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POĎAKOVANIE

Považany darovali 
najvzácnejšiu tekutinu

Dňa 12.9.2016 sa uskutočnil v Považanoch odber krvi mobilnou 
transfúznou jednotkou už desiatykrát. Je to výsledok nášho 

snaženia udržiavať humánnu akciu, ktorá pomáha ľuďom, čo túto 
vzácnu tekutinu potrebujú. No ,bohužiaľ, väčšinou si túto potrebu 

uvedomujeme až keď ide o našich blízkych a známych...
Počas desiatich odberov sa vystriedalo pri darovaní krvi veľa našich občanov, 

ako aj cezpoľných,  ktorí svojou účasťou dokazujú aká je táto vec dôležitá a ak 
im to pracovné povinnosti či zdravotný stav umožnia, zúčastňujú sa pravidelne. 

Počet darcov, ktorí sa pravidelne zúčastnili počas desiatich odberov krvi je 56. 
Priemerne pripadal na každý deň odberu 22 darcov. Bolo to dohromady 221 

odberov.
Na poslednom jubilejnom odbere sa zúčastnilo doposiaľ najviac, až 32 
darcov. Bolo to aj vďaka fi rme Freudenberg Potvorice, ktorá agitovala 
svojich zamestnancov, ktorých prišlo sedem. Veľmi pekne im za to ďakujeme 
a počítame s nimi aj do budúcna.
Na desiatom  ročníku krv darovali: 

Remišová Andrea, Michalcová Anna, Ozimáková Jana, Cibulka Matej, 
Bímová Romana, Hranka Martin, Blažej Marek, Miklovičová Lucia, 

Miklovič Ľuboš, Galbavý Marcel, Trebatický Rastislav, Trebatická Katarína, 
Šáleková Zuzana, Ondrášiková Veronika, Prikrylová Martina, Bieliková 

Sandra, Ondrášik Ondrej, Hudecová Mária, Kubicová Marika, Kubovičová 
Martina, Pekarovič Martin, Balážová Lucia, Kerak Marek, Augustín Oto, Liška 

Peter, Siva Stanislav, Cagalová Veronika, Cagalová Petra, Tomišová Miroslava, Klimo 
Tomáš, Ivana Igor, Jamborová Nikoleta.

Ďakujeme!

Daniel Cibulka
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Milí čitatelia!

Som rád, že aj touto cestou sa môžem 

prihovoriť oby vateľom našej obce. 

Ako určite viete, od 1. júla 2016 nasta-

la zmena správcu farnosti Považany. 

Chcem sa v úvode poďakovať môjmu 

predchodcovi vdp. Mgr. Marekovi Su-

chému za jeho horlivú službu, ktorú 

tu v Považanoch vykonával päť rokov. 

Považany sú moje prvé „farárske“ 

miesto po ôsmich rokoch kaplánčenia 

v Bošáci, Piešťanoch, Hlohovci a Veľ-

kých Kostoľanoch. Volám sa Róbert 

Vacula. Pochádzam z Trnavy a mám 

34 rokov. Vážim si milého prijatia, kto-

rého sa mi tu dostalo.

A čo sme ako farnosť spolu prežili? Po-

núkam krátky pohľad:

Nakoľko som vášnivý bicyklista, 

moje pozvania cez leto smerovali prá-

ve k tomuto športu. Najprv to bolo 

bicyklovanie do Piešťan, potom na 

hradisko Kostolec (Ducové), nasle-

doval kostolík v Haluziciach či menší 

okruh po okrese Nové Mesto nad Vá-

hom. Potešilo ma, že na bicykel sadli 

zástupcovia skoro všetkých vekových 

kategórií.☺ Bol to úžasný priestor na 

rozhovory, vzájomné spoznávanie sa 

a zároveň na radosť z pohybu.

Ďalším letným podujatím bol farský 

tábor pre deti a mladých, ktorý sa 

uskutočnil v nádhernom prostredí 

Strážovských vrchov na chate Ho-

môlka. Animačným programom, kto-

rý tematicky súvisel s prebiehajúcim 

Rokom milosrdenstva, sme chceli de-

ťom ukázať, aké je dôležité nezabúdať 

na konanie skutkov milosrdenstva. 

Nechýbali hry, nočné strašenie a bola 

sranda...

Prázdninové „leňošenie“ sme ukon-

čili Bodkou za prázdninami – stretnu-

tím plným srdečnosti, úprimnej 

detskej radosti, smiechu, vrúcnych 

medziľudských vzťahov. Po súťažnom 

dopoludní si všetci účastníci pochuti-

li na chutnom guláši, aby načerpali síl 

na tvorivé dielne, kolektívne hry, šan-

tenie v skákacích hradoch. 

Tohtoročné hody boli obohatené 

o požehnanie farských symbolov – 

erbu a zástavy.

Po slávnostnej sv. omši, doprevádza-

nej fantastickou hrou Dychovej hud-

by Rovina, nasledovalo pred kosto-
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lom malé občerstvenie, ktoré stmelilo 

farníkov oboch obcí i hostí.

Nezabudli sme ani na oslávenca – 

vdp. Adalberta Letka, ktorý sa dožil 

90 rokov. Za požehnaných 20 rokov, 

ktoré prežil v našej farnosti, sa mu 

išiel na Spišskú Kapitulu, kde mo-

mentálne žije, poďakovať celý auto-

bus farníkov. Je úžasné, že naše srd-

cia si ho stále pamätajú.

Poslednú októbrovú nedeľu sa ko-

nal Karneval svätých. Deti oblečené 

v kostýmoch svätých – tvorivosti 

a fantázii sa medze nekládli – najprv 

niečo povedali o svojom obľúbenom 

svätcovi. Potom si naši „svätí“ zahra-

li hry, zatancovali, zaspievali a zasú-

ťažili o ceny v tombole. 

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek 

spôsobom pridali ruku k spoločnému 

dielu. Oceňujem spoluprácu s Obcou 

Považany i s tými, ktorí pomohli pri 

úprave farskej záhrady.

A aké sú plány do budúcnosti? 

Tak najbližšie – 18.11.2016 – nás 
čaká Farský ples. A v dlhodobom 

horizonte budovať z našej farnosti 

miesto, kde sa bude každý cítiť prijatý 

a milovaný. Jednoducho byť rodinou. 

Všetkých vkladám 
do svojich modlitieb.

Róbert Vacula
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ZO ZASADNUTIA OZ POVAŽANY, VYBERÁME:

Z neplánovaného zasadnutia 
OZ Považany, konaného dňa 13. 
júna 2016 o 17,00 hod.

K bodu 3/
Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Považany číslo 2/2016 o nakladaní s ko-
munálnym odpadom, drobným staveb-
ným odpadom, objemným odpadom 
starostka obce predložila k prerokova-
niu text nového VZN o odpadoch, ke-
ďže v zmysle prechodných ustanovení 
zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov obec 
musí dať ustanovenia VZN o odpadoch 
do súladu s ustanovenia tohto zákona 
do 1. 7. 2016. Ing. Mišura sa spýtal na 
najpodstatnejšie zmeny oproti pôvodné-
mu zákonu a VZN. Starostka obce od-
povedala, že najpodstatnejšia zmena je 
oblasti triedeného odpadu, kde náklady 
na triedený odpad za sklo, plasty, kovy 
a papier by mali znášať výrobcovia, cez 
tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov. 
Pre Považany to vzhľadom na náklady za 
rok 2015 predstavuje predpokladaný po-
kles cca 4500 eur. Ing. Andrej Jambor sa 
spýtal na likvidáciu pokosenej trávy. Sta-
rostka odpovedala, že ide o biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad, ktorý si 
v zmysle navrhovaného VZN triedi kaž-
dý občan do vlastného kompostovacieho 
zásobníka. 
P. Cibulka sa spýtal na objemný odpad, 
starostka odpovedala, že tak ako pred-
chádzajúci zákon o odpadoch a VZN 
tento sa bude zbierať 2x ročne do veľko-
objemových kontajnerov umiestňova-
ných po obci. Pod diskusií poslanci OZ 
prijali VZN č. 2/2016 8 hlasmi za.

Z neplánovaného zasadnutia OZ Po-
važany, konaného dňa 17. júla 2016 
o 17,00 hod.
K bodu 3/
Zmluva o spolupráci č.1613300020-
ZoS uzavretá medzi Západoslovenskou 
distribučnou, a.s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36 361 518 a Obcou 
Považany, 916 26 Považany č. 187, IČO: 
00 311 944 Starostka predložila Zmluvu 
o spolupráci č.1613300020-ZoS uzav-
retá medzi Západoslovenskou distribuč-
nou, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
IČO: 36 361 518 a Obcou Považany, 916 
26 Považany č. 187, IČO: 00 311 944 

Poslanci uzavretie predloženej zmluvy 
berú na vedomie 7 hlasmi za.

K bodu 2/
Interpelácie poslancov
Poslanec D.Cibulka upozornil, na zá-
pach v Mošovciach od ošípaných p. 
Gregora. Komisia Ing. Trebatického tam 
bola na obhliadke, do hosp. budovy sa 
nedostal. Upozornil p. Gregora ako musí 
mať vybudovanú žumpu na splašky, zá-
roveň mu bolo dohovorené na jeho sprá-
vanie.
V septembri bude vec riešená cez územ-
ný plán obce
- treba opraviť chodník, Mošovskú zá-

stavku a aj chodník pred p. Stopkom
- treba opraviť verejné osvetlenie v časti 

Mošovce po udrení blesku – starostka 
uviedla – že práce sú už 4 dni objedna-
né

- pozrieť stĺp pri p. R. Jamborovi, Pova-
žany č. 415, do ktorého udrel blesk

- orezať orech pred p. Tiborom Sedlá-
kom Ing.

- poslanec Jozef Jambor sa spýtal, či 
už je objednaný mikrofón. Starostka 
uviedla, že nie.

Z plánovaného zasadnutia OZ 
Považany, konaného dňa 8. sep-
tembra 2016 o 17,00 hod.

K bodu 3/
Schválenie nájomnej zmluvy pre 
2-izbový byt v MŠ v Považanoch od 
1. 10. 2016. Starostka obce oboznámila 
poslancov OZ s obdržanými žiadosťami 
na pridelenie 2-izbového bytu v MŠ. Žia-
datelia boli traja: Mgr. Ondrejková, kto-
rá učí na ZŠ a toho času má v dlhodobom 
prenájme spolu so synom 1-izbový byt 
v MŠ, Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD., ktorý 
jej učiteľom a riaditeľom ZŠ s manžel-
kou a 2 deťmi a Mgr. Daniela Giertlová 
so snúbencom, ktorá je učiteľkou v MŠ. 
Žiadosti preskúmala sociálna a škol-
ská komisia na svojom rokovaní dňa 
8. 9. 2016, ktorá prijala uznesenie s od-
porúčaním pre OZ, že byt sa po prevere-
ní všetkých podmienok pridelí Mgr. Bc. 
Jánovi Kotyrovi, PhD. na dobu jedného 
roku. Poslanci OZ po diskusii schvaľujú 
uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Mgr. 
Bc. Jána Kotyru, PhD. 9 hlasmi za.

K bodu 2/
Interpelácie poslancov OZ
Ing. Mišura – obyvatelia obce spísali 
sťažnosť na Jána Gregora, on sa k sťaž-
nosti pripája. Starostka informovala, že 
sťažnosť bola doručená na obecný úrad 
tri hodiny pred rokovaním OZ a text sťaž-
nosti prečítala prítomným poslancom. Tí 
sa zhodli, že vecou sa je potrebné zao-
berať čo najskôr na mimoriadnom OZ. 
Rokovanie bude zvolané na 13. 9. 2016 
o 17,00 hod.
Ing. Jozef Jambor – poukázal na ne-
dostatočné odvoz smetí, ako TKO, tak 
i plastov. Nádoby ostávajú do 1/4, až ½ 
nevysypané. Starostka uviedla, že upo-
zorní zberové spoločnosti, avšak danú 
skutočnosť je potrebné hneď po zistení 
hlásiť, aby bolo možné zle vykonanú 
službu reklamovať.
Ing. Jozef Jambor – sa spýtal, čo by bolo 
potrebné na vytvorenie cyklotrasy me-
dzi Považanmi a Novým Mestom nad 
Váhom. Starostka odpovedala, že Tren-
čiansky samosprávny kraj predstavil 
štúdiu cyklotrasy, ktorá by mala viesť 
z obce Horná Streda až po obec Plev-
ník-Drieňové. Cyklotrasa bude viesť me-
dzi Biskupickým kanálom a riekou Váh, 
bližšie ku kanálu väčšinou po ochrannej 
hrádzi, ktorá je vo vlastníctve Povodia 
Váhu. V Považanoch bude okrem iného 
viesť i po 2 pozemkoch, ktoré sú vo vlast-
níctve súkromných osôb. V tejto dobe 
sa už pripravujú podklady pre územné 
a stavebné konanie. Okrem dochádzania 
do zamestnania, vzhľadom na jej polohu 
bude slúžiť i pre potreby rekreácie, špor-
tu a cestovného ruchu.
PaedDr. Milan Pullmann – poukázal na 
vznikajúcu kopu konárov a odpadu na 
cintoríne v Kríži zo strany ihriska. Sta-
rostka odpovedala, že to dá odstrániť. 
Ďalej poukázal na veľkú jamu hydrantu, 
ktorý sa nachádza v križovatke smerom 
na Družstvo, vpravo vedľa rodinného 
domu č. 157. Starostka odpovedala, 
že napíše na TVK, a.s. a požiada o jeho 
opravu – vyzdvihnutie na úroveň miest-
nej komunikácie.
p. Ivan Pekarovič - žiadal orezať borovi-
ce pred obytným domom č. 111 – keďže 
väčšie autá nevidia cez ne na cestu I/61.

PaedDr.M.Pullmann
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NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2016 / 2017
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE KARDINÁLA ALEXANDRA RUDNAYA
Skončilo sa bezstarostné leto a opäť sa 
otvorili brány všetkých škôl.
Od piateho septembra 2016 sa aj v Zá-
kladnej škole kardinála Alexandra Rud-
naya v Považanoch ozýva chodbami zvo-
nenie školského zvončeka.
Na slávnostnom otvorení nového škol-
ského roka sa okrem zamestnancov ško-
ly, žiakov a rodičov zúčastnili aj hostia – 
starostka obce Považany – Mgr. Eva Ni-
nisová, starosta obce Potvorice – p. Ľu-
bomír Malo a d.p. Mgr. Róbert Vacula.
V úvode slávnosti sa ujala slova p. sta-
rostka Mgr. E. Ninisová, ktorá prítom-
ným predstavila nového riaditeľa školy – 
Mgr. Bc. Jána Kotyru, PhD., ktorý bol 
úspešný vo výberovom konaní na post 
riaditeľa, v júni tohto roku a od 2. sep-
tembra 2016 bol menovaný za riaditeľa 
školy.

Zo slávnostného príhovoru riaditeľa ško-
ly:
Prázdninové mesiace ubehli neuveriteľ-
ne rýchlo. Verím, že boli plné pekných 
zážitkov. Mali ste možnosť načerpať 
nové sily a s nimi vykročiť do úloh, kto-
ré nový školský rok prinesie. Škola nie je 
len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, 
dobrá škola je živý organizmus, v kto-
rom fungujú dobré medziľudské vzťahy, 
vzájomný rešpekt, ale i uvedomenie si 
svojich povinností.
Dovoľte mi privítať všetkých pedagógov 
a zamestnancov školy.
Osobitne však vítam nových učiteľov:
pani učiteľku Mgr. Denisu Mraffkovú
pani učiteľku Mgr. Gabriela Babincovú – 
Harmady M.B.A.
pána učiteľa Mgr. Michala Mišuru
pána farára Mgr. Róberta Vaculu
Vítam aj vás žiakov a obzvlášť medzi 
nami tiež vítam žiakov prvého roční-
ka. Za malý okamih sa stanete jednými 
z nás. Pozrite sa okolo seba, milí prvá-

ci, toto všetko sú vaši spolužiaci. Vitaj-
te v našej školskej rodine. Prajem vám 
veľa úspechov a radosti z každého dňa, 
ktorý strávite v našej škole. Nebojte sa, 
už skoro zistíte, akí ste šikovní, čo všet-
ko už viete. Sľubujem vám, že na konci 
školského roka budete všetci vedieť čítať, 
počítať a získate veľa nových poznatkov. 
Tu pred celou školou nám to dokážete. 

Verím, že aj vaši rodičia budú spokojní 
a my učitelia hrdí, akých máme skvelých 
prvákov.
Milí naši deviataci, čaká vás náročný 
školský rok. Je pred vami zodpovedná 
úloha vybrať si povolanie, na ktoré sa bu-
dete pripravovať na strednej škole. Čaká 
vás testovanie, na ktoré vás budeme dô-
sledne pripravovať. Je na vás, koľko sa 
tejto príprave budete venovať, je na vás – 
koľko máte zodpovednosti voči sebe, 
voči vašim rodičom, voči škole. Držím 
vám vo všetkom palce.
Zaželajme si v závere veľa úspechov, aby 
školský rok bol plný zaujímavých projek-
tov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu 
hrou, tešili sa zo spoločenských a špor-

tových podujatí, aby bol školský rok pes-
trý, veselý, plný nových objavov. Aby ste 
v našej škole vždy našli človeka, ktorý 
vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo 
nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. 
Úprimne si želám, aby naša škola fungo-
vala ako úspešná výchovno-vzdelávacia 
inštitúcia, ale zároveň aby mala svoju 
dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako 
v dobrej rodine.

Prajem vám všetkým zdravý, po-
hodový a úspešný školský rok 
2016/2017.

Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD.

Najmladší žiaci ZŠ kardinála Alexandra Rudnaya s tried. učiteľkou Mgr. Ľudmilou Ilievovou
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Slávnostné odhalenie a vysvätenie súsošia sv. Cyrila a sv. Metoda
Dňa 25.09.2016 o 11,30 hod. sa v našej 
obci uskutočnilo slávnostné odhalenie 
a vysvätenie súsošia sv. Cyrila a sv. Meto-
da, ktoré bolo vytvorené v rámci projek-
tu: Cyrilometodská cesta – stopy Cyrila 
a Metoda v Považanoch.
V rámci pripraveného programu vy-
stúpila starostka obce Mgr. Eva Niniso-
vá, ktorá vo svojom príhovore uviedla, že 
v historických prameňov Obce Považa-
ny sa spomína, že svoje stopy sv. Cyril 
a Metod zanechali i v Považanoch, keďže 
osadu Svätý Kríž nad Váhom založili sv. 
Konštantín a Metod, keď sa so svojim 
sprievodom vracali z Velehradu do Nitry. 
Odpočívali v priestore, kde sa nachádza 
terajší kostol. Na tomto mieste dali zho-
toviť drevený kríž a zasadiť ho do zeme. 
Keď sa tou istou cestou vracali späť, 
znovu odpočívali na tom istom mieste. 
Všimli si, že na osadenom kríži sa med-
zitým rozzelenali vetvičky. Vtedy vraj po-
vedal Metod, že nech sa na pamiatku tej-
to udalosti nazýva táto osada Svätý Kríž. 
V súčasnej dobe má obec Považany am-
bíciu stať sa súčasťou Cyridometodskej 
cesty. Vytvorí sa tak cezhraničný produkt 
kultúrneho turizmu v pohraničí SR - ČR, 
kde zohráva kľúčovú úlohu práve náš 
Trenčiansky samosprávny kraj. Samotná 
cesta má byť na Slovensku značená ako 
náučná cykloturistická trasa. Projekt je 
napojený aj na Žilinský, Trnavský a Nit-
riansky samosprávny kraj. 
Ako najlepšiu z foriem predstavenia his-
tórie obce v súvislosti s jej zapojením do 
projektu Cyrilo-metodskej cesty, bolo 
zrealizované inštalovanie dreveného 

súsošia Cyrila a Metoda. Súsošie je die-
lom p. Jozefa Chromeka, rezbára z obce 
Podolie. Vyrezané bolo z jedného kmeňa 
jaseňa, ktorý ako sponzorský dar daro-
val našej obci pán poslanec Mgr. Dušan 
Bublavý. 

Následne s príhovorom vystúpil Ing. 
Jozef Trstenský, podpredseda Trenči-
anskeho samosprávneho kraja a záro-
veň primátor mesta Nové Mesto nad 
Váhom ktorý okrem vyzdvihnutia prí-
nosu solúskych bratov pre históriu, ja-
zyk a normy kresťanstva neopomenul 
spomenúť nášho slávneho rodáka kar-
dinála Alexandra Rudnaya. Na záver 
p. podpredseda odovzdal starostke obce 
symbolicky šek v hodnote 1000 eur, čo 

predstavuje dotáciu predsedu Trenčians-
keho samosprávneho kraja Ing. Jarosla-
va Bašku. 

Súsošie vysvätil miestny pán farár Mgr. 
Róbert Vacula. Pamätný okamih je za-
značený v pamätnej knihe obce Považa-
ny, kde zvečnili svoje podpisy i prítomní 
hostia a občania z Považian. Všetci prí-
tomní boli následne pozvaní na malé ob-
čerstvenie. 
 
Autorovi diela, pánovi poslancovi, pá-
novi predsedovi ako i všetkým občanom, 
a miestnym fi rmám, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na inštalovaní súso-
šia patrí naše úprimné poďakovanie. 

Monika Pekarovičová

Zbierka pre Sociálny 

šatník v Trenčíne 

V dňoch 21. 11. 2016 - 2. 12. 2016 

sa v našej obci uskutoční zbierka 

pre Sociálny šatník v Trenčíne, 

zameraná na zimný sortiment. 

Vyzbieraný tovar bude vydaný ľuďom 

bez domova alebo v hmotnej núdzi. 

V prípade, že máte nepotrebné, 

ale použiteľné čiapky, šály, bundy, 

rukavice, spodné prádlo, ponožky 

alebo zimnú obuv, môžete ich 

priniesť počas pracovných dní na 

Obecný úrad v čase od 8:00 - 15:30. 

Za Vašu šťedrosť ďakujeme.

OBEC POVAŽANY
v spolupráci s Materskou školou a so Základnou školou kardinála Alexandra Rudnaya 

v Považanoch Vás  srdečne pozývajú

na VI. ročník celoobecného predvianočného podujatia 

Považanské Vianoce,
ktoré sa uskutoční dňa 

16. decembra 2016 o 16,30 hod. 
v Kultúrnom dome v Považanoch

 Program:
 1. Slávnostné otvorenie
 2. Vystúpenie detí Materskej školy v Považanoch 
 3. Vystúpenie žiakov Základnej školy kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch
 4. Vianočné trhy 
 5. Detská vianočná veselica

TEŠÍME SA NA VÁS!
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Komentár predsedu TJ
Mužstvo dospelých začalo novú fut-
balovú sezónu 2016/17 v 8. lige NM 
ObFZTN. Mužstvo sa stále bojuje s ne-
dostatkom hráčov, čo,samozrejme, pri-
náša aj zlé výsledky. Zranenie hráčov, 
maródka alebo vypadnutie niektorého 
hráča z iného dôvodu zapríčiňuje ne-
ustále novú zmenenú zostavu. Zosta-
vu takú, aby sme boli aspoň schopní 
odohrať zápas. K tomuto všetkému keď 
prirátame slabú dochádzku na tréning 
tak sa nám vytvorí obraz momentálne-
ho mužstva. I keď treba pripomenúť na 
obranu hráčov, že cez týždeň sú na rôz-
nych zmenách v práci alebo v školách. 
Čo potom spôsobuje problém stretnutia 
sa všetkých hráčov na tréningu.
Spolu s trénerom A.Buškom a L.Micha-
líkom sa budeme cez zimnú prestávku 
snažiť dotvoriť mužstvo o pár bývalých 
dorastencov a nejakých legionárov. Naši 
niektorí bývalí hráči nám odchádzajú 
za vidinou peňazí a tak budeme musieť 
vytvoriť kolektív, ktorému ide úprimne 
o futbal a bude ho aj baviť.
Z mládežníckeho futbalového mužstva 
nám ostala žiacka prípravka pod vede-

ním H.Šáleka. Hráčov v potrebnom veku 
pre mužstvo 4.ligy ml. žiakov sme ne-
mohli prihlásiť pre nedostatok takýchto 
žiakov.

PRÍPRAVKA POVAŽANY
JESEŇ 2016

Tabuľka
ŠK  MODROVÁ 54:23 34 b.

TJ DRUŽSTEVNÍK POVAŽANY 51:26 23 b.

FC 1959 KOČOVCE 33:49 11 b.

TJ DRUŽSTEVNÍK HRÁDOK 18:58    1 b.

Strelci POVAŽANY

Vratko ŠÁLEK 30 gólov
Adrián MICHALEC 5 gólov
Matej NIŽNANSKÝ 4 góly
Matúš ŽARNOVICKÝ 4 góly
Denis ADÁMEK 3 góly
Jakub KUBOVIČ 2 góly
Milan ZERVAN 1 gól
Samuel ŠÁLEK 1 gól
Matej ŠÚTOVSKÝ 1 gól

„Hráči“ za 200 €
Je to nepríjemné ale je to ozajstný futba-
lový fakt. V tomto článku chcem objasniť 
nové futbalové prestupové pravidlá hrá-
čov v slovenských futbalových kluboch. 
Aby nedochádzalo medzi ľuďmi-fanú-
šikmi k mylnej predstave, že púšťame 
a predávame hráčov. Oproti rokom, 
kedy si klub vychoval hráčov od žiakov až 
po dospelých a bránil si svojich tým, že si 
ich dokázal udržať vo vlastnom mužstve, 
sa dnešný systém úplne zmenil.
Tak Vám chcem priblížiť situáciu ako to 
dnes funguje:
V tejto novej podobe prestupového po-
riadku sa stretne hráč s človekom z nové-
ho klubu, trebárs aj v krčme. Pustia si po-
čítač alebo mobilný telefón s internetom 
a po pár minútach je prestup medzi hrá-
čom a novým klubom vykonaný. Hráč 
nepotrebuje ani starú „registračku“, 
ani súhlas od nás ako od klubu. Rozho-
dujúca je vôľa medzi hráčom a novým 
klubom. My, ako materský klub, jedno-
ducho ráno zistíme, že sme bez hráča. 
Následne nám pribudne na futbalovom 
účte suma podľa tabuliek. Táto suma je 
stanovená podľa veku hráča a podľa klu-

bu, do ktorého prestupuje. Samozrejme, 
tu hrajú veľkú úlohu sľuby nového klubu. 
Od (pred pár týždňami odchádzajúcich 
hráčov) som sa dozvedel, že odchádza-
jú preto lebo im dajú 200,– € či 300,– € 
alebo argumentujú, že tam a tam sa tré-
nuje. No paradox je ten, že keď bol u nás 
tréning tak sa naň práve títo neukázali 
dlhé mesiace. Mali údajne bočnú robotu, 
ozajstnú robotu či zdravotné problémy. 
Alebo stačí, aby hráč dlhšie sedel na la-
vičke náhradníkov alebo sa na niečo ura-
zil a potom chce odísť.
Čiže keď to zhrnieme v dnešnej podobe 
prestupového poriadku prídete o hráča 
ani neviete ako, o pár minút. Je to po-
malá likvidácia dedinských klubov, ktoré 
chcú hrať srdcom a s nadšením. Prevláda 
tu západný systém futbalu „za peniaze“.
Patriotizmus, zanietenosť reprezen-
tovať vlastnú obec sa dávno vytratili. 
Systém nahráva bohatým klubom 
a špekulantským hráčom. Takýto hrá-
či zradili kamarátov, trénerov, obec. 
Keď ich stretnete na ulici sklonia hlavu 
k zemi, aby nemuseli pozdraviť, kama-
ráta či bývalého funkcionára TJ. Kluboví 

funkcionári sa nezdravia lebo si“ krad-
nú“ hráčov, i keď je to legálne. Aj takéto 
rozbroje narobil nový prestupový poria-
dok.
Treba aj povedať, že keď hráč odchádza 
do veľkého klubu, kde má futbalový rast 
tak je to úplne iná vec.V takomto prípa-
de sme sa tomu nikdy nebránili. V na-
šom prípade išlo iba o D.Gašpara, ktorý 
študuje a vybral si ho veľký bratislavský 
klub. Inak sú to kluby tu v okolí podobnej 
úrovne ako náš.
Ako ďalšiu vec treba pripomenúť, že tzv. 
„hosťovanie“ úplne zaniklo. Bolo to „po-
žičanie“ hráča na určitú dobu, po ktorej 
sa automaticky vrátil do materského klu-
bu.
Dnes existuje iba nejaká podoba hosťo-
vania a to Ročný obmedzený prestup, 
kedy hráč rok nepatrí materskému klu-
bu.
Toto bolo v skratke priblíženie prestupo-
vého poriadku, platného v celej SR verej-
nosti.

Predseda TJ Považany
PaedDr.Milan Pullmann
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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 ,
a b y  s t e  e š t e  d l h é  r o k y  v  l á s k e  ž i l i  a  s t a r o s t i  ž i v o t a  n i k d y  n e c í t i l i .
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

TROJMESAČNÍK OBCE POVAŽANY

SVIATOSŤ MANŽELSTVA UZATVORILI:
 13.8.2016 Romana Cibulková a Bc. Miroslav Bím v Považanoch
 13.8.2016 Silvia Štrbáková a Marek Skovajsa v Trenčíne
 3.9.2016 Bc. Lívia Gondárová a Mgr. Ľuboš Stopka v Považanoch
 10.9.2016 Peter Bím a Alexandra Gáliková v Novom Meste nad Váhom
 17.9.2016 Mgr. Michaela Majerníková a Lukáš Bronerský v Strání
 23.9.2016 Silvia Blaščáková a Lukáš Béreš v Ždiari

JÚL  2016:
Babušková Zdenka

Jambor Karol
Kubica Rudolf

Pullmannova Zdenka
Stanček Karol

Vojteková Anežka
Malák Jozef

Breznický Karol

Fabianová Mária
Kašparová Emília

Belanová Anna

AUGUST  2016:
Mgr. Hudecová Magdaléna

Barbušin Štefan
Masaryková Emília

Tomášiková Štefánia

SEPTEMBER  2016:
Lackovičová Kvetoslava

Mgr. Ondrášiková Valéria
Šimor Alojz

Kašparová Mária

Potrebujeme: 500 g hladkej múky, ½ prášku do pečiva, 200 g práško-
vého cukru, 1 veľké maslo, 2 vajcia, 2 PL mlieka

Na plnku: 1 Kg postrúhaných jabĺk, 1 vanilkový cukor, trochu mletej 
škorice, cukor podľa chuti

Postup: Preosiatu múku, prášok, cukor, maslo, vajcia zmiešame. 
Keď je cesto tvrdé, pridáme mlieko, dobre vypracujeme a rozdelíme 
na dve rovnaké časti. Každú časť vygúľame na pomúčenom papieri 
na pečenie veľkosti plechu. Pomocou valčeka prenesieme 1 časť na 
vymastený a múkou vysypaný plech. Očistené jablká postrúhame, 
pridáme vanilkový cukor, škoricu a cukor podľa chuti a sladkosti 
jabĺk. Ja dávam cca 3-4 PL. Zamiešame, chvíľu necháme postáť. Po-
tom zľahka vyžmýkame a rovnomerne navrstvíme na cesto. Prikry-
jeme druhou časťou cesta, urovnáme, popicháme vidličkou a dáme 
piecť (200°C). Upečený koláč posypeme práškovým cukrom a po-
krájame.

Dobrú chuť: Dáša Ďuricová

Navždy nás opustili:

Dušan Blaško zomrel 18.8.2016 Terézia Ondrášiková zomrela 21.8.2016
Mária Gábová zomrela 24.8.2016 Alžbeta Trebatická zomrela 12.9.2016

RECEPT JABLKOVÝ KOLÁČ

na

Lackovič
Mgr. Ond

Šim
Kašp


