PRAŠICKÉ NOVINKY

PRAŠICKÉ ky
novin
rok 2009

číslo 17

zdarma

Príhovor starostu

Vážení Prašičania, milí rodáci.
Každý z nás, pokiaľ má ako sa vraví všetkých päť pohromade,
pokiaľ má aspoň trochu zdravého rozumu a vie objektívne zhodnotiť
situáciu, musí uznať, že mnohé veci nejdú len tak: „ Hop na kravu a
už je teľa. “
Za dva a pol roka som sa v mnohých veciach zorientoval. Často to
v živote tak chodí, že treba si dať navzájom šancu, čo znamená dať
priestor a čas tomu druhému. To je múdre, to je prezieravé, hodné
múdreho a prezieravého človeka. Hlupák, závistlivec a primitívny
sebec nevie dať šancu ani sebe, nieto ešte iným. Som veľmi povďačný
tým, ktorí mali a majú tú trpezlivosť spočívajúcu už v spomínanej
prezieravej múdrosti. Tým, ktorí vedia triezvym rozumom zhodnotiť
okolnosti a trpezlivo sledujú moje kroky. Nevynášajú unáhlené,
bezhlavé súdy. Lebo treba veľa vedieť, snažiť sa byť veľa a pravdivo
informovaný a až potom vyriecť názor na niečo či na niekoho. Naše
zmýšľanie, správanie a rozprávanie je našou vizitkou.
Dlhé mesiace v tejto novej polohe poslania, lebo starosta je
poslanie, tak ako kňaz, umelec alebo lekár, som sa snažil dívať
sa, počúvať, spytovať sa a vnímať. Až potom som sa odvážil
robiť prvé praktické krôčky. To je moja predstava o spôsobe
zmysluplnej, činorodej ľudskej činnosti, to je moje krédo z
niekoľkých, ktoré mám. Ako je napríklad myšlienka spisovateľa
G.J.G. Márqueza: „Človek sa na druhého môže pozerať
z hora, ale iba vtedy, ak mu chce pomôcť vstať.“
Naučil som sa a učím sa kumulovať v sebe veľa energie a
používať ju správnymi smermi v primeraných dávkach a vo viacerých
aktivitách. Ďakujem pánu Bohu za jeho lásku, s ktorou mi dáva túto
pozitívnu a tvorčiu energiu pre rodinu, dedinu, kultúrnu verejnosť,
pre spoločnosť. Pre ľudí dobrej vôle aj pre tých nešťastníkov bez
dobrej vôle. Ďakujem za to, že som obdarený schopnosťou vytvárať a
pestovať pokoj vo svojej duši. Som pokorný, ale chcem a musím byť

aj pravdivý.
Dostalo sa mi cti zúčastniť sa inaugurácie pána prezidenta
Ivana Gašparoviča. Na slávnostnej sv. omši zaznelo čítanie z listu
sv. apoštola Jakuba: „ Bratia moji, kto je medzi vami múdry a
rozumný, nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej
skromnosti. Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry, potom
sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť,
ktorá zostupuje zhora, ale pozemská, telesná a diabolská.
Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné
zlo. Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom
upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého
ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa
zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.“
Pán prezident všetkých obyvateľov Prašíc, Okšovho Mlyna a
Nového Sveta pozdravuje. Sľúbil, že nás pri nejakej slávnostnej
príležitosti rád navštívi.
A ešte na margo článku, ktorý vyšiel v týždenníku Život z 23. mája
2009.
Žijeme na tomto svete šťastlivci a nešťastlivci.
Šťastlivci, ktorí si vedia nájsť miesto v živote. V osožnej, užitočnej
práci, v zmysluplnej činnosti, v rodine, v spoločnosti, v sebe samých.
Oplývajú láskou, pokorou, bohatstvom ducha, silou myšlienky a
skutku, pokojom v duši.
Nešťastlivci, ktorí sa nedokážu ubrániť ovládaniu a manipulácii
zlým duchom, čo nikdy nič pozitívneho, užitočného, činorodého,
zmysluplného neurobili. Ktorým to tento zloduch nedovolil a
nedovolí urobiť. Zatemňuje im hlavy a mysle nadutou pýchou a
nadradenosťou. Ubíja a eliminuje ich prirodzený pozitívny talent a
schopnosti. Zatemňuje im hlavy hlúposťou, ktorá je matkou závisti.
Títo a im podobní nešťastlivci slúžia zlu a ani si to neuvedomujú. Žiaľ,
sú takí aj niektorí „mienkotvorní“ novinári, hyenisticky a arogantne
prahnúci po senzáciách za akúkoľvek cenu. Účelovým skresľovaním
skutočností vytvárajú polopravdy a klamstvá a čo je ešte horšie –
zneužívajú často osobné nešťastia a tragédie iných ľudí. Tým sa živia,
za to dostávajú „ poctivo“
zarobené peniaze. Takejto
nešťastnici som odmietol
poskytnúť
rozhovor
v
spomínanom týždenníku,
tak si na mne zgustla
sebevlastným spôsobom.
V telefonickom rozhovore
som jej povedal:
„
Nech
sa
vyjadrím
akokoľvek, vždy si to účelovo
prispôsobíte a zverejníte
Dôkazom
po
svojom.“
toho, že som mal pravdu
je aj nasledovný list, ktorý
mi poslal náš spoluobčan
Janko
Okša.
„Pani
redaktorka“ si Janka Okšu
aj s manželkou odfotila
pred obecným úradom.
pokračovanie na strane 2

Prašická farnosť má
nového kňaza. Viac na str. 3.

V MŠ Prašice pribudne nová
učiteľka. Dočítate sa na str. 5.

Pred nami sú prašické hody.
Pozvánku nájdete na str. 8.

Medzi nami je aj trojnásobný
majster Slovenska. Viac na str. 10.
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Ďakujem Ti , Janko, za súhlas, že som tento list mohol zverejniť.

agentúru. Projekt zahŕňa kompletnú rekonštrukciu verejného
osvetlenia obce Prašice v predpokladanej výške 265.500 EUR
V mene toho, čo som už povedal, ešte sa musím veľa učiť, veľa - 8 mil. Sk. Čaká sa na schválenie.
dívať, počúvať a vnímať. Ešte ma zaskočí veľa omylov. Ešte ma
Revitalizácia centra obce Prašice
čaká veľa poznávania, aby som na sklonku života odvolávajúc sa
Predpokladaná výška grantu je 830.000 EUR – 25 mil. Sk. Projekt bude
na starogréckeho ﬁlozofa Sokrata povedal: „Viem, že nič neviem.“
zahŕňať :
(Nemá to nič spoločné s prostým priznaním – som blbec.)
Keď už používam rôzne citáty a myšlienky, žiada sa mi povedať obnovu parčíkov v centre obce, rekonštrukciu a výstavbu chodníkov v
centre obce, osadenie lavičiek, vybudovanie autobusových zastávok,
známe a výstižné: „Psi brechajú a karavána ide ďalej.“
A preto predkladám prehľad väčšiny aktivít a investícií v mojom rekonštrukciu časti „Rajča” vrátane rekonštrukcie lávky. Žiadosť bude
predložená 24.8.2009.
doterajšom pôsobení.
Projekty – EÚ

Projekty – dotačné

Energetická efektívnosť vo verejných budovách
Obec Prašice v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou
Topoľčiansko dňa 18.6.2008 podala žiadosť o dotáciu na MHSR.
Predpokladané náklady projektu sú 597.490 EUR - 18 mil. Sk.
Žiadosť bola podaná na rekonštrukciu Zdravotníckeho strediska
v našej obci a zahŕňala : výmenu okien, výmenu zdravotechniky,
zateplenie obvodových múrov a strechy. Čaká sa na schválenie.

Otvorená škola – oblasť športu - 2009
Ministerstvo školstva SR - rozpočet projektu: 5.990 EUR. Žiadosť
schválená vo výške 1.700 EUR – 51.214 Sk.
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Zdravie na školách - 2009
Ministerstvo školstva SR - rozpočet projektu: 2.830 EUR. Čaká sa
na schválenie.

Elektronizácia a revitalizácia
Zvýšenie atraktivity strediska
školských knižníc - 2009
cestovného ruchu – Duchonka
Ministerstvo
školstva
SR - rozpočet projektu: 3.360 EUR. Čaká sa
Obec podala v mesiaci september 2008 žiadosť na Ministerstvo
na schválenie.
hospodárstva SR v celkovej výške 244.637 EUR - 7.369.943,22 Sk. Projekt je
ukončený.
Elektronizácia a revitalizácia
materských škôl - 2009
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou
Ministerstvo školstva SR - rozpočet projektu: 3.298 EUR. Čaká sa
školou Prašice
na schválenie.
Obec podala v mesiaci september 2008 žiadosť o nenávratný
ﬁnančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu Základnej školy
Doplnenie knižného fondu
s materskou školou Prašice vo výške 772.939 EUR - 23.285.560,60 Sk.
Obecnej knižnice Prašice - 2009
Rekonštrukcia a modernizácia zahŕňa:
Ministerstvo kultúry SR - rozpočet projektu: 1.660 EUR. Čaká sa na
zateplenie MŠ, výmenu okien MŠ, nadstavbu podkrovia MŠ (dve nové schválenie.
triedy), zateplenie ZŠ, výmenu okien ZŠ, vybudovanie bezbariérových
vstupov ako aj sociálnych zariadení, vytvorenie novej počítačovej
Internetizácia Obecnej knižnice
učebne, zabudovanie interaktívnych tabúľ do všetkých tried ZŠ,
v Prašiciach - 2009
výmenu a zateplenie strechy telocvične, výmenu okien na telocvični. Ministerstvo kultúry SR - rozpočet projektu: 2.415 EUR. Žiadosť
Projekt je schválený.
schválená vo výške 1.200 EUR – 36.151 Sk.
Premena tradičnej školy na modernú v obci Prašice
Riešenie havarijného stavu
Obec v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Prašice
podlahy telocvične ZŠ – 2009 – 1.časť
vypracovala žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok. V mesiaci január Ministerstvo školstva SR - rozpočet projektu: 100.000 EUR –
2009 bola táto žiadosť podaná na Agentúru Ministerstva školstva SR 3.mil. Sk. Žiadosť schválená vo výške 84.602 EUR – 2.548.720 Sk.
pre štrukturálne fondy EÚ.
Predpokladaná výška grantu je cca 100.000 EUR - 3 mil. Sk. Projekt
Riešenie havarijného stavu
neschválený - žiadosť budeme opakovať.
podlahy telocvične ZŠ – 2009 – 2.časť
Úrad vlády SR - rozpočet projektu: 20.000 EUR. Čaká sa na schválenie.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Prašice
Obec podala žiadosť na Slovenskú inovačnú a energetickú
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Čiastočná rekonštrukcia
verejného rozhlasu obce Prašice - 2009
Ministerstvo ﬁnancií SR - rozpočet projektu:
13.300 EUR – 400.000 Sk. Čaká sa na schválenie.

Zakúpenie krojov - 2008
Vybudovanie chodníka na ulici Nemečkovská - 2009
Nitriansky samosprávny kraj - rozpočet projektu: 332 EUR - 10.000 Sk.
Ministerstvo životného prostredia SR – Program obnovy dediny - Žiadosť schválená vo výške 332 EUR - 10.000 Sk.
rozpočet projektu: 3.500 EUR - 105.441 Sk.
Žiadosť schválená vo výške 3.500 EUR – 105.441 Sk.
Vybudovanie chodníka na ulici Nemečkovská - 2008
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR – Program
Dobudovanie chodníka na ulici Nemečkovská - 2009
obnovy dediny - rozpočet projektu: 250.000 Sk. Žiadosť neschválená
Centrum pre ﬁlantropiu - rozpočet projektu: 1.660 EUR. Čaká sa na - úspešne zopakovaná v roku 2009.
schválenie.
Vybudovanie 7 bytových jednotiek - 2008
Kanalizácia obce Prašice – 2009
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - 2.229.000 Sk
Ministerstvo životného prostredia SR – Envirofond - rozpočet dotácia + 6.171.000 Sk - Štátny fond rozvoja bývania.
projektu: 398.327 EUR - 12.000.000 Sk. Žiadosť neschválená budeme ju opakovať.
Územný plán obce Prašice – 2008
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - dotácia
Tvorivé leto pre deti z obce Prašice - 2009
194.383 Sk + 66.886 Sk vlastné zdroje.
Nitriansky samosprávny kraj - rozpočet projektu: 350 EUR – 10.544 Sk.
Žiadosť schválená vo výške 350 EUR – 10.544 Sk.
Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja - 2008
Vybudovanie 8 bytových
Obec dala vypracovať z vlastných zdrojov Program hospodárskeho a
jednotiek A+B – 2009
sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2008 – 2017. V sume 3.983 EUR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - 2.972.000 Sk
blok A dotácia + 8.917.737 Sk Štátny fond rozvoja bývania 98.652 - 120.000 Sk
EUR - 2.972.000 Sk blok B dotácia + 296.014 EUR - 8.917.737 Sk
Vybudovanie kanalizácie
Štátny fond rozvoja bývania - 632.000 Sk - vlastné zdroje
v obci Prašice - 2007
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - schválená
Rekonštrukcia komunikácie medzi obcou Prašice a obcou
dotácia 2.069.000 Sk
Tvrdomestice - 2008
Úrad vlády SR - rozpočet projektu: 33.193 EUR - 1.000.000 Sk.
Čiastočná rekonštrukcia
Žiadosť schválená vo výške 16.595 EUR - 500.000 Sk.
Domu smútku - 2007
Ministerstvo ﬁnancií SR - rozpočet projektu:10.954 EUR - 330.000
Vybudovanie multifunkčného
Sk. Žiadosť schválená vo výške 9.958 EUR + 996 EUR - 300.000 Sk
ihriska v obci Prašice - 2008
Úrad vlády SR - rozpočet projektu: 79.164 EUR - 2.384.892 Sk. + 30.000 Sk vlastné zdroje.
Žiadosť schválená vo výške 39.833 EUR – 1.200.000 Sk.
Rekonštrukcia niektorých cestných komunikácií v chatovej osade
Duchonka
Čiastočná rekonštrukcia
4.979 EUR - 150.000 Sk - ﬁnancované z vlastných zdrojov.
miestneho rozhlasu - 2008
Ministerstvo ﬁnancií SR - rozpočet projektu: 14.606 EUR - 440.000
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome
Sk. Stav žiadosti: schválenie vo výške 13.278 EUR+1.328 EUR
19.916 EUR - cca 600.000 Sk - ﬁnancované z vlastných zdrojov.
- 400.000 Sk + 40.000 Sk vlastné zdroje.
Technické zabezpečenie
8 bytových jednotiek A+B – 2008
Úrad vlády Slovenskej republiky - rozpočet projektu: 49.791 EUR 1.500.000 Sk. Žiadosť schválená vo výške 49.791 EUR - 1.500.000 Sk.
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Zakúpenie športového náradia – 2008
Nitriansky samosprávny kraj - rozpočet projektu: 166 EUR - 5.000 Sk.
Žiadosť schválená vo výške 166 EUR - 5.000 Sk.

Preinvestované ﬁnančné prostriedky
(vlastné zdroje + prostriedky z EÚ + dotácie)
2.519.888 EUR - 75.914.155 Sk

PRAŠICKÁ FARNOSŤ MÁ NOVÉHO KŇAZA
Z ustanovenia Mons. Viliama Judáka, titulárneho biskupa
nitrianskeho, bol prašickej farnosti s platnosťou od 1. júla 2009
pridelený nový kňaz, čestný dekan, farár Milan Zaujec.
Za kňaza bol vysvätený v r. 1982. Po kaplánskych rokoch
spravoval farnosť v Ochodnici na Kysuciach, neskôr v Kovarciach
a v Nitrianskych Sučanoch. Do prašickej fary prišiel po 27 rokoch
kňazskej služby. Na otázku, ako na neho zapôsobila naša fara a
farníci, odpovedal: ,,Farnosť, ako hovoria mnohí, je živá, čo je
veľmi správne. Máte peknú novú faru vďaka vdp. ThDr. Štefanovi
Kováčovi, ale i vám, obetavým farníkom. Máte krásny kostol v
Prašiciach i v Tvrdomesticiach. Tu sa dobre cíti kňaz, veriaci aj
tí, čo prídu na návštevu.“
Už 19 rokov pomáha svojmu synovi pri napĺňaní duchovného
poslania jeho matka, Aurélia Zaujecová, ktorá prišla s ním na
prašickú faru.
V rozhovore vyjadril farár Milan Zaujec nádej, že sa mu podarí
Farár Milan Zaujec so svojou matkou Auréliou Zaujecovou
zvýšiť záujem hlavne mladých ľudí o duchovné veci, ktorý podľa jeho
a sily pri vykonávaní jeho poslania a jeho matke želá, aby sa medzi
slov na Slovensku upadá.
Pánovi farárovi ďakujeme za rozhovor a prajeme mu, nech sa mu nami dobre cítila.
A. Števanková
darí napĺňať pastoračnú činnosť v Prašiciach. K tomuto vyjadreniu sa
pripája starosta obce Ľubomír Paulovič so želaním pevného zdravia
3
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OBECNÝ ÚRAD OZNAMUJE ZMENU ÚRADNÝCH HODÍN
PRE VEREJNOSŤ
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Obecný a Matričný úrad Prašice
Stavebný úrad Prašice
PONDELOK 7.00 hod. - 15.30 hod.
PONDELOK
nestránkový deň
UTOROK
nestránkový deň
UTOROK
7.00 hod. - 15.30 hod.
STREDA
7.00 hod. - 17.00 hod.
STREDA
7.00 hod. - 17.00 hod.
ŠTVRTOK nestránkový deň
ŠTVRTOK
7.00 hod. - 15.00 hod.
PIATOK
7.00 hod. - 11.30 hod.
PIATOK
nestránkový deň
Obedná prestávka 11.30 hod. - 12.00 hod.
Zmena je platná od 01.06.2009.
Podrobnejšie informácie o Obecnom úrade a obci Prašice získate na aktualizovanej webovej
stránke obce www.prasice.sk alebo priamo u zamestnancov obecného úradu.
Od 10. júla boli v priestoroch Obecnej knižnice v Prašiciach ( kultúrny dom) sprístupnené
internetové služby, ktoré môžu využívať všetci občania Prašíc za poplatok:
deti do 15 rokov zdarma
ostatní záujemci 0,10 € za hodinu.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SA V PRVOM POLROKU ZIŠLO 3- KRÁT
Na 20. riadnom zasadnutí začiatkom
marca 2009 poslanci schválili Plán práce
orgánov OZ, predaj nehnuteľností v
kat. území Prašice, súhlasili s predajom
motorového vozidla LIAZ a uložili zabezpečiť
rekonštrukciu
priekop
na
odvedenie
dažďovej vody v Okšovom Mlyne.
Na 21. riadnom zasadnutí obecné
zastupiteľstvo schválilo zápis do kroniky
obce za rok 2008 tak, ako ho predložila
kronikárka obce Jarmila Smutná a
Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní
čistoty a údržbe verejnej zelene na území
obce Prašice. Ďalej schválilo zmluvu o
zriadení záložného práva medzi obcou a
záložným veriteľom Slovenskou agentúrou
pre cestovný ruch Banská Bystrica. Obecné
zastupiteľstvo schválilo tiež členov do Rady
ZŠ a MŠ, nájomné zmluvy na prenájom
priestorov vo vlastníctve obce, a to s
Marianou Danišovou na zriadenie predajne
kvetinárstva a s Romanom Turčekom na
zriadenie reštaurácie v Centre služieb.
Mimoriadne zasadnutie 1. júla 2009
schválilo bez výhrad záverečný účet obce
za rok 2008, Všeobecne záväzné nariadenie

– Prevádzkový poriadok viacúčelového
ihriska Prašice, ktorý si budete môcť
pozrieť aj na webovej stránke obce. Ďalej
schválilo Smernicu o aplikácii zákazky s
nízkou hodnotou a stanovenie postupu
obstarávateľa pre realizáciu zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a

o zmene a doplnení niektorých zákonov
spracovanú pre obec Prašice ako verejného
obstarávateľa. Súhlasilo so znížením nájmu
v ATC Duchonka a Denného baru TURISTA
na rok 2009 pre s.r.o. Prašičan vo výške
1 EURO.
E. Nemešová

K VOLEBNÝM URNÁM PÔJDEME V TOMTO ROKU EŠTE RAZ
V tomto roku sme pristúpili k volebným
urnám už dvakrát. Prvýkrát to bolo koncom
marca a začiatkom apríla, kedy sme si
zvolili hlavu štátu. Percentuálna účasť voličov
v našej obci dosahovala viac ako 51 % a
prvenstvo získal súčasný prezident SR Ivan
Gašparovič s počtom 719 platných hlasov
získaných v II. kole prezidentských volieb,
čo je o 531 hlasov viac, ako získala jeho
protikandidátka Iveta Radičová.
Volebné miestnosti sa opäť otvorili 6.

júna pri voľbách poslancov do Európskeho
parlamentu. Voliči mali možnosť vyjadriť
svoju podporu kandidátom dvanástich
politických strán. Prvenstvo v Prašiciach
získala strana SMER - sociálna demokracia
s počtom platných hlasov 208. Na druhom
mieste skončila Ľudová strana - Hnutie
za demokratické Slovensko, ktorej voliči
odovzdali 69 platných hlasov. Tretiu pozíciu
získalo Kresťanskodemokratické hnutie s
počtom 28 platných hlasov. Počet voličov pri

týchto voľbách bol 409 z celkového počtu
1725 oprávnených voličov. Volebná účasť v
našej obci tak presiahla 23 %.
K volebným urnám sa v tomto roku ešte
vrátime. Pred nami sú voľby predsedov a
poslancov vyšších územných celkov (VÚC),
ktorých oﬁciálny termín bol vyhlásený na 14.
novembra. Informácie o blížiacich sa voľbách
budú zverejnené aj na všetkých informačných
tabuliach a webovej stránke našej obce.
S. Dojčárová
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PRAŠICKÉ NOVINKY

ŠKOLA OSLAVUJE 50. NARODENINY
1.
septembra
2009
budova
základnej školy dovŕši 50 rokov svojej
existencie. Pri tejto príležitosti sa 11.
septembra bude konať veľká oslava jej
narodenín v Kultúrnom dome Prašice.
Na oslavách budete mať možnosť
stretnúť sa so svojimi bývalými a
terajšími učiteľmi a spolužiakmi, ktorí
v našej škole počas jej 50 – ročného
trvania pôsobili. V dopoludňajších
hodinách sa pozvaní hostia stretnú
v obradnej sieni obecného úradu.
O 15.00 hod. žiaci školy všetkých

prítomných privítajú pestrým kultúrnym
programom a od 19.00 hod. bude oslava
pokračovať spoločenským večerom v
tanečnej sále kultúrneho domu. Všetci
bývalí žiaci, ale i priatelia našej školy
sú na oslave srdečne vítaní. K prvým
gratulantom sa pripája starosta obce:
„Srdečne ti blahoželám k tvojim okrúhlym
narodeninám, moja milá škola a želám
veľa múdrych učiteľov a úspešných
absolventov. Tvoj prvý prváčik spred
päťdesiatich rokov, Ľubo Paulovič.”
R. Miková

DOPRAVNÁ VÝCHOVA OPÄŤ V ŠKOLÁCH
Aj napriek tomu, že dopravné ihriská
nám chátrajú a nie sú peniaze na ich
rekonštrukciu, dopravná výchova sa opäť
vracia do škôl. Je to nevyhnutné hlavne z
hľadiska bezpečnosti a správania sa detí na
cestných komunikáciách. Nasvedčujú tomu i
štatistiky, ktoré nás varujú a upozorňujú na
zvýšenú úmrtnosť detí na cestách, hlavne
počas letných prázdnin. V našej škole máme
zriadený i dopravný krúžok pod vedením
p. uč. Mikovej, ktorého štyria členovia
- Barbora Bruchatá, Kristína Bruchatá,
Adrián Pokus a Marek Červený sa zúčastnili
okresnej dopravnej súťaže v Topoľčanoch,
organizovanej Dopravným inšpektorátom
mesta Topoľčany, na ktorej spomínaní žiaci
ako súťažné družstvo obsadili 4.miesto.
Žiačka Barbora Bruchatá bola vyhodnotená

Testy, dopravné značky, križovatky,
riešenie mimoriadnych dopravných situácií,
skladanie puzzlí s dopravnou značkou,
údržba bicykla a jazda na bicykli cez
prekážky boli disciplínami, ktoré preverili
vedomosti a zručnosti 70-tich detí. Tí
najlepší získali preukaz bicyklistu a CDnahrávku „ S Martinom na cestách“.
Súťaž mala u detí veľký úspech, preto
veríme, že deti budú dopravnej výchove
venovať pozornosť aj v budúcom školskom
roku, aby mohli poraziť tohtoročných
ako súťažiaca s najmenším počtom víťazov a hlavne zdokonaliť sa v pravidlách
trestných bodov.
cestnej premávky, čím dosiahneme ich
Keďže sa okresnej dopravnej súťaže mohli bezpečnejšie správanie sa na cestách.
zúčastniť len štyria a aj ostatní žiaci si chceli
vyskúšať svoje znalosti a zručnosti, obdobnú
R. Miková
súťaž sme si zorganizovali i v našej škole.

V MATERSKEJ ŠKOLE PRIBUDNE NOVÁ UČITEĽKA
Po tridsaťjeden
rokoch odpracovaných
v Materskej škole (MŠ)
Prašice odchádza na
„zaslúžený odpočinok“
zástupkyňa riaditeľa
pre MŠ Alena Števanková.
Svoju učiteľskú prax
odštartovala v Malých
Dvoranoch
v
roku
Alena Števanková
1971, v roku 1975
prestúpila do MŠ Jacovce, kde zotrvala 3
roky a v roku 1978, po ukončení materskej
dovolenky, nastúpila v MŠ Prašice. Na otázku
- čo jej z celého obdobia najviac utkvelo v
pamäti, odpovedala: „ Bolo toho veľa a
nedá sa hneď len tak vybrať to najlepšie.
Ale pre mňa veľmi veľa znamenal deň,
kedy sa škôlka presťahovala z pôvodných
priestorov ZŠ do nových, terajších. Bolo to
pre nás učiteľky ako nová dávka energie
a elánu. Deti mali konečne svoj priestor
pre hru, vlastný dvor s pieskoviskom a
preliezkami. V pôvodných priestoroch sme
museli byť úplne ticho, pretože naše triedy
boli v susedstve s triedami, kde sa učili
školáci. Tak isto nám tam chýbalo ihrisko
a na pravidelné prechádzky sme museli
chodiť cez hlavnú ulicu, čo bolo veľmi
náročné.“
Od roku 2005 prevzala „ pani učiteľka
Alenka“, ako ju volali všetky deti, funkciu
zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ, ktorú
vykonávala až do konca pracovného pomeru.

Odchod do dôchodku znamená pre
niektorých ľudí stratu motivácie alebo
množstvo nevyužitého času. Pre Alenu
Števankovú je to však obdobie, na ktoré sa
už veľmi teší, pretože sa bude môcť naplno
venovať rodine a svojim záľubám. Celému
pracovnému kolektívu MŠ Prašice odkazuje:
„ Prajem Vám, aby ste sa mali lepšie a
spomínajte len na to pekné.“
Odchodom Aleny Števankovej tak vzniklo
voľné pracovné miesto učiteľky, na ktoré v
auguste 2009 nastúpi nová posila z MŠ v
Závade Lýdia Režová. Svoju učiteľskú prax
začala už v roku 1988 po absolvovaní SPgŠ v
Leviciach. Odvtedy pracovala v predškolských
zariadeniach v Topoľčanoch (MŠ Miloša
Závodného, MŠ Škultétyho) a v roku 1993
nastúpila v MŠ Závada. Opýtali sme sa jej,
v čom vidí hlavný rozdiel medzi terajším a
budúcim pracoviskom: „ Rozdiel vidím len
vo vekovom zložení detí, pretože v MŠ v
Závade sme mali len jednu triedu, ktorú
navštevovali deti vo veku od 2,5 do 6 rokov.
Bolo teda dôležité, aby sme dokázali zaujať
všetky deti. Tak isto aj pracovný kolektív je
tu väčší. Sú to vlastne kolegyne, s ktorými
sa už poznám z rôznych školení a pevne
verím, že budeme spolu dobre vychádzať
a že svoje 22-ročné skúsenosti dokážem
naplno uplatniť ku spokojnosti všetkých.“
Výhodu v porovnaní s predchádzajúcim
pracoviskom vidí Lýdia Režová hlavne v
dochádzke. „Bývam v Zlatníkoch v časti
Kulháň a moje deti dochádzajú do ZŠ v

Prašiciach a do Topoľčian. Bude to pre
nás preto časovo menej náročné. Tak isto
sa teším na moju bývalú kolegyňu Soňu
Saskovú (Novotnú), ktorá si teraz plní
materské povinnosti, ale dúfam, že sa
spolu uvidíme častejšie.“
Obidvom učiteľkám, Alene Števankovej
aj Lýdii Režovej, želáme aj v mene starostu
obce, Ľubomíra Pauloviča, aby ich v ďalšom
živote aj naďalej sprevádzalo pevné zdravie
a svoj životný elán a lásku k deťom dokázali
odovzdávať aj naďalej.
S. Dojčárová

Nová učiteľka Lýdia Režová
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NAŠI NAJMENŠÍ PREŽILI TÝŽDEŇ PLNÝ RADOSTÍ
Presne týždeň trvali oslavy sviatku
detí u nás v materskej škole. Starostlivo
sme zvažovali možnosti i obsah, ako
vyplniť a spestriť 5 dní.
V PONDELOK sa všetky deti
premenili na rôzne kvietky, včielky a
motýliky a spoločne sme si zatancovali
na Plese kvetov. Atmosféra bola
výborná, deti uvoľnené, hudba veselá a
nebyť dobrého obeda, tancujeme až do
večera.
V UTOROK sme súťažili na školskom
dvore. Chvíľu sme boli mlynári a fúkali
múku z taniera, potom zase gazdinky
a prenášali vajíčka v lyžiciach, neskôr
šoféri a ťahali autíčka na lane. Deti
najviac pobavilo skákanie vo vreciach.
Samozrejme, že nechýbali sladké
odmeny a potlesk víťazom.
STREDA patrila kukučkinmu pokladu.
S plecniakmi na chrbtoch sme putovali
a plnili rôzne úlohy. Zahrali sme sa i na

s
p
r
p

požiarnikov a ochutnali, čo dobrého
nám mamička pribalila. A konečne v
cieli sme našli vysoko v korune stromu
vytúžený poklad. Nebol hocijaký, okrem
sladkostí nám kukučka nechala i svoje
vajíčka a zopár dobrých rád.
ŠTVRTOK premenil materskú školu
na rozprávkovú krajinu. Deti prechádzali
rôznymi stanovišťami, kde na nich
čakali určené úlohy, ale i odmeny za ich
splnenie.
V PIATOK boli deti divákmi v bábkovom
divadle a pani učiteľky bábkoherečky.
Hra Princezná Kukulienka zožala veľký
úspech, o čom svedčil potlesk vďačných
divákov.
Na otázku, či sa splnili očakávania
detí, dáme i odpoveď - splnili, deti
dodnes spomínajú na zážitky, ktoré
sme zachytili i na fotograﬁách.
A. Števanková
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PRAŠICE ŽIJÚ BOHATÝM KULTÚRNYM ŽIVOTOM

Prašickú basu pomáhajú pochovať aj deti

Spoločensko-kultúrne,
športové
či
súťažno-zábavné podujatia tvorili bohatú
ponuku, z ktorej si od začiatku kalendárneho
roku 2009 mohli občania Prašíc vybrať každý
podľa svojej chuti.
Prvé mesiace sa niesli v duchu plesov
a zábav. Svojím nultým ročníkom sa
zaradil medzi úspešné podujatia Ples
priateľov, ktorého príprava vrcholila
zároveň s ukončovacími prácami na
prestavbe dámskych a pánskych toaliet
pri tanečnej sále v kultúrnom dome. Tím
ľudí, ktorých nasadenie bolo veľmi vysoké,
však zvládol túto zaťažkávaciu skúšku a
tanečná sála sa nakoniec zaskvela v plnej
paráde. Bohatý kultúrny program s Magdou
Pavelekovou , Gizelou Oňovou, imitátorom
Stanom Vitalošom, podfarbený krátkymi

Deti z MŠ sa na Deň matiek predstavili v nových krojoch

vystúpeniami tanečníc súboru Novum z
Topoľčian a vynikajúcou hudobnou skupinou
KTM a ľudovou hudbou Sendrejovcov
nasadil vysokú latku všetkým ostatným
pripravovaným podujatiam.
Zo zimných mesiacov sme sa prehupli do
jari. Počas tohto obdobia nám život v obci
spestrili také podujatia, ako fašiangová
zábava, MDŽ v kultúrnom stredisku
Topoľčany, divadelné spracovanie muzikálu
Fontána pre Zuzanu na Novej Scéne v
Bratislave, ktoré starosta obce Ľubomír
Paulovič venoval učiteľom a zamestnancom
Základnej a materskej školy v Prašiciach pri
príležitosti Dňa učiteľov.
V predveľkonočnom období nečakane
veľký záujem vzbudil tradičný Deň ľudových
majstrov. Je to podujatie zamerané na
zachovávanie ľudových tradícií, ale i na
rozvíjanie zručnosti a fantázie návštevníkov
všetkých vekových kategórií. Ukážky výzdoby
kraslíc, ktorých technika sa každoročne
zdokonaľuje, nádherné výrobky zo šúpolia
vsadené do vajíčok, vypletanie košíkov,
ale i výroba fujár a píšťal z dreva, jemná
drôtiková bižutéria, pletenie veľkonočných
korbáčov zaujímavou technikou či hrnčiarska
zručnosť pri formovaní výrobkov z hliny na
hrnčiarskom kruhu, to všetko a ešte viac si
návštevníci výstavy mohli pozrieť a dokonca
i vyskúšať. Pod skúseným okom ľudových
majstrov z Prašíc, Krásna, Ježkovej Novej
Vsi, Malých Bedzian, ale i z Martina a
Liptovského Mikuláša sa tak deti i dospelí
priučili pleteniu korbáčov, výzdobe kraslíc či
práci s hrnčiarskym kruhom. Celú atmosféru
spríjemnili krátke ukážky hry na fujare a
drumbli v podaní Jozefa Halma z Ježkovej
Novej Vsi a Antona Havlína z Martina.
Nasledujúce obdobie nám ponúkalo
ďalšie možnosti kultúrneho vyžitia v podobe
recitačného pásma detí z MŠ pod názvom
„Mám básničku na jazýčku“, skalní detskí
čitatelia z obecnej knižnice si Zelený štvrtok
spestrili výletom do prírody Považského
Inovca, prašické gazdinky sa pochválili
svojou zručnosťou na Batôžkovom večierku.
Táto oslava dobrého jedla a pitia bola
zorganizovaná na podnet starostu obce a

Stoly plné dobrôt na batôžkovom večierku

veľmi zaujala tých, ktorí prišli. Tí, ktorí neprišli,
môžu ľutovať a už teraz ich očakávame na
najbližšom Batôžkovom večierku.
V prvomájoví predvečer nechýbalo
ani tradičné Stavanie mája, Výstup na
Bielu Bukovinu či Deň matiek, ktorého
účinkujúcim hosťom programu bol aj detský
spevácky zbor Melódia z Považskej Bystrice.
V ich podaní odzneli nádherné piesne, ktoré
tento zbor preslávili nielen na slovenských
pódiách, ale i na zahraničnej scéne.
Krátkymi scénkami, hudbou, tancom,
piesňami a recitáciou sa na záver školského
roku 2008/2009 prezentovali aj žiaci ZŠ a
bohatú ponuku podujatí úspešne dopĺňali i
prašickí kynológovia spolu s OFK Prašice.
S. Dojčárová

Deň ľudových majstrov - práca na hrnčiarskom kruhu

V NÚDZI POZNÁŠ PRIATEĽA
V poslednom čísle Prašických noviniek
sme odštartovali rubriku, v ktorej budeme
predstavovať ,, osobnosti obce“. Nemyslíme
tým však hviezdy rôznych reality show
či hviezdičky s krátkodobým leskom,
očarujúcim vzhľadom a neodolateľným
úsmevom. Skutočné osobnosti sú častokrát
v úzadí a ani si neuvedomujeme, akú službu
pre ľudí robia , lebo každý to berie ako
samozrejmosť.
Dnes Vám predstavujeme človeka, ktorý
nám obetavo a bez ohľadu na jeho voľný čas,
prácu a svoje záujmy ochotne vyjde v ústrety.
Mgr. Ján Grznár prevádzkuje v našej obci
lekáreň Anima od roku 2002. Farmaceutickú
fakultu UK v Bratislave vyštudoval v roku
1986 a na lekárnickú prax nastúpil v tom
istom roku.
Že je tu pre nás 24 hodín denne, sme sa
mnohí z nás presvedčili takpovediac „ na
vlastnej koži“. Veď choroba si nevyberá čas
ani adresu. Ja sama som zažila Štedrý večer,

ktorý mi navždy zostane v pamäti. Chrípka,
horúčka 40˚C a pohotovosť preplnená
pacientmi – situácia, v ktorej som sa ocitla
počas predposledných vianočných sviatkov.

ochotne a bez zaváhania v hlase poskytol
pomoc a lieky, ktoré som v tom momente
potrebovala a nemusela som tráviť sviatočný
večer v čakárni lekárskej pohotovosti.
Podobné skúsenosti majú aj viacerí občania,
a ak by sme ich mali všetky vymenovať, z
našich Prašických noviniek by bola kniha.
Keď som ho ako členka redakčnej rady
požiadala o krátky rozhovor alebo fotograﬁu,
zareagoval slovami: „ Ja žiadnu medializáciu
nechcem. Už ma o to dokonca žiadali aj iní, ale
odmietol som. Veď každý vie, že sa môže na
mňa spoľahnúť aj bez reklamy.“
Dnes preto chcem povedať ďakujem.
Nie však hviezdam rôznych reality show
či hviezdičkám s krátkodobým leskom,
očarujúcim vzhľadom a neodolateľným
úsmevom. Veď sú medzi nami aj väčšie
osobnosti aj napriek tomu, že sa nelesknú
V tento deň, kedy sa každý venuje svojej falošným leskom. A takým je aj náš lekárnik
rodine a na prácu ani nepomyslí, mi „ Janko Mgr. Ján Grznár.
– lekárnik“, ako ho familiárne nazývame,
I. Štefkovičová
7
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SPOMIENKA NA PRAŠICKÉ HODY
Konečne sa deti, žiaci a ich rodičia dočkali letného prázdninového
mesiaca. Je to júl, mesiac spojený s blížiacimi sa prašickými hodami,
ktoré si pripomíname prvú nedeľu po sv. Jakubovi, patrónovi nášho
kostola. Na hodovú nedeľu sa tešili veľkí i malí, hlavne na kolotoče
a strelnicu.
Z rozprávania starších občanov sa dozvedáme, že v stánkoch
predávali pernikári rôzne perníky, v ďalších stánkoch sa predávali
sväté obrázky a ružence.
Na hody po svätej omši bol pripravený slávnostný obed. Vtedy
sa varilo a pieklo lepšie ako v obyčajnú nedeľu. Stretla sa bližšia

i vzdialená rodina. Večer sa zabávalo a tancovalo v krčme u
Štefana Bartu, u Palušových - Drakových, pri dychovke alebo
cigánskej cimbalovej hudbe. V dedine sa na hody objavili i cigáni.
A to samostatne alebo s husľami. Ponavštevovali rodinné domy,
zavinšovali, zahrali a dostali i odmenu.
V pondelok po hodoch boli tzv. ,,Hodence“. Všetko, čo zostalo sa
pojedlo a popilo. Kolotoče využili nielen deti, ale aj ich rodičia. Hodiari
sa pobrali domov a ďalší deň sa pokračovalo v poľnohospodárskych
prácach - hlavne v žatve.
J. Smutná

POZVÁNKA NA HODY DNEŠNÉ
HODOVÁ SOBOTA
25. júla 2009
O 15.00 hod. Vás pozývame už tretíkrát na tradičný exhibičný futbalový zápas
PRAŠICKÍ STARÍ PÁNI - MUFUZA (mužstvo futb. zázrakov)
O 17.00 sa v Kultúrnom dome Prašice začína koncert mladej prašickej skupiny
THE MACHINES OF GOD
a
o 20.30 hod. na Veľkej pláži na Duchonke
zažijete pravú letnú lásku v podobe toho najlepšieho z muzikálu
FONTÁNA PRE ZUZANU
(vstupenky v hodnote 10,- € si zakúpite na OcÚ Prašice, v KD Prašice alebo na recepcii autocampingu Duchonka)
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HODOVÁ NEDEĽA
26. júla 2009
O 18.00 hod. sa na futbalovom ihrisku v Prašiciach začína
hudobno-zábavný program skupiny
SONET
a
populárneho speváka zo skupiny SALCO Juraja Gahera
vystúpenie spestrí ľudový rozprávač
Marian Poštrk

KAM ÍSŤ VO VOĽNOM ČASE
Určite sa nemýlim, ak tvrdím, že voľného času v dnešnom rýchlom Inovec, v ktorom je náučný chodník situovaný, si určite oddýchnete,
a uponáhľanom živote nie je veľa. A keď si aj nejaký nájdeme, načerpáte veľa nových síl, odbúrate stres, nasýtite sa pozitívnou
takmer vždy ho trávime pred televízorom alebo počítačom, čo nie energiou a prídete na lepšie myšlienky.
je pre naše zdravie až taká výhra. Oveľa lepšie by sme sa cítili,
R. Miková
keby sme pre naše telo urobili niečo osožné. Ak nie sme veľmi na
športy, aspoň taká malá prechádzka by nám určite neuškodila. A
že sa Prašičania majú kde poprechádzať, o tom niet pochýb. Veď
naša obec je vybudovaná v krásnom prírodnom prostredí a navyše,
neďaleko máme Podhradie a rekreačné stredisko Duchonka.
A práve na Duchonke nám zamestnanci Správy lesov Slovenskej
republiky, odštepného závodu Prievidza a Lesnej správy Duchonka
vybudovali lesnícky náučný chodník, ktorého trasa je situovaná od
osady Duchonka po osadu Kulháň, prevažne po asfaltovej ceste.
Je vedená popri dvoch prírodných rezerváciách, určená širokej
verejnosti, vhodná aj pre deti s rodičmi, študentov či starších ľudí,
pretože je nenáročná na fyzickú kondíciu. Náučný chodník sa
nachádza v nadmorskej výške 280 až 340 m n. m. a dlhý je 5 800 m.
Jeho trasa má 22 stanovíšť, ako napr. „Fauna a ﬂóra, Mraveniská,
Lesná železnička, Veterná smršť, Ochrana lesa, Kulháň – história
atď.
Prechádzka týmto chodníkom je príjemným relaxom, pri
ktorom navyše získate aj základné informácie o lesoch, o ich
význame, živote, pôvode i ochrane. Stráviť nedeľné popoludnie
na tomto náučnom chodníku je určite veľmi dobrý typ pre rodinnú
vychádzku. Ak ste vytrvalí a dôjdete až na Kulháň, máte možnosť
do pripravenej schránky zamestnancom lesnej správy vložiť svoje
postrehy, pripomienky, ale myslím, že hlavne poďakovanie za jeho
zrealizovanie. Na spiatočnú cestu sa na Kulháni môžete posilniť
výbornými pečenými pstruhmi. Netreba dlho rozmýšľať, také niečo
treba vidieť. V peknom prírodnom prostredí pohoria Považský
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PRAŠICKÉ NOVINKY

Letná sezóna na Duchonke v plnom prúde
Dopoludnie venované hlavne deťom
v podobe súťaží, 4-hodinový tanečný
maratón, vystúpenia tanečných skupín a
najmä tanečná show Johnyho Mečocha a
Melánie Kasenčákovej z Hip-hop fakulty
a vo večerných hodinách vystúpenie
hudobnej skupiny Verona – to všetko si
mohli návštevníci autocampingu Duchonka
vychutnať a vyskúšať 4. júla na Veľkej pláži.
Kombinácia pravého letného počasia s
hudobnou produkciou rádia Yes a veľký
záujem viac ako 1000 návštevníkov bola ako
stvorená na správne naštartovanie letnej
sezóny 2009 na Duchonke. A že sa máme
ešte na čo tešiť, Vás presvedčia i nasledovné
pozvánky.
V sobotu, 25. júla 2009 zažijete na Veľkej
pláži neopakovateľný umelecký zážitok.
Obec Prašice Vás pozýva do areálu
autocampingu Duchonka na pôvodný
slovenský muzikál „To najlepšie z Fontány
pre Zuzanu“. V pôsobivom prevedení zaznejú
mnohé piesne z ﬁlmu Fontána pre Zuzanu
v podaní muzikálových hercov ako Matej
Koreň, Dáša Šarkőzyová, Magda Vyletelová,
Martin Madej a iní. Začiatok predstavenia je
o 20.30 hod. Vstupenky v hodnote 10,- € si
môžete zakúpiť priamo v obecnom úrade, v
kultúrnom dome, na recepcii ATC Duchonka
alebo v sieti Ticketportal. Príďte sa pozrieť
na Fontánu pre Zuzanu – príbeh lásky znovu
ožíva na Duchonke.
Na začiatku augusta (7. – 8. 8.) pokračuje
Kynologický klub Prašice

TO NAJLEPŠIE Z MUZIKÁLU

 KÞMB  t  IPE
DUCHONKA AUTOCAMPING
7TUVQOÏǎt,POUBLUt*OGP
7TUVQFOLZWTJFUJ5JDLFUQPSUBMBMFCPOBXXXUJDLFUQPSUBMTL

v úspešnej sérii veľkolepý letný festival
ORANGE MUSIC SUMMER DUCHONKA,
ktorý v minulom roku privítal cca 25 000
divákov. Aj tento rok sa môžeme tešiť
na bohatú ponuku známych hudobných
formácií: DESMOD, IMT SMILE, HORKÝŽE
SLÍŽE, TUBLATANKA, HEX a mnoho
ďalších.
Najmenší návštevníci našej Duchonky
sa môžu tešiť na pestrú dávku rozprávok
v podobe Rozprávkového festivalu, a to

22. augusta, kde ich počas celého dňa budú
zabávať rozprávkové vystúpenia, súťaže a
atrakcie.
Podrobnejšie informácie o kultúrnom
programe počas celej letnej sezóny na
Duchonke alebo o možnosti zakúpenia si
vstupeniek na jednotlivé podujatia môžete
získať aj na tel. číslach:
0911 159915, 0904 140051 alebo na:
autocamping.duchonka@centrum.sk.
S. Dojčárová

PRED NAMI JE BONITÁCIA NEMECKÝCH OVČIAKOV

Svoju činnosť v tomto roku otvorili prašickí
kynológovia už tradične výstupom na Panskú
javorinu. Začiatkom februára sa uskutočnila
výročná členská schôdza, na ktorej bol
odsúhlasený výbor: predseda Peter Detko,
pokladník Ing. Peter Bariak, hospodár
Ľudovít Kovačik. Novým výcvikárom sa stal
Ondrej Adamjak.
25. a 26. apríla sa deviati členovia
klubu zúčastnili sústredenia na Remate,
organizovanom handlovskými mestskými
policajtmi pod vedením Antona Šabika,
ktorý pripravil tzv. „branný výcvik“ pre
mládežníkov, kde absolvovali so svojimi
psami namáhavý beh do vrchu, streľbu zo
vzduchovky, hod granátom a zadržanie
ﬁguranta.
V máji sa na hrádzi vodnej nádrže
Duchonka konal už 13. ročník branného
viacboja kynológov pod názvom „ O POHÁR
STAROSTU OBCE PRAŠICE“. Tento rok si
tu zmerali sily psovodi z Detvy, Práznoviec,
V. Bielic, Zvolena a Prašíc. Na kilometrovej
a muži na 2-kilometrovej trati museli
absolvovať niekoľko branných disciplín. Psy
prekonávali prekážky a zadržiavali ﬁguranta.
Súťažilo sa v 4 kategóriách : muži, ženy,
dorastenci a žiaci. O skvelej forme domácich
svedčí výsledková listina.
Kat. muži:
1. miesto Michal Okša so psom Ajax (domáci)

2. miesto Ján Cabaj so psom Falco (domáci)
3. miesto Anton Halmo so psom Chiro (domáci)
5. miesto Jaroslav Švec so sučkou Jola (domáci)
Kat. ženy:
3. miesto Ľubica Bruchatá so psom Rendy ( domáca)
5. miesto Veronika Naštická so sučkou Vera (domáca)
Kat. dorastenci:
1. miesto Peter Pista so psom Ivor (domáci)
Kat. žiaci:
1. miesto Erik Grežďo so psom Rony (domáci)
2. miesto Vladimír Okša so psom Bax (domáci)
3. miesto Adam Mik so psom Jamal
(domáci)
Kat. žiačky:
1. miesto Kristína Grežďová so psom
Haso (domáca)
Víťazi jednotlivých kategórií
boli okrem diplomov a medailí
odmenení aj vecnými cenami
od sponzorov. Poďakovanie za
pomoc pri zabezpečovaní celej
akcie teda patrí nielen im, ale aj
Obecnému úradu Prašice a p.
Beláňovi (Hrádza).
V najbližšom období čakajú
našich „psíčkárov“ ďalšie súťaže:
PRETEKY
PRAŠICKÝCH
KYNOLÓGOV,
KLUBOVÉ
PRETEKY MLÁDEŽNÍKOV a
BONITÁCIA NEMECKÝCH
OVČIAKOV, ktorá bude

vyvrcholením jesennej činnosti. O tom,
že svoju prípravu berú vážne, sa môžete
presvedčiť aj na pravidelných tréningoch
každý piatok a nedeľu.
Na
dosiahnutých
úspechoch
kynologického klubu sa však najväčšou
mierou podieľajú predseda Peter Detko a
člen výboru Ľudovít Kovačik, za čo im patrí
veľké poďakovanie.
Ľ. Bruchatá
členka KKP Prašice

Starosta obce odovzdáva trofeje víťazom v kategórii žiaci.
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Obecný futbalový klub (OFK) informuje:

A-mužstvo po vynikajúcej
jesennej časti pokračovalo
v dobrých výkonoch aj
na jar. Pribudlo síce viac
remíz, hlavne v domácom
prostredí, ale podarilo sa doviesť aj body
z ihrísk súperov. Najviac potešila výhra v
derby zápase v Jacovciach, kde sa nám
podarilo zvíťaziť prvýkrát. Malým negatívom
bola poslabšia účasť na zápasoch či už kvôli
zraneniam, alebo pracovným povinnostiam
niektorých hráčov. Celkovo skončilo naše
A-mužstvo na vynikajúcom 5. mieste, čo je
určite vysoko položená latka do budúcnosti.
Trénerom zostáva aj
v ďalšej sezóne
Vladimír Halo. Postupným zapracovaním
mladých hráčov by sme v budúcnosti nemali
mať obavy z účinkovania v 5. lige. Ide zatiaľ
o najlepšie umiestnenie nášho A-mužstva v
histórii prašického futbalu.
A- mužstvo skončilo piate
Klub

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

Gbely
V. Kostoľany
Trebatice
Mor.Sv.Ján
Prašice
Senica "B
Krakovany
Petrova Ves
Smolenice
Jacovce
Hlohovec
Holíč
Kúty
B.Mikuláš
Dvorníky
Radošina

Z

V

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

21
20
17
14
13
14
12
12
13
12
11
9
8
7
7
7

R

5
4
3
5
7
3
9
9
6
3
4
6
6
7
6
3

P

Skóre

4
6
10
11
10
13
9
9
11
15
15
15
16
16
17
20

95
68
50
54
51
46
44
51
50
50
53
37
46
48
54
33

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Body

+

Body

32
31
49
60
50
38
39
50
60
54
55
47
59
67
72
67

68
64
54
47
46
45
45
45
42
39
37
33
30
28
24
24

23
19
9
2
1
0
0
0
0
-6
-8
-12
-15
-17
-18
-21

Horný rad zľava:
M.Hustý-vedúci mužstva,R.Paluš,E.Ďurík,M.Bajzík,T.Sláma,J
Lacika,J.Martinček,R.Železník,P.Zdichavský-predseda OFK
Dolný rad zľava:
V.Prochazka-naj fanúšik,J.Šmatlák,B.Janček,B.Krasula,J.Grznár,R.
Delič,V.Ďurík,V.Halo-tréner OFK,K.Michalka-tajomník OFK

A-mužstvo skončilo na 5. mieste

Naši dorastenci pod vedením trénera Karola
Michalku si dali za cieľ zaútočiť na prvé
miesto v skupine o 1.-7. miesto. Nakoniec
sa im to nepodarilo, keď nad ich sily bolo
družstvo Topoľčany B - N. Streda. Obsadili
tak ako pred rokom 2. miesto, čo je nakoniec
dobrým umiestnením. V poslednom zápase
zvíťazili v Ludaniciach a tým si zabezpečili
2. miesto. Z dorastu z vekových dôvodov
odchádza Lukáš Pikna, ktorému želáme
veľa úspechov v A-mužstve. Takisto nastáva
zmena na trénerskom poste, keď staronovým
trénerom sa stane Ján Meluš.
Dorastenci v tabuľke obsadili 2. miesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TO B/N. Streda
12 10
Prašice
12 7
H. Obdokovce 12 6
Čermany
12 6
Ludanice
12 5
Práznovce
12 4
V. Ripňany
12 1

1
0
2
1
0
2
0

1 66:12
5 29:30
4 26:24
5 27:25
7 33:32
6 40:39
11 9:68

31
21
20
19
15
14
3

Naši žiaci pod vedením trénera Miloša Macka
nepostúpili do skupiny o 1.-8. miesto, ale hrali
skupinu B o 9.-16. miesto. Tam sa im už darilo
lepšie, keď dokázali obsadiť druhé, respektíve
konečné 10. miesto. V žiackom družstve končí
z vekových dôvodov L. Okša a M. Beňo. Takisto
sa pravdepodobne lúči aj naše jediné dievča
z družstva žiakov Janka Pistová. Všetkým
želáme veľa úspechov. Trénerom zostáva aj v
ďalšej sezóne Miloš Macko.
Prípravka pod vedením trénera Jána
Meluša obsadila konečné 4. miesto, čím si
pohoršila o 2 miesta v tabuľke. Chlapci aj
kvôli slabšej dochádzke na zápasy klesli v

Horný rad zľava:
Michal Zdichavský,Lukáš Bajzík,Lukáš Pikna,Vladislav
Čakajda,Roman Paluš ml,Šimon Bruchatý
Dolný rad zľava:
PeterPista,Pavol Detko,Richard Grežďo,Jakub Lacika,Tomáš
Bruchatý, v predu-Karol Michalka-tréner

Konečné umiestnenie žiakov v tabuľke o 9. – 16. miesto
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Preseľany
Prašice
Ludanice
V. Bedzany
Bojná
H. Chlebany
Solčany
V. Ripňany

14
14
14
14
14
14
14
14

12
9
8
8
5
4
4
4

0
2
1
0
0
1
0
0

2 90:11
3 53:31
5 45:41
6 36:23
9 38:49
9 21:47
10 27:58
10 28:78

36
29
25
24
15
13
12
12

tabuľke. Treba však povedať, že ich čas ešte
len príde a dokážu postupne získavať čoraz
viac skúseností a hlavne futbalovej techniky,
pretože budúcnosť stojí práve na nich.
Trénerom sa v ďalšej sezóne stane Michal
Konštiak, ktorému želáme veľa úspechov
a hlavne pevné nervy. Všetkým našim
športovcom starosta obce Ľubomír Paulovič
gratuluje k ich dosiahnutým úspechom a
najmä A-mužstvu k ich veľmi peknému
piatemu miestu v V. lige Západ.
Tajomník OFK PRAŠICE
Karol Michalka
MŽ A PRÍPRAVKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Urmince
Radošina
Čermany
Prašice
Bojná
Čeľadince
Tovarníky
Krnča
Tesáre

16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
11
10
10
7
5
4
3
0

1
2
4
1
2
2
2
2
0

1 108:11 43
3 52:23 35
2 41:13 34
5 70:36 31
7 59:43 23
9 25:50 17
10 32:54 14
11 15:60 11
16 12:124 0

Horný rad zľava:
Miloš Macko-tréner,David Bednárik,Marek Haluza,Lukáš Bednárik, Luboš
Košút,Lukáš Okša,Ivan Krajčík,Šimon Grznár,Jakub Lacika-vedúci žiakov
Dolný rad zľava:
Dušan Páleník,Martin Hustý,Tomáš Podolec,Peter Malinka,Tomáš
Števkovič,Jozef Eliáš,Matúš Beňo

MEDZI OBYVATEĽMI PRAŠÍC
JE AJ TROJNÁSOBNÝ MAJSTER SLOVENSKA
obhájil svoj titul majstra Slovenska
v atletickom viacboji, čo je školská
obdoba atletického desaťboja, ktorý
je olympijskou disciplínou. V rokoch
2007 a 2008, kedy Adam získal prvé
dva tituly, sa majstrovstvá Slovenska
konali v Liptovskom Mikuláši. V tomto
školskom roku sa usporiadateľom
majstrovstiev stala Rimavská Sobota,
kde Adam súťažil v kategórii M5 / ročníky
1995,1996/.
Súťažilo sa v šiestich disciplínach:
skok do diaľky, šplh na tyči, šprint na
60 m, beh na 1000 m, hod 1kg loptou
a plávanie. Tentokrát
bol Adam v
Žiak siedmej triedy ZŠ Prašice,
nevýhode pre zranenie prsta na nohe,
obyvateľ našej obce Adam Mik,
ale jeho učiteľka telocviku p. Kalužová
dňa 20.júna 2009 už po tretíkrát

sa o ňom vyjadrila:
„Adam je nesmierny športový talent.
Verím, že aj napriek zraneniu svoj
titul obháji.“
Nemýlila sa. Adam sa počas
hodnotenia na ňu usmieval zo stupňa
víťazov. Všetkým nám urobil obrovskú
radosť. Pyšní sú na neho rodičia, ale i
učitelia, ktorí v paťdesiatročnej histórii
školy nezaznamenali tak úspešného
žiaka – športovca. Želáme mu do
budúcna veľa zdravia, šťastia, vytrvalosti
a hlavne ďalšie atletické úspechy, kiežby
aj olympijskú medailu. Starosta obce
dodáva: „ Výborne, Adam, len tak ďalej.
Buď nám všetkým vzorom!“
redakčná rada
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Zbor pre občianske záležitosti

o

Ing. Igor Malinka a manž. Ing. Mária r. Kobidová
Ján Barta a manž. Jozefína r. Vidová
Ján Meluš a manž. Ľubomíra r. Bálešová
Jozef Paluš a manž. Jana r. Štefkovičová

6
9
5
4
5
3
2
2
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3
5
4
1
3
7
4
1

80
Štefan Macko, Mária Matejovičová, Margita Štúrová,
Jana Bajzíková, Emília Golská, František Lacika,
Terézia Laciková, Jozef Paluš, Július Pikna

a

90
Štefan Kováčik

V roku 2008
manželstvo uzavreli:
Jozef Stanko – Eva Laciková
Ing. Patrik Sasko – Soňa Novotná
Eva Pilátová – Ing. Peter Kubričan
Iveta Zdichavská – Ivan Ferko
Miroslava Vančová – Vladimír Ďurík
Ivana Tupá – Peter Šimon
Ivana Deličová – Peter Gabriel
Ing. Katarína Čanigová – Peter Šulek
Veronika Pokusová – Tomáš Krist
Ing. Monika Okšová – Ondrej Chropeň
Zuzana Macková – Juraj Novotný
Srdečne blahoželáme!

92
František Boháčik

Narodili sa v I. polroku 2009

97
Margita Bartová

Najstaršia obyvateľka obce, p. Alžbeta Komová sa
Kevin Michalec, Marek Paluš, Martin Paluš, Ondrej vdecembri 2009 dožije
Paluš, Samír Redigolo, Lea Ďuríková, Nella 98 rokov.
Páleníková
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme!
Narodili sa v II. polroku 2008
Matúš Martinček, Vanesa Masarovičová, Milan Matúš,
Soﬁa Melušová, Karolína Mizeráková, Martin Paluš,
Adela Sasková, Adriana Stanková, Martin Štefkovič,
Nikola Zdichavská, Jakub Bajzík, Veronika Dingová,
Ema Dovalová, Juliana Farkašová
Deťom želáme krásne detstvo,
plné lásky, šťastia a zdravia.

Zlaté svadby
V roku 2008 si pripomenuli 50 rokov
spoločného života:
Anton Štefkovič a manž. Mária r. Grznárová
František Urminský a manž. Ida r. Tomancová
Milan Hrudka a manž. Štefánia r. Kanovská
Václav Lukeš a manž. Valéria r. Palušová
Emil Čakajda a manž. Margita r. Barteková
Jozef Štefkovič a manž. Anna r. Šimunová

t.
j
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i
i
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e
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Štefkovič, Anton Barta, Anna Bartfayová, Anton
Bruchatý, Margita Čakajdová, Jozef Golský, Anton
Grežďo, Ladislav Grznár, František Hrudka, Alžbeta
Hrudková, Václav Lukeš, Helena Palušová,Mária
Grznárová, Marta Palušová, Oľga Valková, Viktor
Gajdošík, Edita Grežďová

V roku 2008 nás navždy opustili:

Životné jubileá v II. polroku 2008
a I. polroku 2009
60
Mgr. Lýdia Marková, Oľga Okšová, Mária Palušová,
Božena Pešlová, Pavol Suchoň, Milan Tomka, Marta
Zelísková, Dr. Vladimír Faič, Mária Gálisová, Anton
Haňo, Viktória Komová, Dušan Labuda, Ľubomír
Mališ, Pavol Nereďházsky, Amália Palušová, Antónia
Strieborné svadby
Stanková, Ing. František Uhlár, Margita Vatrsková,
V roku 2008 si pripomenuli 25 rokov spoločného Otília Zacharová, Jozef Bartek, Ľubomír Chuťka,
Viktória Galbavá, Anton Harvan, Ľudmila Kukanová
života:
Anton Streďanský a manž. Eva r. Balážová
70
Bystrík Hrutka a manž. Ľubomíra r. Matluchová
Anton Paluš, Stanislav Paluš, Mária Palušová, Michal
Jaroslav Kozáček a manž. Eva r. Laciková

Ladislav Matejovič, Anton Novotný, Milan Novotný,
Ing. Jozef Okša, Jana Okšová, Stanislav Paluš, Ivan
Paulovič, Daniela Plešková, Juraj Stanko, Margita
Šimkovičová, Štefánia Štefkovičová, Filoména
Štrbavá, Emília Tílešová, Anna Tomková, Marta
Uhlárová, Karol Urbaník, Štefan Vrbinčík, Jozef
Babinec, Anton Bajzík, Paulína Beňová, Mária
Chmelárová, Paulína Daňová, Dobruša Grežďová,
Mária Grežďová, Hilda Hrubá, Rudolf Janček, Emil
Kmeť, Ing. Juraj Lacika, Edita Laciková
V I. polroku 2009 nás navždy opustili:
Mária Livinská, František Matejovič, Veronika
Nemešová, Jozefína Okšová, Rozália Ondrušková,
Ernest Paluš, Milan Paluš, Stanislav Pokus, Margita
Pokusová, Mária Bartová, Anton Galbavý, Vendelín
Heldes, Jozef Horváth, Jozef Pokus
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.
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PRAŠICKÉ NOVINKY

LETO vo VYSOKÝCH TATRÁCH a PIEŠŤANOCH

17% ZĽAVA NA VŠETKY POBYTY do 11.7.2009 !!!
Hotel Kriváň – Vysoké Tatry - Podbanské
LETO 2009
4 noci / 5 dní
5 nocí / 6 dní
6 nocí / 7 dní
7 nocí / 8 dní

Senior
91,20 €
114,00 €
136,80 €
159,60 €

Dospelý
100,00 €
125,00 €
150,00 €
175,00 €

Dieťa
50,80 €
63,50 €
76,20 €
88,90 €

Clubhotel Nezábudka – Vysoké Tatry – Tatr. Štrba
LETO 2009
4 noci / 5 dní
5 nocí / 6 dní
6 nocí / 7 dní
7 nocí / 8 dní

Senior
159,00 €
184,23 €
217,75 €
251,28 €

Dospelý
177,59 €
207,46 €
245,63 €
283,81 €

Dieťa
89,46 €
111,53 €
133,61 €
155,68 €

Rodinná atmosféra, vlastná MINI ZOO a RYBNÍKY!

Hotel Eden - Piešťany
LETO 2009
4 noci / 5 dní
5 nocí / 6 dní
6 nocí / 7 dní
7 nocí / 8 dní

Senior
123,40 €
153,88 €
184,36 €
214,83 €

Dospelý
157,33 €
196,24 €
235,16 €
274,07 €

Dieťa
93,82 €
117,28 €
140,74 €
164,19 €

DETI DO 5,99 ROKOV ZDARMA !!!!
V cene je zahrnuté:
Verným
klientom
9 Ubytovanie na izbe s balkónom
ZĽAVA 7%!!!
9 Polpenziou (raňajky a večere formou bohatého bufetu )
9 Vstup do Wellnes sveta každý deň
9 Solárne slnenie s UV žiarením na podporu metabolizmu a proti prechladnutiu
9 1x procedúra denne priamo v hoteli podľa rozčasovania pracovníkmi Relaxu c
9 Večer tanca a zábavy a v Piešťanoch Grilovačka na streche!
9 V Tatrách vstup do bazéna s protiprúdom každý deň
All inclusive
29 € / deň !
9 Wi-fi v objekte
TEL: +421 52 4484 838
www.hotel-nezabudka.sk recepcia@hotelnezabudka.sk
TEL: +421 33 7725 009
www.hoteleden.sk
recepcia@hoteleden.sk
TEL: +421 52 449 01 43
www.hotel-krivan.sk
hotel@hotel-krivan.sk
CA KRYŠTOF TRAVEL, Štúrova 7, Košice TEL: 0917 637 206 travelke@kuboff-krystoff.sk
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