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Vinš k Veľkej noci
Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Vo svetle tohto radostného sviatku, 
nech je Vám slávenie Veľkej noci prameňom lásky a pokoja.
starostka obce, poslanci OZ a zamestnanci obce

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2016 V NAŠEJ OBCI
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Z POSLEDNÉHO ROKOVANIA OZ POVAŽANY KONANÉHO V DECEMBRI 2015

Vyberáme:
Bod 3/ Zmluva o budúcej zmluve č. 17/2015 uzavre-
tá, Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany, IČO: 00311 
944 Starostka informovala o návrhu Zmluvy o budúcej 
zmluve medzi fi rmou NOWAS s. r.o. a Obcou Považa-
ny, ktorá zabezpečí nakladanie s vyhradeným prúdom 
odpadov z obalov, odpadov z neobalových výrobkov, 
odpadov z elektrozariadení a odpadov z pneumatík, 
ktoré obec vyseparuje. Od 01.01.2016 platí nový zákon 
o odpadoch č. 79/2015 Z. z. , ktorým sa zavádza roz-
šírená zodpovednosť výrobcov. Tí budú platiť obciam 
za vyseparované zložky komunálneho odpadu- papier, 
sklo, plasty, kovy. Firma NOWAS po udelení autorizá-
cie Ministerstvom ŽP SR uzatvorí zmluvu o spolupráci 
s obcou Považany. Poslanci OZ schválili uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve 8 hlasmi za. Uznesenie OZ č. 
98/2015, Obecné zastupiteľstvo Obce Považany schvá-
lilo uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve č. 17/2015 
medzi fi rmou NOWAS s. r.o. Račianska 66, 831 02 
Bratislava, IČO 45 957 657 a Obcou Považany, Obecný 
úrad č. 187, 916 26 Považany IČO 00 311 944 Mgr. Eva 
Ninisová starostka obce.
Bod 4/ Program rozvoja Obce Považany 2015-2023. 
Starostka informovala o vypracovaní Programu rozvoja 
Obce Považany. Predmetný program bol posudzovaný 
Okresným úradom odborom ŽP Nové Mesto nad Vá-
hom, ktorý následne vydal stanovisko pod č. OU-NM-
OSZP-2015/012486-2 zo dňa 4.12.2015, v ktorom sa 

konštatuje, že predložený strategický dokument ne-
vytvára rámec na posudzovanie a schválenie niektorej 
z navrhovaných činností uvedených v prílohe č.8 zá-
kona č. 24/2006 Z.z. a zároveň žiadna z medzi fi rmou 
NOWAS s.r.o. , Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO 
45 957 657 a Obcou Považany navrhovaných činností 
nie je lokalizovaná v chránenom území podľa zákona č. 
543/2005 Z.z.. Program rozvoja obce Považany na roky 
2015-2023 nie je predmetom posudzovania vplyvov 
podľa druhej časti zákona č. 245/2006 Z.z.. Po posúdení 
poslanci schválili program rozvoja Obce Považany na 
roky 2015-2023 8 hlasmi za.

 Interpelácie poslancov OZ. 
p. I. Pekarovič – Požiadal o očistenie krajnice cesty 
v Mošovciach na pažiti od p. Pullmanna, ktorá je náno-
som hliny znečistená a zarastá mačinou, voda neodteká, 
treba ju očistiť kým nie je sneh. 
PaedDr.M. Pullmann – Navrhol opravu chodníka po ce-
lej jeho dĺžke, alebo aspoň miest, na ktorých stojí voda, 
starostka informovala, kým nie je vybudovaná kanalizá-
cia, chodník sa opravovať nebude. 
Ing. A. Jambor – upozornil na plochu pred MŠ, ktorá nie 
je vyšpárovaná, treba to dokončiť, kým nie sú mrazy. 
Starostka bude informovať dodávateľa.
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala 
prítomným za účasť, aktivitu a zasadnutie ukončila.          

 PaedDr. Milan Pullmann

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KARDINÁLA ALEXANDRA RUDNAYA
Po vianočných prázdninách sa opäť roztočil kolotoč na-
šich školských povinností. Dlhé zimné večery si žiaci 
4. ročníka spestrovali čítaním rozprávkových kníh, kde 
spolu s hrdinami: Maťkom a Kubkom, Malou zverole-
kárkou Julinkou, Smelým Zajkom, Šteniatkom Dášen-
kou, Postrachom Denisom či Zvieratkami z Madagaska-
ru, prežívali všakovaké veselé i napínavé dobrodružstvá. 
Všetky prečítané príbehy žiaci pred celou triedou ústne 
odprezentovali. Snažili sa vzájomne obohatiť o pekné 
myšlienky a posolstvá z prečítaných kníh, a tak podporiť 
a zdokonaliť svoju vlastnú čitateľskú gramotnosť. S blí-
žiacim sa mesiacom knihy žiaci 1. stupňa našej školy 
začali spoločne, ale aj individuálne čítať knihu autorky 
Ľudmily Podjavorinskej ČIN-ČIN. 

Táto kniha inšpirovala vyučujúcich slovenského jazyka 
a literatúry, aby pripravili literárno-vedomostný kvíz, 
v ktorom si zmerajú sily žiaci jednotlivých ročníkov 
1. stupňa. Na súťažiacich čaká niekoľko desiatok kví-
zových otázok. Na to, aby vedeli správne odpovedať, 

musia dobre poznať celý príbeh vrabčiaka Čima a jeho 
milej Činky.
Literárno-vedomostný kvíz sa uskutoční dňa 23. 
marca 2016 o 9, 30 hod. v klubovni ZŠ v Považa-
noch. Srdečne pozývame rodičov, príbuzných našich 
žiakov a všetkých priaznivcov detskej literatúry, aby 
prišli podporiť detskú snahu obohatiť svoje vnútro 
prostredníctvom čítania pekných a poučných kníh.
Život v škole sme si spestrili aj inými aktivitami. Dňa 
29.1. sa na našej škole uskutočnil karneval. Masky boli 
rozmanité a zaujímavé. Telocvičňa bola vyzdobená. 
S podfarbením veselých piesní sa prítomným deti pred-
viedli. Po úvodnom pochode masiek prišlo predstavo-
vanie a tak každé dieťa povedalo, na čo, alebo koho sa 
dnes zmenilo, pod akou maskou sa ukrýva. Deti- masky 
sa zahrali a zaspievali veselé hry na rozprúdenie nálady. 
Počas veselého popoludnia sa všetci prítomní mohli ob-
čerstviť tradičných fašiangovým jedlom šiškami, ktoré 
pre nás pripravili naše šikovné pani kuchárky. Porota 
mala ťažkú úlohu z množstva masiek vybrať tie naj-
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lepšie a najzaujímavejšie. Ocenených bolo veľa masiek. 
Spomedzi všetkých masiek sme vybrali prvé tri miesta 
za I. a za II. stupeň.
I. stupeň:
1. miesto - Pirát z Karibiku - Jakub Pomajbo
2. miesto - Neandertálec - Leo Klinger
3. miesto - Vianočný stromček - Sarah Mária Kubicová

II. stupeň:
1. miesto - Zemeguľa - Simona Surmanová
2. miesto - Boxer - Viktória Danielová
3. miesto - Srdcová kráľovná - Alexandra Kubicová

Naši žiaci svoje vedomosti preverili 8. a 9. 12. 2015 na 
školskom kole Pytagoriády. Súťažili v rôznych kategó-
riách, podľa veku. V kategórií P3 sa zapojilo šesť žiakov, 
P4 osem žiakov, P5 päť žiakov, P6  štyria žiaci, P7 štyria 
žiaci a P8 dvaja žiaci. Medzi úspešných riešiteľov patria:
v kategórií P3: Peter Vatrt získal 10 bodov za príklady
a 10 bodov za čas, spolu 20 bodov
Samuel Pribus získal 13 bodov za príklady a 11 bodov 
za čas, spolu 24 bodov
Matej Nižnanský získal 10 bodov za príklady a 11 bo-
dov za čas, spolu 21 bodov
Vratko Šálek získal 14 bodov za príklady a 11 bodov za
čas, spolu 25 bodov
Milan Zervan získal 11 bodov za príklady a 11 bodov za 
čas, spolu 22 bodov
v kategórií P4: Petra Lacková získala 10 bodov za prí-
klady a 6 bodov za čas, spolu 16 bodov
v kategórií P5: Filip Škára získal 13 bodov za príklady 
a 5 bodov za čas, spolu 18 bodov
v kategórií P6: Adam Ozimák získal 11 bodov za príkla-
dy a 4 bodov za čas, spolu 15 bodov
v kategórií P8: Miloš Gondár získal 10 bodov za príkla-
dy a 3 bodov za čas, spolu 13 bodov

Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným riešiteľom 
gratulujeme!

V dňoch 11.11. - 13.11. 2015 uskutočnila celosloven-
ská informatická súťaž iBobor. Do súťaže sa zapoji-
lo 11 žiakov z 3. a 4. ročníka a 25 žiakov z II. stupňa. 
Máme úspešných riešiteľov v kategórii Kadet: z 8. 
ročníka - Alexandra Kubicová, Patrik Šebo, z 9. 
ročníka - Matúš Vychovalý, Monika Bachárová 
a Miriam Adamcová. Všetkým zúčastneným ďaku-
jeme a úspešným riešiteľom gratulujeme.

Súťaž v prednese poézie a prózy 
Dňa 18.2.2016 sa štyria žiaci našej školy zúčastnili 
obvodného kola súťaže v prednese poézie a prózy 
Podjavorinskej Bzince v Novom Meste nad Váhom.
Žiaci S. Pribus z 3. triedy a A. Kubicová z 8. triedy 
sa umiestnili na 3. mieste a postupujú do okresné-
ho kola súťaže, ktoré sa uskutoční 1.4.2016 v Bzin-
ciach pod Javorinou.
Diplomy za účasť získali - A. Čavojský z 5. triedy a N. 
Kolenčíková z 8. triedy.

Návšteva Domova opatrovateľskej služby
Dňa 8.3.2016 navštívili žiaci 2. ročníka ZŠ Domov 
opatrovateľskej služby v Považanoch. Milými básnič-
kami a pesničkami rozveselili obyvateľov domova. 
Na záver im odovzdali kvetinky a malé srdiečka z lás-
ky. Pani kuchárky ŠJ napiekli pre obyvateľov chutné 
koláčiky. Pani riaditeľke DOS sme prisľúbili, že pri 
okrúhlych narodeninách radi prídeme opäť potešiť 
naše babičky a deduškov.

Mgr. Petruška Elexhauserová
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HĽADÁME NOVÉHO
KRONIKÁRA/KRONIKÁRKU

ŠPORT CLUB POVAŽANY

Obec Považany ponúka možnosť všetkým, ktorí sa chcú 
aktívne zapojiť do diania obce formou zaznamenávania 
kultúrnych, spoločenských, športových  a iných význam-
ných udalosti, ktoré prispievajú k rozvoju našej obce pí-
saním kroniky.
Kronikár by mal ovládať slovom i písmom slovenský
jazyk a čitateľne písať písaným písmom. Odmena 400
eur/1 rok. 
Svoje písomné prihlášky môžete doručiť na obecný úrad
v termíne do 30.04.2016.                           starostka obce

OPÄŤ OTVORENÝ!!!
Zrekonštruovaný Šport Club v areáli futbalového 
ihriska ponúka, nielen posedenie pri čapovanom 
pive a šálke kávy alebo čaju, ale aj priestory pre 
uskutočnenie: 
- rodinných osláv 
- karov 
- iných príležitostí, viac informácií poskytneme 
osobne alebo telefonicky na: 0911 229 649 alebo
0903 475 089

Zápis detí 
   do Materskej školy
Riaditeľstvo Materskej školy v Považanoch ozna-
muje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie pre 
školský rok 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 2.5. 2016 
– 6.5. 2016  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. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky 
MŠ SR 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 škol-

skej dochádzky
- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia po-

vinnej školskej dochádzky
- deti zamestnaných rodičov

Kolektív MŠ

Zápis detí 
   do Základnej školy
Riaditeľstvo Základnej školy kardinála Alexandra Rud-
naya v Považanoch oznamuje rodičom budúcich prvá-
čikov, že ZÁPIS DETÍ na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v školskom roku 2016 /2017 sa uskutoční 
dňa 6. apríla 2016 /streda/ od 15,00 do 16,30 hod. 
v budove základnej školy.

Mgr. Petruška Elexhauserová

ZBER SEPAROVANÉHO
ODPADU I .  POLROK 2016
Ospravedlňujeme sa občanom za vzniknutú chybu. 
Opravujeme len zber plastov a papiera, termíny boli 
vymenené.

Zber plastov: Zber papiera:
17. marec 2016  14. apríl 2016
28. apríl 2016 26. máj 2016
9. jún 2016 7. júl 2016
21. júl 2016
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POĎAKOVANIE

OSLÁVENEC

Vážení občania,
po dlhoročnom pôsobení na poste zamestnanca obce si 
dovoľujem vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým ob-
čanom, ktorí sa podieľali na rozvoji obce a organizovaní 
akcií, ktoré obec poriadala, pomáhali pri údržbe a ochra-
ne životného prostredia, zúčastňovali sa brigád pri čiste-
ní cintorínov a verejných priestranstiev. Zvlášť ďakujem 
všetkým právnickým osobám a živnostníkom v Obci Po-
važany, za dlhoročnú pomoc a sponzorské dary pre obec, 
šport, základnú i materskú školu v  obci. Ochota a dobrá 
vôľa Vás všetkých, podporovať našu obec svedčí o tom, 

že vo Vás nevyhasol zmysel pre všetko dobré, pekné 
a užitočné. Verím, že zachováte našej obci priazeň aj na-
ďalej, čím potvrdíte, že na rodnej obci Vám záleží a jej
vzhľad a budúcnosť Vám nie sú ľahostajné. Ospravedl-
ňujem sa všetkým, ktorým som nevedela pomôcť popri
svojej práci, alebo som niečo nestihla vybaviť, pretože
odchádzam do dôchodku. 
Na záver Vám všetkým želám veľa dobrého zdravia, ra-
dosti a požehnané veľkonočné sviatky. 

 Ing. M. Keraková

11. januára 2016 sa okrúhleho životného jubilea 90. ro-
kov dožil náš spoluobčan p. Jozef Jambor. Oslávenec 
je dlhoročnou známou aktívnou osobnosťou spoločen-
ského života našej obce. V minulosti hrával i režíroval 
divadelné predstavenia ochotníckeho divadla, bol zakla-
dajúcim členom Jednoty dôchodcov Slovenska, miestnej 
organizácie v Považanoch.
V „Klube dôchodcov“ zastával rôzne riadiace funkcie, 
ale najmä so svojimi rovesníkmi aktívne prežil viac ako 
25 rokov, spoluprácou pri organizovaní rôznych osláv, 
výstav, výletov, či brigád v rodnej obci. 
Ku krásnemu sviatku, veľa lásky, šťastia, pevného zdra-
via, pohody, optimizmu a spokojnosti oslávencovi zaže-
lala starostka obce, Ing. Karol Brna- poslanec OZ a p. 
Daniela Jamborová - spoluzakladateľka JDS, MO Pova-
žany. Blahoželanie bolo spojené so zápisom do Pamätnej 
knihy obce Považany.                                starostka obce

ZO ŽIVOTA OBCE
18.marca 2016 sme si pripomenuli 753. výročie prvej písomnej zmienky o obci Mošovce. Práve v tento deň v roku 
1263 uhorský panovník Béla IV. vydal listinu, kde sa spomína po prvýkrát obec Mošovce (dnes Považany), konkrétne 
listinou udeľuje kláštoru na Panónskej Hore výmenou za svoje majetky pri Köszegu mesto Nové Mesto nad Váhom
a majetky v okolí. A to ako náhradu za opátsky hrad na brehu jazera Balaton a za dlh 800 hrivien jemného striebra, 
ktoré si kráľ požičal od kláštora po tatárskom vpáde. Pri vymedzení tohto majetku sa uvádza, že hraničí pri Váhu 
s obcou Mošovce, v miestach, kde je háj Lusuch a cesta, ktorá vedie až k nejakej hruške a odtiaľ k Čachtickým 
viniciam.                                                                                                                                                   Starostka obce

Dňa 6.2.2016 pripravila TJ Považany už 16.ročník ŠPORTOVÉHO PLESU. Tento ples ako aj po minulé roky 
navštívil pekný počet ľudí, ktorí sa prišli zabaviť. Touto cestou sa chcem všetkým účastníkom plesu poďakovať 
za účasť nakoľko výťažok z plesu ide pre našich futbalistov. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí tento 
ples pripravovali alebo ho podporili fi nančne či  formou ceny do tomboly. Dňa 9.2.2016 v spolupráci s obcou 
Považany naša TJ Považany prispela na príprave podujatia „Pochovávanie basy“. Takisto sa chcem poďakovať 
tým, čo pracovali na tejto tradičnej považanskej akcii, nakoľko občania majú ešte stále záujem sa zabaviť a pod-
poriť tradície v našej obci.
                                                                            ĎAKUJEM !                                           PaedDr. Milan Pullmann
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ŠPORT -  PRED JARNOU ČASŤOU SEZÓNY 2015/16
Naše všetky tri mužstvá sa pripravujú na novú jarnú časť 
futbalovej sezóny, ktorá sa začne 20.3.2016 pre mužstvo 
mužov, 16.4.2016 pre mužstvo mladších žiakov a pod-
ľa dohody klubov začnú aj prípravky našich najmenších 
futbalistov.
Po dlhšej zimnej prestávke sa všetci naši futbalisti už te-
šia na jarnú časť a majstrovské futbalové zápasy. Ako 
v zimnej príprave trénovali, to sa odzrkadlí v najbližších 
zápasoch, a konečne aj na umiestnení v tabuľke.
Mužstvo mužov má pripravené tri prípravné zápasy. 
Mužstvo momentálne pracuje pod vedením povereného 
trénera I.Gúčika z N.Mesta n/V, M. Pullmanna a L.Mi-
chalíka.
Mužstvá žiakov a prípravky pracujú pod vedením H.Šá-
leka 
Rozpisy vylosovaných zápasov a časy stretnutia nájdete 
na výveske TJ Považany pred pohostinstvom Karavan.
Treba už len vysloviť želanie väčšieho futbalového šťas-
tia pre našich futbalistov, ako mali v minulej časti a za-
želať im veľa síl a chuti do jarnej časti futbalovej sezóny.

PaedDr.M.Pullmann, predseda TJ Považany

Nové CT v NsP Nové Mesto nad Váhom

Obecný Úrad Považany oznamuje, že NsP Nové Mesto nad Váhom uviedla do prevádzky 
dňa 24.2.2016 novo zakúpený CT prístroj zn. TOSHIBA AQUILION PRIME TSX – 303A. 

Na zakúpenie tohto prístroja prispela i obec Považany sumou 1 Euro na 1 obyvateľa, teda spoločne 1 262 Eur. 

Hlavným prínosom novo zakúpeného CT prístroja je vysoká rozlišovacia schopnosť, oveľa nižšia dávka RTG 
žiarenia, kratšia doba vyšetrenia a možnosť 3D rekonštrukcie. 
Pacient má možnosť objednať sa v centre:
- osobne – gastroenterologické pracovisko NsP Nové Mesto 
 nad Váhom n.o., prízemie v budove nemocnice
- telefonicky  - 032/77 40 330 
 – lekár MUDr. Miroslav Šorf, CSc., 
 MUDr. Valentín Szabó 
   alebo vedúca sestra Zuzana Šicková, 
    ev. zastupujúca sestra Alena Bušová 

                                                    starostka obce
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Obec Považany Vás pozýva na

STAVANIE MÁJA a MAJÁLES,
ktoré sa uskutočnia dňa 30.apríla 2016  
pred Kultúrnym domom v Považanoch.

Hudba: TOPIC
Program :   19,00 hod. Stavanie mája

             20,00 hod.  MAJÁLES  
Vstupné 2€ (deti do 15 rokov zdarma)

OBEC POVAŽANY
Vás srdečne pozýva na slávnosť

Deň matiek,
 

ktorá sa uskutoční dňa
8. mája 2016 o 15,00 hod. 

v Kultúrnom dome v Považanoch.

V programe vystúpia žiaci materskej 
a základnej školy.

Všetky mamy, mamky, babičky 
sú srdečne vítané.

OBEC Považany v spolupráci 
so Základnou školou 

Alexandra Rudnaya v Považanoch, 
Materskou školou Považany 

a Telovýchovnou jednotou Družstevník Považany
usporiada

28. mája 2016 od 13,00 hod. 
v priestoroch areálu Základnej a Materskej 

školy v Považanoch 
pre detičky, deti, mládež a ich rodičov 

z Považian a Potvoríc

DEŇ DETÍ
Program: 

skákací hrad, športové súťaže, 
hľadanie  pokladov, ukážka zásahu policajnej 

hliadky a hasičov, fl orbalový turnaj 
(telocvičňa ZŠ), večerná diskotéka 

a opekačka (zmena programu vyhradená)
VSTUP VOĽNÝ

DARUJTE NEPOTREBNÉ ŠATST VO PRE SOCIÁLNY ŠATNÍK
V dňoch 4. 4. 2016 - 10. 04. 2016 sa v našej obci usku-
toční zbierka pre Sociálny šatník, ktorý je prevádzkova-
ný Maltézskou pomocou Slovensko v Trenčíne (ďalej 
len MPS). MPS je občianske združenie určené na vý-
kon charitatívnej činnosti na území Slovenskej republiky 
v rámci Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. 
Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, známeho ako ,,mal-
tézski rytieri“. 
Jedným z dobrovoľníkov, ktorý sa angažuje v MPS je 
i náš rodák Mgr. Pavol Iring, ktorý nás v mesiaci ma-
rec oslovil s touto ponukou na spoluprácu. V sociálnom 
šatníku si sociálne odkázaní ľudia môžu zakúpiť oble-
čenie, obuv a iné potreby do domácnosti za symbolickú 
cenu. Šatník si v radoch svojich klientov získal veľmi 
dobré meno. Od roku 2014 je otvorený päťkrát do týždňa 

a v spolupráci s ÚPSVaR v Trenčíne sú v ňom zamestna-
né ženy vykonávajúce aktivačnú činnosť. Úspech tohto
projektu závisí od štedrosti občanov, ktorí sem odovzdá-
vajú nepotrebný materiál. V závislosti od ročného ob-
dobia vzniká nedostatok určitého sortimentu, napríklad
zimného oblečenia, z tohto dôvodu je potrebné zásoby
šatníka priebežne dopĺňať. Projekt nesie najmä správu
o tom, ako sa materiál označený za nepotrebný môže pre
iných stať rozhodujúcim pre každodenné fungovanie. 
V prípade, že disponujete šatstvom, ktoré už nepotrebu-
jete, prineste ho prosím v dňoch 4. 4. 2016 - 10. 4. 2016
na Obecný úrad v Považanoch v čase od 8,00 hod. -
15,30 hod. Následne sa prinesené šatstvo bude zhromaž-
ďovať v priestoroch Sobášnej miestnosti. 
  starostka obce



BLAHOŽELÁME JUBILANTOM    
 V š e t k ý m  j u b i l a n t o m ,  n e c h  V á m  t i e t o  r u ž e  š ť a s t i a  p r i n e s ú ,

 n e c h  V á m  v  d eň  V á š h o  s v i a t k u  s r d c e  p o v z n e s ú , 
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JANUÁR 2016:

Moravčíková Alena

Wagnerová Ľudmila

Pastirik Jozef

Tulisová Helena

Zifčák Jozef

Gašpieriková Priska

Jambor Jozef

FEBRUÁR 2016:

Bieliková Dana

Ing. Hajdušek Jozef

Hlatký Jozef

Kubicová Ľudmila

Kubica Miroslav

Bezáková Emília

MAREC 2016:

Kubán Anton

Moravanský Michal

POTREBUJEME:
Cesto: ½ prášku do pečiva, 25 dkg polohrubej múky, 5 vajec,

 100 ml vody, 100 ml oleja, 20 dkg cukru

Krém: 1 PL masla, 1 vanilkový cukor, 2 kyslé smotany, 1l 
mlieko, 3 vanilkové pudingy, 4 PL cukru, zavárané, mrazené 
alebo čerstvé jahody, práškový cukor

Poleva: Kyslá smotana, práškový cukor podľa chuti, 
nastrúhaná čokoláda

Postup: Žĺtky s cukrom vymiešame do peny, pridáme olej, 
vodu, múku, prášok do pečiva a sneh z bielkov. Nalejeme na 
plech a pečieme na 180°asi 15-20 minút.

Na vychladenú piškótu naukladáme nakrájane jahody 
(čerstvé, zavárane alebo mrazené). Z mlieka, cukru, 

vanilkových pudingov a vanilkového cukru uvaríme puding. 
Do teplého pudingu vmiešame maslo. Až masa vychladne, 
vmiešame do nej kyslé smotany a podľa chuti pridáme cukor. 
Krém natrieme na piškótu s ovocím. Nakoniec vyšľaháme 
kyslú smotanu s cukrom, natrieme na zákusok a posypeme 
nastrúhanou čokoládou. Vložíme do chladničky a necháme 
stuhnúť.

Dobrú chuť praje

Dáša Ďuricová

Navždy nás opustili:   

Štefánia Jamborová zomrela 24.12.2015

Mária Kubicová zomrela 28.12.2015

Ľudmila Ondrášiková zomrela 9.1.2016

Mária Suchá zomrela  12.1.2016

Emília Müllerová zomrela 31.01.2016

Ing. Oto Jambor zomrel 7. 3. 2016

  Ján Michalec zomrel 17.03.2016

RECEPT
JAHODOVÉ REZY

Ku

Morav

SVIATOSŤ MANŽELSTVA UZATVORILI:

Dňa 5.februára 2016 uzavreli 
na ObcÚ v Považanoch manželstvo 

Mária Ninisová  
a Tibor Závodský. 

Srdečne blahoželáme.


