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Gúľa sa k Vám tichúčko,
veľkonočné vajíčko.
Prichádza len na čas krátky,
zaželať Vám krásne sviatky.
Radostné veľkonočné sviatky
Vám želá starostka obce,
poslanci OZ a zamestnanci obce.

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (vyberáme)
Z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 1. decembra
2017
K bodu 3/ Ján Krajčovic, Ing. Andrea
Krajčovicová, Považany č. 70 – žiadosť o zriadenie vecného bremena
Starostka obce pričítala časť podania,
ktoré zaslali Ján Krajčovic, Ing. Andrea Krajčovicová. Podanie obsahovalo ich žiadosť o bezodplatné zriadenie
vecného bremena na parcele E-KN č.
51/1, keďže tam majú zriadenú plynovú prípojku a vecné bremeno by malo
byť v rozsahu cit.: „vstupu, prechodu…
oprávneným osobám a splnomocneným osobám za účelom údržby, opravy
a pod.“ p. Cibulka – k prístupu k plynovej prípojke nič nebráni, aj prístupu na

dvor. P. Pekarovič – vecné bremeno nie
je možné zriadiť, aby bol možný prístup
aj ďalším obyvateľom. Ing. Trebatický –
doporučuje premiestniť plynovú prípojku na pozemok žiadateľov a nebude
žiadny problém. Po diskusií poslanci
OZ neschvaľujú predloženú žiadosť 7
hlasmi proti. Uznesenie OZ č.73/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
neschvaľuje žiadosť Jána Krajčovica,
Ing. Andrey Krajčovicovej, Považany č.
70 o zriadenie vecného bremena.
K bodu 6/ Cenník služieb Obce Považany Starostka obce predložila Cenník služieb obce Považany. Navrhnuté
sú najmä zvýšenia cien prenájmu KD.
Zavádza sa i nová cena za prenájom
KD pre ﬁremnú akciu nad 100,– osôb
za cenu 300 EUR/akcia + energie.

Poslanci OZ po diskusii schvaľujú Cenník služieb obce Považany 8 hlasmi za,
1 poslanec sa zdržal hlasovania. Zmeny
v cenníku sú platné od 1. 3. 2018.
K bodu 9/ Rôzne 1. Starostka obce informovala poslancov OZ, že u podanej žiadosti na kanalizáciu obce sme
prešli administratívnou kontrolou
na TSK. Všetko sme mali v poriadku.
V polovici mesiaca február 2018 by mal
byť náš projekt odovzdaný externému
odbornému hodnotiteľovi. O výsledkoch hodnotenia ich bude informovať.
2. Starostka obce oboznámila poslancov OZ, s termínom ďalších stavebných
prác na bytovkách. Budúci utorok sa
začína s ťahaním múrov. Navezené sú 4
kamióny tehál, ipa, malta na ručné murovanie. Ovplyvniť murovanie môžu len
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poveternostné podmienky, musí byť nad
5°C. Uskutoční sa i prekládka vodovodnej šachty, ktorá je toho času v ceste.
3. Starostka obce oznámila poslancom
OZ, že opätovne podá projekt na multifunkčné ihrisko, keďže minuloročná výzva bola v auguste 2017 Úradom vlády
zrušená. Termín je do 5. 3. 2018.
K bodu 4/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Považany v znení VZN č. 3/2013,
v znení VZN č. 3/2014, v znení VZN č.

4/2015 a v znení VZN č. 3/2016 Starostka obce predložila poslancom OZ
návrh VZN č. 2/2017. K zvýšeniu dochádza u sadzieb dane zo stavieb a bytov, a to 0,08 EUR/m² na 0,10 EUR/
m². Zvyšuje sa i daň za psa z 3 EUR na
5 EUR. Zavádzame tiež novú daň, a to
daň z ubytovania, keďže v obci mám už
dve ubytovacie zariadenia. Sadza tejto
dane predstavuje 0,50 EUR na osobu
a prenocovanie. Po diskusií poslanci OZ
schvaľujú predložený návrh 7 hlasmi za.
K bodu 3/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č.1/2018, ktorým sa mení dopĺňa VZN č. 9/2012
v znení VZN č. 2/2013 o určení výšky
ﬁnančných prostriedkov určených na

mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia
Starostka obce predložila poslancom
OZ návrh VZN, ktorým sa určuje výška
ﬁnančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiak
školského zariadenia. U školských
zariadení sa jedná o školský klub detí
(2 triedy) a školskú jedáleň. Jedná sa
všetko ﬁnančné prostriedky z rozpočtu obce, kde na MŠ by sme mali v roku
2018 vynaložiť 106.648,– EUR a školské zariadenia 72.159,– EUR. Po diskusií poslanci OZ schválili všeobecne
záväzné nariadenia 7 hlasmi za.
PaedDr.M.Pullmann

ŠTATISTICKÁ TABUĽKA OBYVATEĽSTVA OBCE POVAŽANY ZA ROKY 2016 A 2017:
Počet obyvateľov k 31.12.
Prisťahovaní na TP
Odsťahovaní z TP
Narodení
Zomrelí
Uzavretie manželstva (aj mimo obce)

Rok 2016
1248
18
19
6
14
12

Rok 2017
1245
32
27
10
18
9
Ing. E. Jamborová

ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY
Pani učiteľky vytvorili prípravný manuál pre rodičov a ich deti, ktoré budú
navštevovať materskú školu, manuál
obsahuje požiadavky a podmienky, čo
by dieťa malo ovládať pred nástupom do
materskej školy. Ale taktiež je to aj návod
pre rodičov, ako zvládať situáciu, ktorá
nastane v krátkej budúcnosti a od základu zmení ich kontakt s milovanou ratolesťou. Tiež sú tu poskytnuté rady ako
zvládať prvú veľkú životnú etapu vášho
dieťaťa.
Riaditeľstvo Materskej školy v Považanoch oznamuje, že zápis detí
na predprimárne vzdelávanie pre
školský rok 2018/2019 sa uskutoční
v dňoch od 9.5 - 11. 5. 2018 v čase od
10.00 - 14.00 hod. v budove materskej školy.
Podmienky prijatia:
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle
§ 59 zákona č. 245/2008Z.z. o výchove

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu.
- prednostne sa do MŠ prijímajú deti,
ktoré dovŕšili piaty rok veku,
- deti s odloženým začiatkom plnenia
povinnej školskej dochádzky,
- deti s dodatočne odloženým začiatkom
plnenia povinnej školskej dochádzky,
- deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku,
- deti s trvalým pobytom v obci,
- mladšie dieťa ako 3 roky, môže byť prijaté iba vtedy, ak to dovolí kapacita naplnenosti.
Čo všetko by malo dieťa zvládnuť skôr,
ako prekročí brány materskej školy?
- Už pred vstupom do materskej školy
by sa malo dieťa vedieť zaobísť krátku
dobu bez mamy. Príležitostné odlúčenie umožní dieťaťu získať istotu, že mu
mama neutečie a že sa vráti. Tieto prvé
skúsenosti sa pozitívne prejavia len

vtedy, keď sa rodičia vrátia v dohodnutú dobu.
- Rozprávajte sa s ním o tom, že onedlho
pôjde medzi iné deti, že sa tam budú
spolu hrať, kresliť, spievať, veľa sa naučia a vždy pre neho prídete. Ešte pred
nástupom sa choďte s dieťaťom poprechádzať do blízkosti materskej školy
a preskúmajte s ním okolie.
- Nikdy ho nestrašte nástupom do materskej školy a ani nedovoľte nikomu
z jeho okolia, aby ho podobným spôsobom zastrašoval. Dieťaťu sa tým podsúva strach a obavy. Ak nechcete, aby
vaše dieťa vnímalo škôlku ako niečo „
za trest“, musíte si dávať pozor na to,
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čo hovoríte. Pred dieťaťom by ste mali
o materskej škole rozprávať len pozitívne.
Dieťa si môže so sebou priniesť plyšovú hračku na spanie.
Vždy je lepšie, ak o zvláštnostiach dieťaťa už dopredu poinformujete učiteľku, ako keby vás mala sama upozorniť
na veci, ktoré sú vám známe, len ste
ich nepovedali/ napr. alergie, zlozvyky
a pod…/
Komunikujte s učiteľkou s úsmevom.
Ak máte výhrady k jej prístupu k dieťaťu, nikdy to neriešte pred dieťaťom.
Nepúšťajte sa do dlhých rečí s učiteľkou ráno. Ak vás zaujíma, ako sa darí
vášmu dieťaťu, informujte sa popoludní, pred odchodom z materskej školy.
Pri nástojčivom plači, či afekte sa snažte dieťa odovzdať učiteľke čo najrýchlejšie, bez zbytočne dlhého lúčenia,

tíšenia, prehovárania. Dajte mu na vedomie, že viete, že sa mu to nepáči, ale
ubezpečte ho, že určite poň prídete.
- Rodič by určite nemal prežívať pocity viny z toho, že dieťa je v materskej
škole, ale vnímať tento moment z pozitívnej strany. Vyvarovať sa musí aj prezentovaniu svojich obáv z toho, či dieťa
vstup do MŠ zvládne. Budúci škôlkar
totiž napätie a strach vycíti a bude reagovať podobne ako jeho ustráchaná
a vystresovaná mamina.
- Pre uľahčenie vstupu do materskej
školy okrem emocionálnej pripravenosti je potrebné, aby bolo dieťa čo najviac samostatné aj v sebaobslužných
činnostiach.
Škôlkar by mal ovládať:
- byť bez plienok, plienka sa v tomto
veku netoleruje už ani počas spánku,

- sám sa obliecť, vyzliecť, samozrejme,
že pani učiteľka pomôže, ale nemôže
obliecť a vyzliecť 23 detí, ktoré sa chystajú von, alebo sa vrátili z vychádzky,
- samostatne jesť lyžicou, piť z pohárika,
- pozdraviť, odzdraviť, poprosiť, poďakovať, na týchto čarovných slovíčkach
by mali rodičia trvať od útleho veku
detí, mali by byť základom slušnosti
každého človeka,
- vedieť používať vreckovku a správne si
vyfúkať nos,
- ovládať základné hygienické návyky po toalete si umyť ruky,
- poznať si svoje veci, vedieť, že toto sú
moje topánky, či sveter,
- vedieť komunikovať,
- udržať aspoň na chvíľu pozornosť, vedieť sa na chvíľu sústrediť.
Mgr. J. Durcová

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Z bohatej činnosti našich žiakov a pedagógov vyberám aspoň niekoľko významných podujatí za uplynulé obdobie.
V povianočnom čase, v dňoch 7. 1.–12. 1. 2018, sa naši žiaci
zúčastnili lyžiarskeho a snowboardového výchovno – výcvikového kurzu v Bachledovej doline, kde sa učili zvládnuť základné
techniky. Vo voľnom čase sa zapájali do zábavných hier a obdivovali krásy Belianskych Tatier.

Pod vedením Mgr. G. B. Harmady sa 16. 1. 2018 zúčastnil žiak
9. triedy T. Turkovič okresného kola olympiády v anglickom jazyku v Starej Turej, kde sa umiestnil na 8. mieste.
Fašiangové obdobie bolo spojené s karnevalom, ktorý uzavrel
1. 2. 2018 aj polročné obdobie výučby žiakov. Pri tvorbe masiek

sa prejavila kreativita a nápaditosť žiakov v spolupráci so svojimi rodičmi. O hodnotné ceny sa postarali sponzori karnevalu,
za čo im patrí poďakovanie.
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Dvadsaťpäť žiakov sa stretlo
13. 2. 2018 v školskom kole
recitačnej súťaže Podjavorinskej Bzince v odbore
poézia a próza. Štyria žiaci
postúpili do obvodného kola
v Novom Meste n. Váhom.
Súťažiaci pripravili prítomným pekný umelecký zážitok.
V umeleckom duchu sa niesla aj výtvarná súťaž Vesmír očami
detí, do ktorej sa zapojili žiaci 1. a 2. stupňa. Na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili originálne práce vyjadrujúce ich videnie vesmíru. Dvadsať najkrajších prác bolo odoslaných do
súťaže.
V športe nás úspešne reprezentovala talentovaná krasokorčuliarka Paula Sophia Zervanová, žiačka 3. triedy, ktorá sa zúčastnila pretekov Veľká cena Liptova a umiestnila sa na krásnom 2.
mieste.
Počas jarných prázdnin boli ukončené rekonštrukčné práce
v školskej jedálni. Po výmene výdajových okienok stravy nasledovalo vymaľovanie stien a ich dekorovanie. Jedáleň bola
taktiež vybavená novým nábytkom, ktorý esteticky dotvára interiér.

V obvodnom kole prednesu poézie a prózy Podjavorinskej Bzince zo štyroch postupujúcich bol najúspešnejší A. Bartek z 9.
triedy, ktorý sa v 3. kategórii umiestnil na 3. mieste a postupuje
do okresného kola súťaže v Bzinciach pod Javorinou.
Čo nás očakáva v blízkej budúcnosti? Bude to zápis žiakov do
1. ročníka, ktorý sa uskutoční 4. 4. 2018, Deň otvorených dverí
14. 3. 2018, Testovanie 9 – 2018, kde budú preverené vedomosti
našich deviatakov zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky.
Do konca školského roka chýba ešte niekoľko mesiacov, ktoré
budú popri získavaní nových vedomostí vyplnené vedomostnými, športovými i umeleckými súťažami, exkurziami a výletmi,
ktoré sú súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu žiakov.
Mgr. A. Štrbáková

ZO ŽIVOTA OBCE
Školský ples
Dňa 27. januára 2018 sa rodičia a priatelia našej školy stretli v sále Kultúrneho
domu v Považanoch už po 15× na školskom plese. Príprava plesu bola opäť

v rukách členov výboru Rodičovského
združenia, ale pomohli aj učitelia a ostatní obyvatelia obce. Ples otvorili temperamentným ľudovým tancom členovia
folklórneho súboru Čakanka z Nového

Mesta nad Váhom. Do tanca hrala opäť
hudobná skupina Amy’s. Fakt, že poslední tanečníci sa lúčili až nad ránom
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svedčí o tom, že hrali naozaj dobre. Aj
tento rok sa musíme poďakovať veľkému
množstvu sponzorov, ktorí nám darovali
ceny do tomboly a pomohli aj ﬁnančnými darmi. Tí, ktorí sa rozhodli prísť na
školský ples a podporiť tak našu školu,
určite nebanovali. Tešíme sa opäť o rok
na krásnu atmosféru a zábavu nášho
školského plesu.
Mgr. Bc. J. Kotyra, PhD.,
riaditeľ ZŠ kard. A. R. Považany

NAŠI SPONZORI
WERCHEM, spol. s r. o.; L.STOPKA
s.r.o.; STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.;
JAMBO, s.r.o.; ART-tech, Slovakia
s.r.o.; METALVIS SLOVAKIA, spol.
s r.o.; Best Workers, s.r.o.; RAN-tech,
s.r.o.; Majtech Slovakia s.r.o.; Elan B, s.
r. o.; Greško stav s.r.o.; KOL - METAL,
s. r. o.; Milan Bartovic; ANTEC, s.r.o.;
RDA, s.r.o.; AUTO - LION, s.r.o.; SERVIS GM s.r.o.; ELITSOFT, s.r.o.; RAJ
ﬁtness; OÚ Považany; OÚ Potvorice;

BARTinox, s. r. o.; Peter Masár-hudobniny; OMEGA INVEST-FACTORING,
s.r.o.; TREWIN, s.r.o.; LADISCO, s.r.o.;
STAVMAT, s.r.o.; TESCO; rod. Foorová;
rod. Giertlová; PD Považie; TV Bratislava; NIKOMI, s.r.o.; Pohostinstvo Karavan; DEMIFOOD, s.r.o.; ALFA-R, s.r.o.;
Freudenberg Filtration Technologies
Slovensko, s. r. o.; HP, s.r.o.; Ing. R. Trebatický, SHR; DARIA potraviny; p. Vilín
ĎAKUJEME

FAŠIANGY 2018
Už druhý rok sa zmenenou formou konali fašiangy v našej obci.
V sobotu 10. 2. 2018 od rána členovia
obecného zastupiteľstva, p. starostka
a nadšenci k tejto tradícii robili obecnú
tradičnú zakáľačku v priestoroch KD Považany. Krátko po obede bol naplánovaný fašiangový maskový sprievod našou
obcou s niekoľkými zastávkami.
Občania sa mohli pobaviť s veselými
maskami, zaspievať si a aj si s nimi zatancovať. Nálada napriek chladnému
počasiu bola dobrá a ľudia sa bavili.
Vo večerných hodinách sa uskutočnila
tanečná zábava s tradičným rituálom
„pochovávania basy“. Občania uvítali
zmeny v tejto akcii nakoľko nedeľa býva
voľná, nemusí sa ísť do práce a ľudia
môžu absolvovať relax. Do tanca hrala
kapela Sonet z Trenčína, na harmonike
nás počas dňa bavil Mgr. Michal Mišura
a pán Miklánek zo Bziniec, s peknými
koňmi a povozom nám prišiel už druhýkrát pomôcť p. Hodulík z Chocholnej. Za
to im patrí veľká vďaka.

Takisto
poďakovanie
patrí veľkému počtu
zainteresovaných
do
akcie. Či už boli pri zabíjačke,
maškarnom
sprievode po dedine
alebo na večernom „pochovávaní basy“. Veľká
vďaka patrí našim dôchodcom z klubu, ktorí
napriek svojmu veku
stále aktívne pracujú a pomáhajú pri
udržiavaní ľudových tradícii.
V neposlednej rade patrí poďakovanie
Vám občanom, ktorí ste na tieto fašiangy prišli, ktorí ste nás jedlom a pitím obdarovávali počas maskového sprievodu
a jednoducho, ktorí ste sa prišli zabaviť.
Ďakujeme.
PaedDr. M. Pullmann

Strana 6

č. 1 / 2018

Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Považany 216
Pripravili sme pre Vás:

VEĽKOOBJEMOVÝ
KONTAJNER
V dňoch 14.-18.apríla 2018
bude opäť na dvore Obecného úradu
v Považanoch umiestnený
veľkoobjemový 30m3 kontajner.
Do tohto kontajneru možno priniesť:
koberce, starý nábytok, dvere, matrace,
paplóny, dosky, okná, umývadlá,
toalety alebo ich časti, atď.
Odpady, ktoré nie je možné týmto
spôsobom zneškodniť: čisté druhotné suroviny (napr. papier, plasty,
sklo, kovy), odpady, ktoré je zakázané
skládkovať (napr. pneumatiky, biologicky rozložiteľný odpad) a nebezpečné odpady a elektroodpady (napr.
chemikálie, lieky, oleje, farby, batérie,
akumulátory, tonery, žiarivky, izolačné
materiály obsahujúce azbest, elektrické zariadenia a spotrebiče, brzdové,
chladiace a prevodovkové kvapaliny
a pod.). Takýto odpad nebude prevzatý, resp. bude vrátený späť obci.
Mgr. E. Ninisová

Obec Považany Vás pozýva na

STAVANIE MÁJA
a MAJÁLES,
ktoré sa uskutočnia dňa

30. apríla 2018
pred Kultúrnym domom v Považanoch
Program:
19,00 hod. Stavanie mája
20,00 hod. MAJÁLES do tanca hrá
skupina M+M
Vstupné 2,€ (deti do 15 rokov zdarma)

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA
4. apríla 2018 od 13,00
, do 16,30
, hod.
v budove základnej
ladnej školy.

Pripravte si rodný list dieťaťa
a občiansky preukaz rodiča.

Obec Považany v spolupráci so Základnou školou Alexandra Rudnaya
v Považanoch, Materskou školou a TJ „Považie“ Považany usporiada

26. mája 2018 od 13,00 hod.
v areáli TJ „ Družstevník“ v Považanoch
pre deti, mládež a ich rodičov z Považian a Potvoríc

DEŇ DETÍ
Program:
Skákací hrad+ šmýkačky,
športové súťaže,
ukážka zásahu hasičov, koníky.
(Zmena programu vyhradená)
Vstup voľný.

Obec Považany Vás srdečne pozýva na slávnosť

DEŇ MATIEK,
ktorá sa uskutoční dňa 6. mája 2018 o 15,00 hod.
v Kultúrnom dome v Považanoch.
V programe vystúpia žiaci materskej a základnej školy.
Všetky mamy, mamky, babičky sú srdečne vítané.
Poznáte ju?
Je milá a nežná ako jarý kvet,
čo snežienkou ho voláme.
Je dobrá a krásna ako rozprávka,
čo osvieži nás po ráne.
Je to naša mama!
Ona len nám žije.
Dobre nám je dobre,
kým jej srdce bije.
Je nám ako rosa,
čo oživí kvet.
Bez mamy je pustý,
prázdny celý svet.
Mama, drahá mama,
my ťa radi máme.
Za lásku ti srdce plné lásky dáme.
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KOMENTÁR PREDSEDU TJ
Zima je pre futbalistov, z časti oddych
od majstrovských futbalových zápasov,
ale hlavne čas na zimnú prípravu na nasledujúce jarné kolá rozohranej sezóny
2017/2018. Zimná príprava začala už
v mesiaci január a potrvá až do prvého
majstrovského zápasu nášho mužstva
a to je do 1. 4. 2018. Chlapci mali dostatok naplánovaných prípravných zápasov, aby sa mohli dobre pripraviť na
jarnú časť sezóny. Futbalové zápasy mali
s mužstvami Ratnovce, Moravské Lieskové, Košariská, Pobedím a niektoré aj
s odvetami. Veríme, že zimná príprava
prinesie svoje ovocie v nasledujúcom

období a hráči budú môcť čerpať z týchto
zápasov a tréningov.
My sme pokračovali v rekonštrukcii
priestorov šatní TJ Považany a prerobili
sa obe miestnosti na sprchovanie žiakov
aj šatne. Takto opäť dostali tieto priestory
svoj nový šat. Touto cestou chcem poďakovať ﬁrme Luboša Stopku, ktorá nám
túto rekonštrukciu pomohla spraviť. Tak
isto poďakovanie patrí p. starostke za ﬁnančnú podporu a výboru TJ za konečné
upratanie a vyčistenie kabín.
Ďakujem
Predseda TJ Považany
PaedDr.Milan Pullmann

NAŠA NOVÁ TELOCVIČŇA
V roku 2017 prešla komplexnou rekonštrukciou podlaha telocvične našej
základnej školy, ktorá bola v havarijnom stave. Za pomoci rodičov, učiteľov,
žiakov a aktívnych občanov z obce bola
počas brigády odstránená stará podlaha. Následne v rámci odstránenia havarijného stavu, boli uskutočnené viaceré
práce ﬁrmou Funnysport Nitra s.r.o.
Uskutočnilo sa odizolovanie podlahového betónu, uloženie dreveného roštu, spájaného špeciálnymi plastovými
klinmi, ktoré zabezpečujú odpruženie
podlahy. Práve toto riešenie chráni kĺby
našich detí, najmä pri behu a výskokoch.
Na rošt boli uložené OSB dosky a na ne
viaceré vrstvy špeciálnej liatej podlahy
(ako v športových halách). Po ukončení
rekonštrukcie podlahy sa následne vykonali rekonštrukcie, ktoré neboli pred-

Zrekonštruovaná telocvičňa

metom projektu. Úpravou vykurovania
telocvične sme získali po oboch dlhších
stranách po dva boxy - „striedačky“, kto-

Zrekonštruované priestory

polámané a v hornej i dolnej časti museli
byť doplnené pásmi z OSB dosiek, ako
zábrany pre loptičky napr. ﬂorbalu, dali
sme vyrobiť nové výplne.

Pôvodná telocvičňa

ré sme spolu s celou telocvičňou obložili
novým obkladom a vybavili drevenými
lavičkami. Keďže drevené obloženia radiátorov, už boli na mnohých miestach

Finančné prostriedky na odstránenie havárie nevyhovujúcej podlahy telocvične
nám na základe vypracovaného projektu
starostkou obce poskytlo Ministerstvo
školstva SR v celkovej výške 60.389,–
EUR. Obec Považany uhradila za úpravu vykurovania, nové obklady, lavičky,
obloženia radiátorov z vlastného rozpočtu celkovo 8.824,25 EUR. Základná
škola uhradila výmaľbu stien, ochranné
siete na okná darovala TJ „Družstevník“
Považany a nové dvere do náraďovne zakúpilo Rodičovské združenie pri ZŠ Alexandra Rudnaya v Považanoch.
Dnes naša škola, ale najmä jej žiaci
a nadšenci športu, majú k dispozícií telocvičňu, ktorá svojim technickým riešením spĺňa najprísnejšie bezpečnostné
normy a svojim vzhľadom estetickú dokonalosť riešeného priestoru.
Mgr. E. Ninisová
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ÚPRAVA KÚRENIA VO VEĽKEJ SÁLE
KULTÚRNEHO DOMU V POVAŽANOCH
Po mnohých desaťročiach problémov
s vykurovaním Veľkej sály nášho KD sme
koncom roku 2017 a v prvom štvrťroku
roku 2018 pristúpili k jej úprave. Keďže
sa jedná o teplovzdušné vykurovanie,
ktoré pri plnej prevádzke nebolo možné regulovať, tak aby sa menej kúrilo vo
výstupoch na balkóne, novoinštalovaný-

mi nádstavcami sa podarilo orientovať
teplý vzduch do priestorov sály (dole)
a nie na balkón. Regulačná klapka na
servopohon s ovládačom následne dokáže regulovať teplý vzduch prichádzajúci
do priestorov balkóna, dokonca, v čase
nutnosti tento úplne pozastaviť. Pridaním nového potrubia do priestoru pod

Žiadame občanov, majiteľov psov, aby
pri ich venčení udržiavali čistotu verejného priestranstva (zelené pásy a chodníky) a neznepríjemňovali tým život ostatných občanov.
Zároveň upozorňujeme, že do areálu
školy a cintorínov, je zákaz vstupu so
psom!!!
Ing. E. Jamborová

Oznam o zmene termínu

ODBER KRVI

Oznamujeme zmenu termínu stretnutia združenia obcí „Viesky na Slovensku“ , ktoré sa uskutoční o týždeň neskôr ako bolo plánované (23.06.2018),
t.j. dňa 30.06.2018 v obci Ladomerská
Vieska.
Každá obec môže byť reprezentovaná
50 účastníkmi.
VÝZVA

14. mája 2018 od 8,00 v priestoroch
KD Považany sa uskutoční odber krvi.
Odber krvi je verejný a radi uvítame
všetkých, ktorí majú záujem darovať
krv, pretože je to prejav ľudskosti a
malo by to byť bežnou súčasťou nášho
života.

Občania Považian, ktorí majú záujem
zúčastniť sa plánovaného stretnutia
sa môžu prihlásiť osobne na Obecnom
úrade v Považanoch, alebo telefonicky
na tel.čísle 032/7797205.
Mgr. Eva Ninisová

balkónom sa podarilo vykurovať i tento
priestor, ktorý bol doposiaľ bez priameho
prívodu teplého vzduchu.
Úprava vzt potrubia a vykurovania bola
uskutočnená ﬁrmou Techklima, s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom v celkovej výške 3898,86 EUR. To, že to boli správne
investované ﬁnančné prostriedky preukázali už prvé plesy uskutočnené v tomto
roku, kedy sa cítiteľne zlepšila teplota vo
veľkej sále, pričom klesli náklady na vykurovanie min. o 100,– EUR na akciu
oproti minulémuroku. Mgr. E. Ninisová

V nedeľu 4. 3. 2018 v ranných hodinách dotĺklo šľachetné srdce dobrého človeka, futbalového rozhodcu,
funkcionára a novinára regionálnych
novín Viliama SOLOVIČA zo Starej Turej. I keď nie je náš rodák, naša
veľká futbalová rodina ho poznala a ja
si naňho spomínam s úctou a vďakou
kamaráta a spolu novinára. Náš Vilko, ako sme mu hovorili zomrel vo
veku 68 rokov. Česť jeho pamiatke.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Január 2018:
Milan Pokopec
Jozef Srogončík
Jozef Bartek
Február 2018:
Ing. Agnesa Hajdušková
Jozef Olbert
Janka Jošticová
Anna Mišáková
Mária Tomášiková
Vilma Klimeková
Marec 2018:
Alojz Hránka

Tatiana Blahovcová
Richard Bariš
Všetkým jubilantom,
n e c h Vá m t i e t o r u ž e
šťastia prinesú,
n e c h Vá m v d e ň
Vá š h o s v i a t k u
srdce povznesú,
aby ste ešte
dlhé roky
v láske žili
a starosti života
nikdy necítili.

Navždy nás opustili:
Rudolf Kubica, zomrel 19.12.2017
Jaroslav Cíbik, zomrel 20.12.2017
Jozef Letko, zomrel 27.1.2018

NARODILI SA:
Klára Čechvalová, nar.13.12.2017
Jakub Bím, nar. 26.12.2017
Olívia Kuzmová, nar. 16.2.2018

SVIATOSŤ MANŽELSTVA UZATVORILI:
20.01.2018 Kristína Adamčíková a Michal Chlebiš v Bratislave – Ružinov
14.02.2018 Zuzana Kotulová a Marcel Surman v Bratislave
– Záhorská Bystrica

Neprešlo jazykovou úpravou. Do čísla prispeli: Mgr. Eva Ninisová, Ing. Emília Jamborová, Mgr.
Bc. Ján Kotyra, PhD., Mgr. Anastázia Štrbáková, Mgr. J. Durcová, Dáša Ďuricová, PaedDr.Milan
Pullmann, Monika Pekarovičová.
Vydavateľ: Obec Považany, Kríž nad Váhom 187, 916 26 Považany. IČO: 00311944, Tel.: 032 / 779
72 05. Cena: zdarma. Štvrťročník. Dátum vydania: marec 2018. Eviduje: Ministerstvo kultúry SR
pod. č. EV 1690/08. ISSN 13389483. Grafická úprava a tlač: EASY-PRINT SK, Priemyselná 2, Nové
Mesto n.V. Náklad: 420 ks.

