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Príhovor starostu
a duchovného rastu. Láska ku všetkému, k
vesmíru, prírode, k rodičom, deťom, k sebe...
Tento stav, prejav a jeho priebeh musí byť ucelený
a neprerušovaný. Iba tak dospejeme k harmónii
nášho okolitého sveta, iba tak si privodíme tú
často žiadanú a vzájomne si želajúcu radosť, to
často žiadané a vzájomne si želajúce zdravie a
šťastie. Toto by mal byť ten správny spôsob života.
Toto by malo byť to požehnanie, ktoré Vám, milí
spoluobčania, z úprimného srdca želám, za ktoré
sa pre nás všetkých prihováram.
V mene pracovníkov vedenia OcÚ, v mene
poslaneckého zboru i v mene svojom Vám,
vážení a milí spoluobčania, ďakujem za
Vašu podporu prejavenú formou trpezlivosti,
porozumenia, konštruktívnych podnetov, nápadov
a pripomienok. V novom roku Vám i nám želám,
aby ste s výsledkami našej práce a prípadnej
našej spolupráce boli spokojní, spokojnejší až
najspokojnejší.
„Pokoj ľuďom dobrej vôle...“ „Šťastné, veselé
Želám Vám, aby sme v sile, v zdraví a šťastne
a požehnané vianočné sviatky.“
prežili dobré, ale i prípadné nepriaznivé hodiny, dni,
Aby boli šťastné, veselé a požehnané,
týždne a mesiace v roku 2010. K tomu nám môžu
mali by byť požehnané v každom z nás vnútorným napomôcť niektoré z týchto životných zásad:
stavom duševnej rovnováhy, pokoja, ktorý plodí
dobrú vôľu. To sa v nás môže zrodiť so zrodom Menej vzdychaj, viacej spievaj,
Božieho dieťatka, malého Ježiša Krista, ktorý aj menej sa hnevaj, viac sa modlievaj,
preto prišiel na svet, a ktorého príchod si každý menej vrav, viac uvažuj,
rok pripomíname, vítame a slávime ho.
menej vyčítaj, viac povzbudzuj,
Jedným z najvzácnejších darov, akým ho menej posudzuj, viac pomáhaj,
môžeme my ľudia obdarovať za jeho dar spasenia, menej sa chváľ, viac činom dokáž,
je nevyhovárať sa na našu ľudskú slabosť a menej sa vyhrážaj, viac odpúšťaj,
nedokonalosť, ale snažiť sa zbaviť siedmich menej rozkazuj, viac blížnym slúž,
smrteľných hriechov. Len pre občerstvenie pamäti menej ber, viac dávaj,
sú to: pýcha, lakomosť, závisť, hnev, obžerstvo, menej hovor o láske, viac miluj,
lenivosť, smilstvo.
menej o telesnú, viac o duchovnú krásu dbaj,
Dobrú vôľu nám nikto nenaočkuje, neprivodí. menej o terajšie, viac o večné bohatstvo sa
K tomuto vnútornému stavu musíme dospieť staraj.
sami. Obmedzovať a nepripúšťať v nás porušenia
namierené proti času , byť trpezliví, nič neurýchľovať Kto to činí, vždy bude šťastný. A nielen deň
ani nespomaľovať, nespôsobovať rôzne trápenia sviatočný, ale celý jeho život bude krásny.
sebe samým a tým zákonite ich nespôsobovať
iným. Podľa významu prikázania „ Miluj blížneho
svojho, ako seba samého“.
Ľubomír Paulovič
Láska ako najvyšší prejav jednoty a harmónie sveta
starosta obce
je základom nášho plnohodnotného, emotívneho

Investičná činnosť obce. Viac na
str. 2.

Základná škola oslávila
polstoročie na str. 5.

Prašickí kynológovia majú za
sebou úspešný rok na str. 10.

Mládežnícky futbal prísľubom pre
budúcnosť na str. 11.
1

PRAŠICKÉ NOVINKY

INVESTIČNÁ ČINNOSŤ OBCE
V predchádzajúcom čísle Prašických noviniek sme
vás informovali o investičných aktivitách obce v celkovej
výške 2 519 888,- EUR. Tieto údaje aktualizujeme o
konkrétne projekty, ktoré sa ukončili, začali realizovať a boli
schválené:
Ukončený projekt
Nové bytovky na Slnečnej ulici už majú svojich
nájomníkov
V októbri a novembri t.r. bola kolaudáciou ukončená
výstavba dvoch 8-bytových jednotiek a Obec Prašice
pristúpila k uzatvoreniu nájomných zmlúv a odovzdaniu
bytov do užívania novým nájomníkom.
Obec tak k dnešnému dňu disponuje úctyhodným
počtom nájomných bytov (45), o ktoré prejavujú záujem
najmä mladí ľudia, ktorí sa chcú osamostatniť. V dvoch
nových bytovkách je 8 trojizbových, 4 dvojizbové a 4
jednoizbové byty.
Na
realizáciu projektu obec žiadala dotáciu z
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) a
úver zo Štátného fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Celkové
náklady na výstavbu bytových domov predstavujú sumu
1 080 936,- EUR (32 564 277,- Sk) v zložení : dotácia
MVRR SR vo výške 197 304,66 EUR ( 5 944 000,- Sk)
+ úver zo ŠFRB vo výške
576 644,76 EUR ( 17 372 000,- Sk) + vlastné zdroje vo
výške 306 986,56 EUR
(9 248 277,10 Sk). Stavbu zrealizovala stavebná ﬁrma
Zukep s.r.o. Urmince.
Po úspešnom procese schvaľovania obecným
zastupiteľstvom
boli nájomné byty pridelené
následovným nájomníkom:
3-izbové byty: Erik Kauzal, Marek Okša a manž.,
Juraj Paluš, Katarína Balážová, Patrik Ondrejka, Iveta
Grznárová, Juraj Zubčák, Jozef Šimon.
2-izbové byty: Lucia Uríková, Roman Dinga, Dušan
Labuda, Peter Šimon.
1-izbové byty: Jaroslav Polák, Erika Chmelárová, Jozef
Koreň, Magdaléna Deličová.
Pri podpise zmluvy sú nájomníci povinní zložiť v
prospech obce ﬁnančnú zábezpeku vo výške 12mesačného nájomného, ktorá je vratná pri ukončení
nájmu bytu. Finančná zábezpeka je zárukou pre prípad
neplnenia si povinnosti platenia nájomného a použije sa
len v prípade ukončenia nájomného vzťahu na úhradu
dlžnej sumy na nájomnom.
Už zostáva len popriať novým nájomníkom príjemné
a spokojné bývanie v pridelených bytoch, trpezlivosť
pri riešení drobných nedostatkov, ktoré sú spojené s
nadmernou vlhkosťou každej novostavby.

Zľava: Dr. Vladimír Faič - poslanec NRSR, Mgr. Dagmar
Vanečková-Tkáčová - zástupkyňa MVRR SR, PaedDr. Pavol
Goga - Smer SD, Topoľčany, Ing. Zoltán Daniš - prednosta
Krajského stav. úradu, Ľubomír Paulovič - starosta obce
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Projekty, ktorých realizácia práve prebieha
Telocvičňa ako nová
Po mnohých rokovaniach na Ministerstve školstva
SR, ako aj na Krajskom školskom úrade v Nitre bola
obci Prašice odsúhlasená dotácia vo výške 84 602,EUR. Spolu s dotáciou z rozpočtovej rezervy, ktorú nám
poskytol predseda vlády SR Róbert Fico vo výške 15
000,- EUR, sme získali celkovú sumu 99 602,- EUR.
Tieto ﬁnancie boli určené na rekonštrukciu kritického
stavu podlahy telocvične, ktorá už z hygienického a
bezpečnostného hľadiska bola absolútne nevyhovujuca.
Počas prípravných prác sa neočakávane vyskytli
problémy s vykurovacím systémom telocvične. Obec
ﬁnancovala čiasto odstranenie tejto poruchy z vlastných
zdrojov a tak sa napokon rekonštrukcia podlahy mohla
rozbehnú’t. Po čiastočnom odstránení poruchy, ktoré
obec ﬁnancovala z vlastných zdrojov, sa nakoniec
rekonštrukcia podlahy mohla rozbehnúť. Naša telocvičňa
sa tak bude pýšiť novou podlahou, ktorá svojou kvalitou
patrí medzi najlepšie na Slovensku. A my dúfame, že jej
kvalita sa odrazí aj na výkonoch športovcov a prinesie
potešenie z pohybu všetkým užívateľom telocvične.

Telocvičňa v rekonštrukcii

Prašice investovali do budúcnosti
Čulý stavebný ruch mohli naši občania spozorovať od
začiatku novembra t.r., keď sa rekonštrukčné práce v
obci rozbehli na viacerých miestach súčasne. Zmeny sa
týkajú hlavne budovy základnej školy, materskej školy a
telocvične.
Nové plastové okná, zateplenie a nové fasády,
bezbariérové vstupy, kompletná počítačová a internetová
vybavenosť, v prípade materskej školy nadstavba
nového podlažia s dvomi triedami – to je len časť aktivít,
ktoré zahŕňa tento projekt. Dlhodobá snaha starostu
obce, Ľubomíra Pauloviča, a všetkých zainteresovaných
zamestnancov obecného úradu tak začína nadobúdať
konkrétnu podobu.
Finančné prostriedky vo forme nenávratného
príspevku, ktoré na tento projekt obec Prašice získala
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pokryjú
95 % z celkových nákladov vo výške 795 583,- EUR.
Obec sa na tomto projekte podieľa sumou 39 780,EUR, čo predstavuje 5 %-nú spoluúčasť na celkových
nákladoch.
Nemalé ﬁnančné prostriedky, a tak isto aj úsilie, ktoré
vložilo do týchto aktivít súčasné vedenie obce, sú veľkým
prínosom do jej budúcnosti . Napokon zvýšenie kvality
poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania a športu
je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú rozvoj vidieka a
spokojnosť jeho obyvateľov.

pokračovanie na str. 3
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Uvedené prostriedky sa použijú na:
- úpravu parčíkov pred obecným úradom, poštou a
kostolom
- rekonštrukciu siete chodníkov v centre obce ako aj
výstavbu nových chodníkov
- vytvorenie a rekonštrukciu spevnených plôch v centre
obce a v okolí obecného úradu
- rekonštrukciu verejného osvetlenia centrálnej zóny
- rekonštrukciu časti “Rajča“ – nové chodníky pre peších
ako aj cyklistov
- úpravu a reguláciu povodia ako aj vytvorenie novej
lavičky cez potok Železnica
- rekonštrukciu a výstavbu autobusových zastávok
- rekonštrukciu dopravného ihriska
- vybudovanie priestranstva na detské hry a oddych
občanov obce pri nových bytovkách
V súčasnej dobe prebieha obstarávanie na dodávateľa
prác. Projekt sa začne realizovať v jarných mesiacoch
budúceho roku.
Schválený projekt
Centrum našej obce dostane nový šat
“Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Prašice“ je
názov žiadosti, ktorú podala obec Prašice na Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR v auguste tohto
roku. Už v novembri bola žiadosť o nenávratný ﬁnančný
príspevok schválená v celkovej sume 824 469,- EUR,
pričom spoluúčasť obce na tomto projekte je 5 %.

Z informácií v predchádzajúcich článkoch vyplýva, že
výška investicii čerpáných z fondov EU, zo štátnych
fondov a z vlastných zdrojov vzrástla o 1 102 256,- EUR
čiže z 2 519 888,- EUR na 3 622 144,- EUR.
Michal Glos

Z PRÁCE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V 2. POLROKU 2009
Poslanci okrem iného schvaľovali
aj výšku nájomného v nových
bytovkách
• K najzávažnejším dokumentom
júlového
zasadnutia
obecného
zastuptieľstva (ďalej len „OZ“) bolo
schválenie záverečného účtu obce za
rok 2008, schválenie Prevádzkového
poriadku multifunkčného ihriska
a zníženie nájmu za autokemping
Duchonka a Turista bar na rok 2009
pre spol. s r.o. Prašičan za 1 euro.
• Na ďalšom zasadnutí konanom
19.8.2009 OZ schválilo žiadosť
o nenávratný ﬁnančný príspevok
(NFP) v rámci výzvy Regionálneho
operačného programu (ROP) 4.1.a.-2009/01 za účelom realizácie
projektu „Revitalizácia verejných
priestranstiev v obci Prašice“, ktorého
ciele sú v súlade s Územným plánom
obce a Programom hospodárskeho
a sociálenho rozvoja obce, zároveň
schválilo zabezpečenie realizácie
projektu obcou po schválení žiadosti
o NFP a ﬁnancovanie projektu vo
výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt, t.j. vo výške
41 300,00 EUR z vlastných zdrojov
obce.
• Na 24. riadnom zasadnutí v
septembri 2009 OZ schválilo Trhový
poriadok na území obce, zoznam
nájomcov v nových nájomných bytoch
2 x 8 bytových jednotiek. Bolo tiež
odsúhlasené zaradenie obce Prašice
do územia miestnej akčnej skupiny
Spoločenstva obcí topoľčiansko-

duchonského mikroregiónu „MAS
SOTDUM“.
• Mimoriadne zasadnutie OZ
dňa 29.10.2009 schválilo výšku
mesačného nájomného v nových
nájomných bytových domoch na
Slnečnej ulici, a to
za 3-izbový byt o výmere 79,86 m2 =
177,30,- EUR
3-izbový byt o výmere 74,68 m2 =
165,80,- EUR
2-izbový byt o výmere 60,37 m2 =
134,00,- EUR
1-izbový byt o výmere 34,23 m2 =
76,00,- EUR.
Schválilo tiež navýšenie úverových
prostriedkov termínovaného úveru
v Dexia banke Slovensko o 37 000,EUR na dokončenie
technickej
vybavenosti k novým nájomným
bytovým domom
a predĺženie
lehoty splácania tohoto úveru z 15
na 20 rokov. Schválilo Zmluvu o
termínovanom úvere medzi obcou
Prašice a Dexia bankou Slovensko
vo výške 22 160,- EUR na 5 %
spoluﬁnancovanie projektu „Zvýšenie
atraktivity strediska cestovného
ruchu“ s lehotou splácania 5 rokov
a súhlasilo so zmenou nájomcu
v ambulancii rýchlej zdravotnej
pomoci, ktorým je Záchranná a
dopravná zdravotnícka služba so
sídlom Bratislava, Antolská 11 na
dobu 4 rokov a to od 1.12.2009 do
30.11.2013 a schválilo odpísanie
pohľadávok vo výške 131,91,- EUR
voči nebohému Jozefovi Horváthovi,

naposledy
bytom
Prašice,
Novosvetská 716 a vykonanie riadnej
fyzickej inventarizácie majetku obce
a Základnej školy s materskou školou
Prašice k 31.12.2009.
• Posledné 26. zasadnutie OZ v
decembri 2009 schválilo zmenu
rozpočtu na rok 2009, rozpočet obce
na rok 2010, ktorý si môžete pozrieť
aj na webovej stránke obce (www.
prasice.sk) a všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce
Prašice. Na tomto zasadnutí poslanci
OZ rozhodli o udelení Čestného
občianstva Dr. Vladimírovi Faičovi,
poslancovi NRSR na znak úcty a
vďaky za rozvoj obce, regiónu a
celého Slovenska.
Na záver je potrebné reagovať na
nepravdivé informácie, ktoré sa šíria
po obci z absolútne dezinformovaných
zdrojov, že do časti obce Nový
Svet by
mali byť nasťahovaný
neprispôsobiví občania. Z takých
istých zdrojov pochádzajú aj úplne
mýlne a scestné informácie, že obec,
respektíve obecné zastupiteľstvo
plánuje rozpredávať pozemky v
areáli ATC Duchonka. Všetky tieto
informácie sú nepravdivé !!!
Erika Nemešová

3

PRAŠICKÉ NOVINKY
VIANOCE – SVIATKY RODINY

PRIHOVÁRA SA VÁM KŇAZ MILAN ZAUJEC

Rok ubehol ako voda a my sa
ocitáme pred koncom občianskeho
roka – vianočnými sviatkami.
Už viac ako 2000 rokov si kresťania
na celom svete pripomínajú
príchod Božieho syna na svet.
Akú mu venujeme pozornosť my?
Treba, aby Vianoce boli radostné,
to znamená, aby sme ich prežili v
dostatku a v pokoji. Na najvyšší
stupeň hodnotového rebríčka je
potrebné dať nášho Spasiteľa,
ktorý nám ide prejaviť úžasnú
lásku a dať nám nádej na stretnutie
s ním. Nie je to toľkokrát obídený
náš Boh, keď počúvame o rôznych
nešťastiach a tragédiách?
„Veď
my
ho
predsa
nepotrebujeme.“
Keď sa zahľadíme na svätú rodinu
v maštaľke a Ježiška v jasličkách,
ako sa odvíja náš život, pozeráme
sa na betlehemskú udalosť z
rozličných etáp nášho života. Inak
ho vidíme v dobách pokoja, inak
v dobe nepokoja, inak v mladosti,
inak v dospelosti alebo v starobe,
inak v zdraví, inak v chorobe.
Vianoce by sme mohli nazvať
aj sviatkami rodiny a vzájomného
obdarovania sa. Darčeky a plné stoly
jedla, to je len rámec Vianoc, nie ich

hlavný motív a podstata.
Keď cisár Jozef II. zrušil za svojej
vlády kláštory, prišlo na trh veľa
vzácnych obrazov. Predávali sa za
veľmi nízke ceny. Jeden šikovný

výhodne predám“. Pozlátka Vianoc
sa slávi na celom svete, ale jadro
sa mnohým niekde stráca. Krásny
obraz možno zavesiť aj bez rámu,
ale zavesiť rám bez obrazu je asi
hlúposť. Vianoce môžu byť krásne
aj pri skromných darčekoch, ale
bez Ježiša nie sú Vianoce.
V kolobehu života nám
Vianoce pripomínajú potreby
núdznych, inokedy nám dajú posilu
v ťažkostiach a pripomenú, že
láska Božia je bohatstvom, ktorá
preváži hmotnú tieseň i ľudský
žiaľ. To však iba vtedy, keď sa ako
pravdivo žijúci ľudia stretneme s
Božou pravdou ľudského príbehu
svätej rodiny. Vtedy totiž do nášho
srdca vstúpi tichý hlas zvestujúci
pokoj ľuďom a slávu Božiu.
Kiež by Ježiš vstúpil do našich
sŕdc aj počas týchto vianočných
sviatkov.
Všetkým farníkom želám pokojné,
radostné a požehnané Vianoce.
dekan, farár Milan Zaujec

obchodník ich kupoval vo veľkom
počte. Pýtali sa ho, či je taký nábožný.
Usmial sa a povedal: „ Ale nie, obraz
vyrežem a spálim, ale pozlátený rám

POSLEDNÉ VOĽBY ZAZNAMENALI NAJNIŽŠIU ÚČASŤ NAŠICH
VOLIČOV
Volebné miestnosti sa v tomto roku
otvorili už po tretíkrát, a to presne 14.
novembra, kedy sme mali možnosť
zvoliť si predsedov
a
poslancov
Vyšších územných
celkov
(VÚC).
Z radov našich
občanov využilo
túto možnosť 313
z celkového počtu
1719 oprávnených
voličov,
čo
predstavuje 18,2 %
účasť. V porovnaní
s celoslovenským
priemerom
je
to menej o 5 %
a zároveň je to
najnižšia
účasť
našich voličov vo
voľbách,
ktoré
sa konali v roku
2009.
Medzi kandidátmi
na predsedu
Nitrianskeho
samosprávneho kraja (NSK) získal
prvenstvo doc. Ing. PhD. Milan Belica
( SMER-SD, SDKÚ-DS, KDH) v počte
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hlasov 271 a s vysokým náskokom odovzdali naši voliči 147 hlasov.
získal post župana Nitrianskeho kraja Obidvoch kandidátov na poslancov
už po tretíkrát. Najväčšiu dôveru na NSK nominovala veľká slovenská
koalícia
(SMER-SD,
SDKÚ-DS,
ĽS-HZDS,
KDH) a úspešne prešli v
prvom kole volieb.
S
tretím
najvyšším
počtom
získaných
hlasov
v Prašiciach
(136) skončil nakoniec
Ing. Ľubomír Bošanský,
taktiež nominant veľkej
slovenskej koalície, ktorý
však nebol zvolený za
poslanca NSK.
Voľby do VÚC v našej
obci mali pokojný priebeh
a nebolo zaznamenané
žiadne
negatívne
narušenie.
Jediným
nedostatkom podľa slov
členov volebných komisií
bola až príliš nízka účasť
našich voličov. Žiaľ, je
poste poslanca NSK prejavili naši to smutné konštatovanie, nakoľko
občania MUDr. Jánovi Paulíkovi s výsledok týchto voľieb ma veľký
počtom hlasov 177. Na druhom meste vplyv na budúcnosť našej obce.
Stanka Dojčárová
skončil JUDr. Karol Gerhát, ktorému
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA OSLÁVILA POLSTOROČIE
Tento školský rok 2009/2010
sa nám začal trošku inak ako tie
predošlé. Budova našej školy sa
1.septembra dožila 50-tich
rokov svojej existencie. Všetci
jej zamestnanci sa snažili
pripraviť veľkolepú oslavu. S
prípravami sme začali ešte na
jar predchádzajúceho školského
roku, ale skutočný „frmol“ nastal
až v septembri. Veď všetkým
nám ležalo na srdci pripraviť
oslavy čo najzodpovednejšie,
aby naša škola mohla byť
pyšná na svojich žiakov a
zamestnancov.
Prvé septembrové dni a týždne
sme učeniu veľa nedali. Tým
ale nechcem povedať, že sme
sa len tak motali po škole a
nič sme nerobili. Všetci sme
vystrihovali, zdobili, maľovali a
tak krášlili budovu, aby sa pred
gratulantmi nemusela hanbiť.
Veď tých bolo neúrekom. Okrem
bývalých zamestnancov sa
oslavy zúčastnili aj starostovia
okolitých obcí a miest, farári
prislúchajúcich
farností,
pozvanie prijal i bývalý a
dlhoročný farár našej farnosti
PhDr., PaedDr., MgrTh. Štefan
Kováč a ďalší významní hostia
ako poslanec NRSR dr. Vladimír
Faič , prednosta ObÚ Ing. Jozef
Vančo, riaditeľka družobnej ZŠ s
MŠ vo Svätom Petri Mgr. Ingrid
Zachorecová a jej zástupca Mgr. Marek
Mazan. Z bývalých žiakov spomeniem
spisovateľku Zdenku Lacikovú, Adelu
Faičovú no a, samozrejme, nášho
starostu Ľubomíra Pauloviča, ktorý
okrem toho, že je bývalý žiak našej
školy, bol tiež spoločne s riaditeľom
Mgr. Petrom Dobrým organizátorom

celej oslavy. Samotná slávnosť sa a tiež spomienkovou brožúrou s
začala 11. septembra na miestnom prierezom paťdesiatich rokov života
obecnom úrade, kde všetkých školy , ktoré pre hostí pripravili
terajší
zamestnanci
školy
(uvedené kalendáre a brožúry
si záujemcovia môžu stále
zakúpiť u riaditeľa školy). Po
oﬁciálnom otvorení nasledoval
slávnostný obed v miestnom
kultúrnom dome, po ktorom si
hostia mohli pozrieť program
pripravený žiakmi našej školy.
O tom, že mal veľký úspech,
svedčili i kladné ohlasy zo strany
hostí. Veď žiaci ho intenzívne
nacvičovali nielen pod vedením
svojich učiteľov, ale i známeho
a úspešného režiséra, akým je
Ľubomír Paulovič. Nácvik bol
veľmi náročný nielen pre učiteľov,
ale hlavne pre žiakov, ktorí si
na vlastnej koži vyskúšali, aký
ťažký je herecký chlebík, veď
„náš režisér“ nás vôbec nešetril.
Výsledok však bol úžasný a
môžem skonštatovať, že deti
aj učitelia mali z toho obrovskú
radosť. Po programe nasledovala
obhliadka školy, čo uvítali
hlavne bývalí zamestnanci, ktorí
si zaspomínali na svoje roky
pôsobenia. Program pokračoval
i vo večerných hodinách, kde
sa mohli všetci prítomní zabaviť
na tanečnej zábave určenej pre
rodičov a priateľov školy. Všetci
sme sa zhodli, že oslava 50.
súčasných a bývalých zamestnancov výročia bola veľkolepá a zanechala
privítali starosta a riaditeľ krátkymi v nás veľa príjemných spomienok.
slávnostnými príhovormi. Slovo dostal Myslím, že naša škola sa za nás
tiež bývalý dlhoročný riaditeľ školy nemusí hanbiť. „Všetko najlepšie do
PhDr. Karol Kováč. Všetci prítomní ďalšej 50-ky!
boli obdarovaní drobnými darčekmi,
stolovým kalendárom pre rok 2010
Mgr. Renáta Miková
s výtvarnými prácami našich žiakov

POČET ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY Z ROKA NA ROK KLESÁ
V súčasnej dobe bojujú viaceré
školy na Slovensku s mnohými
problémami a jedným z nich je
znižujúci sa počet žiakov. Výnimkou
nie je ani naša škola, ktorú v
uplynulom školskom roku 2008/2009
navštevovalo 261 detí z Prašíc a
okolitých obcí. O jej úspechoch sme
vás informovali v predchádzajúcich
Prašických novinkách a zaujímavé
informácie o nás si môžete prečítať
aj na našej webovej stránke : www.
zssmsprasice.edupage.org.
Školským učivom sa úspešne
prehrýzlo nakoniec 256 žiakov, 1
neprospel a 4 žiaci mali opravnú
skúšku. Rozlúčili sme sa so 47-mi
žiakmi z deviateho ročníka, ktorí
pokračujú v ďalšom štúdiu – 5 žiakov
na gymnáziu, 31 žiakov na stredných
školách s maturitou a 11 žiakov na
učňovských školách.

V septembri sa brány školy otvorili
už len pre 241 žiakov, ktorí sú
rozdelení do 12-ich tried. Z celkového
počtu je 135 žiakov z Prašíc, 32
z Tvrdomestíc, 23 z Nemečiek,
12 z Podhradia, 18 z Velušoviec,
3 z Duchonky, 4 zo Záhrad, 1 zo
Zlatníkov, 12 zo Závady a
1 žiak je z Topoľčian. Bohužiaľ, pre
znížený počet žiakov bol rozviazaný
pracovný
pomer
s
jedným
pedagógom. V súčasnej dobe
zabezpečuje vzdelávací proces 16
učiteľov a 1 vychovávateľka.
Okrem vzdelania poskytujeme
deťom aj bohatú krúžkovú činnosť. O
tom, že má význam pracovať s deťmi
aj v popoludňajších hodinách, svedčí
prvé „ovocie“ v tomto roku v podobe
úspechu nášho žiaka Adama Mika
(8.A), ktorý 21.novembra v Rimavskej
Sobote po štvrtýkrát obhájil

prvé miesto na Majstrovstvách
Slovenska v zimnom viacboji.
Aj napriek dosiahnutým úspechom
nemôžeme byť so všetkým spokojní.
Určite máme ešte čo zlepšovať
a skvalitňovať. Pevne verím, že
spolupráca s rodičmi sa bude naďalej
prehlbovať a zároveň zvyšovať
vzájomná dôvera. Tu veľkú úlohu
zohráva práve pravidelné stretávanie
sa na rodičovských združeniach a
rôznych spoločenských akciách.
Tým by sa určite predišlo mnohým
nedorozumeniam.
Veď naším cieľom je nielen
poskytnúť základné vzdelanie, ale
aj vychovať z našich žiakov dobrých
ľudí, na ktorých budeme všetci
právom pyšní.
Mgr. Peter Dobrý
riaditeľ školy
5

PRAŠICKÉ NOVINKY

ZÁUJEM O MATERSKÚ ŠKOLU
PRESAHUJE JEJ KAPACITU

Z KRONIKY MATERSKEJ ŠKOLY

Záujem o materskú školu presahuje jej kapacitu
„Nie je v moci nikoho, aké deti sa rodia, v našej moci
však je, aby sa správnou výchovou stali dobrými.“
PLUTARCH
K naplneniam obsahu tejto myšlienky prispievame aj v
našej materskej škole. V školskom roku 2009/2010 do nej
nastúpilo 67 detí. Záujem presahuje jej kapacitu, čo nás
pochopiteľne teší, pretože to, okrem iného, svedčí o kvalite
nášho výchovného procesu. Kladieme dôraz na potreby
detí, ich vzájomné vzťahy a celkový vývoj všestrannej
osobnosti. Náplňou tejto činnosti je i mimoškolská aktivita

a prezentácia školy na verejnosti v spolupráci s rodičmi
a verejnými inštitúciami. Z množstva jesenných podujatí
spomeniem výstavu plodov a obľúbené vyrezávanie
strašiakov z tekvíc , vystúpenie pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším či bábkové divadielko „Cínový vojačik“.
Deti zaujala aj beseda s „ujom lesníkom“ o ochrane
prírody a svoje sily si zmerali v súťaži o najkrajší vianočný
stromček. A pokiaľ nám to „teta Zima“ dopraje, tak si v
januári postavíme najkrajšieho snehuliaka v Prašiciach.
Neveríte? Príďte sa pozrieť! Ukážeme vám aj, ako sa naša
škôlka v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie modernizuje a
rozširuje sa jej kapacita.
Iveta Štefkovičová

KULTÚRNY ŽIVOT V NAŠEJ OBCI
Ponuka kultúrno-spoločenských či športových podujatí
v druhej polovici tohto roku ničím nezaostávala od
predchádzajúceho obdobia. Návštevníci všetkých
vekových kategórií mali šancu vyskúšať si svoju zručnosť
a rozvíjať fantáziu v letnej Tvorivej dielni, ktorá mala
veľký úspech, hlavne u detí školského a predškolského

veku.
Tradičné Prašické hody nám ponúkli tú správnu atmosféru
so všetkým, čo k tomu patrí – spev, zábava, športové vyžitie
či adrenalín v podobe kolotočov. Netradičné vystúpenie
mladej hudobnej skupiny The Machines of God ocenili
hlavne vyznávači tvrdej metalovej hudby. Vyvrcholením
kultúrneho leta v Prašiciach bola veľkolepá oslava 50.
výročia novej budovy základnej školy. Celý priebeh,
ale i samotný program ocenili všetci návštevníci a pozvaní
hostia. O kvalite programu svedčí aj fakt, že ho naše deti
na žiadosť starostu obce Tovarníky odprezentovali v ich
kultúrnom dome.
Neoddeliteľnou súčasťou jesene je podujatie venované
starším občanom – Deň dôchodcov. V tomto roku nám
program spestrili nielen deti zo základnej školy a materskej
školy v Prašiciach, ale i členovia speváckej folklórnej
skupiny súboru Marína zo Zvolena. Naši starí rodičia si
vďaka piesňam a originálnym krojom pripomenuli svoju
mladosť či dokonca mladosť ich rodičov a všetkých
účinkujúcich odmenili vďačným potleskom. Farbami
jesene lahodila oku aj tradičná výstava z plodov a
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semien našich záhrad
v Kostole sv. Jakuba.
Terajšie i bývalé učiteľky
z prašickej materskej
školy nás úspešne
reprezentovali
na
regionálnom podujatí
„Deň vidieckej ženy“
vo
Velušovciach,
ktorého
tohtoročnou
témou bola módna
prehliadka „Zo starého
nové“ (reagujúca na
celosvetovú a najmä
našu
hospodársku
krízu).
Každá
z
obcí
mikroregiónu
SOTDUM tu predviedla
poprešívané
modely
starých šiat, nápady
ako využiť každý kus
starého oblečenia na
niečo užitočné. Veľký
úspech mali v našom
prípade nápady Eriky
Vaňovej
z
Prašíc,
ktorej šikovnosť ocenili
všetky
zúčastnené
družstvá. Druhou časťou tohto vydareného podujatia bola
prezentácia netradičných polievok, s ktorých prípravu
nám pomohli Janka Pokusová a Helena Beňová, za čo im
touto cestou ďakujeme.
Je tu zima a k nej patrí i príchod Mikuláša. Chrípková
epidémia nám zmarila plány pripraviť jeho spoločné
stretnutie s našimi najmenšími. Deti však potešili sladké
balíčky, ktoré im, aj vďaka sponzorom, venoval Obecný
úrad Prašice. „Škôlkari“ sa potešili novým hračkám a
pracovným pomôckam. V dnešnej dobe má dobrý skutok
väčšiu váhu ako inokedy a sme radi, že medzi nami sú
občania, ktorí i napriek súčasnej situácii chcú urobiť
radosť čo i len maličkosťou. Naše poďakovanie preto patrí
všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva Prašice,
MUDr. Miriam Chmelárovej, MUDr. Miroslave Mikušovej,
Predajňi rozličného tovaru DOBA, potravinám Coop
Jednota Prašice, Kamenárstvu Lacika Prašice, pizzérii
– Pizza Jolly, Pohostinstvu Ondreja Michalku a ﬁrme
Autoservis Lacika.
Stanka Dojčárová

PRAŠICKÉ NOVINKY

OBEC V OBRAZOCH

Cirkus Arotti

Koncert skupiny
The Machines of God

Tvorivá dielňa 2009

Tvorivá dielňa 2009

Hodový futbalový zápas s Mufuzou

Oslavy 50. -tych narodenín sa začali na OcÚ

Dôchodcov potešili aj dievčatá
z FS Marína

Súťaž v preťahovaní lanom
v tvorivej dielni
Tvorivá dielňa 2009

Vystúpenie detí z
MŠ našim dôchodcom

Pozvanie na oslavu ZŠ prijal
aj bývalý farár našejfarnosti
PhDr., PaedDr., MgrTh. Kováč

Oslavy 50. výročia ZŠ

FS Prašičan spestril sv. omšu spojenú s vďakyvzdaním

Oslavy 50. výročia ZŠ
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UDRŽUJME SI TRADÍCIE, KTORÉ SÚ PÝCHOU NAŠEJ OBCE
Už dvanásť jesení po sebe sa chodia obyvatelia našej obce
poďakovať za dopestovanú
úrodu. A nerobia to iba
slovami, ale ovocím a
zeleninou všetkých druhov,
farieb a veľkostí ozdobujú
interiér Kostola sv. Jakuba.
Každý, kto to uzrie, musí
uznať, že pod šikovnými
rukami našich žien vznikajú
doslova umelecké diela.
Najväčšiu
pozornosť
sústreďujú
na
tvorbu
zaujímavo a netradične
stvárnených obrazov. Ich
originalita je skrytá do múky,
škorice, kakaa, sladkej a
štipľavej papriky, kokosu,
maku... . Nie je to ľahká
robota, lebo namiesto štetca
si musia vystačiť s husacím pierkom. Už len tá predstava
– nanášať múku po troške husacím pierkom v pokľaku,

OSOBNOSTI OBCE

čo je v chráme priam
symbolické, na veľkú
plochu - je neskutočná!
Chce to nie len talent,
ale aj obrovskú dávku
trpezlivosti.
Ešte pred pár rokmi
vďakyvzdaním
žila
takmer
celá
naša
dedina. Postupom času
však záujem a počet
tvorcov našej „pýchy“
upadá. Zostala len hŕstka skalných. O to viac nás teší, že
tento rok pribudli v radoch usilovných včeličiek aj nové
tváre. Poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí zostali verní
tejto nádhernej tradícii, veď niektorí naši spoluobčania
pestujú plody počas celého roka špeciálne na tento účel.
A hoci obrazy a výtvory je žiaľ možné zachovať len na
fotograﬁách, verte, že tá námaha naozaj stojí za to !
Iveta Štefkovičová

NIE SÚ MEDZI NAMI, SÚ V NAŠICH SRDCIACH

Katolícka cirkev si v uplynulom
našej histórii.
období pripomenula sviatok
Je pochopiteľné, že v
Všetkých svätých. Duchovní a
tomto období chodíme
veriaci sa počas omší modlili
na cintoríny častejšie ako
za svätých, ale aj za svojich
inokedy. Dúfam, že to nebude
blízkych.
Prichádzali
na
znieť morbídne, keď poviem,
miesta posledného odpočinku
že
množstvo
horiacich
zosnulých
príbuzných
a
sviečok a more nádherných
spoluobčanov, modlili sa za
chryzantém pôsobí na dušu
nich a zapaľovali sviečky.
ako balzam.
Týmto chcem netradične v
Nedá mi však nespomenúť
našej rubrike „Osobnosti obce“
osobu, ktorá sa obetavo
venovať spomienku a vzdať
stará o miesto posledného
úctu tým , ktorí sú medzi nimi,
odpočinku našich blízkych.
odpočívajú večným spánkom,
To, že hovorím o pani Marte
ale v našich srdciach zostanú
Reisenauerovej,
pochopil
navždy. Priateľ, ktorého sme
určite každý. Veď niet
mali radi, rodičia, súrodenci,
človeka, ktorý by ju nestretol
ale aj ľudia, ktorých sme
a nevidel, ako po celé dni
dennodenne stretali na uliciach, v autobusoch či v upratuje, čistí a udržuje areál cintorína. Priznajme si, kto z
obchodoch. V tichu a pri blikajúcich sviečkach sa nám nás by to robil? Touto cestou jej chcem v mene tých, ktorí
vynárajú ich tváre, počujeme ich hlasy a spomíname. si jej prácu cenia, poďakovať a popriať ešte veľa zdravia.
Vzdávame úctu všetkým osobnostiam, vzdávame úctu
Iveta Štefkovičová

KULTÚRNY DOM ZÍVAL PRÁZDNOTOU
„Mám veľa roboty“, „Ja na také akcie
nechodím“, takéto a podobné odpovede
zaznievajú z úst našich občanov v
poslednej dobe pri otázke – prečo neprišli
na niektoré kultúrne a spoločenské
podujatia, ktoré pre nich pripravujeme my,
pracovníci a vedenie obecného úradu.
Časová zaneprázdnenosť, či nedostatok
ﬁnancií boli aj tento raz slabé výhovorky,
keďže posedenie „Katarínsky batôžtek“,
ako ho nazvali organizátori, začínal v
sobotu večer (21. novembra) a vstupné
bolo dobrovoľné. A tak naši občania
prepásli jednu z mála možností, ako si
spríjemniť priam najideálnejší čas na
8

stretnutia s priateľmi a známymi. Ak je
pritom aj chutné jedlo a pútavá vianočná
dekorácia, ktorou sa v tomto prípade
prezentovalo kvetinárstvo Zelené údolie,
je to o to väčšia škoda.
Často sa sťažujeme na vyťaženosť a
uponáhľanosť dnešnej doby. Ženieme sa
za vidinou bohatstva, pohodlia a pritom sa
spomedzi nás vytráca akási jednoduchosť
v našom zmýšľaní a správaní sa. Zároveň
sa určití občania vyjadrujú, že sa nič
spoločenského, kultúrneho a zábavného v
našej obci nedeje. Je ťažko pochopiteľné,
prečo nevyužijú oni a mnohí ďalší
možnosť zastaviť sa, pookriať, zabaviť sa a

oddýchnuť si nie len fyzicky, ale i duševne.
„Gaučová kultúra“ je síce pohodlnejšia,
ale smeruje k duchovnému a mentálnemu
úpadku.
Ak budeme aj naďalej pokračovať v
tomto trende, z našich ulíc vymizne život
a originalita vidieka pomaly zanikne.
Vzájomné spolunažívanie medzi občanmi
sa zúži na hovory cez mobilné telefóny či
surfovanie na internete. Život na dedine
sa stane minulosťou. Aj Vám sa zdá, že je
to smutné a pochmúrne? Verte, že stačí
len málo. Stačí len chcieť.
Stanka Dojčárová

PRAŠICKÉ NOVINKY
OBZRETIE SA ZA UPLYNULOU LETNOU SEZÓNOU

LETO 2009 NA DUCHONKE JE ZA NAMI

Letné dni sú pre nás už len spomienkou. Nedá nám
však, aby sme sa neobzreli späť za prázdninami,
teplom a zábavou. Krátky súhrn usporiadaných podujatí
v areáli autokempingu Duchonka v uplynulých letných
mesiacoch nám ponúkla konateľka ﬁrmy Prašičan
s.r.o., Beáta Kernová. Pod jej taktovkou v spolupráci s
Máriou Novotnou sa všetko udialo.
Letnú sezónu na Duchonke sme v tomto roku otvorili
prvým ročníkom
„Tanečného
maratónu“
na
veľkej pláži, ktorého hlavným lákadlom bol známy
tanečník Johny Mečoch a jeho tanečné vystúpenie s
Melániou Kasenčákovou. Približne 900 návštevníkov
povzbudzovalo všetkých účastníkov maratónu. Pestrá
tanečná show a v neskorých večerných hodinách
vystúpenie českej speváčky Verony boli tou správnou
čerešničkou na záver podujatia. Do budúcnosti
chceme , aby sa tanečný maratón stal tradíciou pri
otváraní leta na Duchonke.

Oﬁciálne však sezóna začala na začiatku júna
prípravami areálu autokempingu Duchonka (ATC) kosenie a čistenie za pomoci študentov a brigádnikov,
opravy a údržby vodovodnej a elektrickej siete či
rekonštrukcia tenisových kurtov. Prípravné práce
vyvrcholili uvedením nových sociálnych zariadení do
prevádzky.
Aby sa však Duchonke vrátila niekdajšia úroveň a
popularita, je potrebné vytvoriť pre návštevníkov
podmienky zodpovedajúce dnešnej úrovni a dnešným
trendom . A to nielen vybudovaním nových turistických a
rekreačných objektov celého ATC, ale aj usporiadaním
spoločenských a kultúrnych podujatí, ktoré prilákajú
stálych a nových návštevníkov.

Jednou z ďalších akcií v tomto lete bolo „ Stretnutie
veteránov“. Návštevníci obdivovali a niektorí si aj
vyskúšali jazdu na niektorom zo 40-tich „starých
elegánov“. Záujemcovia si ich mali možnosť
odfotografovať, porozprávať sa s ich majiteľmi a tí
najvytrvalejší si na záver pochutnali na dobrom guláši.
Záverečná diskotéka už len dotvorila celkový veľmi
dobrý dojem z ďalšieho úspešného podujatia.
Novou skúsenosťou pre nás bolo uvedenie muzikálu
„To najlepšie z Fontány pre Zuzanu“. Diváci si mohli
priamo na Veľkej pláži vypočuť nestarnúce piesne
a stretnúť sa s hlavnými účinkujúcimi muzikálu.
Návštevníkov neodradilo ani chladné počasie, na tú
dobu veľmi neobvyklé. Ale aj napriek nepriazni počasia
sme návštevníkov očakávali o čosi viac.
Najväčší „nával“ Duchonka zažila počas už tradičného
festivalu Orange Music Summer, ktorého návštevnosť
je každým rokom rekordnejšia. V rámci príprav na
toto veľkolepé podujatie sme vytvorili nový vstup do

ATC, čím sme urýchlili proces ubytovania sa a vstup
na festival. Posilnili sme policajné hliadky, zabezpečili
bezpečnostnú službu, zdravotnícku službu, zvýšili
počet zamestnancov a tak zabezpečili bezproblémový
priebeh festivalu. Novými sociálnymi zariadeniami boli
skvalitnené služby z hľadiska hygieny.
Letnú sezónu sme zakončili podujatím pre deti z
Prašíc a okolia. Pripravené súťaže, hry, občerstvenie
a chutná „opekačka“- to všetko si vychutnalo vyše
100 detských, ale i dospelých návštevníkov, ktorých
príjemne pobavilo aj vystúpenie kúzelníka.
Beata Kernová
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PRAŠICKÍ KYNOLÓGOVIA MAJÚ ZA SEBOU ÚSPEŠNÝ ROK
Pomaly sa končí rok 2009, ktorý môžeme zhodnotiť ako
jeden z najúspešnejších v histórii prašickej kynológie.
Výsledky, ktoré sme v tomto roku dosiahli, hovoria
za všetko. Počas leta sme sa zúčastnili sústredenia
kynológov zo stredného Slovenska v Handlovej, na
ktorom sme načerpali ďalšie skúsenosti vo výcviku.
Rovnako v auguste sa Peter Detko zúčastnil preteku
O pohár SNP v Kolačne, kde so sučkou Verou obsadil
výborné šieste miesto. Dňa 3. októbra sa uskutočnil 18.
ročník Pretekov prašických kynológov. Víťazom sa stal
Peter Detko so sučkou Verou. Štvrté miesto obsadil
Erik Grežďo so psom Dasty. Členovia KKP sa zapojili
do dlhodobej súťaže Zoborská kynologická liga (ZKL),
kde po 2. mieste v prvom kole, sme sa prepracovali
v ďalších kolách na prvú priečku a nakoniec sme sa
stali celkovými víťazmi. Túto trofej máme vystavenú v
Pohostinstve Ondreja Michalku.
Dňa 24. októbra sa konala na cvičisku v Prašiciach
bonitácia nemeckých ovčiakov za účasti psovodov z
celého Slovenska. Akciu svojím príhovorom zahájili
starosta obce Ľubomír Paulovič a prezident Zväzu
športovej kynológie (ZŠK) a zároveň bonitačný komisár
Juraj Štaudinger z Lučenca. Prezident ZŠK si všimol
a ocenil , že akcia bola organizovaná najmä členmi
KKP z radov mládeže. Zároveň ďalšia trojica mladých
psovodov súťažila v Nitre v rámci 5. kola ZKL. Po ich
oznámení, že sme víťazmi súťažného ročníka 2009
ZKL, bol prvým gratulantom sám prezident Štaudinger.
Keďže sme už dvakrát zvíťazili v Zoborskej kynologickej
lige, v prípade tretieho víťazstva sa staneme trvalým
držiteľom Putovného pohára ZKL, preto v roku 2010
urobíme všetko, čo je v našich silách, pre obhajobu
tohtoročného prvenstva.
V septembri sme sa zúčastnili Majstrovstiev sveta
FCI všestrannej spôsobilosti (stopa, poslušnosť,
obrana) všetkých plemien v rakúskom mestečku

Schwanenstadt, za účasti 35-tich štátov. Medzi psami
prevažovali nemeckí a belgickí ovčiaci. Najlepší Slovák
Július Benovič so psom Cak Ben-Ju obsadil 15. miesto.
Táto súťaž je považovaná za „vysokú školu“ psov. Pri
prevedení cvikov sa hodnotí prejav psovoda spolu so
psom. Na súťaž sa dostanú len špičkoví psi a psovodi,
ktorí prejdú kvaliﬁkačným sitom vo svojom štáte.
Štvorica prašických psovodov odchádzala z tejto súťaže
s dobrými pocitmi. Tam sme videli, ktorým smerom sa
uberá súčasná svetová kynológia.
Jaroslav Čačík sa so psom Blackom zúčastnil
vylučovacích pretekov v Detve o postup na Majstrovstvá
sveta v stopách a postúpil do 2. kola, ktoré sa bude
konať 7. – 8. 3. 2010 vo Vranove nad Topľou.
Počas roku 2009 sme uskutočnili sedem ukážok výcviku
psov pre „školy v prírode“ na Duchonke. Na MDD sme
vystúpili v Jacovciach, v Topoľčanoch a v Kuzmiciach a
ďalšie ukážky výcviku sme predviedli v Práznovciach,
v Chrabranoch a v Žabokrekoch. Spolu 13 ukážok v
okolitých obciach. Všetky tieto ukážky zabezpečili
najmä naši mladí psovodi.
Úspešný rok 2009 ukončíme Silvestrovským výstupom
na Pánsku Javorinu.
Poďakovanie patrí všetkým členom KKP, ktorí sa
zúčastňujú výcvikov, súťaží a týmto robia dobré meno
našej obci nielen doma, ale aj za hranicami.
Zvláštne poďakovanie patrí mládeži, ktorá má najväčšiu
zásluhu na úspechoch prašickej kynológie v roku 2009.
Menovite sú to Erik Grežďo a Ľubica Bruchatá.
Ďalší mladí na svoje úspechy zatiaľ čakajú: Dominika
Klinčuchová, Kristína Grežďová, Sandra Detková,
Vlado Okša, Peťo Pista a Adam Mik.
Peter Detko

zľava Erik Grežďo so psom Dasty, Peter Detko so sučkou Vera, Ľubica Bruchatá so psom Rendy
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Mládežnícky futbal prísľubom pre budúcnosť
Starší žiaci nám v jesennej časti však vôbec nášmu A-mužstvu
urobili radosť, pretože suverénnym nevyšiel, keď zo 7 zápasov vyhrali
spôsobom
vyhrali
kvaliﬁkačnú iba jeden a razom sme sa ocitli v
skupinu „C“. Treba však dodať, boji o záchranu. Obrat k lepšiemu
že umiestnenie na popredných nastal v derby zápase v Jacovciach,
miestach sa očakávalo, keďže sme kde sme zvíťazili 2:3 a dokázali
mali vekovo najstarších hráčov. sme natiahnuť sériu neprehratých
Naše „internacionálne“ družstvo, zápasov na 5.Trošku mrzia vysoké
zložené z chlapcov z Topoľčian, domáce prehry s Holíčom 2:5 a s
Ludaníc, Tvrdomestíc a Prašíc vo Trebaticami 0:5, čo je tak trochu
všetkých zápasoch vyhralo, pričom hanba. Potešili však body z ihrísk
dosiahlo zaujímavé skóre 146:5. súperov. Ďalším negatívom bola
Ďalší úspech sa dostavil v predvečer nedisciplinovanosť, keď sme na
Mikuláša (5.12.2009), keď
sa jeseň dostali až 4 červené karty. V
naše družstvo zúčastnilo žiackeho tabuľke sme obsadili 9. miesto, čo
halového turnaja v minifutbale O po zlom začiatku nie je najhoršie
pohár predsedu ObFZ Topoľčany za umiestnenie.
účasti 16 družstiev. Naši chlapci sa Konečná tabuľka umiestnenia
stali jeho víťazmi , keď neprehrali ani nášho A mužstva
jeden zo šiestich zápasov. Zároveň 1. Šúrovce
15 13 0 2 42:11 39
bol za najlepšieho brankára turnaja 2. Hlohovec
15 9 2 4 32:17 29
15 8 4 3 25:16 28
vyhlásený náš Ľuboš Košút. Na 3. Trebatice
Krakovany
15 9 1 5 40:32 28
jar ich čakajú zápasy vo ﬁnálovej 4.
5. Šaštín
15 8 3 4 25:18 27
skupine, ktorá bude mimoriadne 6. Senica B
15 7 2 6 26:20 23
ťažká. Treba dúfať, že chlapcom po 7. Holíč
15 7 1 7 23:24 22
15 6 3 6 21:31 21
jeseni nestúpla sláva do hlavy a že 8. H.Obdokovce
9. Prašice
15 6 1 8 26:30 19
sa zodpovedne pripravia a zabodujú 10.
Dvorníky
15 6 1 8 23:43 19
o dobré umiestnenie.
11. Petrová Ves
15 5 2 8 26:30 17
15 5 5 8 26:31 17
Ostatné družstvá obecného futbalu 12. Mor.Sv.Ján
15 5 1 9 17:28 16
absolvovali jesennú časť súťažného 13. Bor.Mikuláš
14. Smolenice
15 4 3 8 22:31 15
ročníka 2009 – 2010 nasledovne:
15. Kúty
15 4 1 10 18:25 13

Tabuľka skupina C MO žiakov
1. Prašice
2. V.Bedzany
3. Krušovce
4. Práznovce

12 12
12 8
12 8
12 5
12 5
12 1
12 1

0
1
1
1
1
0
0

0
3
3
6
6
11
11

146:5
47:27
44:31
39:40
31:40
8:89
13:71

36
22
22
16
16
3
3

16. Jacovce

15 4

1 10 26:35 13

prehra 3:0. Horším záverom jesene
prišli dorastenci o prvé miesto v
skupine, keď prehrali posledné 2
kolá. Celkovo obsadili 3. miesto, nič
to nemení na fakte, že postúpili do
jarnej ﬁnálovej skupiny o Majstra
okresu Topoľčany.

Konečná tabuľka MO
dorastencov skupina B
1.
1.
1.
4.
5.
6.
7.
8.

Práznovce
Krušovce
Prašice
V.Bedzany
Rajčany
Závada
H. Chlebany
Tesáre

14
14
14
14
14
14
14
14

10
10
10
9
6
2
2
1

1 3 97:28
1 3 61:40
0 4 52:24
2 3 65:29
2 5 49:53
3 9 18:65
1 11 13:71
2 11 24:69

31
31
30
29
20
9
7
5

Prípravka pod vedením trénera
Michala Konštiaka obsadila konečné
3. miesto, čo je dobrým umiestnením
pred jarnou časťou. Chlapci si dávajú
za cieľ zaútočiť na prvé miesto a
víťazstvo v súťaži. Prehrali iba jeden
zápas v Čermanoch a remizovali
doma s Urmincami, keď prehrávali
už 0:3! Škoda, že je v tejto súťaži tak
málo družstiev, pretože odohrať iba
6 zápasov je ozaj málo. Futbalový
zväz by mohol zareagovať a skúsiť
hrať súťaž dvojkolovo na jeseň a
dvojkolovo na jar, pretože v tomto
veku by mali chlapci hrať čo najviac
zápasov.

Naši dorastenci pod vedením MŽ a prípravka
6 5 1 0
27:1
16
trénera Jána Meluša hrali v skupine 1. Čermany
2. Urmince
6 4 2 0
39:9
14
B
Majstrovstiev
okresu
a
zo
začiatku
7. Kuzmice
3. Prašice
6 4 1 1
24:9
13
podávali dobré výkony. Vinou zranení 4. Bojná
6 3 0 3 22:22
9
6 2 0 4
6:25
6
niektorých hráčov však postupne 5. Čeladince
6 1 0 5
6:24
3
hra upadla a prišli aj prehry. Čiernym 6. Radošina
A-mužstvo po vynikajúcom 5.
7. Krnča
6 0 0 6
1:35
0
bodom nášho dorastu zostane
mieste s predchádzajúcej sezóny
nedostavenie sa na zápas 2. kola do
Tajomník OFK PRAŠICE
sa muselo vysporiadať s odchodom
Práznoviec , a tým aj kontumačná
Karol Michalka
Róberta Železníka. Začiatok súťaže
5. Jacovce
6. Tovarníky

Úspešné družstvo žiakov
Horný rad zľava: Miloš Macko
– tréner, Lukáš Okša – masér,
Ľuboš Košút, Lukáš Bednárik,
Tomáš
Štefkovič,
Marek
Haluza, David Bednárik, Ivan
Krajčík, Jakub Lacika – vedúci
družstva
Dolný rad zľava: Jozef Eliaš,
Martin Hustý, Martin Kmeť,
Tomáš Podolec, Peter Malinka,
Patrik Hustý
Na fotke chýbajú: Šimon
Grznár, Dušan Páleník, Miloš
Herda
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Obec Prašice vás pozýva na
Vianočné stretnutie

19. decembra (sobota)

Prašičan s.r.o.
Vás pozýva
na Ples priateľov

dňa 13. 2. 2010
v Kultúrnom dome
Prašice

o 17.30 hod.
v Kultúrnom dome Prašice
Príďte a vychutnajte si spolu s
nami vôňu Vianoc, dobrej
kapustnice, pôsobivý a pestrý
sviatočný program.

Do tanca a pre dobrú náladu
hrá skupina:
MELODIA
Dobré jedlo, bohatá tombola
a kultúrny program

Cena na osobu: 15 €
1/2 l vína, večera, káva, kapustnica
autocamping.duchonka@centrum.sk
Tel.: 0911 159915, 0911 140152

Na stromčeku sviečka svieti,
pokoj, šastie nech k Vám letí.
A ke rozžiaria sa Vaše tváre,
by hojnosti ste mali stále.
Nový rok nech pomaličky
vsunie šastie do kapsičky,
aby nespravili ste chybný krok
pre celučičký alší rok.

Radostné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia,
zdravia v Novom roku 2010 Vám praje
starosta obce Ľubomír Paulovič
a pracovný kolektív OcÚ Prašice.
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