dodatok č. 1 k VZN obce Prašice č. 1/2018 – Požiarny poriadok obce Prašice

• predaj pozemkov v celkovej výške 2 480 €

• delimitačný protokol o zverení majetku obce do správy Základnej školy s mater-

skou školou Prašice – rekonštrukcia kotolne ZŠ

• vyradenie kníh z obecnej knižnice pre rok 2020 v zmysle predloženého zoznamu 

za celkovú cenu 522,27 €

vzali na vedomie:
• správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019

• rozpočtové opatrenia XV/2019, XVI/2019 a I/2020Správa č. 1/2019

• kalendár pripravovaných kultúrno-spoločenských akcií na rok 2020.

Dňa 15. 4. 2020 poslanci:
schválili:
• volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce

• predaj pozemku za celkovú cenu 1 897 €

• výšku nájomného pre LD RELAX za ATC Duchonka na rok 2020 v sume 3 000 €

vzali na vedomie:
• správu pracovnej komisie z kontroly požiadaviek a náležitostí prihlášok kandidá-

tov na post hlavného kontrolóra obce v zmysle platnej legislatívy a uznesenia OZ 

č. 130/2020

• správu o podanom daňovom priznaní obce Prašice za rok 2019

• rozpočtové opatrenia č. III/2020 a IV/2020

zvolili:
• Ing. Máriu Hrubú na post hlavného kontrolóra obce Prašice s pracovným úväz-

V  čase prísnych hygienických 
opatrení a  výstrah pred šíria-
cim sa vírusom, v  čase 
karantén a  nepríjemných 
správ po celom svete človek 
často podľahne deprimujúcej 
nálade. Pre mnohých je ešte 
ťažšie obmedzenie kontaktov 
s rodinami, priateľmi, a to i pri 
významných životných jubi-
leách.
A  práve v  tomto čase, presne 
30. marca sa krásneho jubi-
lea dožil náš najstarší občan 
František Boháčik. Presne 
103 rokov oslávil v  kruhu len 
tých najbližších. S  dodržaním 

hygienických pokynov ho prišla pozdraviť starostka obce 
Prašice Erika Nemešová.
Pri tejto príležitosti mu podarovala dielo, ktorého spolu-
autorom je vlastne on sám. Roky pracovala jeho dcéra 
MUDr.  Rozália Barátová na zdokumentovaní života a  rodín 
občanov z Prašíc, ktorí padli v I. i v II. svetovej vojne. Často sa 
opierala hlavne o  spomienky svojho otca, jubilanta Františ-
ka Boháčika a  vďaka tejto spolupráci uzrela svetlo sveta už 
druhá publikácia o  občanoch Prašíc pod názvom Občania 
Prašíc a II. svetová vojna 1939 – 1945.
Jej elektronická podoba je zverejnená na webovej stránke 
Prašíc. Tlačená publikácia vyšla začiatkom apríla a občania si 
ju môžu zapožičať v obecnej knižnici.
Sám František Boháčik sa nerád vracia k  spomienkam na 
vojnu, radšej myslí pozitívne a  aj súčasnú situáciu berie 
pokorne, nie však depresívne. Zažil už veľa ťažkých prekážok 
v živote a vie, že s pokorou, prácou a milujúcou rodinou sa 
dajú prekonať mnohé krízy.
Nášmu jubilantovi prajeme, aby mu zdravie, jeho úsmev na 
tvári a optimistický pohľad na život vydržali čo najdlhšie.

S. Dojčárová

NNaajsstaršší oobbččaann PPrraššícc oosslláávil 10033 rookkoovv Z práce poslancov obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo od posledného vydania Prašických noviniek zasadlo 4-krát.

MUDr. Rozália Barátová
OB ANIA PRAŠÍC A II. SVETOVÁ VOJNA

1939 – 1945

pokračovanie na str. 3
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kom v rozsahu 0,30 % úväzku, t. j. 11,25 hod.
týždenne s nástupom do práce dňa 18. 4. 2020.

Dňa 25. 6. 2020 poslanci:
schválili:
• rozpočtové opatrenie č. VIII/2020

• záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad

• použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 120 180,66 €
• použitie finančných prostriedkov z rezervného fon-

du v celkovej výške 50 000 € na úhradu nákladov na 

realizáciu investičných akcií

• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 

polrok 2020

• vyhlásenie obstarávania zmien a  doplnkov územ-

noplánovacej dokumentácie č. 3 v zmysle § 30 ods.4 

a § 17 ods.2 písm. c/ zákona 50/1976 Z.z. o územ-

nom plánovaní a  stavebnom poriadku v  znení 

neskorších zmien a doplnkov

• zverejnenie oznámenia o „Vyhlásení obstarávania 

zmien a  doplnkov územnoplánovacej dokumentá-

cie č.  3“ a  predkladanie návrhov k  dokumentu do 

31. 8. 2020

• predaj pozemkov v celkovej výške 18 421 €

• vyhlásenie zámeru prenájmu majetku obce „časť 
administratívnej budovy súpisné č.  150 na 
pozemku CKN parc. č. 44/3, zastavané plochy 
a  nádvoria o  výmere 29,59 m2, nachádzajúci 
sa v  kat. územie Prašice, okres Topoľčany, 
zapísaný na LV č. 1526“

• vyhlásenie zámeru prenájmu majetku obce „časť 
pozemku parc. č.  2582/2, trvalý trávny po-
rast o  výmere 22 558 m2 z  toho 6000 m2, 
nachádzajúci sa v  kat. územie Prašice, okres 
Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526“

• dodatok č.  1 k  zásadám odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva obce Prašice

• prijatie municipálneho úveru – Univerzál

vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenia č. V/2020, VI/2020 a VII/2020

• správu hlavného kontrolóra a  stanovisko 

k záverečnému účtu obce za r. 2019

• správu nezávislého audítora z  auditu účtovnej 

závierky za rok 2018.

Úplné znenie zápisníc zo zasadnutí je zverej-
nené na www.prasice.sk.

M. Glos

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. Obchod-
ného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

• nehnuteľná vec: časť administratívnej budovy súpisné č.  150 na 
pozemku CKN parc. č.  44/3, zastavané plochy a  nádvoria o  výmere 
29,59 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 k nahliad-

nutiu na obecnom úrade Prašice.
V Prašiciach dňa 25. 6. 2020

Erika Nemešová, starostka obce

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. Obchod-
ného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

• nehnuteľná vec: časť pozemku parc. č.  2582/2, trvalý trávny porast 
o  výmere 22 558 m2 z  toho 6000 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 k nahliad-

nutiu na obecnom úrade Prašice.
V Prašiciach dňa 25. 6. 2020

Erika Nemešová, starostka obce

15. apríla 2020 o 15.00 hod. sa uskutočnila voľba hlavného kontrolóra 
obce Prašice. Do výberového konania sa prihlásili traja kandidáti na 
túto funkciu. Obecné zastupiteľstvo zvolilo na ďalších päť rokov na 
pozíciu hlavnej kontrolórky obce Prašice Ing. Máriu Hrubú.

M. Glos

PPoosslaanncci zzvoolilli hlaavvnééhhoo kkoonntroollóraa oobcee

pokračovanie zo str. 2
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Leto, prázdniny, dovolenky. Slová, ktoré 
sa v  týchto dňoch častejšie skloňujú 
v domácnostiach. Tak je tomu každý rok, 
ale dnes sa za nimi skrýva tieň ostraži-
tosti. To, čo Slovensko, Európa, celý svet 
zažili a  bohužiaľ v  niektorých krajinách 
zažívajú naďalej, nám hypoteticky za-
tvára hranice zahraničných dovolen-
kových destinácií. Teda aspoň tým zod-
povedným. A  že sa Slováci radia medzi 
tých najlepších z  nich, dokázali svojou 
disciplinovanosťou (s  výnimkami) aj na 
úkor svojho komfortu.
Počas prísnych hygienických opatrení 
sa ešte jedno slovo vydralo na povrch. 
Ochota. Ochota pomôcť, podieľať sa 
na pomoci druhým. Obec Prašice je ne-
smierne hrdá, že aj medzi našimi občan-
mi sú takí, ktorí nielen sebe, ale celej obci 
pomohli zabezpečiť podľa hygienikov tú 
najúčinnejšiu ochranu: rúška. Ochotné 
krajčírky, niektoré zo svojich domácich 
látok, iné z  materiálu, ktorý im zabez-

pečila obec, a  bez nároku na akúkoľvek 
odmenu šili rúška pre našich občanov.
Našimi hrdinkami sú Darina Bittarová, 
Danka Dúcka, Viera Macková, Jana 
Palušová, Kristína Jurdová, Silvia La-
budová, Mária Laciková, Drahoslava 
Dolinková, Renata Raučinová a  Eva 
Čonková. Milé dámy, ďakujeme za 
obec, za všetky domácnosti a  občan-
ov, ktorí o  rúško požiadali a  vďa-
ka vám sme im ich mohli odovzdať. 
Za pomoc ďakujeme aj Františkovi 
Balážovi, ktorý daroval obci materiál 
na šitie rúšok.
Kúsok látky, o  ktorom ešte minulý rok 
niekto možno ani nevedel, nepotreboval 
ho. Zo dňa na deň sa z neho stal nedo-
statkový tovar. A vďaka našim hrdinkám 
sa dostal k  všetkým občanom žijúcim 
v  Prašiciach, ktorí oň obec požiada-
li. Rúško sa stalo našou každodennou 
súčasťou, doteraz patrí medzi najefek-
tívnejšiu ochranu pred šírením vírusu.

Nezabudnime, že nielen rúška, ale 
hlavne zodpovedné konanie občanov 
nás priblíži k  životu, aký sme žili pred 
Covid-19: bez obmedzení, bez strachu, 
v spojení s celým svetom.

S. Dojčárová

Hrdinkyy sú aj mmedzi nami

Na uliciach chýbal ranný zhon detí 
a  rodičov, ktorí sa ponáhľali do ško-
ly. Zamknutá školská brána, prázdna 
autobusová zastávka, prázdne par-
koviská a  parky. Taký pohľad si nikto 
z  nás počas pracovných dní nevedel 
predstaviť až do 13. marca. Zo dňa na 
deň sa ruch ulice zmenil na tiché, boja-
zlivé prázdno. Táto situácia významne 
ovplyvnila viacero povolaní, a  pre-
dovšetkým učiteľov, ktorí sa museli 
v  rekordne krátkom čase popasovať 
s úplne novým pracovným prostredím.

13. marec bol deň, kedy sme boli pred 
pandémiou koronavírusu naposledy 
v  škole. Posledný týždeň pred núteným 
voľnom sme už museli dodržiavať prísne 
hygienické opatrenia, ako pravidelné 
umývanie rúk podľa návodu, ktorý sme 
mali na ukážku pre deti zavesený nad 
každým umývadlom. Ruky si deti mohli 
utierať len do jednorazových papie-
rových utierok.
Potom prišlo vyhlásenie ministerstva 
školstva zatvoriť v  rámci prevencie na 
dva týždne školu. Nikto z  nás nebol na 
túto situáciu pripravený, nikto z  nás 
takúto situáciu ešte nezažil. Z hodiny na 
hodinu sa zatvorili brány školy s tým, že 
sa po dvoch týždňoch vrátime. Učitelia 
si nemysleli, že by to mohlo byť aj inak. 
Zadali deťom úlohy na dva týždne, prvá-

kom narýchlo prefotili pár pracovných 
listov, aby nezabudli čítať, písať a počítať.

Vzdelávanie z domu sa stalo realitou
Keď nám však ministerstvo školstva 
oznámilo, že zostávame ďalej doma až do 
odvolania, učitelia začali hľadať možnos-
ti, ako žiakov vzdelávať aj z domu, keďže 
jedna tretina učiva tohto školského roka 
zostala neodučená. Neexistovala žiad-
na štátna koncepcia učenia z  domu, 
každý učiteľ volil najprijateľnejšiu alter-
natívu, ako deti zapojiť do vyučovacieho 
procesu. Využívali rôzne učebné portály, 
natáčali videá s  prezentáciou nového 
učiva, pripravovali pracovné listy, testy 
na preskúšanie nového učiva, zadávali 
deťom projekty, využívali konferenčné 
hovory, ale aj sociálne siete, aby sa mohli 
so svojimi žiakmi spojiť. Niektoré pani 
učiteľky zaviedli tiež online vyučovanie 
cez aplikáciu ZOOM, ktorá im umožňova-
la 40 minút denne učiť bez poplatku.
Veľký problém bol v  technike  – u  niek-
torých učiteľov, ale hlavne u  žiakov, 
ktorí nemali doma dostatočné technické 
vybavenie. Pre všetkých to bola nová 
skúsenosť, ktorú sme si vyskúšali v pria-
mom prenose a  na základe ktorej sme 
dospeli k  názoru, že online vyučovanie 
sa skôr hodí pre starších žiakov než pre 
maličkých, ktorým pri tomto type vyučo-
vania chýba názornosť.

Niekto prázdninoval, iný pracoval 
naplno
Prístup žiakov k  vyučovaniu bol rôz-
ny. Väčšina žiakov poctivo pracovala, 
odovzdávali načas úlohy a  zadania, 
vypracovávala testy, ale boli tiež takí, 
ktorí nemali záujem, nepracovali a prázd-
ninovali, hoci toto prázdniny neboli. 
Rodičia sa snažili vytvoriť pre svoje deti 
také domáce prostredie, aby sa v čo naj-
väčšej miere mohli zúčastňovať a  zapá-
jať sa do vyučovacieho procesu. Dokon-
ca boli aj takí, ktorí vymenili svoje staré 
nevýkonné počítače za nové, aby deti 
mohli pracovať s rôznymi výukovými ap-
likáciami. Týmto rodičom patrí veľká vďa-
ka. Ďalší problém, ktorý sme riešili, boli 
viacdetné rodiny, a preto sa museli učite-
lia medzi sebou dohodnúť na presných 
hodinách vyučovania, aby sa vyučovanie 
rôznych ročníkov neprekrývalo a  každé 
dieťa malo prístup k  počítaču. Učitelia 
paralelných tried sa týždenne stretali 
v  práci, aby si dohodli spoločný postup 
pri vyučovaní.
Okrem vyučovania sme však riešili aj 
iné organizačné a priestorové problémy 
v  práci. Keďže bola škola prázdna, bez 
žiakov, naskytla sa nám možnosť urobiť 
poriadok v  kabinetoch, prerábali sme 
niektoré triedy, kancelárie, zariaďovali 
kabinet výchovného poradcu.

f

NNoovvú skkúúseennoosssť ssi vvyssskkúššalii vv priaammoomm pppreennoossse 
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Deti sa na MDD vrátili do školy
Zápis detí do 1. ročníka prebiehal elek-
tronicky. Celkovo sme prijali 30 budúcich 
prvákov.
Keď ministerstvo školstva oznámilo, že 
od 1.júna môžu do škôl nastúpiť deti 
prvého stupňa a  piataci, veľmi sme to 
uvítali  – my, rodičia i  žiaci. Išlo hlavne 
o  socializáciu detí a  výchovno-hravé 
činnosti zamerané na utvrdzovanie 
a  preopakovanie si už prebratého uči-
va. Do školy nastúpilo takmer 90 % detí. 
Rozdelili sme si ich do 7 skupín, v každej 
skupine do 20 žiakov, podľa toho, či 
navštevovali v popoludňajších hodinách 
školský klub. Skupiny sa počas jedného 

týždňa nemohli meniť ani spájať a učiteľ-
ka mohla učiť len v jednej skupine. Štyri 
skupiny do 12.00  hodiny končili a  tri 
pokračovali popoludní v školskom klube.
Od 22. júna sa situácia zmenila. Do ško-
ly nastúpili aj žiaci druhého stupňa, 
aby mohli odovzdať knihy a  prevziať si 
vysvedčenia.

Odchádzajú bez rozlúčky
Naši deviataci odchádzajú od nás bez 
rozlúčkového venčeka, ktorý sa pre pan-
démiu nestihol pripraviť. Pozitívna však 
je aspoň skutočnosť, že všetci boli prijatí 
na stredné školy. Tí žiaci, ktorí sa hlásili 
na školy s talentovými skúškami, ich ab-
solvovali v  náhradnom termíne na pre-
lome mája a  júna, osobne alebo online 

podľa rozhodnutia školy. Vedomostné 
prijímacie skúšky, plánované na máj, sa 
pre koronu nekonali. Žiaci boli prijatí na 
školy podľa koncoročných výsledkov na 
vysvedčeniach a  výsledkov umiestnení 
z  rôznych vedomostných súťažiach, 
ktorých sa počas štúdia na základnej 
škole zúčastnili.
Počas pandémie sme spolupracova-
li s  obecným úradom, ktorý ochotne 
reagoval na všetky naše požiadavky, za 
čo sme veľmi vďační p. starostke a všet-
kým zamestnancom. Pevne veríme, že 
od septembra sa začne riadne vyučo-
vanie a  na toto provizórne, budeme 
s úsmevom spomínať.

Mgr. R. Miková

Deviataci sa rozlúčili s MŠ

1. jún, deň detí, sa stal pre množstvo 
detí v materských a základných školách 
prvým školským dňom po uvoľnení opa-
trení vlády SR. Opatrenie sa týkalo šíre-
nia epidemiologického vírusu COVID 19, 
ktoré postihlo celý svet.
Brány našej MŠ sa zatvorili 16.  3.  2020. 
Zrazu sa všetko zmenilo  – deti neboli 
v kolektíve, nemohol prebiehať výchov-
no-vyučovací proces. Hlavne deti z  3. 
triedy MŠ – „predškoláci“ - zostali smut-
ní, pretože sa tešili na zápis do 1. roč. ZŠ. 
No nielen to. Mali sme vynášať Morenu, 
navštíviť miestnu knižnicu, spoločne 
s mamičkami osláviť Deň matiek. Ešteže 
sme stihli návštevu bábkového divadla 
v Nitre a predstavenie Danka a Janka.
A keďže sa, vzhľadom na vek detí, neda-
lo „vyučovať“ online, p.  učiteľky rozdali 
deťom pracovné zošity, v  ktorých s  po-
mocou rodičov postupne vypracovávali 

ŠŠkkôôlkaaa chhýýbbaaalaa dddeeťooom aaj roooddiččom

pokračovanie na str. 6

pokračovanie zo str. 4

foto D.D.
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ZZáákkklaaaddnááá šškkooolaaa
mmmááá ssttaarooonnooovvééhhooo rriaaadditteeľaaa
2. júla 2020 sa uskutočnilo výberové 
konanie na funkciu riaditeľa Základnej 
školy s  materskou školou Prašice (ZŠ 
s  MŠ). Do výberového konania sa pri-
hlásil jeden kandidát.

Rada školy pri ZŠ s MŠ Prašice v zmysle 
§ 4 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štát-
nej správe v  školstve a  školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení neskorších predpisov 
navrhla zriaďovateľovi ZŠ s MŠ Prašice, 
Erike Nemešovej, starostke obce, vy-
menovať Mgr. Miloša Mika za riaditeľa 
ZŠ s MŠ Prašice.

M. Glos

dané úlohy. Deťom 3. triedy zadávali p. učiteľky úlohy aj emailom.
Radosť detí, ktoré začali 1. júna navštevovať MŠ, bola veľká. I  keď opatrenia boli 
veľmi prísne, deti boli rady, že sa stretli s kamarátmi a boli znovu v kolektíve.
Zvládli sme aj rozlúčku 29 predškolákov, na ktorej sa vo veľkej miere podieľali 
rodičia, ktorým aj touto cestou p. učiteľky ďakujú. Tešíme sa na 21 nových detí, ktoré 
začnú navštevovať MŠ od septembra.

Ľ. Psotná

S MŠ sa lúčili aj predškoláci

„Auxilium in periculo  – missio nostra.“ 
Táto veta v  preklade znamená „pomoc 
v núdzi – naše poslanie.“ Týmto mottom 
všetkých dobrovoľných hasičov by som 
sa vám v krátkosti prihovoril.
Dobrovoľný hasičský zbor v  Prašiciach 
bol oddávna súčasťou života v  obci. 
Po dlhšej odmlke, keď hasiči u  nás ak-
tívne nefungovali, skrsol nápad Monike 
Štefkovičovej, našej bývalej veliteľke, 
aby sme obnovili činnosť DHZ v  Praši-
ciach. Samozrejme, nebolo to zo začiat-
ku jednoduché, pretože sme nemali vy-
hovujúce priestory, technika bola veľmi 
obmedzená, avšak s  veľkou podporou 
obce sme zabezpečili minimálne potreb-
né vybavenie.
Nezastupiteľná pomoc išla hlavne ces-
tou dotačného programu Ministerstva 
vnútra, touto cestou nám boli pridelené 
prvozásahové vozidlo IVECO DAILY 
a  protipovodňový vozík, s  čerpadlami 
a zábranami proti prívalovej vode.
Posledný rok bol v  našom zbore turbu-
lentný, na zasadnutí obecného zastupi-
teľstva bol k 1. 7. 2019 vymenovaný nový 
veliteľ DHZ Adrián Aschengeschvantner, 
centralizovali sme naše priestory, garáže, 
zbrojnica so skladom boli presťahovane 
do budovy zrekonštruovanej požiarnej 
zbrojnice.
Bola zriadená výjazdová jednotka, 
v  tomto roku sme zasahovali pri všet-
kých hlásených výjazdoch, spomeniem 
napríklad požiar priestorov kynologic-
kého klubu, kde sme boli na mieste skôr 
ako profesionálni hasiči, avšak bohužiaľ 
ani pri rýchlom zásahu sa vysokým ško-

dám nedalo zabrániť. Veľkou častou sme 
sa spolupodieľali aj v  čase vypuknutia 
pandémie COVID-19, kde sme v súčinnos-
ti s  obcou vykonávali dezinfekciu verej-
ných priestorov.
Od budúceho školského roka by sme 
chceli obnoviť aj krúžok mladých 
hasičov, naše deti dosahovali veľmi do-

bré výsledky na súťažiach v kraji. Z pred-
savzatí na nasledujúce obdobie: bol by 
som rád, keby sa rozšírila naša základňa 
o  nových členov a  aby sa zvýšilo pove-
domie o  našej činnosti, spolupatričnosť 
a  chuť zveľaďovať našu spoločnú obec 
a jej okolie.

MUDr. A. Aschengeschvantner
veliteľ DHZ Prašice

PPoommáááhhallli pprri pooožžiaaari, aj vvv čaasse vyypppukkknuttia ppaannndéémmieee

Technické vybavenie  DHZ

Dezinfekcia verejnych priestorov

pokračovanie zo str. 5

foto D.D.

foto A.A.

foto A.A.
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Prípravné aktivity pred letnou sezónou sú tento rok viditeľnejšie vďaka výdatnej pomoci a podpory pána Miroslava Slezáka 
z OZ Nová Duchonka, ktorý sa rozhodol podať pomocnú ruku pri zveľaďovaní nielen kempu, ale aj rekreačného strediska ako 
celku, vrátane revitalizácie pláží, obnovenia pravidelnej prevádzky WC a spŕch na Veľkej pláži, plánov na obnovu amfi teátra 
a pod. Viac v nasledujúcich riadkoch.

Pri zveľaďovaní trávnika pomôže 
nová traktorová kosačka
Od apríla prebieha príprava bungalo-
vov na letnú sezónu, čo zahŕňa hlavne 
maľovanie kúpeľní, zveľaďovanie oko-
lia a  vykášanie trávnatých porastov. Za 
týmto účelom som ako prevádzkovateľ 
kempu zakúpil malú traktorovú kosačku, 
ktorá dokáže pripraviť krásny trávnik pre 
stanujúcich a  karavanistov. Trávnik sa 
bude pravidelne udržiavať, aby poskytol 
dostatočný komfort pre našich hostí, a to 
najmä v  priestoroch, ktoré sa najčastej-
šie využívajú na stanovanie – v okolí so-
ciálnych zariadení v strede kempu.
Tiež treba spomenúť, že sme odstránili 
železné klietky – bývalé stojiská pre kon-
tajnery a na ich mieste plánujeme spraviť 
lavičky. K  odstráneniu železných stojísk 
prišlo z  dôvodu ich neustáleho zapĺňa-
nia odpadkami od rybárov, čo už bolo 
neúnosné a nedalo sa viac tolerovať.

Malá a Veľká pláž aj s plážovým 
klubom
Z  iniciatívy členov OZ Nová Duchon-

ka, ktorým v  ich aktivitách maximálne 
pomáhame, prebehli v  uplynulých 
týždňoch brigády na Malej a Veľkej pláži, 
ktoré priniesli nasledujúce výsledky: 
betónové schody na brehu boli vyčistené 
od trávy a  machu, pláže boli pokosené, 
náletové dreviny vypílené. Na Veľkej pláži 
už prebieha revitalizácia volejbalových 
ihrísk, zo sociálnych zariadení bude cez 
leto tzv.  plážový klub, kde bude počas 
dňa prítomný brigádnik, ktorý sa bude 
starať o vyberanie poplatkov za použitie 
WC a spŕch a tiež ich údržbu, o poriadok 
na pláži, bude mať na starosti požičovňu 
športových potrieb a  púšťať reprodu-
kovanú hudbu pre vytvorenie správnej 
plážovej atmosféry  – podobne ako je 
tomu na pláži pred bufetom u Kapra.

Vjazd do autokempingu a na pláže 
bude regulovaný
Ďalšou aktivitou je obmedzenie 
anarchie, čo sa týka vjazdu áut do 
kempu a  k  Veľkej pláži. Na tento účel 
slúži centrálne parkovisko, kde bude 
počas víkendov (podľa potreby aj 
v týždni) prítomný brigádnik, ktorý bude 
parkovisko strážiť a  regulovať dopravu, 
aby sa do kempu a na pláž, pokiaľ možno, 
čo najviac eliminoval vjazd áut, motoriek 
či štvorkoliek. Priestor pri Malej Breze 
a  parkovisku sme preto vybavili riad-
nym dopravným značením, ktoré zaka-
zuje vjazd motorovým vozidlám na pláž 
a  do kempu. V  prípade, že návštevníci 
budú trvať na vjazde autom do kempu, 

budú musieť zaplatiť poplatok. V kempe 
boli tiež osadené rampy, ktoré zabraňu-
jú vjazdu  – jedinou prístupovou cestou 
zostáva cesta vedúca k  dennému baru 
a  recepcii. Týmto zabránime trendu 
z  minulých rokov, kedy bolo v  kempe 
veľa áut bez pravidiel a ľudia si tam fak-
ticky robili, čo chceli. Vjazd auta bude 
teda regulovať pracovník parkoviska, 
resp. recepčný autokempu.

Letnému kinu sa blýska na lepšie 
časy
Najmä vďaka odpracovaným hodinám 
dobrovoľníkov, členov OZ Nová Duchon-
ka, zamestnancov kempu a  spolupráci 
s obcou Prašice sa začína blýskať na lep-
šie časy aj amfi teátru. Celý areál bol vyčis-
tený, pokosený, konštrukcie premieta-
cieho plátna sa natierajú nanovo a  tiež 
už máme v  riešení premietaciu techni-
ku a  materiál na lavičky, ktoré osadíme 
v najbližších dňoch. Je reálne, že už toto 
leto sa budú v amfi teátri premietať fi lmy, 
resp. odohrávať kultúrny program, na 
ktorí boli pamätníci zvyknutí.

Duchonka a médiá
O  obnovu sa už zaujímajú aj noviny 
a  televízie  – pred 3 týždňami bol 
uverejnený článok na titulke Topoľčian-
skych novín, v  predošlých dňoch tu 
boli nakrúcať štáby Markízy a  RTVS 
a  reportáže boli uverejnené v  hlavných 
spravodajských reláciách.

L. Baluška

ľ ď

Duchonnka ožilaa 

Skupina nadšencov z občianskeho združenia Nová Duchonka získala na sociálnych sieťach 
mnoho priaznivcov a pozitívnych reakcií na svoje aktivity, ktorými by sa radi pričinili o „zno-
vuzrodenie“ cestovného a turistického ruchu na brehoch Duchonky a v priľahlom okolí. Podľa 
slov spoluzakladateľa združenia Miroslava Slezáka chcú zastrešiť a  spojiť všetkých nad-
šencov, podnikateľom dať možnosť spolupodieľať sa na zveľaďovaní tohto krásneho a roky 
obľúbeného miesta s využitím jeho potenciálu v oblasti ubytovacích služieb, turistiky a cyklo-
turistiky, vodných a kolektívnych loptových športov, kultúry, gastronómie. Taktiež organizo-
vania ultratrailov, orientačných behov pre tých najnáročnejších až po kategórie amatérskych 
súťažiacich, rôznych športových a edukačných aktivít pre našich najmenších.

„Keďže máme 20-ročné skúsenosti v tejto oblasti, sme pre všetkých, ktorým na Duchonke záleží, sil-
ným zázemím. Svojou činnosťou budujeme prostredie, kde spájame podnikateľov ale i nadšencov, 
lokálpatriotov, aby sme tak všetci spoločne vytvorili dielo Duchonka.“

ť

PPreeddstavvujjemmee vvámm: Obččiaansske zzdružeeniie NOOVVÁ DUCCHHOONKKAA

pokračovanie na str. 8

foto L.B.
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Aj s málom sa dá spraviť veľa
„Momentálne svojou činnosťou/
príkladom ukazujeme, čo všetko sa 
dá dokázať  – zmeniť aj s  menšou su-
mou peňazí, prípadne zo sponzorských 
darov. Za podanú pomocnú ruku by sme 
chceli poďakovať obci Prašice, obzvlášť 
Mgr.  Karin Šimkovej, ktorá sa zúčastňu-
je na prácach v  teréne a  je maximálne 
nápomocná pri zabezpečovaní materiál-
nej a technickej pomoci. K našej činnos-
ti by sa mali pripájať aj všetci poskyto-
vatelia služieb na Duchonke a  urobiť 
tak Duchonku príťažlivým miestom pre 
všetkých návštevníkov, tak ako to robíme 
teraz my. Podporiť nás môžete aj vy, 
návštevníci Duchonky, a  to zakúpením 
trička s logom Nová Duchonka. Nájdete 
ich na Veľkej pláži v  plážovom klube 
Duchonka.
Ľudia navštevujú toto miesto najmä pre 
jeho špecifi cké prostredie, krásu a  výni-
močnosť. A  kvalitné služby toto miesto 
dovedú do dokonalosti.“

Moderný marketing pomôže
„Do budúcnosti je našim hlavným 
zámerom sústrediť sa na kvalitný a mo-
derný marketing, pomocou ktorého pri-
tiahneme väčšie množstvo návštevníkov. 
Okrem sociálnych sietí sme vytvorili 
aj stránku wwww.novaduchonka.sk, 
na ktorej nájdu návštevníci všetky in-
formácie o Duchonke a okolí. Zvýšenou 
návštevnosťou strediska sa sem dostanú 
aj ľudia s  vysokými nárokmi na ubyto-
vanie, ktorým by súčasné ubytovacie 
zariadenia nevyhovovali. Preto by sme 
sa mali sústrediť aj na to, aby sa úroveň 
ubytovacích služieb zvýšila a  Duchon-
ka tak mohla ponúknuť ubytovanie aj 
náročným návštevníkom.
Na záver by sme chceli poďakovať všet-
kým sponzorom, ktorí sa aktívne po-
dieľajú na obnove areálu Duchonky, 
menovite FARBYLUX Topoľčany, Pri-
ma  – Print,  a.  s. Topoľčany, HYZA,  a.  s. 
Topoľčany, MEANER SEREĎ s.r.o, Vladimír 
Schneidgen STAVES Topoľčany, Stolárst-
vo Sokol Jacovce, Penzión Slniečko, Torty 
Lux, Obec Prašice, DABU zemné práce – 
doprava Topoľčany, Tortiva Topolčany, 
Apolodesign Prašice, FOX reality Trnava, 
chatár pán Ladislav Kučera, ktorý svo-
jou pravidelnou účasťou a  intenzívnou 
pomocou maximálne napomáha pri 
všetkých prácach na zveľaďovaní areálu, 
ďalej pán Legéň za materiálnu pomoc 
a ďalší majitelia chát.

R. Kopčová, M. Slezák

Amfi teáter

Amfi teáter

Malá pláž

Malá pláž

Veľká pláž

natreté zábradlie a očistený chodník smerom ku hrádzi

novovymaľované sociálne zariadenie na v.pláži - budúci plážový 
klub s požičovňou šport. potrieb

pokračovanie zo str. 7 fotogaléria z archívu OZ Nová Duchonka

Nemečkovská cesta 271
PRAŠICE
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27. septembra 2020 sa v kostole sv. Jakuba v Prašiciach
bude slúžiť svätá omša spojená s poďakovaním za úrodu

a otvorením 23. ročníka výstavy obrazov zo semien a plodov.

Všetky články, ktoré som písala o prašických kynológoch, boli 
plné úspechov, osláv a  dobrých vzťahov. Žiaľ, toto je prvý 
článok, ktorý asi nemôžem začať pozitívne. Ako už asi mnohí 
viete, na našom cvičisku vypukol požiar. Bolo to 26. januára 
o 8.00 hod. Horší štart do nového roku sme si hádam ani ne-
vedeli predstaviť. Vyhorel nám nový prístrešok a bunky, ktoré 
sa deň predtým vyupratovali a boli plné pomôcok na výcvik. 
Niektoré pomôcky boli len nedávno zakúpené za peniaze 
z dotácií, ktoré sme dlho a prácne vybavovali. To však boli veci, 
ktoré dokážeme nahradiť, ale staré fotografi e, pamätné poháre 
a spomienkové predmety nám už nikto nevráti. A tak sa týmto 
požiarom pre nás začal nový kolotoč brigád. Niektorí naši čle-
novia od tohto dňa trávia na cvičisku takmer všetok voľný čas.
Treba však spomenúť aj tie šťastnejšie udalosti. 5. februára 
do nášho kolektívu pribudla nová, najmladšia členka, Vane-
ska Pistová. Narodila sa naším dvom členom, Mirke a  Petro-
vi v  trenčianskej pôrodnici. Veríme, že to je začiatok novej, 
mladšej generácie klubu . Presne o 10 dní nato, 15. 2. , sme 
už plesali v Handlovej na Plese psíčkarov. Veríme, že takýto ples 
sa raz podarí zorganizovať aj nám.

Prvý polrok roku 2020 bol poznačený aj vírusom COVID-19, pre 
ktorý sa prerušili všetky kynologické akcie a tréningy psov. Naši 
členovia však poctivo trénovali aj doma, čo chceme ukázať na 
najbližších akciách a pretekoch, ktoré boli pre vírus preložené. 
V druhom polroku plánujeme zorganizovať pretek prašických 
kynológov, bonitáciu nemeckých ovčiakov a  oceľový branný 
viacboj kynológov, kde nás, ako dúfame, poctia účasťou aj naši 
českí susedia. Usilovne pracujeme na tom, aby sme naše cvičis-
ko do týchto akcií stihli nanovo vybudovať.
Na záver by sme chceli srdečne poďakovať všetkým, ktorí nás 
podporujú a  pomohli nám postaviť sa po požiari znovu na 
nohy. Veľmi nás prekvapilo a  zároveň potešilo, koľko ľudí sa 
nám ozvalo a ponúklo svoju pomoc. Veľká vďaka patrí sponzo-
rom: OÚ Prašice, PPD Prašice, M. Paluš a D. Klobučník. Zároveň 
ďakujeme všetkým, ktorí nám darovali svoje 2  % z  daní, a  to 
zamestnancom PPD Prašice, učiteľskému zboru z  Prašíc 
a  Obecnému úradu Prašice. Niektorí sponzori nechceli byť 
menovaní, ale taktiež im patrí naša srdečná vďaka, veď všetko 
dobré sa nám raz vráti 

M. Pistová

Prašickkí kynolóógovia povstali z popolaa

Oheň zničil všetko, čo si kynológovia svojpomocne vybudovali
Základy nového prístrešku kynológom pomohli vybetónovať zamestnanci fi rmy 
ĎURÍK POTERY z Prašíc bez nároku na fi ančnú odmenu. Klobúk dolu chlapci!

foto Mgr. K.Š.

foto J.D. foto J.D.
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Zimnú prípravu na jarnú časť súťažného ročníka 2019-2020 
začali v  januári všetky družstvá OFK Prašice: muži, starší žiaci 
(kategória U15), mladší žiaci (kategória U13) a prípravka (kate-
gória U10). Príprava prebiehala v  domácich podmienkach, 
v  obecnej telocvični a  „A-čko“ absolvovalo svoje prípravné 
zápasy na umelej tráve v Topoľčanoch. Na trénerskom poste 
A-mužstva došlo po jeseni k zmene, keď Michala Vaňoviča nah-
radil Ing. Matúš Mrázik, rodák z Topoľčian.

Na začiatok súťaží už nedočkavo čakali tak naši malí futbalisti, 
ako aj tí väčší, keď spolu s trénermi mali zistiť, či poctivá prípra-
va splnila svoj účel. A vtedy, ako všetci vieme, prišiel nevítaný 
hosť, ktorý zmenil všetky plány:

Mimoriadna úradná správa Športovo-technickej 
komisie ObFZ Topoľčany zo dňa 10. 3. 2020:
ŠTK ObFZ Topoľčany, na základe rozhodnutia krízového štá-
bu Slovenskej republiky, majstrovské stretnutia plánované 
na dni 10. - 22. marca 2020 odkladá na neurčito. O náhrad-
nom termíne neodohratých majstrovských stretnutí budú 
futbalové kluby včas informované.
Všetci zainteresovaní čakali, ako sa situácia následne vyvinie, 
ale 1. 4. prišla defi nitíva, ktorá nebola aprílovým žartom:

Športovo-technická komisia – zrušenie všetkých 
oblastných súťaží dospelých, žiakov a prípravky.
Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR, ZsFZ a mimori-
adnej situácie v našej krajine, spôsobenej koronavírusom, a na 
základe schválenia Výkonným výborom ObFZ Topoľčany, ŠTK 
ObFZ Topoľčany v zmysle Súťažného poriadku SFZ (SP) čl. 7/6 
ruší všetky oblastné súťaže dospelých, dorastu, žiakov 
a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

1. ŠTK ObFZ Topoľčany následne anuluje výsledky všetkých 
doteraz odohratých stretnutí oblastných súťaží ročníka 
2019/2020.

2. Pre prípravu súťažného ročníka 2020/2021 platí zásada, že 
z aktuálnych regionálnych a oblastných súťaží nikto nepostu-
puje ani nezostupuje.

Bolo rozhodnuté, postavenie našich družstiev z jesene zostalo 
zachované: muži - 8., starší žiaci 2., mladší žiaci 2. a prípravka 4. 
a nezostávalo nič iné, len sa začať pripravovať na novú sezónu 
v rámci uvoľňovania opatrení. Preto v júni začali prvé tréningy 
a nastala opätovná konsolidácia družstiev.

Do nového súťažného ročníka 2020/2021 klub prihlásil 5 
družstiev - „A-čko“, dorast (kategória U  19 - čo znamená, že 
najstarší hráč má max. 19 rokov), starší žiaci (kategória U15), 
mladší žiaci (kategória U13) a prípravka (kde sa kategória U10 
zmenila na kategóriu U11). Po dlhšom období sa predstaví 
družstvo dorastu, keď absencia tohto medzistupňa bola veľkým 
problémom v rámci kariérneho rastu hráčov smerom k nášmu 
A-mužstvu. Podarilo sa to vďaka silnej generácii hráčov v kate-
górii U15, ktorým chceme ponúknuť hrať doma, nie hľadať si 
miesto „po okrese“ a posilniť naše A-mužstvo, ktoré už akútne 
pociťuje potrebu doplniť a  posilniť káder. Keďže problém 
v  tejto vekovej kategórii je vo viacerých obciach, zvažuje sa 
možnosť hrať s menším počtom hráčov, na menšom ihrisku, či 
iným spôsobom dosiahnuť, aby kluby dokázali postaviť doras-
tenecké družstvá.

Aj preto hlavnou úlohou nášho klubu stále zostáva pritiahnuť 
k  športu tých najmenších a  sme radi, že niekoľkoročná prá-
ca vedenia a  trénerov začína prinášať ovocie. Momentálne 
v  mládežníckych kategóriách evidujeme už cez 60 aktívnych 
hráčov, ktorých trénersky vedú Miroslav Macko (U11 a  U13) 
a Michal Janega (U15 a U19).

Veríme, že po nútenej pauze sa tešia na futbal nielen hráči, ale 
aj ostatní priaznivci futbalu, preto vás srdečne pozývame na 
štadión OFK Prašice na zápasy našich družstiev.

M. Režo

ť ť ť
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ŽŽiiivvooottnnné jjuuubbiilleeeáá
Január

Štefan Okša

Roman

Aschengeschvantner

Anton Grežďo

Zuzana Okšová

Milan Čakajda

Vladimír Bajzík

Oľga Zdichavská

Samuel Páleník

Ján Barta

Imrich Psotný

Vladimír Procházka

Milan Martinček

Helena Hrbíková

Oľga Matejovičová

Jolana Macková

Február

Jozef Janega

Jozef Delič

Ľubomír Lojko

Imrich Pokus

Anton Lacika

Marec

Peter Herda

Alena Bruchatá

František Paluš

Jozef Paluš

Ján Bobor

Marta Palušová

Eva Manová

Adela Faičová

Jozefína Grežďová

Anton Galbavý

Ľudovít Kováčik

Oľga Haňová

František Boháčik

Apríl

Miroslav Zigo

Ľuba Pekárková

Ing. Zuzana

Aschengeschvantnerová

Veronika Beňová

Štefan Novák

Emília Moravčíková

Jana Páleníková

Stanislav Pokus

Máj

František Ondrušík

Jaroslav Štraus

Ján Bajzík

Blanka Tomková

Jolana Kováčiková

Jún

Miloš Kovačik

Jozef Keptún

Jozef Kišac

Dušan Paulovič

Michal Smutný

Pavol Grman

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme!

NNNNNNaaaarrroooodddiiillliii sssssaaaa
Leo Píšťanský

Daniel Púchovský

Vanesa Pistová

Filip Mikolášek

Jozef Grznár

Michal Laták

Emma Zelísková

Liam Priesol

Juraj Mokroš

Zara Fabová

Deťom želáme krásne detstvo, plné lásky, 

šťastia a zdravia.

NNNNNNaaaaavvvvžžžddddddyyyyy nnnnáássss ooooppppuuuussssttttiiillliii
Emil Mahrik, 88 r.

František Paluš, 86 r.

Ladislav Ondrejka, 73 r.

Ľubomír Grežďo, 63 r.

Vojtech Grežďo, 65 r.

Helena Palušová, 81 r.

PaedDr. Štefan Hrbáčik, 82 r.

Viktoria Galbavá, 70 r.

Milan Valko, 59 r.

Margita Detková, 85 r.

Jozef Daňo, 69 r.

Zuzana Haringová, 62 r.

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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