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PRÍHOVOR STAROSTKY
Milí priatelia,
opäť prišlo krásne slnečné leto, pre niektorých až príliš horúce.
Je čas oddychu a najkrajšie obdobie pre naše deti. Sezóna dovoleniek, zábavy a grilovačiek pod večerným nebom a čas zavárania, žatvy a iných sezónnych prác sa striedajú v kolobehu,
ktorý patrí k nášmu životu.
Slovensko je malé, ale bohaté na krásne prírodné zákutia, na
atraktívne podujatia a aktivity a na ľudí, ktorým na ňom záleží.
Je len na každom z nás, či dokážeme oceniť toto bohatstvo. Pri
každodenných správach o živelných katastrofách v okolitých
krajinách, správach o nedostatku a vojnových nepokojoch si
musí každý z nás uvedomiť, že máme obrovské šťastie.
So vzájomnou toleranciou, životným optimizmom a láskou

v srdci môžeme naplno využiť jedinečnú ponuku bohatého života,
ktorú pre nás Stvoriteľ má. Alebo
budeme neustále utekať za niečím
nedostihnuteľným, závidieť si a konať
len v prospech samého seba. Záleží
na nás, ktorú cestu si zvolíme.
Úprimne Vám prajem, aby ste napriek
neustálej hrozbe novej vlny pandémie prežili tento čas podľa svojich predstáv obklopení
dobrými ľuďmi a aby ste načerpali dostatok síl a pozitívnej
energie do ďalšieho obdobia.
E. Nemešová - starostka obce

Prašice majú 104-ročného jubilanta

Jubilant František Boháčik

foto S.D.

Narodil sa počas I. svetovej vojny, prežil útrapy II. svetovej
vojny, totalitu komunistického režimu, choroby ho poznačili, ale nezlomili. Na svet sa vždy snaží hľadieť s pozitívnou
mysľou, ale i rozvahou. Najstarší občan Prašíc pán František
Boháčik sa 30. marca dožil neuveriteľného životného jubilea
104 rokov.
Pri zmienke tak vysokého veku si väčšinou predstavujeme
nevládneho a dezorientovaného človeka s vráskavou tvárou.
To však neplatí v prípade jubilanta Františka Boháčika. Obklopený milujúcou rodinou žije svoj život ešte pri sile a jeho vi-

talita vôbec neodráža jeho vek. Opatrovateľku mu robí dcéra
MUDr. Rozália Barátová, ktorá nám prezradila, že otec neberie
žiadne lieky, rád sa sám prejde po dome a jarné slnko ho sem
tam vyláka na malú vychádzku po dvore.
Najviac nás však udivujú jeho spomienky. Doteraz sú bohatou studnicou poznania minulosti našej obce, poznania
našich predkov. V rokoch 2018 a 2020 vďaka nemu vznikli
nové publikácie o prašických rodinách, ktoré stratili svojich
blízkych počas I. a II. svetovej vojny. Autorkou je jeho dcéra
MUDr. Rozália Barátová. V súčasnosti pracuje na ďalšej publikácii o histórii Prašíc a ešte stále čerpá okrem iných zdrojov aj
z pamätí svojho otca.
František Boháčik svojich 7 vnúčat a 13 pravnúčat pozná každé
po mene a veľmi sa teší, keď najmenšia pravnučka skúša jeho
trpezlivosť zvedavosťou batoľaťa. Je rád v spoločnosti svojich
blízkych, priateľov. Tešil sa aj na návštevu starostky obce Eriky
Nemešovej, ktorá ho s dodržaním hygienických opatrení prišla
pri príležitosti jeho jubilea pozdraviť.
Pri jej odchode sa lúčil s jeho nezabudnuteľným úsmevom na
tvári a s otázkou: „ Ešte mám vydržať? Tak za rok sa zase stretneme.“
V mene všetkých občanov Prašíc Vám, vážený pán František,
prajeme ešte veľa krásnych chvíľ v kruhu rodiny a priateľov,
veľa radosti z Vašich najmladších členov rodiny a hlavne pevné
zdravie a pozitívnu myseľ.
S. Dojčárová

GENEREL dopravného značenia v obci
Obec pripravuje realizáciu nového dopravného značenia miestnych komunikácií podľa schváleného generelu
dopravného značenia v zmysle Zákona
o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. SR tak,
ako je to určené vo Vyhláške č. 9/2009
Z.z. Ministerstva vnútra SR a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Podľa tohto dokumentu sú navrhnuté
dopravne významnejšie komunikácie,
ktoré tvoria hlavnú kostru dopravného
systému, spolu s dopravným značením
a jednotným určením ako hlavné cesty, ostatné obslužné komunikácie
ako vedľajšie cesty, pričom križovatky
budú označené dopravnými značkami
P8 „Hlavná cesta“ a P1 „Daj prednosť
v jazde“ a pri zhoršených rozhľadových
podmienkach P2 „Stoj, daj prednosť
v jazde“. V prípade, že nejde o štandardný tvar križovatky s troma, prípadne
štyrmi ramenami, budú všetky vetvy
označené aj dopravnými značkami
s tvarom križovatky.
Nebezpečné prekážky v hlavnom dopravnom priestore cesty – ostré hrany
zábradlí na mostoch – budú označené
pomocou zmenšených smerových

dosiek Z4d s reflexnou povrchovou
úpravou. Na úsekoch 2 mostov sa dopravnými značkami určí prednosť
v jazde (šírka vozovky na mostoch
neumožňuje obojsmernú premávku
súčasne v 2 pruhoch).
Na štátnej ceste III/1722je navrhnuté
doplnenie dopravného značenia určujúceho prednosť v jazde na križovatke
s miestnymi komunikáciami ul.
Družstevná, Budovateľská, Partizánska, 1. mája, Studničná, Slnečná, Žalmanová…Napriek tomu, že terajšie
šírkové a smerové usporiadanie komunikácií neumožňuje parkovanie nákladných alebo osobných vozidiel v oboch
smeroch tak, aby bola zachovaná prejazdnosť (predovšetkým pre vozidlá
hasičského a záchranného zboru) generel nenavrhuje osadiť dopravné
značenie zakazujúce zastavenie a státie
z toho dôvodu, že podmienky pre
zastavenie a státie všetkých vozidiel
v obci sú ustanovené § 23 čl. 1 a § 25
čl. Z.z. č. 8/2009 o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
E. Nemešová

Čaká nás zmena systému platieb za vývoz odpadu
V zmysle nového zákona o odpadoch
pribudla obciam a mestám od druhého
polroka 2021 nová povinnosť v oblasti zberu kuchynského odpadu. Tento
odpad – hlavne z bytoviek – končil
prevažne na skládkach, kde hnijúce
zvyšky potravín produkujú tzv. skládkový plyn (LFC) zložený z metánu, oxidu
dusíka a sírovodíka. Vzniká tak značné
riziko aj pre podzemné vody, navyše ide
o živnú pôdu pre šírenie baktérií.
V záujme minimalizácie vzniku
kuchynského bioodpadu je najlepšie
zhodnotiť ho kompostovaním v domácnostiach, ale riešením je aj jeho ukladanie do hnedých nádob. Tieto nádoby
sa od 1. augusta budú vyvážať v týždenných intervaloch a v zimných mesiacoch
2x do mesiaca.
Prosíme obyvateľov obce, aby na zelený
odpad zo záhrad a kuchynský odpad
využívali výlučne vlastné kompostoviská alebo hnedé nádoby. V žiadnom
prípade neukladajte tento odpad do
čiernych (zelených) nádob určených na
zvyškový komunálny odpad. Toto opatrenie má za cieľ maximálne znižovať
množstvo zvyškového komunálneho
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odpadu, ktoré končí na skládkach. Apelujeme na obyvateľov, aby sa nesnažili za každú cenu naplniť nádobu na
zvyškový komunálny odpad zeleným
odpadom zo záhrad a kuchynským
odpadom, ale aj plastami a papierom.
Pri kvalitnom triedení odpadu by táto
nádoba mala byť poloprázdna a nemusela by sa vykladať pri každom zvoze
odpadu.
Viac ako 50 % objemu nádoby na
zvyškový komunálny odpad tvoria
zložky, ktoré tam nepatria. Prognóza
budúcich nákladov na likvidáciu komunálnych odpadov v porovnaní s biologicky rozložiteľným odpadom je, že
likvidácia komunálneho odpadu bude
trojnásobne drahšia. Z toho dôvodu je
potrebné zmeniť paušálne platby na
množstevné, nastaviť systém platieb
zásluhovo na objem vyvezeného odpadu, nie na počet členov domácnosti.
Je predpoklad, že sa množstevný zber
a váženie nádob zakotví aj legislatívne.
Zavedenie povinného váženia nádob na
zvyškový komunálny odpad je plánované od 1. 1. 2023.
E. Nemešová

Z práce poslancov obecného
zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo od posledného vydania Prašických
noviniek zasadlo 4krát.

Dňa 16. 12. 2020 poslanci schválili:
• rozpočtové opatrenie č. XVII/2020
• viacročný programový rozpočet obce Prašice na roky
2021, 2022 a 2023
• plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2021
• Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku
obce Prašice
• VZN č. 2/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ
a žiaka školského zariadenia
• predaj pozemkov vo výške 2688 eur
• zakúpenie tovaru – univerzálneho robota RM-40H
s príslušenstvom – pre školskú jedáleň v celkovej
výške 6234,66 eur

vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenie č. XVI/2020
• stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému
rozpočtu obce Prašice na roky 2021, 2022 a 2022
• návrh programového rozpočtu obce Prašice na roky
2021, 2022 a 2023
• správu z kontrolnej činnosti č. 10/2020 – kontrola
plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce
Prašice za rok 2020.

Dňa 28. 1. 2021 poslanci schválili:
• rozpočtové opatrenie č. I/2021
• správu z vykonanej inventarizácie dlhodobého
majetku, drobného hmotného majetku, operatívno-technickej evidencie a materiálových zásob
• správu z vykonanej inventarizácie dlhodobého
majetku, drobného hmotného majetku, operatívno-technickej evidencie a materiálových zásob

vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenie č. XVIII/2020,XIX/2020
• žiadosti o odpredaj pozemkov v RO Duchonka –
okolie chát

Dňa 22. 4. 2021 poslanci schválili:
a/ zámer predaja nehnuteľného majetku obce
Prašice, a to penzión Fortunato, súp. č. 1117
na parc. č. 2582/15 a priľahlý pozemok parc.
č. 2582/33 vo výmere 1366 m2 s príslušenstvom, vedený na LV 1526
b/ spôsob predaja nehnuteľného majetku obce
Prašice, a to penzión Fortunato súp. č. 1117
vedený na LV 1526 v zmysle § 9a odst. 1
písm. a zákona 138/1991 Z.z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov vyhlásením obchodnej verejnej súťaže
c/ podmienky predaja nehnuteľného majetku
obce Prašice, a to penzión Fortunato, súp.
pokračovanie na str. 3

pokračovanie zo str. 2

č. 1117, vedený na LV 1526, kde minimálna
cena nehnuteľného majetku je určená na
základe znaleckého posudku
• poskytnutie zľavy na nájomnom za penzión Fortunato pre RBV, s. r. o., Palackého 8/88, 911 01 Trenčín
vo výške 50 % za obdobie od 1. 1. do 31. 3. 2021
z dôvodu neprevádzkovania penziónu Fortunato
počas sťaženého obdobia v súvislosti s pandémiou
Covid-19
• realizáciu investičných zámerov a akcií:
a/ dopravného značenia na miestnych komunikáciách v zmysle generelu dopravného
značenie
b/ vyhotovenie repliky sochy sv. Vendelína, oprava podstavca a sadové úpravy
c/ II. etapa opravy a údržby miestnych komunikácií v obci Prašice /Okšovská, Nemečkovská,
Mlynská, spevnené plochy cintorín a okolie ZŠ
s MŠ Prašice /predpokladanú hodnotu urči zrealizované verejné obstarávanie/
d/ oprava strechy na budove bývalého obecného
úradu /predpokladanú hodnotu určí zrealizované verejné obstarávanie/
• predaj pozemkov vo výške 8 030 eur

Svätý Vendelín opäť stráži našich pastierov a roľníkov
Po zreštaurovaní prícestnej plastiky
svätého Floriána v roku 2017 sa v júli
tohto roku odbornej renovácie dočkala
aj plastika svätého Vendelína, ktorá stojí
na priestranstve pri križovatke ulíc Budovateľská a 1. mája.
Obchodnú
verejnú
súťaž
na
reštaurátorské práce a výrobu novej
sochy vyhrala opäť firma Renova –
ART, s.r.o so sídlom v Seredi, ktorej majiteľ – reštaurátor Mgr. art. Peter Sojka
vypracoval pre Prašice cenovú ponuku
v sume 6 000 eur.
V cene je zahrnuté očistenie povrchu
podstavca od machov, usadenín a iných
nečistôt parou, očistenie cementových
náterov zo zadnej strany podstavca
a nevhodných cementových tmelov,
biocídne ošetrenie, lokálna fixáž
uvoľnených častí kamennej hmoty, očistenie uhlíka patričnými roztokmi, petrifikovanie kameňa so spevňovačom,

biskup. Ako dvadsaťročný odišiel ako
anonymný pútnik na púť do Ríma. Cestou späť sa zamestnal ako pastier oviec
a po zázračných skutkoch mu šľachtic,
u ktorého pracoval, postavil pustovňu,
aby sa mohol nerušene venovať modlitbe a rozjímaniu. Neskôr sa stal okolo
roku 597 opátom v sárskom benediktínskom kláštore v Tholey.
Zomrel v roku 617 vo svojej cele
v kláštore, v ktorom bol opátom. Pochovaný bol vo svojej cele, nad ktorou
neskôr postavili kaplnku, a v jej blízkosti časom vyrástlo malé mestečko
Sankt Wendel.
Svätý Vendelín je považovaný za patróna pastierov, sedliakov, polí a roľníkov,
preto je väčšinou zobrazovaný ako
mladý pastier s dobytkom a ovcami,
s pastierskou palicou a kapsou, ružencom, či knihou, lopatou, kyjakom alebo
aj korunou. Na obrázkoch na skle zase

vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenia č. II/2021 a III/2021
• informáciu Ing. Bruchatej, že obec Prašice podala
daňové priznanie za rok 2020 v stanovenom termíne a v zmysle platnej legislatívy
• správu hlavnej kontrolórky obce č. 2/2021 z vykonanej kontrolnej činnosti zameranej na kontrolu tvorby a použitia finančných prostriedkov
rezervného fondu za rok 2020.

Dňa 22. 6. 2021 poslanci schválili:
• rozpočtové opatrenia č. V/2021
• záverečný účet Obce Prašice za rok 2020 výrokom:
„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“
• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.
polrok 2021
• predaj pozemkov vo výške 11 966 EUR

vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenia č. IV/2021
• stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce Prašice za r. 2020.
• správu nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky za rok 2020

prerokovali:
• petíciu na opravu cesty – prístup k chatám v RO
Duchonka
Úplné znenie zápisníc zo zasadnutí je zverejnené na
www.prasice.sk.
M. Glos

Sv. Vendelín pred renováciou

foto S.D.

tlmenie chýbajúcich častí, retušovanie,
napustenie podstavca hydrofóbnym
náterom, výroba novej sochy sv. Vendelína, jej chemické ošetrenie a zakonzervovanie a záverečné osadenie sochy
na zrenovovaný kamenný stĺp.
Svätý Vendelín alebo svätý Vendelín
z Trieru
(* okolo 550 – † pravdepodobne 617,
Tholey, Sársko, Nemecko)
je považovaný za nemeckého svätca,
o živote ktorého vieme len z legiend.
Narodil sa údajne ako syn škótskeho kráľa, ktorého vychovával arci-

Sv. Vendelín po renovácii

foto S.D.

obyčajne s knihou na kolenách a pastierskou trúbou (zdroj: Wikipédia).
V intraviláne Prašíc sú ešte ďalšie dve
plastiky, ktoré si vyžadujú reštaurátorské
práce a podľa slov starostky Eriky
Nemešovej sú pripravené podklady na
to, aby boli socha svätého Urbana, nachádzajúca sa na ul. 1 mája v časti Vinohrady, a trojičný morový stĺp v areáli kostola sv. Jakuba takisto odborne
zreštaurované a zachované pre ďalšie
generácie.
S. Dojčárová
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Prvá autorkina publikácia Kvyšla
v roku
am ideme? Vždy domov.
2018 pod názvom „Prašice v spomien-Novalis
.
kach Rudolfa Báleša“.
Táto
y domovbrožovaná
me? Vžd
Novalis
Kam ide
kniha sa zamerala na život v našej dedine v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch
20. storočia. Obidve knihy si môžu občania požičať v obecnej knižnici.
S. Dojčárová

Košík
Ľubica

19. februára vyšla nová kniha našej
občianky Ľubice Košíkovej „Prašice
v spomienkach Prašičanov“. Publikácia je v tvrdej väzbe a zachytáva vývin
a niektoré udalosti v Prašiciach v období od ukončenia 2. svetovej vojny do
tzv. nežnej revolúcie v roku 1989 z pohľadu občanov Prašíc.

Ľubica Košíková

O živote Prašičanov vyšla ďalšia kniha

2021

2021

Návštevnosť sa vyšplhala na rekordné čísla
Od začiatku roku 2021 bolo Slovensko v núdzovom stave, čo znamenalo,
že neboli povolené žiadne hromadné podujatia. Kultúrny dom bol však
vyťažený každý víkend. Hromadné testovania prinútili občanov opätovne sa
zhromažďovať v jeho priestoroch a tým
sa návštevnosť v kultúrnom dome paradoxne vyšplhala na rekordné čísla.
Od začiatku roku sa v Prašiciach hromadne testovalo 16 dní, počas ktorých
vstúpilo do testovacieho priestoru
11 105 osôb. Z toho len 18 vzoriek bolo
vyhodnotených ako pozitívnych. Prašice

pravidelne patrili medzi obce s najvyššou
účasťou občanov na testovaní a výsledkovo medzi obce s najnižším percentom
pozitivity.
Obec vďaka finančnej dotácii zo strany
štátu dokázala zabezpečiť všetkým členom testovacích tímov potrebné osobné ochranné pomôcky, stravu, finančné
odmeny. Zabezpečovala priebežne materiálno- technické potreby a funkčnosť
priestorov, v ktorých testovanie prebiehalo. Veľkú pomoc členom tímov poskytli mnohí občania, ktorí dobrovoľne
prinášali chutné občerstvenia, aj viac-

krát. Vďaka takto vytvoreným podmienka členovia testovacích tímov zvládali
vyťaženosť víkend čo víkend ľahšie, hoci
aj na úkor osobného voľna.
„Aj napriek veselej atmosfére, ktorá
medzi nami vládla, by sme boli radi, aby
sme sa v kulturáku stretávali zas len na
podujatiach, na aké sme boli zvyknutí.
A testovanie nech ostane minulosťou,“
hovoria členovia testovacích tímov.
A som presvedčená, že ich slová vyjadrujú prianie všetkých našich občanov.
S. Dojčárová

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 v Prašiciach

V tomto roku sa prvýkrát v histórii sčítaní
obyvateľov domov a bytov konalo elektronické samosčítanie obyvateľov, ktoré
si mohol každý obyvateľ Slovenska
vykonať sám alebo s pomocou rodinných príslušníkov z pohodlia domova prostredníctvom webovej stránky
www.scitanie.sk alebo mobilnej apliká-

cie. Mohli tak urobiť v termíne stanovenom Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR)
od 15. 2. do 31. 3. 2021.Túto možnosť
v Prašiciach využilo 91,33 % obyvateľov.
Pre občanov, ktorí sa nemohli sčítať sami
kvôli zdravotným, technickým a iným
prekážkam, ŠÚ SR stanovil termín asistovaného sčítania od 3. 5. do 13. 6. 2021.
V tomto termíne mohli občania požiadať
o asistenciu pri sčítaní, a to osobne na
obecnom úrade alebo žiadosťou o pomoc mobilného asistenta, ktorý navštívil

občana priamo doma. K dátumu
ukončenia asistovaného sčítania, teda
k 13. 6. 2021 bolo v Prašiciach sčítaných
96,7 % obyvateľov.
Celkovo sa na Slovensku sčítalo
cca 5 220 000 obyvateľov. V tejto dobe
prebieha spracovanie výsledkov sčítania. Zoznamy občanov, ktorí si povinnosť
sčítať sa nesplnili, sprístupní samosprávam ŠÚ SR začiatkom roku 2022. Podľa
zákona o sčítaní hrozí takýmto občanom
pokuta udelená obcou od 25 do 250 eur.
S. Dojčárová

Základná škola Prašice

Prezenčne sa učili len hlavné predmety
Školský rok 2020/2021 sa začal celkom normálne, i keď uvítanie
do nového školského roka sa z bezpečnostných dôvodov konalo v triedach a príhovor riaditeľa a starostky obce sme si vypočuli zo školského rozhlasu. No po dvoch mesiacoch sa situácia náhle zmenila, počet chorých na Covid rýchlo pribúdal a my
sme museli prijať opatrenia MŠ, podľa ktorých sme sa zvyšok
školského roka riadili.
Druhý stupeň zostal doma a takmer 7 mesiacov sa učil dištančne.
Učitelia vyučovali prostredníctvom aplikácie ZOOM najskôr
z pracoviska, neskôr, keď sa situácia ešte zhoršila, z domu. Prvý
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stupeň sa takmer celý školský rok učil prezenčne, až na mesiac
január, kedy sa deti učili dištančne. Prezenčná forma vyučovania prebiehala za prísnych hygienických opatrení. V každej
triede mohla učiť len jedna učiteľka a jedna vychovávateľka.
Učili sa len hlavné predmety – matematika, slovenčina, čítanie,
prírodoveda, vlastiveda – denne štyri vyučovacie hodiny. Deti
sa učili v rúškach, desiatovali na školskom dvore, na čerstvom
vzduchu. Keďže sa nemohli stretať ani na toaletách, učiteľky
určovali samy prestávky. Školský klub detí bol otvorený len pre
deti pracujúcich rodičov a len na nevyhnutný čas. Mgr. R. Miková

Učili sme sa žiť opäť v kolektíve

Na jar sa však situácia postupne zlepšila a od mája
začala škola opäť pracovať po starom. Na prezenčné
vyučovanie sa vrátili žiaci druhého stupňa. Ich nástup
bol však pozvoľný, museli prejsť adaptačným obdobím,
v ktorom sa hlavne rozprávali so svojimi triednymi
učiteľmi a školskou špeciálnou pedagogičkou o svojich
problémoch a učili sa žiť opäť v kolektíve, navzájom sa
tolerovať.
Mgr. R. Miková

Spoločné priestranstvá získali
atraktívny dizajn

Keďže počas školského roka sa v budove zdržiavali
zväčša len prvostupniari, vznikol priestor na skrášľovanie nášho pracovného prostredia. Tak sme na chodbách školy vytvorili detské oddychové kútiky, kde si deti
v čase normálnej prevádzky môžu spolu posedieť, porozprávať a pohrať sa. Steny nám nádherne vymaľovali
naše kolegyne výtvarníčky – Ľubka Adamčíková a Ivetka
Duchoslavová. Po chodbách sme tiež povysádzali rôzne
bylinky, ktoré nám poslúžia aj ako vyučovací materiál na
hodinách prírodovedy. Za túto aktivitu ďakujeme hlavne
p. uč. Kočicovej a vychovávateľke Saskovej. Mgr. R. Miková

Chodbové priestory ZŠ

foto archív ZŠ

Úpravy aj v areáli školy

Úspechy aj v online priestore

I napriek týmto nie veľmi priaznivým podmienkam sa naši učitelia
snažili s deťmi pracovať aj nad rámec svojich povinností. Zapájali
žiakov do online súťaží, a tak sa stalo, že v okresnej pytagoriáde
sme získali v kategórii P3 jedno prvé miesto – Matej Fiantok
/3. A/ a tretie miesto – Timea Bartová /3. B/, v kategórii P4 1. miesto Kristián Baláž /4. A/ a v kategórii P5 3. miesto Ema Dovalová
/5. A/ Mali sme však i niekoľko úspešných riešiteľov okresného kola
matematickej olympiády. V okresnom kole technickej olympiády
sa na 2. mieste umiestnili Barbora Glosová a Sebastián Rodina
z 8. A triedy, v okresnom kole olympiády Slovenského jazyka získal
2. miesto Janko Jakub, žiak z 9. A triedy, a v okresnom kole ANJ
olympiády získala 2. miesto Lea Okšová, žiačka 8. A triedy.
V tomto školskom roku s ohľadom na situáciu bol monitor deviatakov zrušený, ale i napriek tomu sa učitelia slovenčiny a matematiky
snažili svojich žiakov pripraviť čo najlepšie na prijímacie pohovory,
ktoré niektorí deviataci absolvovali. O tom svedčí aj ich prijatie na
ďalšie štúdium. Na gymnázium sa hlásili traja žiaci a boli prijatí, na
stredné odborné školy 14 žiaci – tiež prijatí a na stredné odborné
učilištia 4 žiaci – prijatí.
V apríli sa konal zápis detí do prvého ročníka opäť online. Rodičia
si vypísali formulár, ktorý im bol k dispozícii na stránke našej školy,
o zápise rozhodnutie o prijatí dostali od riaditeľa školy priebežne
počas mesiaca jún.
Mgr. R. Miková

Odchádzajúci deviataci s triednou učiteľkou Mgr. Danielou Grznárovou

Začiatkom leta sme sa pustili do opravy altánku za
školou, v ktorom sa deti môžu počas teplých jarných
a jesenných dní vzdelávať. Natieračské práce tam
vykonával p. školník a pomáhali mu žiaci vyšších
ročníkov. V skorých jarných mesiacoch sme museli z bezpečnostných a prevádzkovo-technických
dôvodov pristúpiť k výrubu všetkých vysokých stromov v areáli školy. Už teraz však plánujeme novú
výsadbu mladých stromčekov.
Pred koncom školského roka sme ešte stihli zber papiera. Dopadol nám veľmi dobre.
Tu je vyhodnotenie najaktívnejších zberateľov:
1. miesto Simon Čapko 2160 kg, 2. miesto Maxim Ivaška 1187 kg, 3.miesto Wanda Brižeková 1160 kg.
V hodnotení tried sa na 1. miesto prepracovala 4. B
trieda 4074 kg, druhá sa umiestnila 2. A trieda 1896 kg
a tretia skončila 6. A 1536,5 kg.
Mgr. R. Miková

foto archív ZŠ

Čo bude v septembri?

Školský rok sme ukončili opäť v triedach s očakávaním, čo sa bude
diať v septembri. Pripravení sme na obe varianty, takže dúfame,
že nás už nič neprekvapí. Ale aj napriek tomu je naším najväčším
prianím učiť a žiť znovu po starom, bez všetkých tých obmedzení,
zákazov a príkazov. Na záver pár slov riaditeľa školy:
“ Milí rodičia, doba, ktorú prežívame, bola a je výnimočná, nikto nebol
na ňu pripravený, ale i napriek tomu sme ju spoločne s Vami so cťou
zvládli, za čo Vám i kolegom učiteľom patrí veľká vďaka. Myslím si, že
iné školy nám môžu túto spoluprácu závidieť a ostatní rodičia si môžu
z vás zobrať príklad, s akou trpezlivosťou, toleranciou a porozumením
ste nám pomáhali od začiatku pandémie až po začiatok prezenčnej
výučby. Ďakujem Vám, že ste sa nedali odradiť ani antigénovým testovaním, ktoré ste museli týždeň čo týždeň absolvovať. Som presvedčený, že ak v nasledujúcom školskom roku nastanú opäť nejaké
pandemické problémy, opäť to spoločne zvládneme a my učitelia sa
budeme môcť na Vašu spoluprácu, pomoc a pochopenie spoľahnúť.“
Mgr. R. Miková
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Materská škola Prašice

Z materskej školy odišlo do 1.ročnika ZŠ 21 detí (na table).
Zápis do nového školského roku 2021/2022 prebiehal
v termíne od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021, počas ktorého bolo

zapísaných nových detí 21. Od 2. 9. 2021 bude všetkých detí
v materskej škole 62.
L. Režová

Prijali pozvanie starostky
Jubilanti z prvého polroku 2021 prijali
pozvanie starostky obce na slávnostné stretnutie v obradnej miestnosti obecného úradu, ktoré sa konalo
2. júla. Program stretnutia spestrili deti
z materskej školy, ktoré na záver svojho

vystúpenia potešili prítomných jubilantov vlastnoručne vyrobenými srdcami.
Po príhovore E. Nemešovej boli jubilanti obdarovaní a prijali pozvanie na pohostenie.
S. Dojčárová

foto I.Š.

Zľava: JUDr. Vladimír Kapusta, Anton Pokus, Paulína Pokusová, Jozef Košec, Michal Janček, Július Lacika, Janka Labudová, Anna Režová,
Bc. Ľudmila Kilianová, Stanislava Gergelová, Erika Nemešová.
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foto S.D.

Prvé podujatie v tomto roku bolo venované deťom
Núdzový stav v krajine, ktorý zahŕňa aj zákaz organizovania hromadných podujatí, trval na Slovensku od 1. 10. 2020
do 15. 5. 2021. Postupné uvoľňovanie prísnych hygienických
opatrení pomaly dávalo zelenú akciám s menším počtom
návštevníkov organizovaným hlavne v exteriéri.
Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva sme mohli konečne aj v Prašiciach usporiadať prvé kultúrne
podujatie v tomto kalendárnom roku. A tešili sa z neho najmä
tí najmladší. 18. jún venovala obec Prašice všetkým prašickým
deťom. Na futbalovom ihrisku ich ráno privítali sokoliari
z Bojníc s rozprávkou „Ako sa sedliak Matej naučil, že klamať
a kradnúť sa neoplácalo v stredoveku a ani dnes“ a vystúpenie
ukončili sokoliarskymi ukážkami.
Pri organizácii pomáhali aj viaceré obecné združenia a kluby –
Jednota dôchodcov, Poľovnícke združenie Brezina, Dobrovoľný hasičský zbor, Kynologický klub, Obecný futbalový klub.
Vďaka nim si deti mohli zasúťažiť v nenáročných disciplínach.
Svoju pomoc poskytli aj členovia Policajného zboru, Vojenskej
polície, Záchrannej zdravotnej služby. Deti vďaka nim videli zblízka policajnú a vojenskú techniku, zbrane, dozvedeli sa
niečo o práci záchranárov, vyskúšali si aj prácu s malou hasičskou hadicou.
Skákací hrad a bublinový futbal patrili medzi najviac vyťažené
atrakcie. „Čerešničkou na torte“ bol zoskok troch parašutistov
z Aeroklubu Nitra (jeden z nich mal 70 rokov) a penová show
našich dobrovoľných hasičov.

Záchranári

Najstarší z parašutistov mal 70 rokov

foto D.D.

Sponzorskú pomoc v podobe šťavnatých jabĺk pre všetkých
poskytlo Rodičovské združenie pri ZŠ Prašice a Coop Jednota
Prašice venovala deťom sladké odmeny do súťaží. O ozvučenie podujatia sa postaral náš pravidelný zvukár Juraj Čakajda.
Všetkým usporiadateľom a zúčastneným družstvám ďakujeme
za pomoc a za radosť v očiach všetkých detí, ktoré odchádzali
z futbalového ihriska plné zážitkov.
S. Dojčárová

Stanovište PZ Brezina

Sokoliari z Bojníc

foto D.D.

foto D.D.

foto D.D.

Penová show

Bublinový futbal

foto D.D.

foto D.D.

7

Kalendár plánovaných podujatí v II. polroku 2021
7. 8. 2021

Oceľový branný viacboj kynológov

Závada – Rybníčky

8. 8. 2021

Začiatok futbalovej sezóny 2021/2022

Futbalové ihrisko Prašice v Prašiciach

21. 8. 2021

Veterány na Duchonke

Veľká pláž Duchonka 13. ročník

3. 9. 2021

Autobusový zájazd na kúpalisko Poľný Kesov

Prihlásiť sa môžete na: 0904 140 051

26. 9. 2021

Poďakovanie za úrodu

Kostol sv. Jakuba Prašice

29. 8. 2021

Ukončenie prázdnin

Futbalové ihrisko Prašice

1. 10. 2021

Autobusový zájazd na festival „Dni zelá“ v Stupave

Prihlásiť sa môžete na: 0904 140 051

2. 10. 2021

Preteky prašických kynológov

Kynologický areál Prašice / 31. ročník

24. 10. 2021

Mesiac úcty k starším

Kultúrny dom Prašice

December

Stretnutie s Mikulášom

Parkovisko pred obecným úradom
Dátum bude spresnený neskôr.

17. 12. 2021

Vianočné posedenie pre občanov

Kultúrny dom Prašice

I. sv. prijímanie
27. júna sa v našej farnosti konala slávnosť I. sv. prijímania.
Z rúk vdp. Jozefa Černáka prijalo Božie telo 21 detí, z toho
12 chlapcov a 9 dievčat.
Dievčatá zľava: Sofia Veselá, Ema Klobučníková, Nina Palyhach,
Ema Palušová, Viktória Laciková, Timea Matúšová, Marianna

Horková, Timea Bartová, Eliška Macková.
Chlapci zľava: Martin Daniš, Kristián Horka, Adam Kostka, Juraj
Novotný, Patrik Mitický, Tobias Kukan, Jozef Šimon, Jakub Glos,
Matej Kováč, Jakub Hustý, Patrik Šulek, Tobias Barta.
V pozadí vdp. Jozef Černák.

foto archív M.G.
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Naši seniori v boji s Covidom obstáli
Pandemická situácia v našom regióne výrazne ovplyvnila činnosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
(ZO JDS) v Prašiciach začiatkom roka 2021. Opatrenia prijaté
vládou SR znemožnili stretávanie v priestoroch klubu, preto
sme úlohy riešili prostredníctvom telefónov. Ukázalo sa, že
dodržiavať prijaté opatrenia sa oplatí. Nikto z našich členov
na Covid-19 neumrel.
Po uvoľnení opatrení sme sa začali pravidelne stretávať v priestoroch klubu, spracovali sme Plán činnosti klubu na rok 2021
a začali sme s jeho realizáciou.
Prvú akciu sme zamerali na veľkonočnú výzdobu v parčíku
pred kostolom, v ktorej dominoval obrovský prútený košík
naplnený kraslicami. Nad košíkom držal stráž veľkonočný zajac s mohutným šibákom. Na výzdobe sa podieľali Ľubomír
Lacika, Vladimír Páleník, Mária Novotná, Hedviga Novotná, Jozef Grežďo, Helena Grežďová, Elena Palušová, Milena
Bruchatá, Jozef Rybanský, Mária Rybanská, Eva Naňová, Pavol
Vančo, Ľubica Košíková, Zdenko Hrubý, Oľga Okšová a Lýdia
Vančová.
Ing. Š. Bariak

Úspech
Pavla Vanča
v Petangu

Okresná
organizácia
JDS v Topoľčanoch usporiadala 2. júna 2021
turnaj v petangu. Našu
ZO JDS reprezentovali Vladimír Režo, Jozef
Grežďo a Pavol Vančo.
Najlepšie sa darilo Pavlovi Vančovi, ktorý v silnej konkurencii obsadil
skvelé tretie miesto.
Ing. Š. Bariak
foto I.Š.

Pápež Ján Pavol II. ako živý

Dňa 15. 6. 2021 sme navštívili Múzeum voskových figurín v Bajzíkovom mlyne v Závade. V expozícii nás privítal bývalý majiteľ mlyna „voskový“ pradedko Viliam Bajzík. Osobitné miesto
má vyčlenené František Jozef II. a Mária Terézia, ktorej korunovačné klenoty stráži upír Nosferatu. Za dverami v truhle sníva svoj večný sen otec národa Andrej Hlinka. Z významných
osobností nášho národa sa tu nachádzajú Cyril a Metod,
knieža Svätopluk a Milan Rastislav Štefánik. Domovské právo si tu uplatnili také rozprávkové bytosti ako víla Rusalka,
vodník Čľupko a Biela pani. Nasťahované netopiere v mlyne
naháňa lietajúca ježibaba Befana na metle. Nad šachovnicou
sa hrbí šachista Turek, fajčiaci vodnú fajku, čo bol údajne prvý
šachový automat na Slovensku. Expozíciu doplňujú archanjel Michal a svätý Mikuláš. Nás ale najviac zaujal pápež Ján
Pavol II. Z jeho tváre vyžaruje jemný dobrosrdečný úsmev tak,
ako sme ho poznali počas jeho života. Následne sme si prehliadli celý areál mlyna, kde sme sa zoznámili s jeho históriou,
jeho majiteľmi a technickým vybavením.
Ing. Š. Bariak

Všetci účastníci športového dňa v kultúrnom dome

foto S.D.

V kultúrnom dome sa strieľalo

Dňa 20. 7. 2021 sme zorganizovali športový deň, na ktorý sme
si pozvali súťažiacich zo Zväzu vojakov SR – klub Topoľčany.
Súťažili sme v streľbe zo vzduchovky, v hádzaní šípok a o najlepšieho florbalového strelca. Súťaže sa konali v kultúrnom
dome v Prašiciach, kde súťažiacich privítala starostka obce
Erika Nemešová. Riadenie strelieb a vyhodnotenie výsledkov
streľby zabezpečil pán Vladimír Režo. Rozhodcom pri hádzaní
šípok bol Ing. Štefan Bariak, pri streľbe na florbalovú bránku
Ing. Štefan Šuník, obaja zo Zväzu vojakov SR – klub Topoľčany.
V jednotlivých súťažiach sa umiestnili súťažiaci takto:

Súťaž o najlepšieho florbalového strelca

Kategória ženy:
1. miesto: Oľga Okšová – JDS Prašice
2. miesto: Marta Kováčová – JDS Prašice
3. miesto: Mária Novotná – JDS Prašice
Kategória muži:
1. miesto: Ing. Štefan Bariak – JDS Prašice
2. miesto: Štefan Šuník – ZVSR – klub Topoľčany
3. miesto: Benjamín Paluš – JDS Prašice

Súťaž v hádzaní šípok

Kategória ženy:
1. miesto: Viera Mihaliková – ZVS – klub Topoľčany
2. miesto: Elena Palušová – JDS Prašice
3. miesto: Edita Kauzalová – JDS Prašice
Kategória muži:
1. miesto: Pavol Vančo – JDS Prašice
2. miesto: Štefan Šuník – ZVSR – klub Topoľčany
3. miesto: Jozef Grežďo – JDS Prašice

Súťaž v streľbe zo vzduchovky

Kategória ženy:
1. miesto: Viera Mihaliková –ZVSR – klub Topoľčany
2. miesto: Hedviga Novotná – JDS Prašice
3.miesto: Oľga Okšová – JDS Prašice
Kategória muži:
1. miesto: Vladimír Režo – JDS Prašice
2. miesto: Róbert Kráľ – ZVSR – klub Topoľčany
3. miesto: Ing. Štefan Bariak – JDS Prašice
Starostka obce Erika Nemešová odovzdala víťazom diplomy,
ktoré krasopisom napísala pani Marta Kováčová. Súťažiaci si
na záver pochutili na skvelom guláši, kávičke a sladkých dobrotách, ktoré pripravili členky nášho klubu Mária Novotná,
Marta Bariaková, Hedviga Novotná, Helena Grežďová, Marta
Kováčová, Oľga Okšová, Elena Palušová a Ernestína Grežďová.
Ing. Š. Bariak
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ATC Duchonka prešiel inšpekciou z Holandska
Ahojte Nová Duchonka, čo máte nové?

Kemp , ale nie, vážne, je toho veľa. Napríklad v polovici júla
sme sa certifikovali v ACSI.

Čo je ACSI?

Je to asociácia, ktorá vysiela po Európe inšpekčné tímy, ktoré
hodnotia kempy. Ak kemp vyhovuje Európskym normám,
zaradí ho do svojej ročenky. U nás bol holandský tím a veľmi sa
im páčilo (hlavne čistota, ktorá, žiaľ, nie je v slovenských kempoch samozrejmosťou). Kladný výsledok spečatili certifikačnou nálepkou, ktorú máme na recepcii.

Aha, rozumiem. Čo teda kempu táto medzinárodná certifikácia zabezpečí?
Vďaka certifikácii sa o nás dozvedia hostia v celej Európe,
hlavne z Belgicka a Holandska, kde je kempovanie národnou tradíciou. Týmto sa nielen kemp, ale celá Duchonka ako
rekreačné stredisko zviditeľní aj v zahraničí.

Váš kemp vyzerá veľmi štýlovo. Kde beriete inšpiráciu?

Minulý rok sme sami začali kempovať. Kúpili sme si stan a chodili po slovenských kempoch.

Čo ste sa naučili?

Ako sa to robiť nemá 

Je to v slovenských kempoch až tak zlé?

Vo veľa prípadoch je situácia veľmi zlá, ale nájdu sa aj kempy,
ktoré spĺňajú európsky štandard. Viaceré kempy sú síce moderné/zrekonštruované, ale ich okolie neponúka širokú škálu
voľnočasových a športových aktivít. Náš kemp má to šťastie,
že sa nachádza práve na mieste, kde si príde na svoje každý.
Cyklista, hubár, milovník vodných športov, rybár, turista, či statický polihovač na pláži, alebo vychutnávač príjemného chládku, v našom jedinečnom borovicovo-brezovom háji. A práve
táto symbióza kvalitných služieb, na ktorých pracujeme a prírody dáva nášmu kempu značku NAJ .

Čo ste v kempe zmenili/vynovili? Čo je pre
Čo sa vašim hosťom u vás najviac páči?
návštevníkom najväčším lákadlom?
V prvom rade nová pekná recepcia s kaviarničkou. Ďalej zrenovované sociálky a sprchy na žetóny, ktoré zabezpečia teplú
vodu pre každého. Úplne nové pouličné osvetlenie kempu,
ktoré vzniklo v spolupráci s firmou Bleskospol, 36 elektrických
prípojok pre karavany. Obrovskou pomocou pri ich realizácii
bol Ľubko Mikuláš, ktorý sa ako jediný podujal na ich sprevádzkovanie. Ďalej sme osadili nové lavičky pri ohniskách, lavičky
pri promenáde, z ktorých si hostia môžu vychutnať pohľad
na úžasnú prírodu, ktorú náš kemp ponúka. A potom kosíme,
kosíme, kosíme… :), to nám zaberá najviac času.
Popri tom organizujeme program, čo stojí tiež veľa úsilia. Na
všetko sme len dvaja.

Najviac oceňujú nočný kľud. Doba devastačných festivalov
prešla a tí najlepší a najnáročnejší hostia vyhľadávajú práve
odpočinok a kľud.

Ľudia začali vnímať Duchonku nielen ako kemp,
ale aj ako kultúrny cieľ.

Áno, v našich plánoch nemyslíme iba na kemperov, ale aj na
jednodňových návštevníkov. Aj pre nich je určený tento program. Konečne sa nám podarilo plne sprevádzkovať vysielanie
letného kina s pravidelným vysielacím časom. Organizujeme
tiež hudobné a kultúrne vystúpenia. Medzi nimi to bol aj
francúzsky akrobatický cirkus.

To znie na veľké investície.

Ak nerátame cenu našej práce, investície presiahli 30.000 eur.
A to je len kemp. K ubytovacím jednotkám sme sa ešte nedostali.

To je dosť! Aká je návratnosť?

Až niekoľko rokov. Kemp sa pekne rozbieha a cítiť to aj na
návštevnosti. Hlavne elektrické prípojky sú veľmi vyhľadávané.
Obrovský dopyt je aj na ubytovanie pre rodiny, ktoré na
Duchonke chýba. Keď sa nám toto podarí zrealizovať, bude to
fajn.
Momentálne všetko ťahá len kemp, a to pokryje iba prevádzkové náklady. Ostatné financuje stále z vlastných zdrojov.

Túto prácu musí mať človek asi naozaj rád, aby do
toho išiel.
Určite áno, bez toho by to úspech nemalo. Do každého nášho
projektu dávame srdce. Všetok svoj čas venujeme Duchonke.
Návštevníci to vnímajú a cenia si to. Aj preto začína mať kemp
stále väčšiu návštevnosť. Je to predsa NAJkrajší (zabudnutý)
kemp na Slovensku. Získať naspäť dobré meno nie je ľahké.

Aké máte ciele?

NAJ kemp na Slovensku.

Je to reálne?
Jasné.

foto P.F.
pokračovanie na str. 11
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pokračovanie zo str. 10

Áno, ich vystúpenie bolo úžasné. Povedzte nám
niečo o nich. Ako ste sa k ním dostali?

Na kultúrnom programe spolupracujeme s o.z. Nástupište 1 –
12, ktoré vedie Zuzka Godálová. Táto skupina sa skladá z artistov z ôsmych krajín, pričom jedna z tímu je Slovenka, Zuzka
Drobná (sestra slovenskej speváčky Emy Drobnej), ktorá organizovala slovenské turné a cez Nástupište 1-12 sa dostali k nám
na Duchonku.

Je ťažké zorganizovať takúto akciu?

V prvom rade nebolo ľahké zohnať adekvátne ubytovanie na
tri dni. Nakoniec sme vybavili krásnu chatu Tília, ktorá spĺňala všetky požiadavky náročných hostí. Problém číslo dva bola
strava. Spomedzi artistov boli vegáni, vegetariáni… teda dosť
špecifický jedálniček. S tým nám pomohol penzión Slniečko.
Všetky workschopy a vystúpenia boli plánované v kempe pri
novej recepcii. Príprava trvala vyše týždňa. Nakoniec z technických príčin sa vystúpenie muselo presunúť na Veľkú pláž,
čo bolo trochu naším sklamaním, lebo priestor, v ktorom bolo
vystúpenie naplánované bolo krásne.

A čo amfík?

Premietaciu techniku sme si zakúpili sami. Samotné vysielanie
filmov je pod dvoma značkami Hyza a Kofola.

A čo šport?

Mapujeme cyklotrasy nielen pre rekreačných, ale aj náročných
cyklistov. Pridávame ich na našu stránku, na ktorej si ich cyklisti
môžu stiahnuť. Aby sme tento región urobili z pohľadu turistu
ešte lákavejším, vytvorili sme prvú e-vrcholovú knihu na Slovensku.

Ako to funguje?

Letná pohoda na veľkej pláži

foto P.F.

knihy, pričom tu môže pridať aj fotku. Tento spôsob zápisu je
moderný a obľúbený.

V kempe na recepcii aj na pláži vidno mladých
v modrých tričkách a čiernych šiltovkách s logom
Nová Duchonka.
Áno, je to náš letný tím. Napriek tomu, že v súčasti je veľký
problém nájsť sezónnych zamestnancov, mali sme veľké šťastie
a našli sme tých najlepších. Naši brigádnici sú skvelí a môžeme
sa na nich spoľahnúť. Pomáhajú s každodenným chodom
služieb v kempe a starajú sa s nami o spokojnosť našich hostí.
Duchonku majú radi rovnako ako my, čo je poznať na ich
prístupe a spokojnosti našich návštevníkov.
A týmto by sme chceli Majke, Stellke, Kristínke, Nelke, Marekovi, Jančimu, Viktorovi, Máriovi a Nikolasovi poďakovať 
M. Slezák, R. Kopčová

- Keď turista alebo cyklista príde na vrchol, nájde tam tabuľku
s QR kódom, ktorú keď zosníma, presmeruje ho do aplikácie,
kde môže vložiť zápis ako do klasickej papierovej vrcholovej

Pre kynológov boli brigády v prvom polroku prioritné
Činnosť nášho klubu sme v roku 2021
začali ako vždy tréningami, brigádami
a už tradičným výstupom na Panskú
javorinu. Výstup sa konal 13. februára
počas mrazivého a jasného počasia. Za

novú klubovňu si budujú svojpomocne

foto z archívu KKP

sprievodu našich štvornohých priateľov
sme nahodili svižné tempo a o pár hodín
si už vychutnávali teplý čajík na vrchole.
V prvom polroku tohto roku sme sa
prioritne venovali brigádam, aby sme
dokončili budovu v našom areáli cvičiska. Zabrať dáva, samozrejme, aj údržba
okolia a jeho kosenie. Pevne veríme,
že v druhej časti roku práce konečne
dokončíme a budeme sa môcť prioritne
venovať výcviku.
V rámci našej činnosti sme sa podielali
tento rok aj na organizácii MDD, ktoré sa
konalo 18. 6. na miestnom futbalovom
ihrisku. 19. 6. sme zase predviedli ukážky
výcviku na MDD na salaši Podhradie.
Edukačná činnosť detí nás veľmi baví,
a preto sme vždy veľmi radi, ak nás oslovia s ukážkami psov pre deti. Deti si
psíkov môžu aj pohľadkať, alebo si sami
vyskúšať, aké je to byť figurantom na
obranách.

V závere by som už len spomenula, že
v druhej časti tohto roku chystáme aj
rôzne akcie a preteky. Pevne dúfam, že
nám všetko vyjde tak, ako má: či už ako
organizátorom alebo pretekárom. Verím,
že konečne zúročíme to, čo sme na tréningoch s našimi psami natrénovali. Tak
nám držte palce a nezabudnite nás prísť
podporiť 
Ing. M. Pistová

Z kynologických ukážok na MDD na salaši Podhradie

foto z
archívu KKP
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Obecný futbalový klub PRAŠICE
Ako sme ročník nedohrali a čakáme, či dohráme
nadchádzajúci

V poslednom článku uverejnenom v decembrových novinkách
som sa lúčil slovami, že ten ďalší už snáď nebude o zrušených
zápasoch a anulovaní tabuliek, ale o výkonoch, výsledkoch, ale
najmä úspechoch OFK Prašice.
Bohužiaľ, želanie nielen moje, ale všetkých, ktorí venujú svoj
čas a energiu futbalu v našej obci, sa opäť nenaplnilo. Druhá
vlna Covidu a najmä prijaté reštrikcie neumožnili jarnú časť
súťažného ročníka 2020 – 2021 ani len začať. Zväz a kluby
preto netrpezlivo sledovali vývoj situácie a s obavami pozerali
na kalendár, či sa po zlepšení podmienok ročník vôbec stihne
dohrať.
Až od 19. 4. bol povolený oficiálny tréningový proces pre amatérsky futbal. Oblastný futbalový zväz zároveň vyzval funkcionárov klubov a oddielov, aby v rámci uvoľnených opatrení
začali s tréningami s cieľom dostatočne pripraviť družstvá na
rozbeh všetkých súťaží zväzu v prípade rušenia ďalších obmedzení.

Výsledky súťažného ročníka anulovali

O dva týždne bolo možné začať hrať majstrovské zápasy
a začala diskusia, či vôbec má zmysel súťaže dohrať a na základe
polovičnej sezóny odvodiť postupy a zostupy celkov. S týmto polovica klubov zväzu nesúhlasila, a preto Výkonný výbor
Oblastného futbalového zväzu Topoľčany na svojom zasadnutí
dňa 17. 5. schválil anulovanie výsledkov súťažného ročníka
2020/2021 v súťažiach VI. a VII. ligy dospelých a zároveň odložil
rozhodnutie o reštarte v kategóriách U19, U15, U13 a U11
na termín 3. 6. Ani mládežnícke kategórie sa však nedohrali,
pretože už 31. 5. výbor rovnako anuloval výsledky súťažného
ročníka 2020/2021 v súťažiach mládeže: dorast U19, starší žiaci
U15, mladší žiaci U13 a prípravka U11.

Namiesto súťaže priateľské zápasy

Z tohto dôvodu zostali kluby odkázané len na tréningy,
prípadne prípravné, či priateľské zápasy. Naše A-mužstvo si takto zahralo so Závadou, Šišovom, či Haláčovcami a na hodovú
sobotu privítame Jacovce. Zúčastnili sme sa aj tradičného turnaja v Závade, kde sme obsadili tretie miesto. Prípravka sa zase
predstavila na turnaji v Jacovciach, z ktorého priniesla pohár za
pekné druhé miesto. Na trénerských postoch došlo iba k jednej
zmene, keď pri A-mužstve skončil Matúš Mrázik a v príprave
mužstvo vedie predseda klubu Edo Ďurík.

Futbalový život v okrese ohrozený

Posledný rok a pol ukázal realitu nielen nám, ale aj ďalším
klubom a urýchlil negatívny trend zániku futbalu v mnohých
obciach. Veľa hráčov prestalo futbal hrať, trénovať, našli si iné
aktivity a o návrat späť sa už ani nepokúsili. Do nového ročníka je prihlásených 14 mužstiev do 6. ligy a iba 11 do siedmej.
A povedzme si, že jedna vec je prihlásiť klub do súťaže a druhá
ju aj dohrať až do konca. A tu vidím riziko ďalšieho odhlasovania niektorých klubov, kde je situácia na hrane, ale nadšenci v týchto kluboch dúfajú, že to ešte „nejako dajú“. Uvidíme
po jeseni, ako reálne korona zasiahla do futbalového života
v okrese.

Účastníci 6. ligy v nadchádzajúcom súťažnom ročníku:
TJ Slovan Bojná
OFK Nitrianska Streda
OFK Práznovce
TJ Nemčice
OŠK Závada
OFK Veľké Ripňany
TJ ZK Urmince
TJ ŠK Radošina
OFK Krnča
TJ Slovan Veľké Bedzany
OFK Hrušovany
OFK obce Prašice
OFK Chrabrany
OFK Ludanice
Dorast hrá prvý zápas 21. 8. o 17.00 hod. s Nitrianskou Blatnicou
V tejto kategórii sa nakoniec predstaví celkovo 9 družstiev:
OFK Kovarce
TJ Nemčice
TJ Družstevník Jacovce
OFK Nitrianska Blatnica
OFK obce Prašice
OFK Ludanice
OFK Krtovce
OFK Solčany
OFK Veľké Ripňany
Starší žiaci začnú nový ročník 22. 8. o 14.00 hod. s Jacovcami.
Účastníci 4. ligy Ž U15 v nadchádzajúcom súťažnom ročníku:
OFK Krnča
TJ Slovan Bojná
OFK Tovarníky
OTJ Horné Obdokovce
OFK obce Prašice
OFK Chrabrany
OFK Veľké Ripňany
TJ Družstevník Jacovce
TJ Čeľadince
OŠK Závada
TJ Oponice
Mladší žiaci budú hrať v jednej z troch skupín, kde je 6 družstiev.
Svoj prvý zápas odohrajú doma 21. 8. o 14.00 hod. s Radošinou.
V A skupine kategórie IV.LIGA - Ž - U13 budú hrať:
TJ Slovan Bojná
TJ ŠK Radošina
TJ Družstevník Jacovce
TJ Nemčice
OFK obce Prašice
TJ ZK Urmince
Najmladší futbalisti budú hrať rovnako rozdelení do skupín
po 6 družstiev a súťažný ročník začnú na domácom ihrisku
20. 8. o 17.00 hod. s Tesármi.
V A skupine kategórie prípravka – U11 nastúpia:
TJ Slovan Bojná
OFK Tesáre
TJ Družstevník Jacovce
FC Topoľčany B
OFK obce Prašice
TJ Slovan Veľké Bedzany
Mgr. M. Režo

Nový súťažný ročník otvorí naše A-mužstvo 8. 8. o 17.30 hod.
na domácom ihrisku s Práznovcami.
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Životné jubileá
Január
Zdenko Remeň
Dušan Pista
Ľubomíra Hrutková
Eva Grznárová
Anna Heldiová
Margita Michalková
Oľga Matejovičová
Jolana Macková

Jaroslava Ďuráková
Daniela Grznárová
Mgr. Tatiana Palušová
Pavel Pastor
Daniel Petráš
Viktória Munková
Johana Laciková
Anton Pokus
František Boháčik

Február
Ivan Halaj
Martin Dojčár
Václav Mališ
Anna Režová
Ing. Štefan Uhlár
Michal Janček
Július Lacika

Apríl
Vladimír Zdychavský
Janka Labudová
JUDr. Vladimír Kapusta
Viktória Grznárová
Marta Laciková

Marec
Jana Herdová

Máj
Mgr. Miloš Mik
Bc. Mgr. Andrea Krumpárová

Jana Pistová
Ľubica Psotná
Karol Vestenický
Ivan Delič
Jana Kišacová
Augustín Kišac
Jozef Košec

Oprava zastávky
Od začiatku leta sa začala postupná rekonštrukcia autobusových zastávok, ktoré sa nachádzajú pozdĺž cesty medzi Prašicami
a Lesnou správou na Duchonke. Opravné práce vykonáva Ing.
Bystrík Hrutka a sú financované
z vlastných nákladov obce. Ako
prvá bola obnovená zastávka pri
odbočke k hrádzi na Duchonke
(viď fotky).
Rekonštrukcie zastávok umiestnených na území obce budú financované zo zdrojov Integrovaného
regionálneho operačného programu.
S. Dojčárová

Jún
Eva Keptúnová
Peter Grežďo
Miroslav Lednický
Andrea Tomková
Norbert Ďuriš
Ľuboš Galbavý
Bc. Mgr. Mária Čiešková
Helena Pokusová
Stanislava Gergelová
Bc. Ľudmila Kilianová
Paulína Pokusová

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme!

Narodili sa
Linda Kmeťová
Liam Helbich
Marek Baláž
Júlia Novotná

Matúš Kováčik
Andrej Bartek
Gabriel Fridrich
Lucas Fridrich

Jasmína Pagáčová
Julianna Matúšková
Michal Šimune
Richard Ondruš

Autobusová zastávka pred obnovou

foto B.H.

... a po obnove

foto B.H.

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

Navždy nás opustili
Oľga Novotná, 75 r.
Hedviga Kišacová, 80 r.
Peter Kilian, 72 r.
Jozef Zachar, 76 r.
Imrich Šimon, 95 r.
Ivan Kišac, 59 r.

Viktor Pokus, 88 r.
Zuzana Palušová, 59 r.
Monika Malinová, 34 r.
Jaromír Okša, 56 r.
Alžbeta Deličová, 81 r.
Vladimír Čavojský, 63 r.

Ján Šulek, 79 r.
Oľga Nereďházska, 66 r.
Michal Krúpa, 75 r.
Marta Zelísková, 72 r.
Michal Barta, 87 r.

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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