Obec Prašice leží 13 km severozápadne od okresného mesta Topoľčany pod pohorím Považský
Inovec. Prvá písomná zmienka označujúca Prašice (Periese) pochádza z 12. júna 1245. Obyvatelia sa v minulosti živili hlavne poľnohospodárstvom
a rozvíjali postupne remeslá: hrnčiarstvo, rezbárstvo, krajčírstvo, obuvníctvo.
V súčasnosti majú Prašice 2067 obyvateľov
a patria medzi najvybudovanejšie obce v Topoľčianskom okrese. Napredujúca výstavba obecných
nájomných bytov, ale i vybudovanie vodovodu, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a zavedenie plynu do
všetkých domácností skvalitňuje životné podmienky
našich občanov.
V obci sa nachádza zmodernizovaná základná
škola s materskou školou, ZUŠ, domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, zdravotné stredisko
s detským, zubným a všeobecným lekárom a vlastnou
lekárňou, ale i bohatá sieť služieb – kaderníctvo,
práčovňa, pizzeria, reštaurácia, zlatníctvo, pošta,
supermarket s potravinami, domáce a záhradkárske
potreby.

Sviatočne
Prašice majú zlaté šaty.
K tancu ich vietor vábi.
Z lístia si jemný závoj zlatý
vytiahli preto, aby
opäť sa tíško zjesenilo.
Dozreli dni aj piesne.
Dedina do tmy hľadí milo
a tichým hlasom hlesne,
že z orieška si šaty vzala,
čo holúbky v snoch nesú,
nech žiari jasne celá sála
hrou sviatočného plesu.
Zdenka Laciková

Občania môžu využívať športový areál s multifunkčným ihriskom, futbalový štadión, telocvičňu
a novovybudovaný kynologický areál.
Súčasťou Prašíc je obľúbené miesto letných
športov: rekreačná oblasť Duchonka, kde sa nachádza autokemping s možnosťou ubytovania
v bungalovoch, tenisové kurty, minigolfový areál, požičovňa vodných bicyklov. Od roku 2005 je
Duchonka miestom letných festivalov s vysokou
návštevnosťou.
Okolie Prašíc a Duchonky ponúka vyznávačom turistiky lákavé zákutia Považského Inovca
s vznačenými turistickými i cykloturistickými chodníkmi, náučným chodníkom Duchonka - Kulháň či rozhľadňou na Pánskej Javorine vo výške 956 m n. m.
Občania Prašíc žijú bohatým kultúrnym životom, udržiavajú tradície svojich predkov, ale sú
hrdí aj na tie novodobé. Jednou z nich je výzdoba miestneho Kostola sv. Jakuba pri príležitosti
poďakovania za úrodu. Výstavu pripravujú ženy
a dievčatá z plodov našich záhrad, z múky, škorice a iných materiálov od roku 1998. Občania
i návštevníci Prašíc majú možnosť pozrieť si ju od
začiatku októbra do Dušičiek.

1998 - Ja som chlieb života.

2001 - Matka Tereza.
2001 - Dary Zeme (vo vrecúškach).

2004 - Hľa, prišla hodina Syna človeka.
2004 - Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.

1999 - Jubileum - Kristus dnes, včera, naveky.

2002 - Ježiš, tvoji sme a tvoji chceme zostať.
2002 - Tvoje utrpenie, naše vykúpenie.

2005 - Hľa, prišiel som.

2000 - Kristus je chlieb života.
2000 - Mária ochraňuj ľudí nového tisícročia.

2003 - Pane ukáž mi cestu života.
2003 - Ján Pavol II. - pápež.

2005 - My kráčame s radosťou.
2005 - Pápež Ján Pavol II.

2006 - Chlieb náš každodenný.

2007 - Ovce našiel už Baránok.

2008 - Matička Božia.

2010 - Ježišu zmiluj sa nad nami.

2011 - Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom
/práca detí ZŠ/.

S Pokorou
V prítmí babkinej povaly
zuneli osie hniezda.
Tam sme sa svetu schovali.
Tam, trochu bližšie k hviezdam.

2006 - Ave, ave Mária.

2007 - Božia rodička k Tebe voláme.

2009 - Kňazi sú láskou Kristovho srdca
/práca detí ZŠ/.

2011 - Matka plače. • 2011 - Nebojte sa, buďte svedkami,
budete apoštolmi Božieho milosrdenstva. /blahorečenie 1.5.2011/

Voňalo žito medené,
široko rozhrabané.
Byť zasa v detskom Edene,
začierať malé dlane
do teplej vrstvy pšenice!
Z nej vlhká sladkosť sála.
Odmeriam plné merice.
Navždy sa cítim malá.
Zdenka Laciková

                     

2006 - Stále ťa ľúbiť.
2007 - Pomocnú mi ruku daj.

2008 - Bohu vďaka /prvá práca detí ZŠ/.

2009 - Pane, Ty vieš všetko. Ty vieš, že Ťa milujem.
2010 - Božia rodička, k tebe voláme .

2011

rodáčka z Prašíc

Tento informačný bulletin vznikol pri príležitosti 15. výročia výstavy.
Obec Prašice ďakuje za finančnú podporu
Nitrianskemu samosprávnemu kraju.
foto: archív obce Prašice  
tlač a grafická úprava: Tristanpress Topoľčany

Poďakovanie za úrodu
v Kostole sv. Jakuba
v Prašiciach

15. výročie
(1998-2012)

