
Vážení spoluobčania,

koncom každého roka je zvykom trochu spomaliť, venovať 
viac pozornosti svojmu okoliu a  svojim blízkym tak inak, od 
srdca a z lásky. Práve december po tisícročia pripomína veľkú 
udalosť – narodenie Ježiša Krista. V tomto období ľudia preží-
vajú túto udalosť opäť s radosťou, pocitom uspokojenia a tepla 
vo svojich domovoch a dušiach.

Od Boha sme dostali nekonečne veľký 
dar a všetci si môžeme aspoň koncom 

roka túto udalosť pri vianočnom 
stromčeku a  štedrovečernej 
večeri pripomenúť a  uvedomiť. 
Verím, že sa vás pri sviatočnom 

stole zíde čo najviac a že prítomnosť 
tých najmilších a  vášmu srdcu naj- 
bližších dotvorí neopakovateľnosť aj 
tohtoročných Vianoc.
Zároveň si do nového roku dajme 
aj záväzok, že budeme tými, ktorí 
prinášajú dobro, pokoj a  radosť do 
života všetkým, a tým aj sebe.
Želám vám príjemné, pokojné a  po- 
žehnané vianočné sviatky, plné vzájomného porozumenia, 
lásky, spokojnosti a pohody. Prežite ich v zdraví a radosti. Nech 
sa vám choroby zďaleka vyhýbajú, nech každý deň sprevádza 
úspech v práci, pohoda a pokoj vo vašich domácnostiach.

E. Nemešová - starostka obce

Stavebné úpravy a udržiavacie práce 
požiarnej zbrojnice – druhá etapa
Jeseň 2020 sa v  našej obci niesla 
v  znamení stavebného ruchu. V  rámci 
projektu zameraného na zníženie ener- 
getickej náročnosti verejných budov 
boli dokončené stavebné úpravy a údrž-
ba požiarnej zbrojnice zateplením 
a dokončením fasády.
Tento projekt bol spolufinancovaný zo 
štátneho rozpočtu SR z  kapitoly Minis-
terstva vnútra SR.
Zároveň bolo skrášlené aj jej okolie 
položením zámkovej dlažby a  bol vy- 
tvorený nový bezbariérový vstup. Naše 
poďakovanie za toto krásne dielo patrí 
dodávateľskej firme TOP Capital,  s.  r.  o. 
Urmince pod vedením nášho rodáka 
Pavla Paluša.

Chodník s lávkou cez potok Železnica 
na Nemečkovskej ulici
V  jesenných mesiacoch bola konečne 
vybudovaná lávka cez potok Železnica 
a chodník, o ktorý sme sa usilovali už nie-
koľko rokov. Účelom stavby bolo zvýšiť 

bezpečnosť chodcov na frekventovanej 
ceste III. triedy. Tento projekt bol finan-
covaný z  vlastných zdrojov obce. Stav-
ba bola dokončená v rekordne krátkom 
čase a slúži svojmu účelu.

Oprava a údržba miestnych 
komunikácií
Väčšina miestnych komunikácií (MK) 
v  našej obci je v  havarijnom stave. 
V  záujme bezpečnosti na cestách sme 
sa rozhodli postupne ich rekonštruovať. 
V  októbri tohto roku sa podarilo zre-
konštruovať Slnečnú ulicu, Mládežnícku 
a časť Partizánskej a spevnené plochy pri 
kultúrnom dome s  prístupovou cestou 
na ihrisko.
Pre ďalšie obdobie plánujeme opraviť MK 
Okšovskú, Mlynskú, časť Nemečkovskej, 
Cintorínsku. Žiadame občanov o  trpez- 
livosť a  porozumenie, nakoľko sa jedná 
o  finančne veľmi náročný projekt, ktorý 
financujeme z vlastných resp. úverových 
zdrojov obce.
Uvedomujeme si, že aj chodníky po-
pri štátnej ceste sú v  havarijnom stave. 

PRÍHOVOR STAROSTKY

Začali sme s výstavbou a opravami, čakajú nás výkopové práce

Pred výstavbou lávky na Nemečkovskej ulici foto S.D.

foto S.D.Nová lávka cez Železnicu
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V nastávajúcom roku sa 
však v našej obci začne 
s  výkopovými práca-
mi pre položenie op-
tických káblov pre Ma-
gio internet a  televíziu 
v celej obci, vďaka čomu 
dôjde k  rozkopávkam 
a  taktiež k  rozkopávke 
týchto chodníkov. Na 
ulici 1. mája je zároveň 
naplánovaná výstav-
ba kanalizácie, takže 
s  konečnou úpravou 
týchto chodníkov sa 
musí počkať.

E. Nemešová

Vjazd na futbalové ihrisko pred rekonštrukciou

Križovatka Mládežníckej a Partizánskej ulice pred rekonštrukciou

Vjazd na futbalové ihrisko po rekonštrukcií

Križovatka Mládežníckej a Partizánskej ulice po rekonštrukcií

Počas novembrových víkendov bolo na-
riadením vlády SR vykonané celoplošné 
testovanie občanov na COVID-19, ktoré 
logisticky zabezpečovalo Ministerstvo 
obrany SR (MO SR). V spolupráci s obec-
nou samosprávou prebehli obidve tes-
tovania v Prašiciach v kultúrnom dome, 
kde po schválení pracovníkom RÚVZ 
v  Topoľčanoch boli zriadené dve od-
berové miesta, čo umožnilo rýchlejšie 
pretestovanie občanov, ktorí sa prišli dať 
otestovať do Prašíc.
Počas prvého kola 31. 10. a 1. 11. sa testo-
vania v Prašiciach zúčastnilo 1340 osôb, 
z toho bolo 18 občanov pozitívnych, čo 
predstavovalo 1,34 %. Dôsledkom toho 
sa konalo v Prašiciach aj druhé kolo tes-
tovania. Zúčastnilo sa na ňom 1375 osôb, 
z toho 10 bolo pozitívnych (0,72 %).
Napriek krátkemu času na prípravu 
a  organizáciu tak masívneho podujatia, 
akým celoplošné testovanie Slovákov 
určite bolo, sa Prašiciam podarilo zabez-
pečiť dostatočný počet zdravotníkov, 
administrátorov a  dobrovoľníkov podľa 
požiadaviek MO SR.
Počas obidvoch kôl pomáhali pri testo-

vaní: MUDr.  Igor Hupka, MUDr.  Adrián 
Aschengeschvantner, Bc.  Mária Zachar, 
Lucia Okšová, Zuzana Konštiaková, 
Soňa Šimonová, Adam Galanek, Lucia 
Dovičinová, Michaela Novotná, Mgr. Ka- 
rin Šimková, Stanislava Dojčárová, Ali-
ca Dojčárová, Linda Šrámeková, Jakub 
Dojčár, Peter Kováč, Peter Detko, Juraj 
Martinček, Andrej Kluka, Pavol Jamrich, 
Lukáš Michalka a Ján Gendiar.
Každý člen tímu od veliteľa odberného 
miesta až po dobrovoľníka pracovali 
počas všetkých dní testovania na 100 % 
a spolupráca bola kladne ohodnotená aj 
občanmi. Veľkú pomoc poskytli členovia 
DHZ Prašice, ktorí zabezpečovali pravi-
delnú dezinfekciu všetkých vnútorných 
priestranstiev KD určených na pohyb 
osôb pri testovaní.
Byť súčasťou testovacieho tímu znamená 
prísne dodržiavať všetky hygienické 
predpisy, celý deň sa pohybovať v  hy-

gienickom overale bez toho, aby mohol 
ísť človek na toaletu, počas prestávky na 
obed a  večeru vždy vymeniť nový ove- 
ral a pamätať na to, že čo len jedno malé 
pochybenie môže mať fatálne následky. 
Vďaka skvelému kolektívu v obidvoch tí-
moch sa aj takéto nasadenie dalo zvlád-
nuť. Pomohla tomu aj pomoc našich 
občanov a  podnikateľov, ktorí napiekli 
pre nich skvelé koláče a zákusky, zabez-
pečili obedy a večere.
Poďakovanie patrí Pizzérii Jolly Prašice, 
Michalovi Janegovi, Helenke Beňovej, 
Erike Vaňovej, Danke Michalkovej, Dra-
huške Dolinkovej, Katke Martinčekovej, 
Majke Zacharovej a reštaurácii Petrus.

Celkové náklady obce na obidve kolá 
testovania sa vyšplhali na sumu 3 071,80 
Eur, z toho 2 144,88 Eur bolo dotovaných 
MV SR.

S. Dojčárová

Prašice sa otestovali dvakrát

Členovia testovacích tímov

ilustračné foto

foto J.D.

foto S.D. foto S.D.

foto S.D. foto S.D.
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Dňa 26. 8. 2020 poslanci:
schválili:
• rozpočtové opatrenie č. X/2020
• použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

v  celkovej výške 61.500,00 EUR na úhradu nákladov 
na realizáciu investičných akcií:
1. Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice do výšky 

16.500,00 EUR. Finančné prostriedky budú 
vynaložené na investičný projekt: stavebné 
úpravy požiarnej zbrojnice, 2. etapa – zateplenie 
budovy a úprava fasády.

2. Realizácia nových stavieb  – lávka cez potok 
a  chodník pre peších na ulici Nemečkovská do 
výšky 45.000,00 EUR

• správu osobitnej komisie verejného záujmu 
o „Oznámení funkcií, činností a majetkových pomerov 
Eriky Nemešovej, starostky obce, a  jej manžela 
Kolomana Nemeša“

• vyhlásenie zámeru prenájmu majetku obce „ATC 
Duchonka /príloha č. 1/ nachádzajúci sa v kat. územie 
Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526“

• spôsob prenájmu majetku obce „ATC Duchonka na-
chádzajúci sa v  kat. územie Prašice, okres Topoľča-
ny, zapísaný na LV č.  1526“ v  zmysle § 9 a) ods. 1 
písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  
neskorších predpisov

• vyhlásenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku 
obce časť budovy s.č. 209/198, na pozemku CKN parc. 
č. 3136, nachádzajúcej sa v kat. územie Prašice, okres 
Topoľčany, zapísanej na LV č. 1526

• spôsob prenájmu majetku obce časť budovy 
s.č.  209/198, na pozemku CKN parc. č.  3136, na-
chádzajúcej sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, 
zapísanej na LV č.  1526 v  zmysle § 9a) ods. 1 
písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  
neskorších predpisov

• odpredaj pozemkov v celkovej výške 11 525,– EUR
• nájomnú zmluvu na „časť administratívnej budovy 

súpisné č.  150 na pozemku CKN parc. č.  44/3, 
zastavané plochy a  nádvoria o  výmere 29,59 m 
2, nachádzajúceho sa v  kat. územie Prašice, okres 
Topoľčany, zapísaného na LV č.  1526“ pre Joze-
fa Naštického, bytom Mládežnícka 453/4, 956 22 
Prašice, IČO: 40361616

vzali na vedomie:
• zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva 

p. Regíny Štefkovičovej

• rozpočtové opatrenie č. IX/2020
• výsledky verejných obstarávaní na stavebné projekty: 

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice, Prašice, lávka 
cez potok a chodník pre peších na ulici Nemečkovská

• 1/2020: kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a  efek-
tívnosti pri hospodárení a  nakladaní s  hnuteľným 
a  nehnuteľným majetkom obce za rok 2019  – in-
ventarizácia majetku, záväzkov a  rozdielu majetku 
a záväzkov obce k 31. 12. 2019

• 2/2020: kontrolu účtovných dokladov a dodržiavanie 
účtovných postupov v  obci  – interné doklady za II. 
polrok 2019

• 3/2020: kontrolu aktuálnosti VZN, interných noriem 
a predpisov

• 4/2020: kontrolu financovania a stanovenie výšky fi-
nančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 
na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených 
na území obce

• 6/2020: kontrolu hospodárenia s  finančnými pro- 
striedkami obce za I. polrok 2020 – plnenie rozpočtu 
k 30. 6. 2020

• 7/2020: kontrolu – úverová zadlženosť, stav a vývoj 
dlhu obce k 30. 6. 2020

• ukončenie nájmu ATC Duchonka spoločnosťou LD  
RELAX, s. r. o. dohodou.

Dňa 7. 10. 2020 poslanci:
schválili:
• úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou 

v  rámci originálnych kompetencií, a  to zníženie, 
zvýšenie a presun financií rozpočtu. Celkové zníženie 
rozpočtu o sumu 11 050 EUR

• VZN č.  1/2020 o  určení finančných prostriedkov na 
mzdy a  prevádzku na dieťa materskej školy a  žiaka 
v školskom zariadení

• rozpočtové opatrenie č. XII/2020
• rozpočtové opatrenie č. XIII/2020
• príspevok na cestovné vo výške 0,40 EUR pre žiakov 

dochádzajúcich do základnej školy s materskou školou 
autobusom z  Duchonky, Okšovskej a  Novosvetskej 
ulice

• realizáciu investičnej akcie „Miestne komunikácie 
a spevnené plochy Prašice“

• zmluvu o  dielo medzi obcou Prašice a  spoločnosťou 
COLAS Slovakia, a. s. vo výške

• 214 071,42 EUR s DPH na realizáciu investičnej akcie 
„Miestne komunikácie a spevnené plochy Prašice“

• realizáciu investičnej akcie „Prípojka ÚK do telocvične 
ZŠ“

• zmluvu o  dielo medzi obcou Prašice a  spoločnosťou 
TOP – in, s. r. o. vo výške 17 703,19 EUR s DPH na rea- 
lizáciu investičnej akcie „Prípojka ÚK do telocvične ZŠ“

• nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov 
v  budove požiarnej zbrojnice medzi obcou Prašice 
a spoločnosťou GUATO, s. r. o., Okšovská 655/9, Prašice 
v celkovej výške 320 EUR/rok

• vyhlásenie zámeru prenájmu pozemkov vo vlast-
níctve obce Prašice o celkovej výmere

• 141 959 m2 zapísaných na LV 1526 v k.ú. Prašice
• odpredaj pozemkov v celkovej výške 9 086,– EUR

vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenie č. XI/2020
• správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Prašice č. 9/2020
• správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej 

účtovnej závierky obce Prašice.
• správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a  jej 

výsledkoch v  zmysle Vyhl. MŠ SR č.  9/2006 v  znení 
neskorších predpisov

• informáciu o  vydanom príkaze starostky obce 
v  zmysle zákona o  účtovníctve č.  431/2002 Z.z. 
v  znení neskorších predpisov na vykonanie riadnej 
fyzickej inventarizácie majetku, záväzkov a  rozdielu 
majetku a záväzkov ku dňu 31. 10. 2020 v termíne od 
9. 11. 2020 do 13. 11. 2020

Dňa 19. 11. 2020 poslanci:
schválili:
• rozpočtové opatrenie č. XV/2020
• plán práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021
• delimitačný protokol o  zverení majetku obce do 

správy ZŠsMŠ Prašice – prípojka ústredného kúrenia 
do telocvične ZŠ v celkovej výške 17 703,19 EUR

• zmluvu o  prenájme ATC Duchonka pre spoločnosť 
MOTEL GASTRO,  s.  r.  o., Bernolákova 2070, 955 01 
Topoľčany od 1. 12. 2020

• zmluvu o  prenájme pozemkov v  celkovej výmere 
141 959 m2 pre spoločnosť PPD Prašice so sídlom Ja-
covce od 1. 12. 2020

• postup starostky obce Prašice pri poskytovaní zľavy 
na nájomnom za penzión Fortunato v  RO Duchonka 
pre RBV,  s.  r.  o., Palackého 8/88, 911 01 Trenčín vo 
výške 50 % za sťažené obdobie v súvislosti s vírusom 
Covid-19 od 16. 3. do 30. 6. 2020

• poskytnutie zľavy na nájomnom za penzión Fortuna-
to pre RBV, s. r. o., Palackého 8/88, 911 01 Trenčín vo 
výške 100 % za obdobie od 1. 1. do 15. 3. 2020 a od 
1.  9. do 31.  12.  2020 z  dôvodu neprevádzkovania 
penziónu Fortunato počas týchto období

• obstaranie kompostérov na likvidáciu kuchynského 
odpadu pre 643 domácností v predpokladanej výške 
15 850 EUR prostredníctvom Ponitrianskeho združe-
nia pre separovaný zber

• predaj pozemkov v celkovej výške 4 039,– EUR
• presun finančných prostriedkov v  rámci poskytnutej 

dotácie pre Kynologický klub Prašice vo výške 950,– 
EUR na dobudovanie zhoreného prístrešku KKP

vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenie č. XIV/2020
• správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Prašice č.  8/2020  – kontrola evidencie jázd moto- 
rových vozidiel a  strojov a  vyúčtovania PHM za rok 
2019.

Úplné znenie zápisníc zo zasadnutí OZ je zverejnené na 
www.prasice.sk

M. Glos

Z práce poslancov obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo od posledného vydania Prašických noviniek zasadlo trikrát.

Regína Štefkovičová nahradila na poste poslanca 
OZ Ing. Bystríka Hrutku
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Zariadenie sociálnych služieb „Môj 
domov“ v  Prašiciach je umiestnené 
v  spoločných priestoroch s  materskou 
školou Prašice. V  súčasnej pandemickej 
situácii sa toto spoločné priestorové  
usporiadanie ukázalo ako nevhodné. 
O to viac, že časť priestorov – stravovaciu 
prevádzku a jedáleň – si Základná škola 
s  materskou školou Prašice prenajíma 
od Zariadenia sociálnych služieb „Môj 
domov“ Prašice. Tým nebolo v  súčas-
nej situácii karantény možné vytvoriť 
izolačné priestory potrebné pre seniorov 
zo zariadenia sociálnych služieb.

Izolácia seniorov v priestoroch 
prašického zariadenia nebola možná
V  prvej vlne pandémie koronavírusu, 
kedy materské školy a základné školy mali 
prerušené vyučovanie, boli po dohode 
so starostkou obce Erikou Nemešovou, 
riaditeľkou Zariadenia sociálnych služieb 
„Môj domov“ Topoľčany Vierou Bútoro-
vou a riaditeľom ZŠ s MŠ Prašice Milošom 
Mikom priestory, prenajaté zo strany ZŠ 
s  MŠ Prašice, dočasne uvoľnené a  boli 
v  nich vytvorené izolačné priestory pre 

seniorov Zariadenia sociálnych služieb 
„Môj domov“ Prašice.
V  druhej vlne pandémie však táto 
možnosť nebola reálna. V  materskej 
škole aj v  základnej škole pre ročníky 
1 – 4 prebiehalo vyučovanie bežnou for-
mou.
Napriek tomu bolo potrebné zabez-
pečiť izoláciu a  kvalifikovanú starostli-
vosť v  podmienkach šíriacej sa infekcie 
vírusom COVID-19. Situácia bola o  to 
náročnejšia, že postupne narastal počet 
osôb s  pozitívnym výsledkom testu na 
COVID-19, tak z  radov obyvateľov zaria- 
denia sociálnych služieb, ako aj z  radov 
zamestnancov zariadenia.
V  súlade s  krízovým plánom a  vzniknu- 
tou krízovou situáciou bolo jednoznačne 
nevyhnutné zabezpečiť odbornú a  kva- 
lifikovanú starostlivosť prijímateľom 
sociálnych služieb v  Prašiciach, za 
zamestnancov, ktorí boli v  karantén-
nej PN, zabezpečiť dostatočný počet 
zamestnancov a  zabezpečiť, aby neboli 
ohrozené deti a  zamestnanci materskej 
školy Prašice.

Klienti aj zamestnanci presunutí do 
Topoľčian
Z tohto dôvodu boli všetci prašickí oby-
vatelia zariadenia sociálnych služieb 
postupne presunutí do izolačnej zóny 
Topoľčany, do sídla zariadenia sociálnych 
služieb. Prašickí zamestnanci postupne 
tiež nastupujú  – po ukončení karantén-
nej pracovnej neschopnosti  – pracovať 
do Topoľčian.
Po prvej vlne plošného testovania Ag 
testami malo pozitívny výsledok testu  

7 obyvateľov z celkového počtu 20. Po- 
stupne, vrátane druhej vlny plošného 
testovania, bolo s pozitívnym výsledkom 
Ag testov celkom 19 obyvateľov. Len 
jeden obyvateľ bol a  je stále negatívny 
a je to jediný obyvateľ, ktorý nedosiahol 
dôchodkový vek. Ku koncu mesiaca no-
vember je pozitívny už len 1 obyvateľ. 
Z radov zamestnancov bolo s pozitívnym 
výsledkom Ag testu 11 zamestnancov 
z celkového počtu 15.
Bolestné na celej situácii je, že napriek 
izolácii a  prísnemu dodržiavaniu všet-
kých hygienických a epidemiologických 
pravidiel nebolo možné zabrániť prie-
niku vírusu do našich priestorov  – tak 
v  Topoľčanoch, ako aj v  Prašiciach. Ho- 
vorí sa, že „v kríze sa odhaľujú charaktery 
ľudí“. V  prípade personálu, ktorý pracu-
je v  izolačnej zóne, sme naozaj spozna-
li ich vzťah k práci a k  ľuďom, o ktorých 
sa starajú. Mnohí zamestnanci zaria- 
denia dokázali postaviť potreby našich 
seniorov nad vlastný strach, či osobné 
nepohodlie. Pracovať do izolačnej zóny 
sa hlásili dobrovoľne, a  to aj na úkor 
dvojtýždňového odlúčenia od svojich 
rodín. V súčasnosti sa stará o našich oby-
vateľov v  izolačnej zóne 58 zamestnan-
cov. Pracujú po celé dni v  ochranných 
osobných pracovných prostriedkoch  – 
overaloch, návlekoch, so štítmi, rúškami, 
v  rukaviciach. Aj tým je celková situácia 
a  starostlivosť o  prijímateľov sociálnych 
služieb v izolačnej zóne pod plnou kon- 
trolou. Je zabezpečený nielen odborný, 
ale aj citlivý prístup k našim seniorom.

Viera Bútorová
riaditeľka zariadenia

Karanténa v prašickom zariadení sociálnych služieb

Zoznam vytvorených mobilných odberových miest (MOM)
na testovanie AG testami pre obyvateľov okresu Topoľčany:

Subjekt vykonávajúci testovanie Adresa MOM Prevádzkové hodiny Prevádzka v dňoch

Červený kríž Galéria mesta Topoľčany 
Nám. M. R. Štefánika 1, Topoľčany

8:00 – 16:30 Pon. – Sob.

Nemocnica Topoľčany 
Svet zdravia, a. s.

Nemocnica 
Pavlovova 17, Topoľčany

7:00 – 15:00 Pon. – Pia.

SWOT, spol. s r. o. OC JUH, D. Jurkoviča 2830 
Topoľčany

10:00 – 18:00 Pon. – Pia.

SANAS 
Topoľčany, s. r. o.

Bývalý Medirex 
Pod Kalváriou 4258, Topoľčany

10:00 – 13:00 
13:30 – 18:30

Pon. – Pia.

OS SR Jaslovské kasárne 
Tovarnícka 1249, Topoľčany

10:00 – 12:00 
12:45 – 18:00

Pon. – Pia.

Pe-a-ma, s. r. o. Lekáreň Pilulka 
Podjavorinskej 4704/3, Topoľčany

10:00 – 18:00 Pon. – Pia.
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Od leta tohto roku si užívatelia internetu mohli všimnúť nový 
grafický dizajn webovej stránky Prašíc. Zmena bola potrebná 
vzhľadom na neustály vývoj technológií a potrebu zabezpeče-
nia kompatibility so smartfónmi, ktoré sú dnes lídrami medzi 
zariadeniami na surfovanie po internete.
Na podnet webmastra stránky www.prasice.sk sa tak zmenil 
nielen vzhľad, ale aj organizácia jednotlivých sekcií. Medzi 

novinkami nového dizajnu je možnosť prečítať si jednotlivé 
hlásenia obecného rozhlasu, ktoré nájdete v sekcii Aktuality.
Svoje miesto na nej majú aj veriaci, ktorí všetky potrebné in-
formácia o  omšiach, ale i  platné hygienické opatrenia počas 
nich nájdu v  sekcii Farské oznamy. Novinkou sú duchovné 
zamyslenia na jednotlivé nedele v cezročnom období od DDr. 
Š. Kováča.

S. Dojčárová

Aj napriek tomu, že v  tomto roku boli 
mnohé kultúrne inštitúcie dlhé mesiace 
pre verejnosť zatvorené, medzi nimi aj 
Obecná knižnica v  Prašiciach, na svo-
jich čitateľov nezabúdala. V  predošlom 
období boli vyradené mnohé knihy, 
o ktoré už čitatelia nejavili záujem, a boli 
ponúknuté občanom na knižnej burze.

Vďaka finančnej dotácii z  Fondu na 
podporu umenia, ktorú knižnica v  tom-
to roku získala vo výške 2 000,– eur, sa 
čitatelia môžu opäť tešiť na nové tituly, 
ktoré pribudnú do knižnice koncom roku 
2020. Medzi 200 novinkami za celkovú 
sumu 2 004,63 eur sú čitateľsky najviac 
vyhľadávané žánre z  literatúry pre deti 

i dospelých. Nebudú chýbať romány, de-
tektívky, rozprávky, ale i  poézia, dobro- 
družná literatúra, história a iné.
Veríme, že uspokojíme všetkých verných 
čitateľov knižnice, a  radi privítame aj 
nových, ktorí budú chcieť stráviť dlhé 
zimné večery pri dobrej knihe z  našej 
knižnice. Tešíme sa na vás.

S. Dojčárová

Webová stránka má nový dizajn

Knižné novinky pribudnú už pred Vianocami

Čokoľvek potrebné si môžete od 
novembra tohto roku vybaviť v  našej 
obci aj bez nutnosti, aby ste nás museli 
fyzicky na úrade navštíviť. Bez ohľadu na 
to, či potrebujete podať priznanie k dani 
z  nehnuteľnosti, zaregistrovať si psa, či 
požiadať o zbernú nádobu na komunál-
ny odpad, všetko môžete urobiť online 
cez mobil vďaka aplikácii mID.

Naša obec totiž využíva informačný sys-
tém DCOM, ktorý od novembra tohto 
roka občanom všetkých zapojených 
samospráv ponúka túto aplikáciu pre 
smartfóny zadarmo. Vďaka tomu môžete 
aj vy komunikovať s  naším úradom 
a riešiť svoju agendu elektronicky aj bez 
toho, aby ste mali aktivovanú schránku 
na portáli slovensko.sk.

mID je k dispozícii na zariadeniach s ope- 
račným systémom Android a iOS a je pub-
likovaná v  ich aplikačných obchodoch 
Google Play a  App Store. V  obchodoch 
ju nájdete pod názvom mID Slovensko. 
Prevádzkuje ju združenie DEUS, ktorého 
zakladateľmi sú Združenie miest a  obcí 
Slovenska (ZMOS) a Ministerstvo financií 
SR. Pripravená teda bola priamo v  spo-
lupráci so zastupiteľmi miest a obcí

„Aj pandémia koronavírusu nám ukázala, 
aké dôležité sú online služby samospráv. 
ZMOS však digitalizáciu obecných 
a  mestských úradov podporuje dlhé roky. 
Vždy sme si uvedomovali, akou bariérou 

pri ich využívaní je nízke rozšírenie ak-
tívnych elektronických občianskych preu-
kazov na Slovensku. Preto sme sa snažili 
dosiahnuť, aby táto bariéra padla a  so 
svojou obcou mohlo online komunikovať 
čo najviac ľudí. Aplikáciou mID sa nám 
tento cieľ darí naplniť, keďže tá nielenže 
nahrádza elektronický občiansky preukaz, 
ale online služby samospráv prenáša pria- 
mo do smartfónu. Sme presvedčení, že už 
počas druhej vlny pandémie COVID-19 
mID výrazne zjednoduší život občanov, 
ako aj zapojených samospráv,“ hovorí Mi-
chal Kaliňák (ZMOS).

mID totiž dokáže elektronický občian-
sky preukaz nahradiť v  dvoch rozhodu-
júcich rovinách: nielen pri prihlasovaní 
sa používateľa do systému, ale aj pri 
podpisovaní digitálnych formulárov. 
Aplikáciu stačí aktivovať a  následne už 

autentifikácia používateľa prebieha buď 
nasnímaním QR kódu a zadaním PIN na 
telefóne, alebo sa všetko udeje auto-
maticky priamo v  mobilnom prostredí. 
Elektronické dokumenty je možné cez 
aplikáciu priamo nielen odosielať, ale 
ich aj prijímať prostredníctvom osobnej 
zóny v informačnom systéme DCOM.

Ak chcete o  aplikácii a  jej službách 
vedieť viac, navštívte portál www.
vybavzmobilu.sk. Na tejto stránke náj-
dete aj návody a  potrebné kontakty, ak 
by ste potrebovali s  čímkoľvek pomôcť. 
Sledovať môžete aj Facebook stránku 
a YouTube kanál pod názvom mID – tvo-
je mobilné ID, kde sa taktiež dozviete 
praktické informácie.

Aj s našou obcou už môžete komunikovať cez mobilnú aplikáciu

http://www.vybavzmobilu.sk
http://www.vybavzmobilu.sk
https://www.facebook.com/midvybavzmobilu
https://www.youtube.com/channel/UCvkWa8hxRyMQ09QIw7zFcNw
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Rok 2020 bol náročný asi pre všetkých. Spoločenský život na 
celom svete sa musel spomaliť a  ľudia sa znovu učili spolu-
nažívaniu v rodine bez možnosti kultúrneho vyžitia, bez živej 

zábavy, športu. Krátke nadýchnutie sme si mohli na Slovensku 
dovoliť len v lete medzi dvomi vlnami pandémie COVID-19 a to 
sme v Prašiciach využili na rýchle zorganizovanie 3 podujatí.

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu sú pozastavené 
všetky hromadné podujatia. Na základe toho sme nemohli 
usporiadať ani tradičné októbrové podujatie pre seniorov. 
Poukážky v  hodnote 5,– eur budú dôchodcom vydané po 

skončení zákazu organizovania hromadných podujatí. O tejto 
skutočnosti vás budeme vopred informovať prostredníctvom 
rozhlasu, SMS a na informačných tabuliach.

S. Dojčárová

Veterány na Duchonke
105 posádok sa 22. augusta stretlo na 12. ročníku Veterá- 
nov na Duchonke. Nablýskané automobily a motocykle už 
od ranných hodín prichádzali na veľkú pláž, kde stretnutie 
otvorila starostka obce Erika Nemešová a kolóna vyrazila do 
Topoľčian.
Na Námestí M. R. Štefánika ich privítala primátorka Alexan- 
dra Gieciová a  ocenila cenou primátorky mesta najkraj- 
ší automobil a  motocykel. Nasledovala jazda do Nemčíc 
s  obednou prestávkou a  návrat na veľkú pláž na Duchon-
ke. Návštevnosť podujatia bola veľmi vysoká, čomu do-
pomohlo aj krásne letné počasie a  zlepšujúce sa služby, 
ktoré v uplynulej letnej sezóne prilákali na Duchonku viac 
návštevníkov ako v rokoch predtým.

Ukončenie leta 2020
Leto sme v  Prašiciach ukončili podujatím pod taktovkou 
dôchodcov, ktorí v spolupráci s obcou pripravili pre obča- 
nov príjemné letné popoludnie s  hudbou, kynologickými 
ukážkami, súťažami pre deti, večernou vatrou a  pred-
stavením hasičského vozidla DHZ Prašice, čo si vyskúšali 
hlavne najmenší návštevníci. Prekvapením podujatia bola 
kapela Veselá heligónka, ktorú tvorili naši občania: Ľubomír 
a  Margita Lacikovci, Janka Režová a  DDr. Štefan Kováč 
v  spoločnosti Lukáša Vrábla z  Veľkých Dvorian a  Domini-
ka Čerňana z  Jacoviec. Pridali sa aj Peter Uhnák z Rybníka 
a Miroslav Dobias z Topoľčian – obaja z kapely Širákband. 
Spoločne zahrali niekoľko známych ľudových piesní, ktoré 
zneli až do večerných hodín. Návštevníkov potešilo čapo-
vané pivo a kofola zdarma.

Poďakovanie za úrodu
Poďakovanie za úrodu a s ňou aj výstava obrazov zo semien a plodov 
majú v našej obci dlhoročnú tradíciu a šťastím bolo, že sme v nej mohli 
pokračovať aj tento rok 23. ročníkom. Obzvlášť preto, že ruku k die-
lu pridali aj zástupcovia mužského pokolenia. Dvaja z nich, Ing. Vlad-
imír Páleník a Ján Raučina, „zmajstrovali“ nový rebriňák, ktorý svojpo-
mocne pritiahli do areálu nášho kostola. No a  pri výzdobe exteriéru 
i interiéru kostola aktívne pomáhali Pavel Minarovič a Štefan Záhrad-
ný a  doplnili tak zoznam našich šikovných žien  – autoriek unikátnej 
výzdoby a  zároveň aj chutných koláčov, ktoré ponúkali občanom: 
Drahoslava Dolinková, Renata Raučinová, Ing. Kristína Šmatláková, Zu-
zana Palušová, Ernestína Grežďová, Eva Naňová, Mária Rybanská, Ele-
na Palušová, Ida Palušová, Elena Grežďová, Marta Bariaková, Hedviga 
Novotná, Mária Novotná, Mária Palušová, Oľga Okšová, Lýdia Vančová, 
Božena Pešlová a  Milena Bruchatá. Fotky zo všetkých podujatí si 
môžete pozrieť na webovej stránke obce www.prasice.sk.

Využili sme krátke nadýchnutie

Kapela Veselá heligónka

Ing. Vladimír Páleník a Ján Raučina

foto Bazala.sk

foto S.D.

foto D.D.
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Tento školský rok je už od začiatku nez-
vyčajný. 2. septembra sme ho privítali 
v  triedach prostredníctvom školského 
rozhlasu, cez ktorý sme si vypočuli 
príhovor riaditeľa školy a starostky obce. 
Prvé dva mesiace sa všetci žiaci našej ško-
ly učili prezenčne, ale koncom októbra 
s  pribúdajúcimi prípadmi ochorenia 
Covid na nariadenie ministerstva škol-
stva druhý stupeň prešiel na dištančné 
vzdelávanie.
Žiaci sa vzdelávajú z domu prostredníct-
vom počítačov a  výukovej online ap-
likácie ZOOM. Učitelia druhého stupňa 
túto online výučbu realizujú z  praco-
viska, kde majú dostatok materiálu pre 
praktické ukážky. Žiaci prvého stupňa 
sa učia prezenčne v  triedach. Zdržia-
vajú sa tam počas celého dňa aj cez 
prestávky s  rúškami na tvári. Dištančne 
sa učia iba v  prípade pozitívne testo-
vaného spolužiaka, kedy nastupujú do 
10-dňovej povinnej karantény a  po jej 
skončení nastupujú opäť do školy.

S aktivitami sme neprestali
Aj napriek tomu, že vyučujeme v  ta-
komto provizórnom režime, snažíme 
sa vyučovanie spestriť rôznymi zaují- 
mavými akciami realizovanými v  rám-
ci tried. Sú to napríklad týždeň zdravej 

výživy, výstavka ovocia a zeleniny, súťaž 
mladý spisovateľ, Mikuláš, vianočná poš-
ta, vianočné večierky v triedach. Na jeseň 
sa nám podarilo zorganizovať zber pa- 
piera. Žiaci sa zapojili v  hojnom počte 
a nazbierali spolu viac ako 20 ton papiera, 
za čo im patrí veľká vďaka. Touto svojou 
aktivitou pomáhajú tiež ochrane život-
ného prostredia, čo nám ako škole ne-
smie byť ľahostajné. Preto najúspešnejší 
zberatelia budú, samozrejme, odmenení.
V družine sú deti rozdelené po ročníkoch, 
každý v  osobitnej miestnosti. Pohybujú 
sa tam tiež len s rúškami.

Dôležitý projekt bol pozastavený
V minulom čísle Prašických noviniek som 
vás oboznámila s projektom na obnovu 
knižníc a počítačovej miestnosti, ktorý sa 
od jesene 2019 realizoval. Po zmenách 
vo vláde bol však pozastavený z dôvodu 
preverovania financií používaných na 
jeho realizáciu. Do dnešného dňa nám 
zostala knižnica a  hlavne počítačová 
miestnosť nedokončená, a preto vyučo-
vanie informatickej výchovy sa realizuje 
na starých počítačoch s  obmedzenou 
funkčnosťou.

Problémy riešime s pomocou obce
V  predchádzajúcom čísle noviniek ste 

boli informovaní aj o prestavbe školskej 
kotolne a  výmene kotlov za nové. 
Kúrenárske potrubie, ako i  rozvody 
a  radiátory v  triedach zostali pôvodné, 
pretože finančné prostriedky toto všetko 
nepokryli. Hneď na jeseň sa nám to vy-
pomstilo. Prasklo nám kúrenárske potru-
bie do telocvične a  tento havarijný stav 
sme museli okamžite za podpory obce 
Prašice odstrániť.
Vo veľmi zlom stave sú tiež asfaltové 
chodníky na školskom dvore, ktoré 
pamätajú ešte obdobie, keď sa škola 
postavila. Dopraskali ich korene preras-
tených stromov, ktoré nám porušili už 
i  plynové potrubie vedúce cez školský 
pozemok a tiež prerástli cez odkvapové 
žľaby a  tak dažďová voda vytápa piv-
ničné priestory. Tento havarijný stav sa 
snažíme taktiež riešiť v spolupráci s ob-
cou. Na jar by sa mali začať prvé práce na 
odstraňovaní tohto stavu.
Ako sa bude realizovať vyučovanie 
v druhom polroku tohto školského roku, 
nevieme. Postupujeme podľa pokynov 
a  nariadení ministerstva školstva, ktoré 
sa neustále menia. Dúfame však, že žiaci 
sa nám už vrátia do školských lavíc, aby 
sa mohli dostatočne pripraviť na testo-
vanie vedomostí a  prijímacie pohovory 
na stredné školy.

Mgr. R. Miková

Knižnica a počítačová miestnosť zostali nedokončené

V školskom roku 2020/2021 nastúpilo 
do MŠ Prašice 55 detí. Školský rok však 
prebieha inak, ako po minulé roky. 
Musíme čeliť rôznym opatreniam, tý-
kajúcim sa pandémie COVID-19.
Pani učiteľky aj ostatný personál sú po-
vinní nosiť rúška, čo pri práci s malými 
deťmi nie je veľmi príjemná situácia. 
Našťastie deti rúška nosiť nemusia.
Všetky akcie, ktoré boli v  1. pol-
roku naplánované, sa pre pandémiu 
nemôžu uskutočniť. Preto nás veľmi 
potešilo, že Mikuláš na nás nezabudol 
ani v  tejto situácii a  navštívil nás 
s plným nákladom balíčkov pre každú 
triedu. Ďakujeme, Mikuláško.
Všetci dúfame, že táto situácia sa 
čoskoro zlepší a  normalizuje, a  my 
nabehneme v  MŠ na normálny režim 
:-). Aj napriek všetkému prajú deti 
a  zamestnanci MŠ z  Prašíc všetkým 
príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Ľ. Psotná

Mikuláš predsa len prišiel

foto D.D.
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Členovia ZO JDS v Prašiciach si na výročnej členskej schôdzi na 
začiatku roka schválili Plán prace na rok 2020, ktorý obsahoval 
veľa spoločenských, kultúrnych a  športových aktivít. No 
opatrenia prijaté vládou SR v  boji proti pandémii COVID 19 
zabránili ich realizácii. A  tak až po zmiernení opatrení proti 
vírusu sme nabrali odvahu a išli sme si zašportovať.
V petangu sa nám nedarilo
Dňa 30. júla 2020 usporiadala ZO JDS v Závade súťaž v petangu. 
Súťaže sa zúčastnili družstvá mužov a  žien z  Jacoviec, Prašíc 
a  Závady. Z  našej organizácie sa súťaže zúčastnili: Mária No-
votná, Hedviga Novotná, Marta Bariaková, Helena Grežďová, 
Elena Palušová, Ida Palušová, Oľga Okšová, Edita Kauzalová, 
Marta Kováčová, Štefan Bariak, Jozef Grežďo, Marián Janček, 
Vladimír Režo, Marián Okša a  Pavel Vančo. Pred začiatkom 
súťaže sme mali obavy z  výsledkov, lebo sme v  tomto roku 
hrali petang prvý raz bez tréningu. To sa nakoniec aj po-
tvrdilo. Naše družstvá mužov i žien obsadili 3. miesta. Smútok 
z dosiahnutých výsledkov sme zahnali na spoločnom posedení 
v miestnom kultúrnom dome, pri výbornom guláši a sladkých 
dobrotách, ktoré pripravili domáci usporiadatelia.
Oslavy SNP a športové súťaže spoločne s vojakmi
Dňa 29. 8. 2020 sa družstvo ZO JDS Prašice v zložení: Novotná 
Mária, Kauzalová Edita, No-votná Hedviga, Grežďová Helena, 
Vančová Lýdia, Grežďo Jozef, Vančo Pavel, Paluš Benjamín, 
Palušová Mária, Bariak Štefan, Režo Vladimír zúčastnili 
športových hier na Duchonke, ktoré organizoval Zväz vojakov 
SR – klub Topoľčany.

Pred začatím súťaží sme sa spolu s  vojakmi položili veniec 
k pomníku SNP na Duchonke. Tu zároveň predseda klubu ZV 
SR odovzdal vyznamenanie zväzu najaktívnejším členom.
Následne sme sa presunuli na veľkú pláž, kde sme súťažili.
Vyhodnotenie súťaží
Hádzanie šípok
Ženy: 1. miesto: Edita KAUZALOVÁ, JDS Prašice
 2. miesto: Hedviga NOVOTNÁ, JDS Prašice
 3. miesto: Lenka URBANCOVÁ, ZV SR klub TO
Muži: 1. miesto: Vladimír REŽO, JDS Prašice
 2. miesto: Jozef GREŽĎO, JDS Prašice
 3. miesto: rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, ZV SR klub TO
Súťaž v chytaní paličky
 1. miesto: Lenka URBANCOVÁ, ZV SR klub TO
 2. miesto: pplk. v.v. Ing. Štefan ŠUNÍK, ZV SR klub TO
 3. miesto: rtm. v.z. Milan KOMAK, ZV SR klub TO
Súťaž v chytaní loptičky
 1. miesto: rtm. v.z. Milan KOMAK, ZV SR klub TO
 2. miesto: Edita KAUZALOVÁ, JDS Prašice
 3. miesto: Daniela KUČERKOVÁ, ZV SR klub TO
Súťaž v streľbe na florbalovú bránku

Ženy: 1. miesto: Edita ZELIZŇÁKOVÁ, ZV SR klub TO
 2. miesto: Mária PALUŠOVÁ, JDS Prašice
 3. miesto: Edita KAUZALOVÁ, JDS Prašice
Súťaž v hádzaní krúžku na terč
 1. miesto: Edita KAUZALOVÁ, JDS Prašice
 2. miesto: Edita ZELIZŇÁKOVÁ, ZV SR klub TO
 3. miesto: Hedviga NOVOTNÁ, JDS Prašice
Súťaž družstiev v petangu
 1. miesto: JDS Prašice - muži
 2. miesto: PVO ZV SR Topoľčany
 3. miesto: Spojári ZV SR Topoľčany

Tajomník ZO JDS v Prašiciach
Ing. Š. Bariak

Využili sme aj kúpeľné poukazy
Od Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) sme získali 14 
rekreačných poukazov, vďaka ktorým si naši členovia utužili 
zdravie v kúpeľných zariadeniach Nový Smokovec, Trenčianske 
Teplice, Nimnica, Sliač, Lúčky, Tatranská Kotlina a  Turčianske 
Teplice. Štyria naši seniori boli v  Sklených Tepli-ciach ako 
samoplatcovia. Pri všetkých kúpeľných pobytoch boli 
dodržiavané prísne hygienické opat-renia.
Na cestovanie sme nezanevreli
Ešte pred druhou vlnou pandémie COVID-19 sme spoločne 
s  dôchodcami zo Závady stihli navštíviť Budatínsky hrad 
a  Drotárske múzeum v  Žiline a  Múzeum slovenskej dediny 
pri Martine. Výlet zorganizoval predseda JDS Závada Marian 
Petruš.
Pekný deň vďaka Marike Bagovej z Tesár sme strávili aj v Trnave, 
kde sme absolvovali časť historickej trasy pod názvom Kľúče 
od mesta.
V klube sa v tejto situácii stretávame veľmi málo, ale snažíme sa 
udržiavať výsadbu kvetov a kríkov, ktoré si sami rozmnožujeme. 
Z  každého rozkvitnutého kvetu, či prijatého výhonku majú 
najväčšiu radosť tí, ktorí tejto záľube venujú najviac času: 
Helena Palušová, Oľga Okšová, Hedviga Novotná, Marta 
Bariaková, Mária Rybanská, Milena Bruchatá, Július Bruchatý, 
Mária (Oľga) Galisová, Lýdia Vančová, Helena Grežďová.
Po terénnych úpravách pri požiarnej zbrojnici budeme v tejto 
našej obľúbenej záľube pokračovať.
Verím, že sa nám v  budúcom roku podarí dohnať všetky 
aktivity, ktoré sme tento rok ne-stihli. Všetkým členom Klubu 
dôchodcov BREZA Prašice prajem veľa zdravia a lásky v kruhu 
svojich blízkych.

predsedníčka MO JDS Prašice, M. Novotná

Stále aktívny COVID zmrazil aktivity seniorov

Naši seniori si uctili pamiatku padlých v SNP pri pomníku na Duchonke

Už druhý rok po sebe sa môžeme tešiť z adventného venca, ktorý nám inštalujú 
naši aktívni dôchodcovia. Tento rok sa o to postarali: Jozef Rybanský, Vladimír Režo, 
Benjamín Paluš, Lýdia Vančová, Eva Naňová, Mária Rybanská, Elena Palušová, Oľga 
Okšová, Mária Novotná. Podporiť ich prišla starostka obce Erika Nemešová. O dôležitú 
dezinfekciu proti vírusu COVID-19 a zahriatie sa vďačne postaral Zdenek Hrubý, za čo 
mu všetci aktéri srdečne ďakujú. 

foto z archívu JDS

foto SD
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Počas uplynulého leta sme mohli 
postrehnúť zlepšujúce sa služby a  at-
raktívnejší areál na pláži pri Duchon-
ke, čo bolo výsledkom prvých aktivít 
zakladateľov občianskeho združenia 
Nová Duchonka  – Miroslava Slezá-
ka a  Reginy Kopčovej. Dnes čitateľom 
Prašických noviniek predstavia inter-
netové zákulisie Novej Duchonky.

Takže vitajte na našej stránke www.
novaduchonka.sk. Prostredníctvom tejto 
stránky vám prinášame rôzne zaujímavos- 
ti a novinky zo súčasnosti, ale aj z histórie 
Duchonky a  blízkeho okolia. Pridávame 
rôzne články s autentickými fotkami, aby 
ste si mohli prečítať a pozrieť zaujímavosti 
z „každého rožku trošku“.
Svoju inšpiráciu tu nájdu aj športovci, 
najmä MTB cyklisti a  turisti. Pre všet-

kých milovníkov pohybu máme tipy na 
túry, cyklotúry, prostredníctvom ktorých 
sa dostanete na krásne miesta, ktoré 
Duchonka a  lesy Považského Inovca 
ukrývajú.
V  sekcii „Služby“ vám ponúkame merch 
so značkou Nová Duchonka. Tu si môžete 
pozrieť svoje obľúbené oblečenie z našej 
kolekcie a  prostredníctvom stránky 
objednať Svoj kúsok Duchonky. V  tej- 
to sekcii sa tiež dozviete o  nových po-
nukách celoročného alebo sezónneho 
ubytovania, ako aj predaja nehnuteľnos-
tí v  rekreačnej oblasti. Na stránke si 
prečítate aktuálny kultúrny a  športový 
program, čo sa deje a  čo sa plánuje na 
Duchonke a  v  okolitých obciach. Náj-
dete tu aj dôležitý priestor na komentáre 
a  odporúčania. Prostredníctvom neho 
nám môžete písať svoje podnety.

Uvítame tiež každého, kto by sa k  nám 
rád pridal svojím nápadom, zámerom, 
športovou aktivitou… Ak si teda ten, kto 
má nápad, chuť niečo navrhnúť, zorga-
nizovať športovú alebo kultúrnu akciu, 
prispieť možno zaujímavým článkom, 
či už jednorazovo, alebo pravidelne 
ako náš nový člen tímu, napíš nám na 
stránku, alebo pošli mail priamo na 
info@novaduchonka.sk.

Regina Kopčová
Miroslav Slezák

Africký mor ošípaných (AMO) je vírusová, vysokoinfekčná cho-
roba, ktorá je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných 
a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. V prípade výskytu 
AMO sa v  ohnisku nákazy usmrcujú všetky domáce ošípané 
a  zastavuje, resp. obmedzuje sa obchodovanie so živými 
ošípanými, spermou, vajíčkami, embryami, bravčovým mäsom 
a  výrobkami z  bravčového mäsa. Pri potvrdení choroby  
u diviačej zveri sa zastavuje, resp. reguluje poľovanie nielen na 
diviakov, ale aj ostatnú voľne žijúcu zver, obmedzuje sa pohyb 
v lese a zastavuje sa obchodovanie s mäsom od diviakov vrá-
tane produktov.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) zverejnila 

na svojej webovej stránke informáciu, že k  24.  11.  2020 bolo 
na Slovensku potvrdených 236 výskytov AMO s  najväčším 
počtom výskytu na východe krajiny. Postupne sa však začína 
AMO šíriť severnou a južnou líniou smerom na západ.
Podľa slov predsedu Poľovníckeho združenia Brezina Ing. Fran-
tiška Paluša a vedúceho Lesnej správy Duchonka Ing. Dušana 
Mikuša sa v  našej oblasti zatiaľ nevyskytol ani jeden prípad 
AMO, a preto ani neboli zatiaľ prijaté prísne opatrenia v súvis-
losti s AMO.
Všetky informácie a povinnosti chovateľov ošípaných nájdete 
na webovej stránke www.prasice.sk a na informačnej tabuli pri 
pošte.

S. Dojčárová

Koronavírusová kríza zasiahla všetky športové odve-
tia a  nevyhla sa ani športovej kynológii. Fitnescentrá 
a  telocvične boli zatvorené a  väčšina športovcov prevažne 
oddychovala. To sa však o  nás nedalo povedať, nakoľko 
psa nemôžeme odložiť ako loptu alebo iné náčinie. Naši št-
vornohí priatelia nechápu, že prebiehajú nejaké opatrenia, 
a tak sme museli trénovať doma, ako sa len dalo, aby sme ich 
zamestnali a  nevyšli z  kondície. Keď sa opatrenia konečne 
uvoľnili, mohli sme predviesť svoje kvality a  opätovne sa 
postaviť na stupne víťazov.
Koncom augusta sme zorganizovali 30. ročník Preteku 
prašických kynológov, ktorého sa zúčastnilo 16 dvojíc v  šty-
roch kategóriách. Naši členovia Lenka Horniaková a  Kamčo 
Florek zároveň úspešne zložili aj skúšky z výkonu. Po vyčerpá-
vajúcom preteku sme v tento deň ešte zapálili vatru pre obec 
na Dni obce 2020, čo bola pre nás obrovská česť. Zároveň sme 
pre divákov predviedli ukážky z výcviku našich psov, aby všet-
ci mohli vidieť, čo tí naši štvornohí priatelia vlastne dokážu  
Celý tento úspešný deň sme nakoniec zakončili tradičnou ope-
kačkou, veď kolektív treba udržiavať.

Skúšky sa podarilo zložiť aj našim členom
O  pár týždňov neskôr, 13.  9.  , sme v  našej obci opäť zorga-
nizovali bonitáciu nemeckých ovčiakov. Bonitáciou musí prejsť 
každý pes alebo sučka, ktorí sa chcú dostať do chovu. Na bo-
nitáciu nastúpilo 19 psov, z toho dvaja z nášho klubu. Kamčo 
Florek so sučkou Azzy a Jozef Paták úspešne bonitáciou prešli 
a ich psi sa stali chovnými.

Naša stránka PRE VÁS

Africký mor ošípaných v našom kraji zatiaľ nezaregistrovali

Trénovali sme, ako sa dalo

Ukážky KKP počas leta foto SD

pokračovanie na str. 10
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Skúšky z  výkonu mimo nášho domáceho cvičiska úspešne 
zložili aj Lenka Horniaková s Nelom z Petrovho dvora, Natália 
Koldová s Aronom a Barbora Kapusňáková s Dolly vom Haus 
Haribal. Barbora a Dolly zložili až tri skúšky z výkonu a stali sa 
tak najaktívnejšou dvojicou v klube v skladaní skúšok za toto 
obdobie.
K  uplynulým šťastným udalostiam určite patrí aj oslava päť-
desiatky našej členky Adriany Matušniakovej, ktorej v  mene 
celého klubu prajem veľa zdravia, šťastia a lásky.

Výstavba nového klubu stále pokračuje
Na záver by som už len spomenula neskutočné množstvo hodín, 
ktoré niektorí naši členovia odpracovali v  tomto polroku na 
brigádach. Práce je stále veľa, nakoľko sa cvičisko po požiari ešte 
stále obnovuje a ani zďaleka nie sme na konci. Odmenou za prá-
cu im je len pocit dobre odvedenej práce. A tak všetkým našim 
členom na konci roku 2020 prajem, aby ich nikdy neopúšťali 
elán a chuť do kynologického športu, a hádam sa koncom roka 
už všetci tradične stretneme na Panskej Javorine 

M. Pistová

Čoho sme sa obávali, sa stalo realitou
Po júlovom článku v  letných novinkách sme všetci 
v  OFK Prašice dúfali, že ten ďalší, decembrový, bude 
veselší a nebudeme musieť čítať o zrušených zápasoch, 
zatvorených ihriskách a  anulovaní výsledkov. Bohužiaľ, 
toto naše želanie sa naplnilo iba čiastočne. Po zrušení celej 
jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 začalo pozvoľna 
v júni prípravu na novú súťaž 2020/2021 až 5 družstiev - „A-čko“, 
v minulom čísle spomínaný obnovený 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). Letnú prípravu 
absolvovali naše družstvá prevažne v  domácich podmien- 
kach s  prípravnými zápasmi. Na trénerských postoch došlo 
iba k jednej zmene, k Miroslavovi Mackovi prišiel Jozef Šimon, 
ktorý prevzal prípravku, čím zostal väčší priestor pre Mira Mac-
ka na prácu s mladšími žiakmi. Michal Janega vedie U15 a U19 
a Matúš Mrázik A-mužstvo.
Začiatok súťaží odštartoval bez problémov, v  lete nič ne-
nasvedčovalo tomu, že by sa mal zopakovať jarný scenár. 
Protipandemické opatrenia boli nastavené tak, že športové 
a  kultúrne podujatia sa za určitých podmienok mohli usku-
točňovať, aj keď sme s  ďalšími funkcionármi z  iných klubov 
nad niektorými podmienkami, vzhľadom na špecifiká „de-
dinského futbalu“, len nechápavo krútili hlavami. Prišla však 
druhá vlna a to, čoho sme sa obávali, sa stalo realitou – zákaz 
všetkých futbalových stretnutí. K  uvedenému vydal Slo- 
venský futbalový zväz stanovisko, ktoré je dostupné na adrese: 
www.futbalsfz.sk/zakaz-sportovych-podujati-je-diskriminacny, ale ani toto 
nepomohlo zvrátiť rozhodnutie Ústredného krízového štábu. 
Určitý úspech dosiahol SFZ pri obnovení zápasov 1. a neskôr 
aj 2. ligy, ale obecné futbalové štadióny zostávajú zatvorené.
Posledný zápas preto odohralo naše A-mužstvo v Ludaniciach 
11. októbra, v ktorom po dobrom výkone podľahlo kvalitnému 
súperovi 0:2.
Potom sme si na stránke Oblastného futbalového zväzu 
Topoľčany už len prečítali nasledovný text:
USMERNENIE ObFZ Topoľčany k  opatreniu Úradu verejného 
zdravotníctva SR č.  OLP/8326/2020 zo dňa 14.  10.  2020 vydané 
dňa 15. 10. 2020
„ÚVZ SR s účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa 
§ 48 ods. 4 písm.  d) zákona č.  355/2007 Z. z. všetkým fyzickým  
osobám, fyzickým osobám  – podnikateľom a  právnickým  
osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, 
kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okami-
hu v počte nad 6 osôb“.
ObFZ TO vychádzajúc z  vyššie uvedeného POZASTAVUJE (PRE-
RUŠUJE) súťaže riadené ObFZ TO vo všetkých vekových kate-

góriách od dnešného dňa, to znamená od 15. októbra 
2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia 
sú týmto odložené na neurčito, AŽ DO ODVOLANIA.“
Uvedené rozhodnutie zasiahlo všetky naše kate-

górie, najviac však A-mužstvo a starších žiakov (U15), 
ktorým zostalo dohrať najviac zápasov. Či sa tieto 

zápasy dohrajú a  ako bude vyzerať zvyšok sezóny, bude 
závisieť od situácie v úvode roka a rozhodnutí kompetentných.
Ako si počínali naše tímy v tejto skrátenej jesennej časti a kto 
hájil farby obce Prašice?

Prípravka - U11 - ObFZ TO - skupina A
Brankár: Lukáš Daniš
Obrancovia: Oliver Macko, Jakub Chropeň, Filip Kluka, Adam 
Kostka, Nicolas Kostka
Záložníci: Jakub Vavrda, Adriana Deličová, Juraj Novotný,  
Kristián Horka, Tomáš Kravárik, Oliver Mangel, Ján Zámek
Útočníci: Kristián Delič, Jakub Glos, Dávid Milata, Matej Kováč, 
Jozef Šimon

1 TJ Slovan Preseľany U11 11 11 0 0 150:26 33

2 TJ Slovan Bojná U11 12 9 1 2 130:59 28

3 OFK Tovarníky U11 11 6 0 5 83:58 18

4 OFK Krnča U11 12 5 1 6 64:89 16

5 OŠK Závada U11 10 4 1 5 69:45 13

6 OFK obce Prašice U11 10 3 1 6 70:108 10

7 FC Topoľčany B U11 12 3 0 9 87:145 9

8 OTJ Horné Obdokovce U11 12 2 0 10 34:157 6

IV. liga - Ž - U13 - ObFZ TO - skupina A
Brankári: Milan Matúš, Filip Kluka
Obrancovia: Samuel Vavrda, Jakub Vavrda, Jakub Daniš, Ján 
Zámek
Záložníci: Filip Rodina, Matúš Martinček, Kevin Pikna
Útočníci: Matej Kováč, Martin Štefkovič, Jakub Sucháň, Oliver 
Macko, Adriana Deličová

1 OFK obce Prašice U13 8 8 0 0 109:11 24

2 OFK Solčany U13 U13 8 6 0 2 101:23 18

3 TJ Slovan Bojná U13 8 5 0 3 83:23 15

4 OŠK Závada U13 8 4 0 4 37:55 12

5 TJ Slovan Krušovce U13 8 1 0 7 15:117 3

6 OFK Hrušovany U13 U13 8 0 0 8 9:125 0

Obecný futbalový klub PRAŠICE

pokračovanie zo str. 9

pokračovanie na str. 11
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IV. liga - Ž - U15 - ObFZ TO
Brankári: Filip Cifra
Obrancovia: Samuel Kováč, Šimon Milata, Samuel Vavrda, 
Jakub Daniš
Záložníci: Kristián Barta, Nicolas Halo, Samuel Herda, Jakub 
Paluš, Kevin Pikna, Michal Michalka, Nikolas Galbavý, Dávid 
Kmotorka
Útočníci: Tomáš Mangel, Roman Okša, Martin Štefkovič, Oliver 
Macko, Jakub Sucháň, Filip Rodina, Filip Kluka

1 TJ Čeľadince/OFK Kovarce 
U15

7 6 0 1 42:4 18

2 Obecný futbalový klub 
Chrabrany U15

7 6 0 1 46:9 18

3 TJ Slovan Bojná U15 6 5 0 1 51:6 15

4 TJ Slovan Preseľany U15 6 5 0 1 37:5 15

5 OFK Krnča U15 6 3 0 3 28:18 9

6 OFK obce Prašice U15 6 2 1 3 17:23 7

7 TJ Družstevník Jacovce U15 7 2 0 5 15:41 6

8 OFK Tovarníky U15 6 1 2 3 7:40 5

9 TJ Veľké Dvorany U15 7 0 1 6 4:66 1

10 TJ Oponice U15 6 0 0 6 3:38 0

11 TJ Slovan Veľké Bedzany 
U15 (odstúpené)

0 0 0 0 0:0 0

12 TJ Slovan Krušovce U15 
(odstúpené)

0 0 0 0 0:0 0

VI. liga - D - U19 - ObFZ TO
Brankári: Filip Cifra
Obrancovia: Dávid Pokus, Jakub Paluš, Samuel Kováč, Samuel 
Herda, Šimon Šmiček
Záložníci: Gabriel Kováčik, Štefan Šmiček, Samuel Janega, 
Pavol Šmiček
Útočníci: Viliam Štefkovič, Nicolas Halo, Filip Macko, Tomáš No-
votný, Sebastián Ištván, Nicolas Šimko, Tobias Barta

1 OFK Kovarce/TJ Čeľadince 
U19

5 4 0 1 28:3 12

2 OFK Solčany U19 U19 4 3 1 0 7:1 10

3 OFK Nitrianska Blatnica U19 5 3 1 1 16:11 10

4 OFK Veľké Ripňany U19 4 2 0 2 4:12 6

5 TJ Veľké Dvorany U19 4 0 0 4 5:12 0

6 OFK obce Prašice U19 4 0 0 4 6:27 0

7 OFK Tesare U19 (odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0

8 OFK Tovarníky U19 
(odstúpené)

0 0 0 0 0:0 0

A-mužstvo - VI.liga - ObFZ TO
Brankári: Jozef Janech
Obrancovia: Šimon Bruchatý, Vladislav Čakajda, Peter Malinka, 
Milan Streďanský, Rastislav Pagáč
Záložníci: Pavol Grežďo, Michal Vaňovič, Vladimír Ďurík, Marek 
Nováčik, Matúš Mrázik, Marek Bajzík, Eduard Ďurík, Martin 
Režo, Erik Pátrovič
Útočníci: Jakub Lacika, Juraj Lacika, Michal Šimune, Lukáš Pik-
na, Patrik Herda, Miroslav Belák

1 FC Topoľčany 9 7 1 1 37:14 22
2 OFK Ludanice 9 6 1 2 19:08 19
3 TJ Slovan Bojná 10 6 0 4 25:16 18
4 TJ Nemčice 10 5 2 3 25:17 17
5 TJ Slovan Veľké Bedzany 10 5 2 3 19:13 17
6 TJ - ŠK Radošina 9 4 3 2 29:12 15
7 OFK Krnča 9 4 3 2 17:09 15
8 OŠK Závada 9 4 3 2 24:17 15
9 TJ Zlatý Klas Urmince 9 4 0 5 18:22 12

10 OFK Hrušovany 10 3 2 5 19:28 11
11 OFK Práznovce 8 3 1 4 19:19 10
12 OFK obce Prašice 9 3 1 5 21:24 10
13 OFK Nitrianska Streda 9 2 1 6 9:19 7
14 Obecný futbalový klub 

Chrabrany
9 1 2 6 16:34 5

15 TJ Veľké Dvorany 9 1 0 8 8:53 3
16 OFK Krtovce (odstúpené) 0 0 0 0 0:00 0

Tréneri najmladších futbalistov vyslovili spokojnosť so zanie- 
tením detí a  ich prístupom. Dôkazom je vysoká účasť nielen 
na zápasoch, ale aj na tréningoch, a to nielen hráčov a hráčok, 
ale aj rodičov. To už nemohol skonštatovať tréner „áčka“, ktorý 
sa borí s  nižšou účasťou hráčov na tréningovom procese. To 
sa prejavilo aj v  zápasoch, kde sa hráči potrebujú prispôso-
biť zmenenému rozostaveniu a  inému štýlu hry, ktorý tréner 
priniesol. Aj to spôsobilo, že jeseň bola pre A-mužstvo ako 
na hojdačke, kde sa striedali dobré výkony a výsledky s nevy-
darenými zápasmi.
Ani táto neúplná sezóna sa nezaobišla bez kontroverzného 
momentu. Bola ním kontumácia zápasu nášho dorastu so 
Solčanmi na základe administratívnej chyby pri striedavom 
štarte nášho hráča a jeho chybnom uvedení v zápise. Napriek 
tomu, že všetci zainteresovaní (náš klub, zväz aj súper) vede-
li, že ide o administratívnu chybu a nedošlo k tzv. „postaveniu 
hráča na čierno“, trvali na potrestaní nášho klubu a  uložení 
pokuty, ktorá by pre menšie kluby/obce mohla byť závažným 
zásahom do rozpočtu. Je nám ľúto, že napriek našim námiet-
kam a vysvetleniam sme nenašli kompetentných, ktorí by nás 
mali ochotu vypočuť a  rozlíšiť medzi úmyselným konaním 
v rozpore s pravidlami, ktorých sme boli svedkami aj na našom 
ihrisku zo strany súperov neúrekom (fanúšik si iste spomenie 
na Veľké Ripňany, či už „áčko, alebo žiakov…), a neúmyselnou 
chybou pri vypĺňaní zápisu, ktorá nijakým spôsobom nemohla 
ovplyvniť zápas. Aj táto situácia nám potvrdila, že obnovenie 
dorasteneckej kategórie v  okrese a  založenie dorastu u  nás 
prijali niektorí činovníci futbalu v Topoľčanoch, ale aj v ďalších 
obciach okresu len s nevôľou, pretože sa im zrazu stratil rezer-
voár talentov, do ktorého mohli neobmedzene a zároveň bez-
platne načierať. Aj preto naša vďaka patrí hráčom, hráčkam, 
rodičom, divákom, fanúšikom, obecnému úradu a  všetkým 
podporovateľom futbalu za to, že aj v  týchto ťažkých časoch 
veria, že šport je dôležitou súčasťou života nielen jednotlivca, 
ale aj spoločnosti, a preto je nutné vyvinúť maximálne úsilie na 
jeho zachovanie.
Veríme, že v  budúcom roku sa stretneme nielen pri futbale, 
ale aj pri spoločných akciách, ktoré si deti mimoriadne obľúbi-
li, ako sú sústredenia, pešie túry, cyklotúry, či účasť na repre- 
zentačných zápasoch a tento článok bude o výkonoch, výsled-
koch, ale najmä úspechoch OFK Prašice.

Martin Režo, Nina Režová

pokračovanie zo str. 10



Spoločenská kronika obce Prašice 
za II. polrok 2020

Životné jubileá
Júl

Anton Streďanský
Marta Hrudková

Imrich Šimon
Justína Okšová

August
Anna Zigová

Ľubomír Baláž
Darina Dojčárová, 

PharmDr.
Peter Galbavý

Albin Okša, akad. soch.
Milan Pekárek
Miroslav Božik

Margita Kovačiková
Daniela Krasulová

František Kišac
Emil Orel

Anastázia Páleníková
Emília Golská

Terezia Laciková

September
Ladislav Okša

Ján Brižek, Ing.
Eva Pokusová

Emília Ondrušková
Mária Martinčeková

Hedviga Kišacová
Október

Anna Šuleková
Marek Farkaš
Peter Novotný
Elena Piknová

Helena Grežďová
Ľubomíra Vančová

Mária Vaváková
Vojtech Matejovič

November
Roman Poutník

Dušan Páleník, Ing.
Eva Haluzová

Katarína Grežďová

Renáta Miková, Mgr.
Zdenka Barátová

Jana Pokusová
Štefan Bariak, Ing.

Július Bruchatý
Katarína Kováčiková

Paulína Laciková
December

Peter Dřízhal
Michal Bruchatý

Pavol Kováč
Daniela Zemanová

Jana Šipošová
Emília Laciková, Ing.

Adéla Kiššová
Marian Janček

Stanislav Michalka
Stanislav Chmelár

Oľga Grežďová
Zlata Arztová

Alžbeta Šimonová

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme!

Narodili sa
Maroš Maďara
Timotej Paluš
Adam Bajzík
Alexej Grznár

Marek Uškovič
Damián Beňo
Lívia Ďuríková

Deťom želáme krásne detstvo, plné 
lásky, šťastia a zdravia.

Navždy nás opustili
Ján Koreň, 79 r.

Jolana Kováčiková, 92 r.
Viktor Gajdošík, 81 r.

Reinhold Elischer, 65 r.
Martin Baláž, 35 r.

Milan Ján Kapusta, 76 r.

František Pešlo, 74 r.
Emília Grežďová, 67 r.
Margita Balková, 95 r.

Jozef Bartek, 71 r.
Anastázia Klobučníková, 83 r.

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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Pokojne prežitie vianočných 
sviatkov a veľa úspechov 

v novom roku 
vám všetkým želajú

starostka obce Erika Nemešová,
poslanci obecného zastupiteľstva 
a zamestnanci obecného úradu.


