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S T R E T N U T I E V I E S O K N A S LOV E N S K U - V I E S K A N A D Ž I TAVO U 1 8 . J Ú N 2 016
Rok ubehol ako voda a opäť sme mali možnosť zúčastniť sa ďalšieho stretnutia obcí, ktorých názov, alebo názov
ich miestnej časti skrýva v sebe označenie Vieska. 9.ročník
stretnutia sa uskutočnil vo Vieske nad Žitavou okres Zlaté
Moravce, ktorá sa ako prvá obec podujala usporiadať toto
stretnutie i keď má počet obyvateľov menší ako 500. O to viac
si vážime jej odhodlanie, keďže v tento deň hostila spolu 650

účastníkov z 13 obcí, z toho 4 obce boli z Českej republiky.
Celé podujatie sa konalo vo veľmi príjemnom prostredí Arboréta Mlyňany, ktoré sa svojou väčšou časťou nachádza v k.ú.
Viesky nad Žitavou. V arboréte možno nájsť na ploche 67 hektárov vyše 2 300 druhov drevín zo Severnej Ameriky, Strednej
Ázie, Kaukazu, Kórey, Japonska, Číny, Ďalekého východu,
Himalájí aj Južnej Ameriky. Medzi tie najstaršie exempláre
patrí, okolo 20 ks, sekvojovce mamutie, ktoré môžu mať 118
rokov, rovnako ako arborétum.
Po príchode do Viesky nad Žitavou, sprievode účastníkov
obcou a oﬁciálnom otvorení
stretnutia sme sa mali možnosť zúčastniť športových
súťaží v minifutbale, streľbe
zo vzduchovky, stolnom futbale, penaltovom rozstrele,
a v drobných športovo-zábavných súťažiach. Nám sa
darilo v posledných dvoch
spomenutých, kde Lukáš
Michalík získal 2. miesto
v penaltovom rozstrele a dva
poháre v drobných športovo-zábavných súťažiach
získalo i družstvo v zložení
Renáta Kotyrová, Andrea

Brindzáková, Ján Kotyra, Ivan Pekarovič, Peter Ištok.
Ešte raz našim súťažiacim blahoželám za úspešné reprezentovanie obce Považany.
Tí, ktorí sa nezapojili do športových súťaží mali po celý deň
možnosť zúčastniť sa pripravených sprievodných akcií a individuálneho programu, v rámci ktorých mohli navštíviť jadrovú elektráreň Mochovce – infocentrum Energoland, prehliadku Arboréta Mlyňany so sprievodcom (vrele
odporúčam, najviac mi učarovalo pestrými
farbami hýriace rozárium, či obrovský sekvojec.), dvor ľudových remesiel – ochutnávku
vín, remeselných trhov, či v kultúrnom dome
inštalovaná výstava poľovníctva, obrazov, remeselných prác. V rámci hudobných vystúpení
sme mali možnosť vzhliadnuť vystúpenie detí
MŠ a ZŠ, country skupiny Ascola, hudobnej
skupiny Márnosť šedivá – s hitmi z Repete,
evergreenmi či dychovej hudby Podhrušovan.
Po večere priateľstva, kde so svojim kultúrnym programom vystúpili zástupcovia obcí
združenia, sa okolo 21,00 hod. uskutočnilo
slávnostné odovzdávanie poverovacích listín
pre „Viesku“, ktorá bude usporiadateľskou
obcou budúci rok. A opäť pôjdeme do Čiech,
konkrétne 24. júna 2017 do Vísky u Chotěboře.
Po tak náročnom dni, plnom športu, kultúry, zábavy, rozhovorov s priateľmi, ktorých sme nevideli rok, sprevádzanom
krásnym slnečným a horúcim počasím, sme sa mali možnosť
zabaviť a riadne sa vytacovať pri hudobných vystúpeniach
skupiny Lady Colors a Kontras.
Unaveným účastníkom plným zážitkov následne cesta domov
autobusom ubiehala veľmi rýchlo…
starostka obce
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Z PL Á N OVA N É HO Z A SA D NU TI A OZ P OVA Ž A NY
konaného dňa 21. apríla 2016 a z neplánovaného zasadnutia
OZ Považany, konaného dňa 26. apríla 2016 vyberáme:
K bodu 3/ Výstavba 2x bytový dom s 12 b.j.
a technickej vybavenosti – stretnutie so zástupcami firmy
Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, Trnava
Starostka obce privítala na pôde ObcÚ Považany p. Žabčíka
a Ing. Laurinca a odovzdala im slovo.
Pán Žabčík ozrejmil situáciu s podávaním žiadostí na ŠFRB
v tomto roku. Zdôraznil, že sú stavebnou firmou s najväčším
množstvom postavených bytov. Toho roku mali rozpracovaných 18 obcí a miest, ale len u dvoch, z toho i v Považanoch,
sa im nepodarilo dotiahnuť veci až po podanie žiadosti. Dôvod časového sklzu zdôvodnil zavinením inžinieringu, ktorý
si zazmluvnili – p. Múčku z Trenčína, ktorý pre rodinné problémy zanedbával svoju prácu. Vinu za spôsobený sklz však
berú na seba, oni ho mali kontrolovať.
Jedno pozitívum ale predsa v tejto situácii existuje a to, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola podaná ešte v roku
2015, stavba nebude musieť spĺňať teplotechnické normy v kategórií A1, čo by znamenalo prerábanie projektov a celkové
predražovanie stavby. Pán Žabčík zdôraznil, že chápe nespokojnosť občanov, žiadateľov, o pridelenie bytu, ktorí už dva
roky čakajú, ale je otvorený k určitej forme satisfakcie, ktorú
si navrhnú. Preto navrhol, usporiadať stretnutie s potencionálnymi nájomníkmi na pôde obce, kde im celú situáciu ozrejmí.
V prípade, že budú všetky povolenia k stavbe právoplatné,
žiadosť na ŠFRB podajú do 28. 02. 2017. Následne sa bude
čakať na vyhodnotenie do mája 2017. Robili by preto maximum, aby sa čo najskôr začalo stavať. Byty by mali byť postavené do konca budúceho roku, t. j. do roku 2017.
K bodu 4/ Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej
siete uzatvorená medzi SPP – distribúcia, a.s. so sídlom
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava a Obcou Považany,
so sídlom 916 26 Považany č. 187
Starostka obce predložila poslancom zmluvu o rozšírení siete
s SPP. Zdôraznila, že podľa textu zmluvy sa obec zaväzuje
vybudovať vo vlastnom mene a na vlastné náklady do 24 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy rozšírenie distribučnej siete SPP-D na „MK za školou“. Ing. Andrej
Jambor poukázal na vysoké náklady pre obec na zrealizovanie
výstavby rozšírenia, keďže výstavba musí byť 100% hradená
z rozpočtu obce. Ing. Mišura poukázal i na skutočnosť, že nie
každý stavebník uvažuje s plynom na vykurovanie.

Po diskusii poslanci OZ neschválili zmluvu o rozšírení distribučnej siete uzatvorenú medzi SPP – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava a Obcou Považany, so sídlom 916 26 Považany č. 187, 6 hlasmi proti.
K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
p. Pekarovič:
-navrhol dať po dve lavičky do častí Mošovce, Vieska „na
trojuholníky“ a na cintoríny, starostka obce skonštatovala, že
lavičky sa zabezpečia po obdržaní projekt. návrhov striešok
pred domami smútku, aby architektonicky ladili.
- vykopanie odtoku pred RD 227
PaedDr. Pullmann upozornil, že:
- na erbe obce pri vstupe z Nového Mesta nad Váhom sú zavesené smerové tabule označujúce smer do firmy Trewin, žiadal
upozorniť majiteľa na ich odstránenie.
- ďalej sa spýtal na multifunkčné ihrisko, starostka obce odpovedala, že v minulom roku bola naša žiadosť zamietnutá
a zatiaľ toho roku nevyšla výzva pre predkladanie žiadostí.
p. Cibulka:
- upozornil, že nie je zatiaľ osadená skruža na cintoríne v Mošovciach, starostka odpovedala, že je objednaná
- informoval sa či sa budú asfaltovať cesty v obci, starostka
odpovedala, že áno v mesiacoch jún - júl 2016.
Starostka informovala, že pre obchodom Jednota, bude vybudované parkovisko Coop Jednotou Trenčín.
Ing. Trebatický:
- upozornil, vo Vieske pri firme Dujka sa na jeho pozemkoch
robí smetisko, a taktiež ľudia jazdia po zasiatej ploche, čím
mu spôsobujú škodu na úrode. Ak sa z uvedených konaní neupustí, parcelu si ohradí a tým znemožní prechod po tejto poľnej ceste.
PaedDr.Milan Pullmann

Vývozné kalendáre odpadov
na II. polrok 2016
Zber plastov:
21.júl 2016
1.september 2016
13.október 2016
24.november 2016

Zber papiera:
7.júl 2016
18.august 2016
29.september 2016
10.november 2016
22.december 2016

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KARDINÁLA ALEXANDRA RUDNAYA
V tejto sekcii novín sa zvyčajne dozvedáme nové informácie
o úspechoch žiakov z pohľadu vyučujúcich alebo školy ako
celku. Letné vydanie novín bude však odlišné. Uverejníme
príspevky zostavené z názorov a postrehov žiakov. Žiaci porozprávajú ako sa im plnili ich predstavy a zhodnotia školský rok. Podelia sa s nami o svoje zážitky, ktoré prežili spolu
s učiteľmi. Žiaci nám tiež opíšu to, čo si najviac cenia a to je
ich milujúca rodina.
Blíži sa koniec školského roka a naši piataci majú za sebou
veľa skúseností a pocitov z uplynulého roka, ktorý prežili ako
veľkí druhostupniari.

Na druhom stupni som sa cítil celkom dobre, aj keď som
dostal poznámky, ale poznámky sa dajú. Som aj trošku sklamaný, že sa končí školský rok, lebo nebude toľko zábavy ako
v škole s kamarátmi.
Nie je to také ťažké, ako som si myslel. To, že sa nám
každú hodinu striedajú učitelia mi vôbec neprekáža, naopak,
podľa mňa je to lepšie.
Myslela som si, že to bude ľahšie. Práve naopak. Je to ťažké. Najmenej mi ide biológia. Ale vždy sa teším na geograﬁu.
Neteším sa na matematiku, lebo skoro každý deň píšeme päťminútovky. Angličtina mi ide dobre, mám z nej samé jednotky. Vždy, keď idem do školy, teším sa na Táničku.
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Druhý stupeň sa moc nezmenil od začiatku roka. Aj keď
teraz píšeme skoro každú gramatiku test. Ale mne to nevadí.
Aspoň si zopakujem učivo. Predmety SJL, MAT, GEG, BIO
sú teraz o trochu ťažšie. Viac ma baví GOE ako MATZ, ani
neviem prečo. Snažím sa užiť si tie posledné týždne v 5. ročníku čo najviac. Lebo ma to baví, aj ma to bude baviť. A Chcel
by som vám povedať takú menšiu príhodu. V nedeľu sme boli
na Tematíne. Moje nohy prešli samy od seba 5 kilometrov tam
a späť. Ďalší deň sme mali TSV, skákali sme do výšky a moje
nohy nedokázali skoro vôbec vyskočiť.
Je tu celkom super. Nové predmety zvládam dosť dobre.
Vždy sa teším na moju kamarátku Táničku, Kaju a ostatné
baby. Najviac mi ide matematika.
Celkovo je to všetko ťažké, ale keď sa naučíme, ide to ako
po masle. Nejde nám SJL. Pretože nevieme pravopis. Ja mám
problém s BIO. A teraz hovorím za všetkých: máme radi TSV.
A ja mám veľmi rada, keď robíme projekty.
Celkom sa mi darí. SJL mi robí najviac problémov. Slovenský jazyk neišiel ani krstnej ani mame. Najviac času trávim
s Beatkou a Viki. Máme v triede aj triedneho šaška. Trošku sa

teraz bojím/ nemám rada posmievanie/, lebo mama mi hovorí,
že budem mať okuliare do diaľky. Uvidím, ako na to zareagujú
spolužiaci.
Teším sa do školy, aj keď sa mi niekedy nechce vstávať.
Všetci sa tu máme radi, aj keď sa niekedy pohádame, hneď sa
udobríme. MAT mi ide ťažie, SJL lepšie. Bio mám celkom rada,
lebo mám rada zvieratá a chcela by som sa o nich veľa naučiť.
Je tu sranda, škola je super. A to som ani nevedela, že DEJ
a GEG a iné predmety sú také zaujímavé. Do školy sa teším na
učiteľov, prestávky na Táničku, Kajku, Samka a Kiku. Dúfam,
že aj v šestke bude taká sranda.
Je mi tu lepšie ako na prvom stupni, lebo nás učia viacerí
učitelia a nie len triedna ako na prvom. Vždy sa teším na mojich kamošov a to je : Grétka, Tánička a Kajka.
Na začiatku roka sme nevedeli, čo nás čaká. Či to bude
mučenie alebo ako v rozprávke. Už sme to zistili. Bolo nám
tu dobre. SJL boli určite najťažšie. Iné sa dali zniesť. Už sme
sa dokopali ku koncu školského roka a úspešne prejdeme do
6. ročníka. Dávame ti zbohom 5. trieda. Na prvom mieste je
u mňa BIO.

PÄŤ DNÍ V ŠKOLE V PRÍRODE
V pondelok sme museli vstávať veľmi skoro, lebo sme odchádzali do školy v prírode, do Radavy. Cestou nás poriadne
ponatriasalo. Keď sme boli na mieste a vystupovali z autobusu, mysleli sme si že to bude veľká nuda. Ale to, čo bolo, bolo
naozaj fajn.
Program sme mali bohatý. Doobeda sme sa učili a po dobrom
obede a krátkom oddychu sa nás ujali úžasné animátorky :
Beky, Carmen a Gava. Rozdelili nás do 2 tímov : Fantastická
9 a Fantastická 10. Mali sme aj zvolávaciu hymnu : Vo fantázii je nám hej, každú noc aj každý deň. Spoločne sa bavíme,
hráme, jeme, smejeme. Úsmev nám nič nepokazí, ničota nás
neporazí. Povieme to pekne skrátka, že sme Fantastická 9/10/
- tka. Animátorky pre nás pripravili olympiádu, turistické

vychádzky, rôzne hry, pozorovali sme a spoznávali prírodu,
kreslili sme, spievali a tancovali. Ťažký bol prechod cez močiar smútku. Rozlúčková diskotéka bola dojemná. Niektorí na
izbe plakali. Na pamiatku sme dostali okuliare, náramok, tričko a diplom. Najťažšie bolo každé ráno upratať si izbu, lebo
za poriadok sme dostávali body. Nezabudli sme na rodičov
a poslali sme im pohľadnice. Boli sme spokojní s programom
aj so stravovaním. Nevieme, či aj pani učiteľky boli spokojné
s nami, lebo občas sme vymýšľali a neposlúchali a ony sa
o nás starali aj v noci. Počasie nám prialo, slniečko svietilo.
A v piatok, keď sme balili, nikto sa netešil do školy.
štvrtáci a tretiaci ZŠ

NAPÍSALI O SVOJEJ RODINE...
„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“ Ján Pavol II.
Moji rodičia mi pomáhajú s domácimi úlohami a ja im pomáham upratovať. V našej rodine všetko funguje. Aj keď…
Niekedy ma brat nahnevá, pobijeme sa a potom obidvaja plačeme. Môj pes má takú radosť, keď prídeme domov, že po nás
stále skáče. A môj papagáj stále hovorí: pusu, pusu, pusu, dokonca aj cmuká, a keď mu poviem, že nechcem, tak mi nadáva.
V našej rodine je dobre iba niekedy. Keď môj brat poslúcha
a neplače. Najradšej mám svoju babku, lebo keď sa so mnou
niekto nekamaráti, ona mi vždy povie: neboj sa, o chvíľu sa
s tebou zase budú kamarátiť a vždy má pravdu. Môj otec mama
nás majú veľmi radi, aj keď niekedy neposlúchame a oni na nás
nakričia, na druhý deň si to už nepamätajú. A vždy, keď som
smutná, idem za svojím psíkom alebo za zajačicou a oni ma
hneď rozveselia. A takto to funguje v našej rodine.
Ja som v rodine celkom spokojný. Až na tie hrozné pravidlá.
1. nechodiť von bez dovolenia 2. nebiť sa s bratom/veľmi často
porušujem/ 3. neotvárať okno /aj tak to musím porušiť, lebo
by som sa doma zadusil/. A toto sú len 3 pravidlá z 58. Svojho
brata nemám veľmi rád. Vždy si ale uvedomím, že keby som
ho nemal, nemal by som sa s kým biť. Tatina mám z rodiny
najradšej. Aj keď je v rodine najprísnejší, vždy to myslí dobre.
Keď je doma, nemám problém s úlohami. Babka by chcela,
aby som stále niečo jedol. Minule som jej zjedol celý hrniec

polievky a ešte mi dávala plný plech koláčikov.
S mamou si vychádzam dobre. Aj keď s otcom nie som veľmi často, máme sa veľmi radi. S bratom sa občas hádame a hovoríme si škaredé veci, ale v hĺbke srdca sa máme stále veľmi
radi. Niekedy sa aj bijeme, ale len zo srandy a slabo. Stará sa
o mňa od mojich 5 rokov a jeho 8 rokov. Obraňuje ma a zastáva
si ma od malička. V poslednom čase sme mali prírastok do rodiny. Máme nové malé čierne mačiatko. Momentálne je u babky. Je malé, guľaté a jeho mama ho dovolí iba mne pohladkať.
Ja som veľmi rád, že mám takú dobrú rodinu. Ale moji bratia sú veľmi náladoví. My sa doma delíme so všetkým, či sú to
sladkosti alebo telka. Rád chodím k babke. Každý rok chodím
aj k mojej tete, pretože majú veľkú záhradu, kde pestujú papriku, rajčiny, mrkvu…Minulý rok som si tam zasadil banánovník
a pomarančovník. Večer si opekáme špekačky.
U nás v rodine to celkom funguje. So staršou sestrou sme si
veľmi blízke, dokonca sme tie najlepšie sestry na svete. Mám
ju veľmi rada, lebo mi vie pomôcť a upokojiť ma, keď ma
niečo trápi. Niekedy ma aj rozmaznáva. S mladšou sestrou si
veľmi nerozumiem, lebo mi berie moje veci a všade za mnou
chodí. Nemám to rada. Mama je dobrá, ale keď mladšia sestra
robí nejaké šibalstvá, vie byť poriadne zlá. Tato je dobrý, ale
skoro vôbec sa nevidíme, stále chodí do práce.
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Ja mám rád svoju rodinu. Som rád, že mám takých rodičov,
pretože keby som ich nemal, nemôžem hrať hokej, čiže to, čo
milujem. V inej rodine by som možno nechodil do kostola a nebol by som pokrstený. Ja som rád, že som veriaci, lebo môžem
byť s Bohom, s Ježišom a Panenkou Máriou. Lebo keby nebolo
Boha, nebolo by naše ľudstvo.
Mám brata a dve sestry. Niekedy sa bijeme, ale to nevadí.
Mám dobrú maminku, ktorá sa o nás s tatinkom stará. Máme aj

šteniatko, o ktoré sa starám väčšinou ja alebo rodičia. Bývame
v rodinnom dome s veľkou záhradou. Mám malú sesternicu,
ktorá k nám chodí na oslavy. Moju rodinu mám veľmi rada.
V mojej rodine si pomáhame, ale sa aj hádame, keď niečo
musíme urobiť. Mám sa dobre až mooooc dobre. Chodíme na
výlety a tak. Dašku mám najradšej, pretože robíme všetko spolu. Teraz mala operovaný palec na nohe a brat sa jej smeje, že
má na nohe mikrofón. Rodinu mám veľmi rada.

ZO ŽIVOTA MŠ
TÝŽDE Ň OLYMPIJSKÝCH AK TIVÍT V KÁLNICI
Materská škola už 8. rok organizuje tradičný pobyt v prírode v peknom prostredí chatovej oblasti v Kálnici. Tak i tento
rok v dňoch 6.- 10. júna 2016 deti strávili päť dní naplnených
bohatým programom. Keďže počasie nám prialo, takmer celý
týždeň sme si mohli užívať krásy prírody, spoznávať faunu
a ﬂóru v lese, na lúkach a pri vodných tokoch a dýchať horský
vzduch.

Každý deň sme športovali a plnili „Olympijské disciplíny“, za
ktoré deti dostali medaile a diplomy. Deti sa učili prijať prehru
a oceniť víťazov.
Zásahové jednotky deťom ukázali základy výcviku policajného psa, ako chytajú zlodeja, odpovedali na rôzne otázky ako:
Prečo „kukláči“ nosia pri akcii „čierne kukly“. Veľkú radosť
mali z jazdy v policajných autách so zapnutou húkačkou, že
si mohli chytiť rôzne pomôcky, zbrane, vyskúšať nepriestrelnú
vestu a prilbu.
Ďalší zážitok nám pripravili Kálnickí hasiči, ktorí nám uká-

zali hasičskú techniku, porozprávali nám o nebezpečenstve
ohňa a o svojej práci. Deti si vyskúšali hasičské prilby aj striekanie vody z ozajstnej hadice a samozrejme jazdu v novom
hasičskom aute.
Vytrvalosť a kondíciu si deti preverili pri výstupe k Slovanskému dvojkrížu na Ostrom Vrchu.
Deti absolvovali výlet na multifunkčné ihrisko v Kálnici
a navštívili minifarmu, kde si mohli zblízka prezrieť rôzne
zvieratká.
Okrem toho nechýbali rôzne loptové hry, mokrá „balónová
vojna“, púšťanie lodičiek z kôry, diskotéka a množstvo iných
aktivít.
Týždňový pobyt otestoval schopnosť detí prispôsobiť sa novému neznámemu prostrediu, novým podmienkam a ostať bez
rodičov i v noci. Tento „test odvahy“ deti zvládli na jednotku
a domov sa vrátili plní zážitkov, na ktoré budú ešte dlho spomínať.
Kolektív MŠ

BRIGÁDA URBÁRNIKOV Z KRÍŽA
Dňa 30.05.2016 sa uskutočnila brigáda
členov Pozemkového spoločenstva Kríž
na pasienkoch medzi korytom rieky Váh
a Biskupickým kanálom.
Počas brigády prítomní Ján Jámbor, František Jambor, Dušan Kubica, Zita Trebatická, Eduard Jambor a Ondrej Kubán
vysadili sadenice orecha kráľovského dúfajúc, že tieto splnia viaceré účely: vytvoria prirodzenú remízku na pasienku, v letných mesiacoch poskytnú vytúžený tieň
ale hlavne, v dospelosti, keď začnú rodiť
môžu si návštevníci pochutiť na chutných
plodoch. Chválime... a vzhľadom na priemerný vek brigádnikov- obdivujeme...
starostka obce
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DE Ň MATIEK
Druhá májová nedeľa opäť patrila len a len našim mamám
a starým mamám. Oslavovali Deň matiek. V tento deň, sa
patrí kvietkom zablahoželať k ich krásnemu sviatku a vy-

jadriť im úctu a obdiv za všetko, čo pre svoje deti a vnúčatá
a tým aj pre našu spoločnosť vykonali, za ich láskou, prácou,
starostlivosťou a obetavosťou naplnený život a z úprimného
srdca im poďakovať za všetky tie hodnoty, ktoré zdobia meno
mama. Deti a vnúčatá, ktoré navštevujú tunajšiu základnú

a materskú školu sa
predviedli v pásme
básničiek,
piesní,
divadelnej
scénky
a tancov... Program
bol svojim zvukovým obsahom, ale
i výtvarným prevedením veľmi pestrí,
keď sa deti prezliekali do mnohých kostýmov... A mamy? Tie
potleskom a úsmevmi nešetrili. V neskoré popoludnie odchádzali z Kultúrneho
domu v Považanoch
všetci zúčastnení naplnení
príjemnými
dojmami.
starostka obce

DE Ň DETÍ
Dňa 18. 06. 2016 sa už po 4× uskutočnil v areáli Základnej
a Materskej školy v Považanoch deň venovaný len a len deťom. Už pred samotným zahájením akcie si deti o 10,00 hod.
v telocvični ZŠ začali merať sily v tradičnom ﬂorbalovom
turnaji. Od 12,00 hod. do 19,00 hod. mali deti k dispozícií 1
skákací hrad so šmykľavkou a menší pre našich najmenších.
Ešte pred začiatkom všetkých prítomných prehnala krátka
prietrž mračien. Všetci prítomní sme ale pevne verili, že predsa len sa počasie
umúdri a obdarí nás už len
slnečnými lúčmi. A tak
i bolo. Krásny slnečný
deň… O 13,00 hod. sa podujatie oﬁciálne začalo. Prítomných privítala a s pripraveným programom na
celý deň deti informovala
starostka obce. Následne boli deťom odovzdané
hracie poukazy a mohlo sa
začať…Deti mali možnosť
zápoliť v 9 disciplínach:
kop do bránky, prekážková dráha, skok vo vreci, bojový
poplach, formula 1, ukáž čo vieš, hod kruhom, kolky a basketbal. Každému dieťaťu boli odovzdané i malé vedierka so
sladkosťami.
Všetci, ktorí absolvovali pripravené súťaže, mali nárok na 1

Hot dog a nápoje počas celého dňa zadarmo. O občerstvenie
sa postaral L. Stopka. Deťom najviac chutili hranolčeky s kečupom a dospelí si pochvaľovali cigánske.
Ako doplnkové atrakcie boli pre deti pripravené: hľadanie
pokladov, ukážky zásahu hasičov, maľovanie na tvár, koníky,
elektrické autíčka. Pripravená bola i spoločná opekačka, ale
vzhľadom na väčší počet detí, ktoré od únavy odišli skôr domov, opekačku si užili žiaci počas akcí: „Noc v škole“ a koncoročného „Výletu odmenených žiakov v Žarnovici“.
Poďakovanie patrí všetkých ročičom detí, ktorí pracovali na
stanovištiach, pri ﬂorbalom turnaji, prítomným učiteľkám ZŠ
a MŠ ako i poslancom OZ.
Osobitné poďakovanie patrí sponzorom: Metalvis Slovakia
s.r.o., Art-tech s.r.o., BNL, s.r.o., Nikomi,s.r.o., PD „Považie
Považany“, HP plasty, s.r.o., Unimex s.r.o., Tesco
starostka obce

NOVÉ DET SKÉ IHRISKO V NAŠEJ OBCI
Koniec školského roka bol pre detičky z materskej školy
v Považanoch o niečo veselší. Za materskou škôlkou sa dokončila výstavba nového detského ihriska, miesta pre nadväzovanie prvých sociálnych kontaktov pre malé deti. Tvorba
tohto priestoru si preto zaslúži pozornosť a vážnosť rovnako
ako iné stavby v obci. Dávno sa potvrdilo, že pre tých naj-

menších je veľmi dôležité začať prvé kroky mimo svojho
domova práve v materskej škôlke. Dieťa si osvojuje a zdokonaľuje mnohé základné veci, prichádza do styku s rovesníkmi
a jeho sebavedomie rastie. Jednoduchou hrou sa pripravuje na
školské lavice v prvej triede.
Za to, že môžeme dnes odovzdať do užívania toto krásne
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detské ihrisko vďačíme p. starostke obce Považany Mgr. Eve
Ninisovej, ktorá nám poskytla na jeho vybudovanie ﬁnančnú

dotáciu, predsedníčke rady škôlky Renáte Kotyrovej, pani učiteľkám z materskej škôlky ale samozrejme aj našim sponzorom, Ing. Rastislavovi Trebatickému, SHR, Jozefovi Jamborovi - JAMBO, s.r.o., a Jánovi Trnkovi, bez ktorých by toto dielo
nebolo nikdy začaté ani dokončené.
Prajeme pani riaditeľke a pani učiteľkám v materskej škôlke
veľa trpezlivosti, láskavého prístupu k naším škôlkárom, aby
ich naučili veľa dobrého, čo budú potrebovať v ďalších svojich
krokoch. Sme presvedčení, že aj tento malý krôčik - otvorenie
tohto detského ihriska, im bude v tom nápomocný a tí, pre
ktorých je toto ihrisko určené budú s nim spokojní a budú ho
užívať v čo najväčšej miere.
Všetkým, ktorí k tejto úžasnej veci akýmkoľvek spôsobom
dopomohli veľmi pekne ďakujeme a nesmierne si to vážime.
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD., Renáta Kotyrová

N A J S TA R Š Í O B Č AN POVAŽIAN
Dňa 26. mája 2016 sa krásneho veku 94 rokov dožil
p. Jozef Letko, rodák z Veľkých Kostolian, ktorý sa tak stal
najstarším občanom našej obce. Pán Letko je nedmysliteľnou
postavičkou miestnej časti Vieska. Svetobežník, poštár….
Večný optimista, ktorý kdekoľvek prišiel, či už do Viešťanských potravín, či autobusu, hneď na seba upútal pozornosť
mnohojazyčnými pozdravmi, vtipmi, ale najmä pútavými príbehmi, ktoré v jeho podaní niekedy vyznievali až neuveriteľne. Verte- neverte…
Dnes p. Letko žije v starostlivej opatere svojich najbližších,
najmä dcérky Beáty. Vo svojich spomienkach a príbehoch,
napr. o jeho zážitkoch z frontu a z obdobia po skončení 2.
svetovej vojny nám pútavo rozprával, pri našej návšteve.
Neuveriteľná pamäť. Oslávencovi v mene všetkých občanov

Považian, ku krásnemu životnému jubileu popriala starostka
obce veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania dobrej nálady,
neutíchajúceho optimizmu a elánu do ďalších rokov. Nech je
tu ešte dlho medzi nami.
starostka obce

90 ROKOV OSLÁVILI

p. Alžbeta Trebatická

p. Emília Kašparová

Oslávenkyniam želáme veľa šťastia, dobrého zdravia, pohody a spokojnosti.

ZO ŽIVOTA OBCE
PRIVÍTALI SME...

ROZLÚ Č ILI SME SA ...

Na konci sv. omše, ktorá sa uskutočnila dňa 1.júla 2016
prostredníctvom starostky obce sme privítali vo farnosti Považany dôstojného pána Licl. Róberta Vaculu. Starostka vo
svojom krátkom príhovore v mene svojom i v mene všetkých veriacich farníkov z obce Považany ako i obyvateľov
obce privítala menovaného v jeho novom pôsobisku. Vyjadrila túžbu, aby sa u nás cítil spokojne a príjemne veriac, že
jeho pôsobenie v našej farnosti zanechá v ňom ten najlepší
dojem. Taktiež mu popriala pevné zdravie, otvorenú myseľ
a zároveň mu my všetci vyprosujeme veľa Božích milostí.
starostka obce

Dňa 29.júna 2016 sme sa rozlúčili s vdp. Mgr. Marekom Suchým, ktorý od nás odišiel na vlastnú žiadosť. Jeho novým
pôsobiskom sa stala farnosť Moravany nad Váhom. Pán farár v našej farnosti Považany pôsobil od 1. júla 2011 do 30.
júna 2016. Farníci z obce Považany sa cestou starostky obce
s dôstojným pánom rozlúčili a na pamiatku mu venovali
vecný dar, ﬁnančný dar a kyticu kvetov.
starostka obce
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ŠPORT
Komentár predsedu TJ
MUŽI
12. 6. 2016 sa skončila futbalová sezóna 2015/16. Naše
mužstvo mužov po jesennej časti hralo priemerný futbal
a na tradíciu našej obce, nie veľmi zaujímavý. Cez zimnú
prípravu opäť chodilo na tréningový proces málo hráčov.
Po pár zápasoch sa počet trénujúcich hráčov zvýšil na pekné číslo a to im vydržalo až do konca sezóny. Horšie na
tom bolo to, že každý zápas bola iná zostava mužstva, pretože vždy chodili na zápasy iní hráči.

na domácej základni - mladých chlapcoch. Niektorí mladí
hráči si vytrpeli svoju nováčikovskú daň, keď sa im nedarilo ale v celku môžeme povedať, že kolektív sa formuje,
buduje sa opäť nová partia hráčov a budeme si musieť ešte
počkať na lepšie výsledky. Z mladých hráčov môžeme pochváliť dobre herne sa vyvíjajúcich Janka Hladkého a Michala Satinu.
Mužstvo mužov sa umiestnilo v konečnej tabuľke na 9
-tom mieste so ziskom 26 bodov.

Takéto zmeny neprinášali dobré výsledky a mužstvu sa
veľmi nedarilo. Káder mužov bol teraz postavený výlučne

MLADŠÍ ŽIACI A ŽIACKA PRÍPRAVKA
Naši najmenší futbalisti trénovali aj hrávali svoje majstrovské zápasy veľmi zodpovedne.
Tento ročník sa veľmi nedarilo mladším žiakom ale „prípravkári“ hrali veľmi dobre. Ono v tomto futbale nejde
veľmi ani o umiestnenie, ale o vytvorenie dobrého detského kolektívu, v ktorom sa deti organizujú a učia sa hre pod
vedením svojho trénera. Obe mužstvá trénuje Henrich Šálek a vo veľkej miere mu pomáhajú ochotní rodičia našich
detí. Teraz sa síce veľmi tešia už na prázdniny, ale s futbalom budú opäť pokračovať už o pár týždňov.
Prajeme im veľa úspechov.
Chcem sa ešte poďakovať verným fanúšikom za podporu
a všetkým, ktorí okolo futbalu robia.
Ďakujem.
PaedDr.Milan Pullmann, predseda TJ Považany

PRIPOMÍNAME SI...

Obec Považany organizuje

Bošáca - Považany 0:2

Dňa 13. septembra 2016 si pripomenieme 185. výročie
smrti kardinála Alexandra Rudnaya, ktorý za svojho života bol vysokým cirkevným hodnostárom. Ako kardinál
korunoval dňa 28.septembra 1830 Ferdinanda V. za uhorského kráľa. Ako člen Bernolákovho Slovenského učeného tovarišstva svojim vplyvom a hmotnou podporou
umožnil vydanie Bernolákovho päťjazyčného „Slowára“.
Bol veľký národovec a zanietený Slovák.
Zaslúžil sa o výstavbu baziliky v Ostrihome. Spomienku
na neho máme denne pred očami, keď prechádzame okolo miestneho Kostola Povýšenia svätého Kríža, ktorého
výstavba bola ﬁnancovaná z jeho ﬁnančných prostriedkov a ktorý dal postaviť na pamiatku svojej matky.
Spomeňte si na neho vo svojich modlitbách….
starostka obce

BOCIANÍ BOOM
… a to doslova. Bocianí rodičia, ktorí sa do našej
obce vracajú „každoročne“ sa tento rok môžu popýšiť krásnym prírastkom. Doslova štvorčlenným.
Len ojedinele sa týmto dlhonohým operencom
podarí do dospelosti vychovať štyroch potomkov.
O to väčšiu radosť z nich máme, keďže mláďatká
sa majú k svetu a už majú za sebou i prvé cvičebné
lety. Za dodané foto ďakujem Natálke Blažejovej.
starostka obce

NÁVRAT PARTIZÁNSKEJ VATRY
MEMORIÁL ING. TIBORA JAMBORA
Kedy: 27.08.2016 (t.j. v sobotu) o 17,00 hod
Kde: na ihrisku TJ Družstevník Považany.
Občerstvenie: v Šport clube

Živá hudba: skupina M+M
Príďte sa zabaviť v príjemnom prostredí, v milej
spoločnosti svojich spoluobčanov
a zaspomínať si na roky minulé.
VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ!
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SPOLOČ ENSKÁ RUBRIKA
BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Všetkým jubilantom, nech Vám tieto ruže šťastia prinesú,
nech Vám v deň Vášho sviatku srdce povznesú,
aby ste ešte dlhé roky v láske žili a starosti života nikdy necítili.
Apríl:
Blaščák Jaroslav
Nogová Mária
Glasňák František
Lukáčová Zuzana

Máj:
Chorvátová Mária
ia
Kiac Ivan
Kubica Rudolf
Trebatická Božena
na
Letko Jozef

Jún:
Michna
M
Rudolf
Srogončíková
S
Sr
rog
Helena
Šáleková Oľga
Š
Kubica Ján

Navždy nás opustili:

NARODILI SA:

Michaela Dudová – Bašistová
vá
nar. 15.4.2016

Mária Műllerová zomrela 20.2.2016
Jozef Kotleba zomrel 1.4.2016
Ján Brezina zomrel 10.5.2016
Jozef Jambor zomrel 12.5.2016
Štefan Kirka zomrel 5.6.2016
Vendelín Podstavek, zomrel 23.6.2016

Patrik Polák nar. 19.5.2016
Jasmin Kollárová, nar. 1.7.2016

SVIATOSŤ MANŽELSTVA UZATVORILI:
9.4.2016

Bc. Natália Gondárová a Ing. Ján Husák v Považanoch

7.5.2016

Dominika Tomašovičová a Ľuboš Škodáček vo Vrbovom

17.6.2016

Roman Medár a Júlia Jakubeová v Zemianskom Podhradí
Srdečne blahoželáme.

RECEPT

JOGURTOVÁ ŠTRÚDĽA S VIŠŇAMI A MAKOM

Cesto: 250g hladkej múky, 1 vajce, 150ml bieleho jogurtu, 1/2KL
soli, 1PL oleja.
Plnka:160g mletého maku, 1dcl mlieka, 1 vanilkový cukor, 5PL
cukru,1ČL škorice
Pomletý mak sparíme (zalejeme) horúcim mliekom, pridáme vanilkový cukor, práškový cukor, škoricu a premiešame.
Z uvedených surovín spracujeme cesto tak, že ho dlho hnetieme
rukou, aby bolo elastické a nelepilo. Cesto necháme aspoň pol hodiny odpočívať. Rozdelíme na dve časti. Ak by sa lepilo, posýpame
múkou. Na stôl rozprestrieme plátenný obrus, posypeme ho trošku
múkou a cesto rozvaľkáme od stredu smerom ku krajom. Cesto občas obrátime a vaľkáme ďalej až na tenko. Potom ho pomúčenými
rukami povyťahujeme koľko sa dá, aby bolo čo najtenšie. Ak sa
spraví dierka, nič sa nedeje, preložíme ju kúskom cesta z okraja
a valčekom ju zlepíme.
Na rozvaľkané a vytiahnuté cesto navrstvíme mak, nie až ku kraju
a hlavne hore si necháme aspoň 15 cm suché cesto. Posypeme odkôstkovanými višňami. (asi 400 g). Posypeme ešte cukrom podľa
chuti. Ak použijeme kompót, tento cukor vynecháme. Okraje zbo-

TROJMESAČNÍK OBCE POVAŽANY

ku troška preložíme, aby sa plnka pri zamotávaní nevysypala. Pomaly podvíhame obrus, čím začneme štrúdľu rolovať. Zo začiatku
si pomôžeme rukami a cesto troška pritlačíme. Potom to už pôjde
samo. Pred koncom pod suché cesto podložíme papier na pečenie a zamotávanie dokončíme tak, že štrúdľu máme už na papieri.
S tým už môžeme ľahšie manipulovať a štrúdľu prenesieme aj s papierom na suchý plech. Potrieme ju rozpusteným maslom a vložíme
do vyhriatej rúry piecť na 160 stupňov asi 45 minút.
Po upečení štrúdľu
vyberieme a ešte
horúcu
potrieme
maslom, alebo olejom. Necháme celkom
vychladnúť
a až potom krájame.
Dobrú chuť želá
Dáša Ďuricová

Neprešlo jazykovou úpravou. Do čísla prispeli: Mgr. Eva Ninisová, Ing. Emília Jamborová, Mgr.
Petruška Elexhauserová, Mgr. Božena Uhríková, Dáša Ďuricová, Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD.,
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