
Všetci ľudia svetom blúdia,
málokto má všetkých doma.
A preto si vymysleli také sviatky,
aby každý zablúdenec trafil spiatky.
Aby každý, koho stále cesta láka,
spomenul si, že ho niekto niekde čaká.

Ľubomír Feldek

Vážení spoluobčania,
úprimne a  zo srdca Vám ďakujem za Vaše hlasy, 
ktoré ste mi odovzdali v komunálnych voľbách. Dôveru, ktorú 
som od Vás dostala, je pre mňa zaväzujúca a zároveň povzbu-
dzujúca. Uvedomujem si vážnosť poslania, na ktoré som sa 
podujala. Zo všetkých síl sa budem usilovať kráčať so slušnos-
ťou, čestnosťou, zodpovednosťou, pracovitosťou a každoden-
nou ochotou pomáhať. Prajem si, aby sme v spolupráci s no-
vozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva pokračovali 
v  realizácii začatých projektov a  ďalej zveľaďovali našu obec. 
Mojou snahou bude vytvoriť pre všetkých občanov čo najlep-
šie podmienky pre pokojný a radostný život.

K  tomu nám všetkým prajem hlavne pevné zdra-
vie, šťastie, veľa síl, lásky, dobrých nápadov a cieľa-
vedomých predsavzatí.

Stojíme na prahu najkrajších sviatkov v roku. Opäť 
sú tu Vianoce – čas radosti, veselosti…
Tento čarovný čas milujú nielen naši najmenší, kto-
rí čakajú od Ježiška vytúžené darčeky.
Všetci si vychutnávame pokojnú atmosféru do-
mova, v  ktorom vládne pocit bezpečia a  pohody. 

Obdobie rozsvieteného stromčeka s  vôňou ihličia, vianočné-
ho pečiva a milých spomienok na detstvo a na naše tradície, 
ktoré si odovzdávame z  pokolenia na pokolenie, aby celkom 
nezanikli. Snažme sa v tomto vianočnom čase pomáhať a byť 
nablízku všetkým, ktorí to potrebujú. Nemusia to byť len hmot-
né dary. K tomu, aby sme niekomu pomohli alebo ho potešili, 
stačí i vľúdne a láskavé slovo. Aj o tom sú Vianoce.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok Vám 
všetkým želá novozvolená starostka obce, novozvolení poslan-
ci obecného zastupiteľstva a pracovníci obecného úradu.

Mgr. Karin Šimková, starostka obce
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Nové obecné zastupiteľstvo so starostkou obce zľava: Tomáš Naňo, Jozef Šimon, Mgr. Martin Režo, Regína Štefkovičová, Mgr. Karin Šimková, Peter Detko, Juraj Martinček, MUDr. Adrián Aschengeschvantner.
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Po dvanástich rokoch vystriedala Eriku 
Nemešovú vo funkcii starostky obce ví-
ťazka komunálnych volieb 2022 v Praši-
ciach Mgr. Karin Šimková. Udialo sa tak 
na ustanovujúcom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva 28. novembra v zasadacej 
miestnosti obecného úradu.

Zložením sľubu a prijatím obecných in-
sígnií sa novou starostkou Prašíc na vo-
lebné obdobie rokov 2022 – 2026 stala 
doslova následníčka tej predchádzajú-
cej, nakoľko matku vystriedala dcéra.
Spolu s  ňou zložili sľub novozvole-
ní poslanci obecného zastupiteľstva: 
MUDr. Adrián Aschengeschvantner, 
Mgr. Martin Režo, Tomáš Naňo, Regína 
Štefkovičová, Juraj Martinček, Jozef Ši-
mon, Peter Detko. Menovací dekrét si 
prevzali z  rúk predsedníčky volebnej 
komisie Eleonóry Šimuneovej. Za zá-
stupcu starostky bol menovaný MUDr. 
Adrián Aschengeschvantner a funkciou 
sobášiaceho poslanca bol poverený 
Mgr. Martin Režo. Následne boli zvolené 
komisie, pracujúce pri obecnom zastu-
piteľstve:
1. Komisia výstavby, životného pro-

stredia a  územného plánovania  – 
predseda Jozef Šimon, členovia  – 
Juraj Novotný, Marek Máliš, Mgr. 
Ladislav Paluš, Jozef Kišac

2. Komisia pre ochranu verejného 
poriadku  – predseda Juraj Martin-
ček, členovia – Mgr. Martin Režo, Mgr. 
Jana Režová, Silvia Labudová, Patrik 
Štefkovič, Iveta Štefkovičová

3. Komisia kultúry a vzdelávania mlá-
deže  – predsedníčka Regína Štef-
kovičová, členovia  – Mária Novot-
ná, Ing. Kristína Šmatláková, Marcel 
Vaňo, Drahoslava Dolinková, Mgr. Re-
náta Miková, Mgr. Jana Režová, Jana 
Štefkovičová, Mgr. Lýdia Marková

4. Komisia športu  – predseda Mgr. 
Martin Režo, členovia – Juraj Martin-
ček, Jozef Šimon, Peter Detko, MUDr. 
Adrián Aschengeschvantner, Bc. Má-
ria Zachar, Peter Duchoslav

5. Osobitná komisia verejného záuj-
mu – predseda Tomáš Naňo, členovia 
Peter Detko a Regína Štefkovičová

V  závere ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva nová starost-
ka udelila Cenu starostky obce Prašice 
a ďakovný list Drahoslave Dolinkovej za 
dlhoročnú pedagogickú prácu v oblasti 
vzdelávania a výchovy mladej generácie 
pri príležitosti jej odchodu do dôchodku 
po 47 odpracovaných rokoch v  mater-
skej škole.

S. Dojčárová

Dňa 30. 6. 2022 poslanci:
Schválili:
• rozpočtové opatrenie č. VIII/2022
• návrh Záverečného účtu obce Prašice výrokom:,celoročné 

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“
• krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 122.896,38 

EUR prebytkom bežného rozpočtu
• použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 235.452,97 EUR.
• návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Prašice na II. polrok 2022.
• zmluvu o  dielo na stavebné práce: “Stavebné úpravy 

a  udržiavacie práce - miestne komunikácie a  spevnené 
plochy /rekonštrukcia/ medzi obcou Prašice a spoločnos-
ťou COLAS Slovakia a.s., Orešianska 3168/7, Trnava v cel-
kovej výške 189 200,02 EUR.

• obchodné verejné súťaže – vyhodnotenie, návrhy
• žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom
• v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 
- 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Prašice takto 
: 100 % úväzok

• v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pred-
pisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 
počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Prašice : 7

• pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva obce Prašice 
konané dňa 29. októbra 2022 jeden volebný obvod, v kto-
rom sa bude voliť 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
v súlade so zákonom

Vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenie č. VII/2022
• stanovisko hlavného kontrolóra k  Návrhu Záverečnému 

účtu Obce Prašice za r. 2021
• výsledok verejného obstarávania na stavebné práce: “Sta-

vebné úpravy a udržiavacie práce - miestne komunikácie 
a spevnené plochy /rekonštrukcia/

• obchodné verejné súťaže – vyhodnotenie, návrhy

Dňa 31. 8. 2022 poslanci:
Schválili:
• rozpočtové opatrenie č. X/2022
• VZN č. 1/2022 o určení finančných prostriedkov v školách 

a školských zariadeniach zriadených obcou Prašice
• Dodatok č.1 k VZN č.7/2012 o miestnych daniach
• príspevok na stravu pre školský rok 2022/2023 deťom s tr-

valým pobytom v obci Prašice vo výške 0,1 EUR/žiak/obed
• príspevok na cestovné pre dochádzajúcich žiakov z  Du-

chonky a ulíc Novosvetská a Okšovská vo výške 0,4 EUR/
žiak/deň

• vyhlásenie verejno-obchodných súťaží na prenájom ne-
hnuteľného majetku obce Prašice

• vyhlásenie spôsobu a zámeru zámeny a predaja nehnuteľ-
ností vo vlastníctve obce Prašice

• žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom
• žiadosti nájomcu ATC o  schválenie stavebných úprav, 

oprav jestvujúcich budov, el. prípojok a rozvodov a rozší-
renie vodovodnej siete v ATC

Vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenie č. IX/2022
• správy z kontrolnej činnosti:
• 3/2022 Kontrola čerpania finančných prostriedkov na 

opravy a údržbu v Základnej škole s materskou školou za 

Z práce poslancov obecného 
zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo od posledného vydania 
Prašických noviniek zasadlo 6krát.

pokračovanie na str. 3

Bývalá a súčasná starostka obce spoločne na ustanovujúcom 
zastupiteľstve

Drahoslava Dolinková si prevzala z rúk novej starostky Cenu 
starostky obce

foto S.D.foto S.D.

foto S.D.foto S.D.

Súčasne s  komunálnymi voľbami 29. októbra 
prebiehali tento rok na Slovensku aj voľby do or-
gánov samosprávnych krajov. Voliči preto museli 
byť pri vhadzovaní obálok do volebných urien 
pozornejší. V  Prašiciach na to dohliadali členovia 
obidvoch okrskových volebných komisií.
Volebná účasť vo voľbách do orgánov samospráv-
nych krajov 2022 v Prašiciach bola nižšia ako v ko-
munálnych voľbách. Odvolilo 53,40 % voličov.
Najviac hlasov Prašičania odovzdali kandidátovi 

na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja 
(NSK) Milanovi Belicovi, doc. Ing. PhD. Na druhom 
mieste v  Prašiciach skončil celkový víťaz volieb 
predsedu NSK Branislav Becík, Ing., Phd.
Medzi kandidátmi na poslancov NSK najviac hla-
sov v Prašiciach získal nezávislý kandidát Ing. Mi-
roslav Aschengeschvantner. Kompletné výsledky 
volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022 
v Prašiciach si môžete pozrieť na www.prasice.sk.

S. Dojčárová

Nová starostka a poslanci sa ujali Nová starostka a poslanci sa ujali 
svojich funkciísvojich funkcií

Predpokladaná nižšia účasť vo voľbách do orgánov VÚC sa potvrdilaPredpokladaná nižšia účasť vo voľbách do orgánov VÚC sa potvrdila
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V  sobotu, 29. októbra si občania Slovenska volili svojich starostov,  primátorov 
a poslancov obecných a miestnych zastupiteľstiev v komunálnych voľbách 2022. 
Volebná miestnosť v  Prašiciach bola otvorená pre voličov v  kultúrnom dome od 
7.00 do 20. 00. Predsedníčkou miestnej volebnej komisie bola Eleonóra Šimuneová. 
Výsledky komunálnych volieb 2022 v Prašiciach:

VOĽBA STAROSTU OBCE PRAŠICE

Por.
číslo

Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, hnutie alebo koalícia, ktorá 
kandidáta navrhla, alebo nezávislý kandidát

Počet získaných
platných hlasov

1. Mgr. Karin Šimková nezávislá kandidátka 481

2. Peter Duchoslav nezávislý kandidát 372

3. Peter Novotný nezávislý kandidát 72

4. Jozef Kišac nezávislý kandidát 67

5. Pavol Suchoň Slovenská národná strana 26

Za starostku obce Prašice na funkčné obdobie rokov 2022  – 2026 bola zvolená 

Mgr. Karin Šimková.

VOĽBA POSLANCOV DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PRAŠICE NA 
FUNKČNÉ OBDOBIE ROKOV 2022 - 2026
Por.
číslo

Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, hnutie alebo koalícia, ktorá 
kandidáta navrhla, alebo nezávislý kandidát

Počet získaných
platných hlasov

1. MUDr. Adrián Aschen- 
geschvantner

nezávislý kandidát 668

2. Mgr. Martin Režo nezávislý kandidát 367

3. Tomáš Naňo nezávislý kandidát 362

4. Regína Štefkovičová nezávislá kandidátka 348

5. Juraj Martinček nezávislý kandidát 338

6. Jozef Šimon SMER – sociálna demokracia 331

7. Peter Detko nezávislý kandidát 307

8. Ing. Bystrík Hrutka nezávislý kandidát 278

9. Martin Petrus nezávislý kandidát 232

10. Ing. Martin Streďanský nezávislý kandidát 225

11. Michal Janega nezávislý kandidát 219

12. Juraj Novotný nezávislý kandidát 205

13. Jozef Kišac nezávislý kandidát 199

14. Mária Bruchatá Slovenská národná strana 197

15. Pavol Zdichavský Slovenská národná strana 139

16. Ing. Pavol Bajzík Slovenská národná strana 122

17. Ing. Branislav Krasula Slovenská národná strana 116

18. Pavol Suchoň Slovenská národná strana 112

19. Štefan Pešlo Slovenská národná strana 110

20. Richard Sedlár nezávislý kandidát 110

21. Mgr. Andrea Rzepecká Slovenská národná strana 97

22. Stanislav Beňo SMER – sociálna demokracia 96

23. Mgr. Martin Kišac nezávislý kandidát 91

24. Blažena Pešlová Národná koalícia / nezávislí 
kandidáti

51

Volebná účasť v komunálnych voľbách 2022 v Prašiciach bola 61,54 %.

rok 2021
• 1/2022 Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti 

pri hospodárení a nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným 
majetkom obce za rok 2021  – inventarizácia majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce – Základná 
škola s materskou školou k 31. 12. 2021

• žiadosť ZŠsMŠ o zvýšenie čiastočnej úhrady nákladov na 
MŠ a ŠKD

• príkaz starostky obce Prašice o  vykonaní Inventarizá-
cie majetku, záväzkov a  rozdielu majetku a  záväzkov 
obce Prašice za rok 2022 v  termíne od 14.  11.  2022 do 
18. 11. 2022

• ustanovenie ústrednej inventarizačnej komisie v  zlože-
ní Erika Nemešová, Mgr. Lýdia Marková a  Ing. Katarína 
Bruchatá a  taktiež čiastkových komisií pre jednotlivé 
prevádzky

Dňa 30. 9. 2022 poslanci:
Schválili:
• žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom
• zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku vo vlast-

níctve obce Prašice
zrušili:
• uznesenie č. 324/2021 zo dňa 16. 12. 2021 v plnom znení
• uznesenie č. 431/2022 zo dňa 31. 8. 2022 v plnom znení

Dňa 20. 10. 2022 poslanci schválili:
Schválili:
• rozpočtové opatrenie č. XIII/2022
• viacročný programový rozpočet obce Prašice na rok 2023
• VZN č. 2/2022 o určení finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia
• odpis nedaňových pohľadávok z účtovníctva
• dodatok ku zmluve o dielo medzi obcou Prašice a spoloč-

nosťou Colas Slovakia a.s
• kúpnu zmluvu na nákup „Vybavenie pre ZŠ Prašice – kniž-

ničný fond“ so spoločnosťou Škola.sk, s.r.o.
• odpredaj pozemkov žiadateľom
• prevod - zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

obce Prašice
• udelenie „Ceny starostky obce Prašice“ pre učiteľku MŠ 

Prašice Drahoslavu Dolinkovú pri príležitosti odchodu do 
starobného dôchodku a finančný dar pre ňu vo výške 500 
EUR

Vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenie č. XI/2022 a XII/2022
• viacročný programový rozpočet obce Prašice na roky 

2024,2025
• stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu 

na rok 2023 a roky 2024 a 2025
• správu nezávislého audítora z  auditu konsolidovanej úč-

tovnej závierky za rok 2021
• správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a  jej vý-

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

Dňa 10. 11. 2022 poslanci schválili:
Schválili:
• rozpočtové opatrenie č. XIV/2022
• zápis do Obecnej kroniky Prašice pre roky 2017 a 2018
• odpredaj pozemkov žiadateľom
• zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku vo vlast-

níctve obce Prašice

Šiestym zasadnutím bolo Ustanovujúce zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva 28. 11. 2022, o ktorom je podrobne písane 
v samostatnom článku tohto čísla Prašických noviniek.

Komplet zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva sú 
zverejnené na www.prasice.sk.

pokračovanie zo str. 2 Výsledky komunálnych volieb 2022 v PrašiciachVýsledky komunálnych volieb 2022 v Prašiciach
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Od augusta 2022 do začiatku decembra museli občania Prašíc 
a obzvlášť vodiči strpieť obmedzenia v cestnej premávke z dô-
vodu rekonštrukcie chodníkov a spevnených plôch na niekto-
rých uliciach. Jednalo sa o chodníky na uliciach Nemečkovská 
cesta a 1. mája od obecného úradu po „Krčmu u Draka“, celú 
Cintorínsku ulicu, spevnenú plochu pod domom smútku, pred 
garážou záchrannej zdravotnej služby vedľa požiarnej zbrojni-

ce a čiastočne aj cestu vedúcu k táboru Duchonkaland.
Verejné obstarávanie na rekonštrukčné práce vyhrala a rekon-
štrukciu vykonala firma COLAS Slovakia a.s., celkové náklady 
boli vyčíslené na sumu 207 732,34 Eur s DPH. Túto sumu uhra-
dila obec z vlastných finančných zdrojov.

S. Dojčárová

Obec investovala do opravy chodníkov a ciestObec investovala do opravy chodníkov a ciest

Chodník na Ulici 1. mája pred rekonštrukciou

Cintorínska ulica pred rekonštrukciou

Parkovisko pod domom smútku pre rekonštrukciou

Začiatok chodníka na Nemečkovskej ceste pred rekonštrukciou

Chodník na Ulici 1. mája po rekonštrukcii

Cintorínska ulica po rekonštrukcii

Parkovisko pod domom smútku po rekonštrukcii

Začiatok chodníka na Nemečkovskej ceste po rekonštrukcii
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Poďakovanie za úrodu sa tento rok konalo 25. septembra. Interiér 
i exteriér Kostola sv. Jakuba sa opäť obliekol do sviatočného šatu 
vďaka fantázii a šikovným rukám našich žien, ale i mužov. 25. roč-
ník výstavy obrazov zo semien a plodov, ale i vonkajšie výtvory 
zručných občanov Prašíc si získali obdiv všetkých, ktorí navštívili 
kostol od konca septembra do dušičiek.
Slávnostnú sv. omšu s poďakovaním za úrodu sprevádzali spevác-
ky zbor Malé Hoste a Folklórna skupina Prašičan, ktorá po skonče-
ní omše zaspievala veriacim ľudové piesne aj pri vonkajšom oltári. 
Pohostenie pre veriacich pripravili členky jednoty dôchodcov.
Na príprave 25. ročníka výstavy sa podieľali: Drahoslava Dolinko-
vá, Renáta Raučinová, Ján Raučina, Ing. Kristína Šmatláková, Pavol 
Minarovič, Alexandra Kovačiková, Ľubomír Lacika, Helena Palušo-
vá, Ľubica Štullerová, 
Mária Rybanská, Eva 
Naňová, Mária Dova-
lová, Ernestína Grež-
ďová, Pavlína Krajčí-
ková, Jozef Naštický, 
Daniela Kovačiková, 
Zuzana Palušová, 
Helena Klobučníková. 
Fotky zo slávnostnej 
omše si môžete po-
zrieť na www.prasice.
sk.

S. Dojčárová
K poďakovaniu za úrodu patria obetné dary, prinášajú 
ich členky FS Prašičan

Opäť po roku sa do malebného prostre-
dia na brehu Duchonky vrátili milovníci 
starých, ale zato elegantných motoro-
vých tátošov. 14. ročník Veteránov na 
Duchonke privítal svojich účastníkov 20. 
augusta 2022 pod zamračenou oblohou. 
Avšak na tvárach majiteľov nablýskaných 
miláčikov ste mráčika nevideli.
Do cieľa prvej zastávky spanilej jazdy 
v  Topoľčanoch kolónu zdravili vysmia-

ti občania, ktorí 
boli „odmenení“ 
hlukom starých 
motorov, typickou 
čuchovou arómou 
a  dymovým efek-
tom spáleného 
benzínu a  neob-
vyklým zvukovým 

burácaním športového vozidla  – Audi 
Sport Quattro S1.
Po 1,5 hodinovej prestávke, spestrenej 
návštevou Tríbečského múzea, kde pre 
„retro návštevníkov“ bola nainštalovaná 
retro výstava, sa kolóna pohla smerom 
do Urminiec. A nie jednou trasou, rovno 
dvomi. Veď prečo to nesťažiť organizáto-
rom, keď sa to dá?

Predsa len sa účastníci dostali na ná-
mestie v  Urminciach, kde na nich poč-
kalo chutné pohostenie a cena starostu 
pre jedno vozidlo a jednu motorku. Prvé 
dažďové kvapky odštartovali záverečnú 
jazdu účastníkov naspäť na Duchonku. 
A hoci sa v nej nekúpali, mokrí boli. Niko-
mu však nevadilo pár dažďových kvapiek 
na kapote či na klobúku. Pamätná foto-
grafia a darček na rozlúčku pre každú po-
sádku boli záverečnou bodkou ako vždy 
úspešného zrazu Veterány na Duchonke.
Podujatie finančne podporil Nitriansky 
samosprávny kraj a veľkú pomoc pri za-
bezpečovaní plynulosti jazdy poskytli za-
mestnanci firmy MOTOR BOX Topoľčany.

S. Dojčárová

Veterány sa na Duchonku vrátili 14-ty krátVeterány sa na Duchonku vrátili 14-ty krát

Výstava má už 25 rokovVýstava má už 25 rokov

Výzdobu na fotografii v areáli kostola 
pripravili Renáta a Ján Raučinovci

Dievčatá zo speváckeho zboru Malé Hoste

Účastníčky Veteránov na Duchonke počas výstavy v Topoľčanoch

Veterány na Duchonke 2022

foto P. F.foto P. F. foto M. B.foto M. B.

foto S.D.foto S.D.

foto S.D.foto S.D.foto S.D.foto S.D.
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Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším obec 
Prašice pripravila pre seniorov spoločenské 
posedenie s  kultúrnym programom a  po-
hostením. Konalo sa 16. októbra od 15.00 
hod. v kultúrnom dome. V programe vystú-
pila skupina Duo Relax, ktorej zakladateľom 
je vdp. Štefan Kováč Adamov. Naposledy 
z pozície starostky obce sa občanom priho-
vorila Erika Nemešová, ktorá v blížiacich sa 
komunálnych voľbách na túto funkciu ne-
kandidovala.
Pohostenie pre dôchodcov pripravil býva-
lý poslanec obecného zastupiteľstva Pavol 
Lacika so svojím tímom. Pred programom 
si dôchodcovia mohli v  kultúrnom dome 
vyzdvihnúť poukážky v hodnote 5 Eur, kto-
ré im obec vydáva každý rok pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším.

S. Dojčárová

Mikuláša sa predsa dočkali aj prašické 
deti. Síce prišiel medzi nás neskôr a bez 
svojich povestných rozprávkových saní 
(vymenil ich za obytný karavan), ale Pra-
šice neobišiel, a to aj napriek vytrvalému 
dažďu. Práve preto sa stretnutie s  ním 
narýchlo premiestnilo do kultúrneho 
domu.
Po pol hodine čakania, básničiek a pesni-
čiek v podaní malých detských interpre-
tov a  po pár pohárikoch chutného via-
nočného punču od našich dôchodkýň sa 
konečne zjavili. Najprv čert, dvaja anjeli, 
a nakoniec aj Mikuláš. Veru, mali čo robiť, 
aby plný kultúrny dom počúval ich via-
nočný príbeh.
A  konečne sa deti dočkali svojich slad-
kých balíkov. Naši hostia neodmietli ani 
spoločné fotenie a  na záver sa Mikulá-

šovi na tretí raz podarilo rozsvietiť strom 
nie len v kultúrnom dome, ale aj vianoč-

ný strom pred obecným úradom. Vzácna 
návšteva nakoniec všetkým popriala po-
žehnané Vianoce a už jej nebolo.
Bolo to prvé podujatie, ktoré sa kona-
lo pod záštitou novej starostky obce 
a  na organizácii pracovali členovia no-
vej komisie kultúry. Okrem nich podali 
pomocnú ruku v  podobe sponzorstva: 
firma TOP-in s.r.o. Topoľčany, Autoservis 
Lacika, Pekáreň Bahna, Bufet u Mišky na 
Duchonke, poslanci Pavol Lacika (bý-
valý) a  Regína Štefkovičová, zlatníctvo 
Goldway Topoľčany, Mgr. Ladislav Paluš, 
cukrárenská výroba Caramella, Pizza 
Jolly, obchod Mixík, kvetinárstvo Iveta 
Chmelárová, kamenárstvo Július Lacika, 
Bar Burger restaurant a  predajňa rozlič-
ného tovaru DOBA. Všetkým sponzorom 
úprimne ďakujeme.

S. Dojčárová

Starostka sa posledný krát prihovorila občanomStarostka sa posledný krát prihovorila občanom

Dážď ho neodradil, vymenil sane a prišielDážď ho neodradil, vymenil sane a prišiel

Mikuláš s čertom a anjelmi pozdravili deti v kultúrnom dome

Aj takto sme čakali na Mikuláša

Erika Nemešová sa z pozície starostky posled-
ný krát prihovorila občanom 16. októbra. Duo Relax zahralo a zaspievalo našim seniorom

foto D. D.foto D. D.

foto S.D.foto S.D.

foto I. Š.foto I. Š.

foto I. Š.foto I. Š.
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V  súčasnej dobe internetových preda-
jov je pre šoférov kuriérskych spoloč-
ností ťažkým orieškom doručiť zásielku 
adresátovi v  čase, ktorý mu vyhovuje. 
Preto je veľkou výhodou mať v  takej 
obci, ako sú Prašice, zásielkovňu, kde 
si občania môžu vyzdvihnúť zásielku 
po návrate z práce, alebo aj cez víkend, 

ak je výdajné miesto otvorené. Túto 
službu poskytuje od marca tohto roku 
obchod s  drogériou a  textilom Mixík 
v  centre obce. Od polovice decembra 
sa dostupnosť občanov k svojim zásiel-
kam ešte zjednodušila.
Riaditeľstvo spoločnosti Coop Jednota 
po dohode so zásielkovou spoločnos-
ťou Packeta vybudovalo vedľa super-
marketu v  Prašiciach nové výdajné 
miesto so Z-boxom, ktoré bude klien-
tom k dispozícii 24 hodín a 7 dní v týžd-
ni. Podľa slov obchodného oddelenia 
spoločnosti Packeta je nové výdajné 
miesto funkčné od 12. decembra. Ostá-
va ešte osadiť zábradlie. To podľa vy-
jadrenia vedenia Coop Jednota bude 
osadené v najbližších dňoch.

S. Dojčárová

Pripravujeme pre vás divadelné predstavenie: „Sex noci svätojánskej“ od autorov 
W. Allena a  J. Fischera v  podaní členov Mestského divadla Trenčín. Dynamickú 
a rozmarnú komédiu si môžete pozrieť 22. marca 2023 o 18.00 hod. v Kultúrnom 
dome Prašice. Vstupné: 10,– EUR. Vstupenky budú v predaji od začiatku februára 
v  obecnej knižnici. Viac o  predstavení na: https://www.mdtn.sk/production/w-al-
len-j-fischer-sex-noci-svatojanskej

Zásielkové služby Zásielkové služby 
v Prašiciach sú do-v Prašiciach sú do-
stupnejšiestupnejšie

Pozývame vás do divadlaPozývame vás do divadla

Nová zásielkovňa pri supermarkete 
COOP Jednota v Prašiciach

Zásielkovú službu poskytuje aj obchod Mixík

foto S.D.foto S.D.

foto S.D.foto S.D.

Prajeme vám

Redakcia Prašických novin
iek

krásne

2023
Vianocea úspešný rok
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Milí priatelia!
Od pradávna krásu zimy symbolizujú 
snehové vločky. Keď padnú na našu kra-
jinu a hlavne dedinku, kde žijeme, sú ich 
miliardy a pritom každá z nich je originá-
lom. Beloba snehu, ktorá nám v  tomto 
roku zatiaľ chýba, prikrýva naše domy, 
ulice, chotáre, lesy i celú prírodu čistotou, 
ktorá zakrýva všetko, čo je pod snehom. 
Biely sneh i  štipľavý mráz sú symbolom 
zimného času, ktorý je naozaj krásny.
Duchovnú krásu zimnej dobe dávajú 
kresťanské sviatky Vianoc. Deň narode-
nia Pána v  Betleheme je prenášaný do 
všetkých našich chrámov a kresťanských 
rodín. Vianoce, svojím posolstvom prí-
chodu Spasiteľa, ešte viac zvýrazňujú 
krásu zimy a záver občianskeho roka.
Keď uvažujem o  týchto nádherných 
sviatkoch príchodu Božej lásky k  nám, 
v  duchu sa v  predstavách vraciam do 
obdobia detstva. Sprítomňujem si nád-
herný Štedrý večer s  mamou a  otcom 
i  súrodencami v  rodine. Boli to Vianoce 
navonok skromné, ale vnútorne úžas-
ne bohaté. Boli bohaté na naše vrúcne 
vzťahy, úctu a  pocit bezpečia. Keď sme 
detskými očkami uvideli rozžiarený via-
nočný stromček s betlehemom pod ním, 
naozaj nebo zostúpilo k nám.

Ešte jedny Vianoce mám v živej pamäti. 
To som bol už dávno dospelý. Na fare 
som sám slávil štedrú večeru, lebo traja 
osamelí ľudia, ktorí mali prísť na večeru 
ochoreli a neprišli. Po večeri som sa v at-
mosfére vianočnej snehovej idylky pre-
chádzal po obci. Zastal som pri jednom 
dome a  vedel som, že je v  ňom ležiaci 
a  ťažko chorý mladý muž. V  stúpil som 
dnu a  našiel som ho driemať. Keď ma 
spozoroval, nebol veľmi nadšený z toho 
čo vidí, lebo kňaz v  jeho dome bolo asi 
to posledné, čo by si bol želal pod strom-
ček. Posadil som sa a dali sme sa do reči. 
Zistil som, že ešte nevečeral, lebo sestra 
žijúca vo vedľajšej dedine neprišla. Tak 
som sa vrátil na faru a zo štedrej večere 
som mu zabalil a  priniesol aj s  malým 
darčekom. Veľa toho nezjedol, lebo ne-
mohol. Bol som u neho až do polnočnej 
svätej omše. Prezradím vám, že tak nate-
šeného človeka som už dávno nevidel. 
Srdečne sa so mnou rozprával, hovoril mi 
o celom svojom živote a ja som len počú-
val a počúval. Keď dokončil svoj životný 
román, požiadal ma, či by som ho mohol 
vyspovedať.
Po polnočnej svätej omši som mu pri-
niesol eucharistiu, vyslúžil mu sviatosti 
aj s  pomazaním chorých a  s  vrúcnym 

stisnutím ruky som ho uistil, že na Božie 
narodenie popoludní prídem. Ešte mi 
stihol povedať: „Dôstojný pán, urobili ste 
mi najkrajšie Vianoce v mojom živote.“ To 
bolo posledné, čo mi povedal, lebo do 
rána šťastný, spokojný a  zmierený s  Bo-
hom zomrel. Azda v srdci pochopil, že už 
nič krajšie a šťastnejšie na zemi nezažije, 
a  tak sa s  blaženým pocitom a  duchov-
ným zážitkom odobral na cestu do več-
nosti.
Milí priatelia, zdá sa vám, že som vám na 
Vianoce rozpovedal smutný príbeh? Nie! 
Je to príbeh veselý, lebo mal šťastný ko-
niec ľudského tepla a  najmä narodenia 
Jezuliatka v ľudskom srdci. Dotyčný muž 
zomrel s  otvoreným náručím pre naro-
deného Pána, ktorý o  sebe povedal: „Ja 
som živý chlieb, ktorý zostúpil z  neba. 
Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na-
veky“ (Jn 6, 51).
Predstaviteľom našich troch obcí i miest-
nej samospráve, duchovnému otcovi 
farnosti, deťom, mládeži aj seniorom 
a všetkým obyvateľom Prašíc, Nemečiek 
i Tvrdomestíc zo srdca želám požehnané 
Vianoce, lásku a porozumenie v rodinách 
aj šťastný Nový rok 2023.

PhDr. Dr. Štefan Kováč Adamov, 
výpomocný duchovný na dôchodku

Najkrajšie Vianoce



9

Ambulancia Termín dovolenky zastupuje
Detská obvodná lekárka / MUDr. Miriam Chmelárová 27. 12.–30. 12. 2022 MUDr. Čaradská, Topoľčany
Obvodný lekár pre dospelých / MUDr. Igor Hupka 27. 12.–30. 12. 2022 MUDr. Víglaský / Jacovce
Zubná lekárka / MUDr. Miroslava Mikušová 21. 12. 2022 – 9. 1. 2023 podľa rozpisu / pod tabuľkou
Lekáreň otvorená počas všetkých pracovných dní

UPOZORNENIE
Počas dovolenky vo vašej zubnej ambulancii počas predvianočných a vianočných dní, bolestivých pacientov ošetria le-
kári podľa nasledovného rozpisu: Bolestiví pacienti budú ošetrení v čase od 7,30 do 15,00 hod.

Dátum Meno lekára Adresa pracoviska
19. 12. 2022 MUDr. Gerlachová Viera 5.základ.škola, ul. Gogoľova, Topoľčany

MUDr. Rada Miroslav st. ul. Továrnická 1716/36,Topoľčany-3 Dent
20. 12. 2022 MUDr. Mokoš Pavol ul. Mieru 1328/22, Topoľčany

MUDr. Ferenčíková Beáta ul. Pilská 10, Topoľčany /pri Decodome/
21. 12. 2022 MDDr. Michálková Petra Piešťanská 39, ZS Radošina

MUDr. Rusnáková Martina Muškátová 527/519, ZS Veľké Ripňany
22. 12. 2022 MUDr. Dudová Eva Piešťanská 39, OZS Radošina

MDDr. Tobiášová Medová Katarína ul. Čs. Armády 1457, Topoľčany
23. 12. 2022 MUDr. Čaradský Martin ul. P. Adámiho 2885 Topoľčany/Jednota/

MUDr. Tobiáš František, ml. ul. Čs. Armády 1457, Topoľčany-Tobimed
27. 12. 2022 MUDr. Vörösváryová Monika Škultétyho 4720/2A, Topoľčany

MUDr. Meluš Márius Továrnická 1115/24, Topoľčany/Cristal Dent/
28. 12. 2022 MUDr. Vörösváry Luboš Škultétyho 4720/2A, Topoľčany

MUDr. Rada Miroslav, ml. ul. Továrnická 1716/36,Topoľčany-3 Dent
29. 12. 2022 MUDr. Zadňančin Tomáš SOU Obchodné, T. Vansovej 2, Topoľčany

MUDr. Stolár Branislav J. Kráľa 4869/12, Colorhouse – Topoľčany
30. 12. 2022 MDDr. Belica Tomáš OZS Kovarce 159

Dr. Tarasovych Liubomyr/u Dr.Otrubného Svätoplukova 4993/1B,TO
02. 01. 2023 MDDr. Reisenauer Adriána Továrnická 1115/24, Topoľčany/Cristal Dent/

MDDr. Stolár Juraj J. Kráľa 4869/12, Colorhouse - Topoľčany
03. 01. 2023 MUDr. Bandurová Miriam ul M.Rázusa 4, Topoľčany

MUDr. Gerlachovová Jana Puškinova 1439, Topoľčany
04. 01. 2023 MUDr. Bandura Andrej ul M.Rázusa 4, Topoľčany

MUDr. Gregorová Slavomíra Obvodné ZS Urmince
05. 01. 2023 Dr. Kozák Stanislav ul. 17.novembra 1300/14, Topoľčany

MUDr. Čačiková Mária Hviezdoslavova 54, OZS Solčany

Upozornenie:
Podľa nariadenia hlavného hygienika SR a hlavného odborníka MZ SR pre zubné lekárstvo v súvislosti s ochorením COVID -19 
musia byť dodržané nasledovné hygienicko-epidemiologické opatrenia:
1, Pacient v čakárni a pri vstupe do amb. musí mať na tvári respirátor / pripadne rúško/
2, Pacient pri vstupe do čakárne si dezinfikuje ruky dezinf. prípravkom
3, Pacient vypíše anamnestický dotazník
4. V čakárni odporúčame maximálne 4 pacientov

V sobotu, nedeľu a vo sviatok je zubná pohotovosť v Nitre ul. Špitálska č.6, v čase od 8,00 do 13,00 hod.
Zubné RTG pracovisko V-DENT ul. 17. novembra 1300 Poliklinika Topoľčany bude pracovať: 19. 12. , 2O.12., 21. 12. , 26. 12. , 
27. 12. , 28. 12. ,29. 12. 2022 a 2. 1. ,3. 1. , 4. 1. a 5. 1. 2023. v čase od 7:30 do 12:30 hod.

Rozpis pohotovostných služieb a usmernení schválil: MUDr. Július Ladický, Prezident RKZL Nitra

Pozor na dovolenku v zdravotnom strediskuPozor na dovolenku v zdravotnom stredisku

Rozpis pohotovostných služieb zubných ambulanciiRozpis pohotovostných služieb zubných ambulancii



10

Po troch rokoch covidovej pandémie, prerušovaného pre-
zenčného učenia nahradzovaného dištančným, nosenia 
rúšok, s čím súviselo tiež zákaz spievania na hodinách hu-
dobnej výchovy, cvičenia na hodinách telesnej výchovy 
a tiež zhromažďovania sa, sa tento školský rok začal úplne 
normálne, príhovorom riaditeľa školy a  starostky obce na 
školskom dvore, návštevou rodičov prvákov v ich novej vy-
zdobenej triede, možnosťou zapojiť deti do rôznych súťaží, 
nie iba online a  tiež organizovaním výletov, exkurzií, náv-
števou divadiel a organizovaním kultúrnych podujatí.
V minulom školskom roku sa s nami rozlúčilo 25 deviatakov, 
v tom novom 2022/2023 sme prijali jednu triedu prvákov 
v počte 23 s triednou učiteľkou Mgr. Renátou Aschenges-
chvantnerovou. V  5.A  je triednym učiteľom Mgr. Rastislav 
Prochádzka. V ostatných triedach triednictvo zostalo v ne-
zmenenej podobe.
Konečne sa nám podarilo v  tomto polroku dokončiť roz-
behnuté projekty, a tak sme dali do prevádzky novú počí-
tačovú učebňu a tiež ukončili projekt školskej knižnice, kde 
sme okrem nábytku a  počítačov dostali tiež nový knižný 
fond.
Vyučovanie sme spríjemnili zážitkovým učením a  tak sa 
žiaci 5. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie „Zabudnuté 
remeslá“, žiaci 7. a 8. ročníka exkurzie vo Viedni a žiaci 3. roč-
níka navštívili hvezdáreň a planetárium v Hlohovci. V rámci 
zapojenia našej školy do projektu Zelená škola všetci žiaci 
navštívili dotrieďovací dvor v Topoľčanoch, kde sa dozve-
deli nové informácie o fungovaní tejto organizácie a náplni 
práce jej zamestnancov. Tiež sme organizovali rôzne kultúr-
ne akcie ako bolo stretnutie s našimi dôchodcami – býva-
lými zamestnancami školy a škôlky, imatrikulácia prvákov. 
V  rámci Európskeho dňa jazykov žiaci druhého stupňa 
čítali rozprávky prvostupniarom v anglickom jazyku. Škol-
ská knižnica prezentovala svoje knižné tituly – knihy Astrid 
Lingrenovej a tak jednotlivé triedy navštevovala Pipi Dlhá 
Pančucha / Nina Okšová 6.A/ i so svojimi kamarátmi a zo-
znamovala deti s jej knižkami.
V  novembri naši žiaci navštívili divadelné predstavenia  – 
muzikál Smoliari, organizovaný súkromným konzervató-
riom Dezidera Kardoša, a  divadlo Jozefa Gregora Tajov-
ského vo Zvolene s  vystúpením Zázračná cesta králika 
Eduarda. Na hodinách telesnej výchovy sme sa zapojili do 
projektu Moduly, prostredníctvom neho žiaci absolvovali 
jeden blok výučby karate – sebaobrana a pokračujú ďalším 
blokom zameraným na správne držanie tela – cvičenia na 
rovnú chrbticu. Okrem toho sme sa v októbri zamerali na 
mesiac zdravej výživy a svoju lásku k zvieratkám sme pre-
javili na výstavke domácich zvieratiek – našich maznáčikov, 
s ktorými sa deti mohli popýšiť v škole medzi spolužiakmi.
Život v našej škole je pestrý a rozmanitý. Snažíme sa žiakov 
motivovať a utvrdzovať v  tom, že škola nie je len klasické 
vyučovanie, ale aj prostredníctvom zážitkov sa veľa naučia 
a skúsia. Začal mesiac december a my nezabúdame na naše 
slovenské zvyky a  tradície. Začali sme spievaním kolied, 
vyrábaním adventných vencov, či nácvikom vianočného 
programu na divadelnom krúžku. Cez projekt sme deťom 
zakúpili nové kroje, krpce a kostýmy na fašiangovú slávnosť 
a divadelné predstavenia. Ale o tom už v ďalšom polroku.

Mgr. R. Miková

Konečne klasický školský rok!Konečne klasický školský rok!
Exkurzia v dotrieďovacom dvore v Topoľčanoch

Výučba karate - sebaobrana v ZŠ

Veľkým zážitkom bola exkurzia vo Viedni

Návšteva hvezdárne v Hlohovci

foto A.Š.foto A.Š.

foto A.Š.foto A.Š.

foto A.Š.foto A.Š.

foto A.Š.foto A.Š.
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V  novom školskom roku 
2022/23 sa 5.  9.  2022 
otvorili brány materskej 
školy (MŠ) pre 70 detí, 
z ktorých 24 detí prišlo do 
materskej školy po prvý 
krát. Okrem rozjasnených 
tváričiek detí, sme priví-
tali v  našej škôlke novú 
pani učiteľku Bc. Petru 
Vančovú, študentku štvr-
tého ročníka UKF v Nitre, 
odbor predškolská a  ele-
mentárna pedagogika. 
Keďže pani učiteľka Peťka v našej škôlke 
absolvovala aj pedagogickú prax ako 
študentka Strednej pedagogickej školy 
v  Topoľčanoch, tešili sme sa na mladú, 
milú kolegyňu a jej láskavý prístup k de-
ťom, ktorým si ich hneď získala.
Už od septembra žije naša trojtriedna MŠ 
životom plným aktivít a atraktívnych ak-
cií popretkávaných hojne environmen-
tálnou výchovou, nakoľko naša MŠ je 
zameraná na ochranu a poznávanie prí-
rody a životného prostredia. Na jeseň hý-
rila pestrými farbami mnohých výtvorov. 
S  deťmi sme ich zhotovovali z  vlastno-
ručne nazbieraných prírodnín. Aj rodičia 
sa zapojili do tvorivej dielne pod názvom 
„ Jeseň, pani bohatá“ a naša škôlka sa za 
okamih premenila na farebné jesenné 
kráľovstvo.
Našich najmenších už od malička vedie-
me k úcte k starším ľudom, preto horeli 
nedočkavosťou, keď v  mesiaci október 
pri príležitosti mesiaca úcty k  starším 
mohli potešiť srdiečka babičiek a  de-
duškov z  domova dôchodcov krásnym 
kultúrnym programom a  obdarovať ich 
zhotoveným darčekom. Príjemným pre-
kvapením bola pozvánka zo ZŠ, kde sa 
konala akcia „Deň zvierat“, ktoré si deti 
so záujmom do sýtosti prezerali. Získali 
tak veľa nových poznatkov, ktoré sme 
potom spracovali vo vzdelávacích akti-
vitách počas celého týždňa. November 
nám spestrilo divadielko Babadlo, ktoré 
navštívilo našu MŠ a zahralo deťom roz-
právku „Kráľ drozdia brada“, kde sa deti 
okrem sledovania pútavého deja stali 
jeho účastníkmi, čo v nich zanechalo hl-
boký umelecký zážitok.
Na prelome mesiaca november a  de-
cember sme interiér škôlky zaodeli do 
zimného šatu. Naše šikovné učiteľky 
zorganizovali „ Vianočný bazár“ s  ručne 
vyrobenými výrobkami, ktoré si rodičia 
môžu zakúpiť za ľubovoľný príspevok 
do našej škôlkarskej pokladničky. Vďaka 

tomu získame finančné 
prostriedky na divadel-
né predstavenie pre deti. 
Veľká vďaka patrí všet-
kým deťom, učiteľkám 
a  hlavne rodičom. Všetci 
sa totiž pričinili šikovnými 
rukami o  to, aby boli vý-
tvory atraktívne. Hoci Via-
nočný bazár bude trvať 
celý december, už teraz 
sa tešíme z jeho úspechu.
Predvianočný čas sa nesie 
v  znamení sviatočnej ná-

lady i v našej škôlke. Očká detí rozsvietil 
vianočný stromček a  príchod Mikuláša, 

kde sa miešala radosť z darčekov i obavy 
z rohatého čerta. Čaká nás ešte obľúbe-
né pečenie medovníkov, štedrá veče-
ra a  besiedka s  rodičmi pri vianočnom 
stromčeku. Dúfame, že sa nám podarí 
tieto akcie s  deťmi zrealizovať, pretože 
máme vysokú chorobnosť a preto si naj-
viac zo všetkého prajeme veľa, veľa zdra-
via, aby sme sa v materskej škole mohli 
tešiť zo vzájomnej prítomnosti aj budúci 
kalendárny rok.
Krásne a  pokojné Vianoce želáme všet-
kým ľudom dobrej vôle.

D. Priesolová

V materskej škole je nová učiteľkaV materskej škole je nová učiteľka

Mikuláš zavítal aj medzi škôlkarov

Deti navštívili výstavu v Kostole sv. Jakuba

Takto sa tešili naše deti z babieho leta

foto archív MŠfoto archív MŠ

foto archív MŠfoto archív MŠ

foto archív MŠfoto archív MŠ

Nová učiteľka v materskej škole 
Bc. Petra Vančová
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20. októbra členovia JDS Prašice zorgani-
zovali športový deň, na ktorý boli pozva-
ní súťažiaci z  JDS zo Závady a  Jacoviec 
a zo Zväzu vojakov SR – klub Topoľčany. 
Súťažili sme bez rozdielu kategórií v chy-
taní rybičiek, v  streľbe zo vzduchovky, 
v  hádzaní šípok a  v  streľbe na florbalo-
vú bránku. Súťaže sa konali v kultúrnom 
dome v Prašiciach, kde súťažiacich priví-
tala starostka obce Erika Nemešová. Ria-
denie strelieb a vyhodnotenie výsledkov 
strelieb zabezpečil Vladimír Režo. Roz-
hodcom pri chytaní rybičiek bol Jozef 
Grežďo z JDS Prašice, pri hádzaní šípok 
Ing. Štefan Bariak, pri streľbe na florba-
lovú bránku Ing. Štefan Šuník zo Zväzu 
vojakov SR – klub Topoľčany.
V  jednotlivých súťažiach sa umiestnili 
súťažiaci takto:

Súťaž o najlepšieho florbalového strelca
1.miesto: Ján Poliačik– ZVSR  – klub To-
poľčany
2.miesto: Maria Rybanská – JDS Prašice
3.miesto: Mária Palušová – JDS Prašice
Súťaž v hádzaní šípok
1.miesto: Mária Rybanská – JDS Prašice
2.miesto: Jozef Vančo – JDS Jacovce
3.miesto: Mária Palušová – JDS Prašice
Súťaž v chytaní rybičiek
1.miesto: Jozef Rybanský – JDS – Prašice

2.miesto: Jozef Vančo  – JDS Jacovce, 
ZVSR – klub Topoľčany
3.miesto: Jozef Kučerka – ZVSR – klub To-
poľčany
Súťaž v streľbe zo vzduchovky
1.miesto: Dominik Čerman – JDS Jacovce
2.miesto: Miroslav Geleta – ZVSR – klub 
Topoľčany
3.miesto: Štefan Bariak – JDS Prašice
Starostka obce Erika Nemešová odo-
vzdala víťazom diplomy. Na záver si súťa-
žiaci pochutili na dobrom obede, kávič-
ke a  zákuskoch, ktoré pripravili členky 
JDS Prašice Mária Novotná, Hedviga 
Novotná, Helena Grežďová, Oľga Okšo-
vá, Elena Palušová, Ernestína Grežďová 
a Eva Naňová.

Ing. Š. Bariak

10 členov nášho klubu dôchodcov sa 
27. augusta zúčastnilo relaxačného dňa 
na Duchonke, ktorý organizoval Zväz 
vojakov SR – klub Topoľčany. Na začiatku 
stretnutia sme spolu so starostkou obce 
Prašice, Eriku Nemešovou, položili veniec 
k pomníku SNP na Duchonke.

Súťažili sme v petangu, v streľbe na flor-
balovú bránku a  v  hádzaní krúžkov na 
cieľ. Z nášho klubu sa najviac darilo Pav-
lovi Vančovi, ktorý vyhral súťaž v hádzaní 
krúžkov na cieľ, v  súťaži o  najlepšieho 
florbalového strelca obsadil 2. miesto 
a  v  petangu spolu s  Lýdiou Vančovou 

obsadili 4. miesto. Predseda klubu Zväzu 
vojakov odovzdal výhercom v  jednot-
livých súťažiach diplomy. Na poludnie 
sme sa naobedovali v  reštaurácii Malá 
Breza.

Ing. Š Bariak

O tom, že naši seniori nesedia 
doma so založenými rukami 
svedčí aj množstvo aktivít, 
ktorých sa zúčastnili a ku kto-
rým prispeli svojou obetavou 
prácou v II. polroku tohto roka.
V  septembri sme v  krásnom 
prostredí kúpeľov Poľný Ke-
sov zregenerovali svoje sily. 
Už tradične navštevujeme DNI 
ZELÁ v  Stupave, kedy sme sa 
zároveň zastavili v  pútnickom 
mieste v Marianke.
Niektorí naši členovia sa zú-
častnili týždenných pobytov 
v  kúpeľoch Sliač, Číž a  Barde-
jov.
Koncom septembra sa konalo 
v kostole sv. Jakuba už 25. vý-
ročie poďakovania za úrodu, na 
ktorom sa každoročne podieľa-
jú aj naše šikovné členky.
Pred blížiacimi sa vianočný-
mi sviatkami sme sa zame-
rali na vyčistenie a  výzdobu 

okolia nášho klubu v  budove 
požiarnej zbrojnice a  inštalo-
vanie adventného venca na 
priestranstve pri kostole. Naše 
mikulášske posedenie bolo 
vďaka heligónkam Štefana Ko-
váča a  manželov Ľuba a  Gitky 
Lacikovcov veľmi príjemné 
a  veselé. Počas neho bola vy-
svätená drevorezba Ľuba Laci-
ku, ktorá je umiestnená v klube 
dôchodcov.

Na základe pozvania starostu obce Žabokreky nad Nitrou, 
Cyrila Cabadaja, sa naše družstvo v zložení Pavol Vančo, 
Lýdia Vančová a  Marta Bariaková zúčastnilo 15.októbra 
súťaže v petangu pri príležitosti otvorenia nového petan-
gového ihriska. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev. Okrem 
nás družstvo JDS Ostratice, JDS Žabokreky nad Nitrou, 
dve družstvá JDS Hradište a družstvo Zväzu vojakov SR - 
klub Topľčany. Dosiahnuté výsledky: 1.miesto JDS Prašice, 
2.miesto JDS Žabokreky nad Nitrou a 3.miesto Hradište. 
Marta Bariaková bola vyhodnotená ako najlepšia hráčka 
turnaja. Počas celej súťaže bolo pripravené občerstvenie 
a na záver sa podával guľáš.

Ing. Š. Bariak

Vyskúšali si streľbu aj rybačkuVyskúšali si streľbu aj rybačku

Aktívny relax s vojakmi DuchonkeAktívny relax s vojakmi Duchonke

Ruku k dielu sme priložili Ruku k dielu sme priložili 
aj v tomto polrokuaj v tomto polroku

Naši seniori víťazmi turnaja Naši seniori víťazmi turnaja 
v petanguv petangu

Sústredený Jozef Rybanský pri streľbe zo vzduchovky

Návšteva podujatia Dni zelá v Stupave
Víťazné družstvo z Prašíc so starostom obce 
Žabokreky nad Nitrou

foto S.D.foto S.D.

foto J.B.foto J.B.foto Š.B.foto Š.B.

pokračovanie na str. 13
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Nie je novinkou, že Duchonka sa stáva 
celoročnou destináciou a  obľúbeným 
cieľom výletov.
Tak ako minulý rok, tak aj tento budeme 
mať Obľúbenú kaviarničku otvorenú aj 
počas celej zimy, aby ste sa mohli zahriať 
teplým punčom alebo kávičkou. Pribudli 
pohodlné kožušiny na sedenia a v mínu-
sových teplotách aj vyhrievaná terasa ❄
🎤
A ako novinku máme Vianočnú poštu 📩.
Nakreslite, napíšte, čo by ste si na Viano-
ce priali a prineste v obálke do schránky 
na Obľúbenej. Poštu pravidelne prepo-
sielame Ježiškovi ☃
A čo máme celkovo nové na Duchonke?
Tento rok sa nám podarilo vyčistiť malú 
pláž od náletových drevín, vyrovnať te-
rén zemnou frézou a vysiať trávu. Aktu-
álne je z malej pláže opäť pekná lúka kde 
by malo pribudnúť ešte ihrisko pre deti.
V  kempe sme na vlastné náklady zre-
konštruovali schátranú budovu bývalej 
práčovne a  vybudovali tam multifunkč-
ný priestor s naozaj štýlovými toaletami 
s umyvárňou, práčovňou pre návštevní-
kov kempu, sprchy a zastrešená kuchyn-
ka kde budú môcť prečkať naši hostia aj 
horšie jesenné počasie.
Obľúbená kaviarnička sa tešila počas ce-
lého roka vašej návštevnosti, preto sme 
rozšírili zónu okolo nej o pekné sedenia. 
Začali sme organizovať nedeľné koncer-
ty živých kapiel k  poobednej kávičke, 
ktoré ste si veľmi rýchlo obľúbili.
Momentálne prechádza zmenou aj ná-
mestíčko pred kempom, ktoré bude po 
dokončení pôsobiť reprezentatívnym 
dojmom. Bude tam cyklopoint, kde sa 
bude nachádzať stojan s náradím, cyklo-
mapa s  trasami, ktoré tvoríme my sami, 
nabíjačky na elektrobicykle a  voda na 
oplach bicyklov po návrate z  hory. Pre-
robili sme aj starú chatu vedľa recepcie 

ktorá by mala časom plniť účel infocen-
tra po zriadení centrálneho rezervačné-
ho systému pre chatovú oblasť.
Postupne čistíme priestor od rôznych 
schátraných budov, ako napríklad video 
bunky, ktoré pôsobili pre návštevníkov 
odpudzujúco.
Tieto všetky zmeny vnímajú návštevníci 
veľmi pozitívne, a aj preto sa Duchonka 
opäť teší veľkej obľube.
A čo vnímajú naši návštevníci najpozitív-
nejšie? Nočný kľud. Ten sa v kempe prís-
ne dodržuje, a preto prichádza stále viac 
návštevníkov aj zo zahraničia. Dnes ľudia 
nevyhľadávajú hlasné party a „opijáše“, 
ale odpočinok v  neporušenej prírode 
s dobrými službami. A to u nás dostanú. 
To je aj jeden z  dôvodov prečo sme sa 
tento rok zaradili do prvej desiatky naj-
lepších kempov na Slovensku. Sme radi 
že našou prácou zviditeľňujeme obec 
Prašice a celú rekreačnú oblasť v dobrom 
svetle a to aj v spolupráci s našou novou 
starostkou Karin Šimkovou. Miroslav a Regina, Nová Duchonka

Pomáhali sme aj pri stretnutí 
Mikuláša s prašickými deťmi 
9. decembra, ktoré sa pre 
nepriaznivé počasie kona-
lo v  kultúrnom dome. Náš 
punč pre deti i  dospelých 
si pochvaľovali nie len naši 
občania, ale chutil aj čertovi 
s Mikulášom.
S  blížiacim sa koncom roka 
prajem všetkým seniorom 
a ich rodinám krásne vianoč-
né sviatky a šťastný Nový rok.
M. Novotná, predsedníčka JDS Prašice

Duchonka je v prvej desiatke najlepších kempovDuchonka je v prvej desiatke najlepších kempov

Členovia JDS Prašice opäť vyzdo-
bili obecný adventný veniecMikulášske posedenie v klube dôchodcov aj s veselou heligonkou foto Š.B.foto Š.B.foto M. N.foto M. N.

pokračovanie zo str. 12

Jesenná pohoda pri obľúbenej 
kaviarničke na Duchonke

Aj takýmito fotkami láka Nová Duchonka svojich návštevníkov

foto P. F.foto P. F.

foto P. F.foto P. F.
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Leto sme ako klub odštartovali ukážkami 
výcviku psov pre okolitú verejnosť. Vidieť 
ste nás mohli počas letných prázdnin 
v  obciach Šišov, Solčianky, Hajná Nová 
Ves, Závada, Duchonka a  samozrejme 
v domácich Prašiciach. V polovici augus-
ta sme si ešte stihli odskočiť na sústrede-
nie do Martina, kde sme si kvalitne zatré-
novali v  spolupráci s  domácim klubom, 
ktorý nás hostil.
Ešte v  júli zložila naša členka Barbora 
Kapusňáková so sučkou Alessiou, kto-
rá je z  jej vlastného odchovu, nemeckú 
skúšku Wesenstest. Alessia je okrem 
športu veľmi úspešná aj na výstavách.
20. augusta sme sa vybrali do Chabenca 
na branný viacboj kynológov, kde si Ve-
ronika Dingová a Denis Matušniak vybo-
jovali so svojimi psami druhé miesta.
Na septembrových Pretekoch prašických 
kynológov náš predseda Peter Detko 
s Nathanom obsadil 2. miesto a Adriana 
Matušniaková si so svojou sučkou vybo-
jovala 3. priečku.
Ďalšie úspechy zaznamenala Lenka Hor-
niaková so svojimi psami Nelom a Ozym 
z Petrovho dvora, s ktorými zložila vrcho-
lové skúšky športovej kynológie SVV2 
a IGP3.
Začiatkom novembra zložil Peter Detko 
so svojím psom Nathanom z  Petrovho 
dvora skúšku SVV1.
Za mrazivého počasia 5. novembra sa 
naši členovia zúčastnili branných prete-
kov v  obci Dvorníky, odkiaľ si Veronika 
Dingová s Brunom a Tomáš Florek s Azzy 
odniesli 2. miesta. Jozef Paták a Veronika 
Hrehová s  Bobim si odniesli 3. miesto. 

Celkovým víťazom pretekov sa stala 
Adriana Matušniaková.
O  deň neskôr Barbora Kapusňaková 
s Alessiou Barolly Slovakia a Jozef Hudok 
s Leom zložili skúšku BH/VT v Pobedime.
Za každou jednou zloženou skúškou 
a  vyhratým pretekom sú hodiny driny 
strávené na cvičisku za každého počasia. 
Preto všetkým úspešným srdečne gra-

tulujeme. V  neposlednom rade nás ne-
skutočne teší, že sme v poslednom čase 
zaznamenali záujem a  angažovanosť 
mládeže v našom klube. Vytvoril sa super 
kolektív mládežníkov, z  ktorých veríme, 
že rastie nová generácia klubu 

Ing. M. Pistová

Rastie nám nová generáciaRastie nám nová generácia

OFK Prašice / Podarí sa dorastencom husársky kúsok?OFK Prašice / Podarí sa dorastencom husársky kúsok?

Preteky prašických kynológov - spoločný nástup súťažiacich

Kynológovia pravidelne pomáhajú PPD so zbieraním kameňov na poliach

foto archív KKPfoto archív KKP

foto archív KKPfoto archív KKP

U11
Jesennú časť nového ročníka 2022 – 2023 začala kategória U11 
koncom augusta, kedy sa pripojili nové deti a trénovalo zhruba 
25 malých futbalistov a futbalistiek. V septembri a októbri však 
potrápila družstvo zvýšená chorobnosť, ktorá podstatným 
spôsobom ovplyvnila viaceré zápasy v náš neprospech. V zá-
vere jesennej časti nastalo zlepšenie, vyhrali sme 4 zápasy po 
sebe, čo naznačilo pozitívny trend. Veríme, že sa nám ho podarí 
potvrdiť aj na jar.

1 OFK Tovarníky 8 7 0 1 80:19 21

2 TJ Slovan Bojná 8 6 0 2 63:31 18

3 OFK Tesáre 8 6 0 2 58:21 18

4 OFK obce Prašice 8 4 0 4 46:58 12

5 OFK Krnča 8 4 0 4 48:36 12

6 TJ Slovan Krušovce 8 3 1 4 41:61 10

7 FC Topoľčany B 8 3 0 5 69:41 9

8 TJ Slovan Veľké Bedzany 8 2 1 5 24:39 7

9 TJ Nemmčice 8 0 0 8 12:137 0

U13
Po jeseni sú naši mladší žiaci v strede tabuľky, pretože z ôsmich 
zápasov presnú polovicu vyhrali a zvyšnú prehrali. To spôsobi-
lo, že v jarnej časti budú bojovať v skupine o siedme miesto, aj 
keď očakávania boli vyššie. Dôvodom je užší káder v tejto ka-
tegórii a slabší výkonnostný posun. Potešilo nás štvrté miesto 
na zimnom halovom turnaji za účasti 10 celkov, kde sa ukázali 
dobré trendy, ktoré treba využiť v ďalšom pôsobení.

1 TJ Slovan Bojná 8 8 0 0 74:6 24

2 OFK Tesáre 8 6 0 2 44:9 18

3 OFK obce Prašice 8 4 0 4 37:29 12

4 OŠK Závada 8 1 1 6 5:65 4

5 OFK Nitrianska Blatnica 8 0 1 7 6:57 1
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U15
Vďaka veľmi dobrej účasti na tréningoch a  viditeľnej snahe 
hráčov zlepšovať sa, sme dosiahli veľmi dobré postavenie 
v tabuľke po jeseni. V zápasoch vydávajú hráči zo seba všetko 
a tímový duch je naša najväčšia devíza. Veríme, že na takomto 
zdravom základe môžeme na jar stavať.

1 TJ Čeľadince 9 9 0 0 72:4 27

2 OFK Veľké Ripňany 9 7 1 1 57:10 22

3 TJ Slovan Preseľany 9 7 1 1 34:3 22

4 OFK obce Prašice 9 5 0 4 25:29 15

5 OTJ Horné Obdokovce 9 5 0 4 37:10 15

6 OFK Tovarníky 9 4 0 5 22:25 12

7 TJ Nemčice 9 3 0 6 16:45 9

8 TJ Družstevník Jacovce 9 3 0 6 27:25 9

9 TJ Oponice 9 1 0 8 4:64 3

10 OFK Tesáre 9 0 0 9 5:57 0

U19
Dorast je po jesennej časti na výbornom druhom mieste. 
Chlapci majú sebavedomie a  kvalitu. Škoda, že tréningová 
účasť je slabšia, inak by výkonnostne ešte podrástli. Na jar si 
trúfame na súperov a veríme, že sa nám podarí husársky kúsok, 
nestratíme bod a súťaž vyhráme.

1 OFK Ludanice 6 5 0 1 23:6 15

2 OFK Solčany 6 4 1 1 30:6 13

3 OFK obce Prašice 6 4 1 1 34:13 13

4 OFK Veľké Ripňany 6 3 1 2 20:11 10

5 OFK Tovarníky 6 2 0 4 13:23 6

6 OFK CHRABRANY 6 1 1 4 12:12 4

7 TJ Zlatý Klas Urmince 6 0 0 6 2:63 0

A-čko
Začiatok sezóny bol po výmene trénera ako na hojdačke, prišlo 
viacero nových hráčov, zapracovali sme štyroch dorastencov 

a hráči si musia na seba zvyknúť. V niektorých zápasoch nám 
chýbal ten kúsok športového šťastia, inokedy nás prekvapili 
rozhodnutia arbitra. Všetky tieto faktory spolu nás stáli lepšie 
postavenie v tabuľke. V jarnej časti bude potrebné z úvodu za-
brať, aby sme sa vyhli prípadným záchranárskym prácam. Verí-
me, že nás povzbudia fanúšikovia, ktorí si na jeseň našli v hoj-
nejšom počte opäť cestu na náš štadión.

1 TJ Slovan Preseľany 13 11 1 1 37:10 34

2 TJ Slovan Bojná 13 9 1 3 52:14 28

3 TJ - ŠK Radošina 13 8 3 2 62:17 27

4 OFK Veľké Ripňany 13 8 0 5 35:25 24

5 OFK Krnča 13 7 1 5 25:17 22

6 TJ Slovan Veľké Bedzany 13 7 1 5 30:27 22

7 TJ Nemčice 13 6 2 5 21:20 20

8 OŠK Závada 13 5 2 6 29:27 17

9 OFK Práznovce 13 5 1 7 22:38 16

10 OFK Nitrianska Streda 13 4 3 6 29:43 15

11 OFK obce Prašice 13 3 3 7 21:33 12

12 TJ Zlatý Klas Urmince 13 3 2 8 24:44 11

13 OFK Kovarce 13 2 4 7 17:49 10

14 OFK CHRABRANY 13 0 2 11 9:49 2

Futbal sa však hrá aj v zime a už od konca novembra sa v telo-
cvični rozbehla Prašická miniliga, ktorá každú sobotu od tretej 
ponúka výborný, emóciami nabitý sálový futbal.
https://www.facebook.com/search/top?q=pra%C5%A1ic-
k%C3%A1%20miniliga

Vidieť môžete tak hráčov z nášho, ako aj z iných mužstiev okre-
su, ale napríklad aj našich dorastencov, ktorí si postavili vlastný 
tím. Príďte sa počas zimných podvečerov pozrieť na trošku iný, 
ale rovnako zaujímavý futbal!

Mgr. M. Režo

OFK pripravil pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov zábavné popoludnie na konci letných prázdnin foto M.J.foto M.J.



Životné jubileá
Júl

Jozef Bartek
Róbert Beniak

Božena Ondrušíková
Jaroslava Piknová

Vladimír Kmeť
Lýdia Chmelárová
Oľga Tomancová
Justína Okšová

August
Janka Dorušiaková
Markéta Mališová

Alica Tlstá

Ľubomír Plesník
Ernest Šimon

Ladislav Grznár
Ľubica Košíková
Gizela Hrudková

September
Mgr. Katarína 

Dřízhalová
Beáta Podolcová
Zuzana Palušová
Iveta Chmelárová

Pavel Kupka
Mgr. Boris Vlčko

Eva Grznárová
Miloš Kováčik
Ladislav Paluš

Božena Pilátová
Lýdia Zdichavská

Otília Okšová

Október
Mgr. Monika 
Páleníková

Ľubomír Grznár
Lýdia Miková

Beáta Vestenická
Marta Macková

Daniel Kišac
Emília Bartoníková
Vojtech Matejovič 
najstarší občan

November
Miroslav Orel

Patrik Ondrejka
Rastislav Bajzík
Ľubomír Pokus
Albín Šimune

Terézia Grežďová
Stanislav Martinček

Paulína Laciková

December
Tatiana Lednická

Juraj Lacika
Mgr. Andrea Rzepecká

Zuzana Tomková
Jana Plesníková
Vladimír Paluš

Miroslav Grežďo
Daniela Kováčiková
Marta Michalková

Ernest Kováčik
Alžbeta Šimonová

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme!

Narodili sa
Vivien Pistová

Margaréta Dúcka
Nikolas Maďara

Jakub Grznár
Ester Uhlárová

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

Navždy nás opustili
Valéria Lukešová 86 r.
Tibor Dežerický 70 r.
Tomáš Tomka 39 r.

Stanislav Michalka 71 r.
Jozef Štefkovič 85 r.

Emil Orel 82 r.
Jozef Haluza 65 r.

Jozef Mik 68 r.
Anton Štefkovič 88 r.

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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