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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa po pol roku opätovne k Vám prihovoril a poinformoval Vás
o práci a aktivitách obce, ktoré sa realizujú alebo budú realizovať v blízkej budúcnosti.
Úvodom sa chcem poďakovať za dôveru, ktorú ste mne a poslancom obecného
zastupiteľstva prejavili v komunálnych voľbách v novembri 2018.
Projekty, na ktoré sme získali finančnú podporu ešte v roku 2018 sa dokončujú alebo
naďalej prebiehajú. Z dotácii Ministerstva vnútra SR sme začiatkom roka uskutočnili
rekonštrukciu elektroinštalácie, vybudovanie spŕch a výmenu garážových vrát na
budove hasičskej zbrojnice. Za prítomnosti prezidenta Hasičského a záchranného
zboru SR generála Alexandra Nejedlého bola slávnostne odovzdaná repasovaná Tatra
815.
V súčasnosti sa dokončuje oprava krytu vozovky na časti miestnych komunikácii
Cementárenská a Skalka. Tieto práce sú hradené výlučne z rozpočtu obce.
Obec bola úspešná so žiadosťou o dotáciu na projekt „Revitalizácia vnútrobloku
v Lietavskej Lúčke“. Pripravujú sa podklady pre verejnú súťaž na dodávateľa prác.
Hlavným cieľom projektu je regenerácia prostredia s uplatnením ekologických princípov
tvorby a ochrany zelene – sadové úpravy, úpravy verejného osvetlenia, systém
separovaného zberu, spevnené a prístupové plochy, drobná architektúra, detské
ihrisko. Jedná sa o verejné priestranstvo a časť ulice pri bytových domoch Skalka 11,
13, 15, 28, 30.
Obec tiež bola úspešná s projektom „Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry“ –
projekt je na kontrole verejného obstarávania.
Rozhodnutím ministra životného prostredia SR obec získala dotáciu
z Environmentálneho fondu na „Zberný dvor v obci Lietavská Lúčka“.
Práce na nadstavbe a prístavbe materskej školy postupujú v súlade s projektom.
Dokončením stavby, sa zvýši počet detí na 91, čím splníme požiadavky našich
mladých rodín o umiestnenie detí do MŠ.
Obec vypracovala ďalšie projekty a podala žiadosti o dotácie. O výsledku Vás budeme
informovať.
Aj v tomto čísle spravodaja nedá mi, opakovane upozorniť na separovanie odpadu
v obci. Myslím si, že podmienky na triedenie odpadu sú na vysokej úrovni, ale napriek
tomu výsledky tomu nenasvedčujú. Sú jednotlivci, ktorí nechcú alebo nevedia pochopiť
systém triedeného zberu. Na webovej stránke obce – Komunálny a separovaný odpad
- sa prostredníctvom spoločnosti NATUR-PACK, môžete na základe inšpiratívneho
čítania a pozretia videí, zrozumiteľnejšie orientovať v množstve informácii ohľadom
tejto problematiky.
Pribúdajúce teplé a slnečné dni lákajú deti na rôzne aktivity v prírode. Rodičia by mali
dôrazne poučiť svoje deti, ako sa majú správať na výletoch do prírody, bicyklovaní,
korčuľovaní. V deťoch je naša budúcnosť, ale za budúcnosť našich detí sme
zodpovední my.
Ing. Marian Sliviak

5. HODY Drahí priatelia! S radosťou Vás
pozývame, už na 5. hody v našej obci, ktoré sa
uskutočnia 28. apríla 2019 v Kaplnke sv. Jozefa
v Lietavskej Lúčke. Program začne tradične sv.
omšou o 10.30 hod, po nej bude nasledovať
občerstvenie, ktoré bude spríjemňovať spev
Lúčanky, a tóny harmoniky. Všetci ste čo
najsrdečnejšie pozvaní. Tešíme sa na Vás 
Peter Rosinčin

Vyznanie mame
Mama ty si najväčší poklad na
zemi, bez teba by som bol
stratený.
Bola si vždy pri mne, keď som
bol chorý a hladkala si keď
plakal som, že ma niečo bolí.
Tvárim sa, že ťa už netreba, no
to je klam. Som šťastný, že
teba moja mama mám. Keď
som bol chlapec ešte malý,
držal som sa sukne mojej
mamy. Dnes skoro dospelý
som a poznám už viacej žien,
no mama je jedna a vždy bude
len. Dnes za lásku, nehu
a starostlivosť ti poďakovať
chcem, ktorou obklopuješ si
ma po mnoho rokov každý deň.
Keď by si ospravedlnenie pred
všetkými tu prijala, tiež
poďakujem sa za dôveru, ktorú
si do mňa vkladala. A aj keď
som ju často sklamal, do očí
niekedy klamal, verila si vo
mňa – viem a milovala ma
každý deň. Dnes som už
takmer muž a mnohé veci
chápem už. Dnes moje srdce
kypí láskou, ale nie za žiadnou
kráskou.
Teba, moja mama, milujem
a dokazovať ti to budem
odteraz už každý deň.

Pozvánka SČK v Lietavskej Lúčke
na pripravované akcie
25. mája Vás všetkých srdečne pozývame na
májovú
veselicu
spojenú
s gulášom,
grilovanými pochúťkami, zábavou pre deti i dospelých.
Darcovia krvi – srdečne Vám všetkým ďakujeme za váš
prístup k navráteniu zdravia ľudí, ktorí to nutne potrebujú
a zároveň všetkých pozývam na hromadný odber krvi,
ktorý sa bude konať 15. júna a 19. októbra 2019.
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Súkromná základná umelecká
škola - Lietavská Lúčka
- SZUŠ v Liet. Lúčke začala svoju činnosť rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od
1.9.2015. V prvom roku svojej činnosti mala 169 žiakov. Podnetom na vznik školy bola snaha podchytiť
talentované deti a poskytnúť možnosť umeleckého vzdelávania pre deti a žiakov nachádzajúcich sa blízko Žiliny.
Tento zámer sa podarilo naplniť v ďalšom roku a ku škole boli priradené elokované pracoviská so sídlami v týchto
obciach: Lietavská Svinná, Turie, Rosina, Višňové, Mojš, Stráňavy, Horný Hričov, Dolný Hričov.
V šk. roku 2018/2019 má škola 524 žiakov, 21 pedagógov a vzdelávanie poskytuje v hudobnom, tanečnom
a výtvarnom odbore. SZUŠ v spolupráci s obcou Lietavská Lúčka zabezpečuje edukačný proces na požadovanej
úrovni. Škola zamestnáva kvalifikovaných pedagógov a dopĺňa materiálno-technické vybavenie podľa požiadaviek
MŠVVaŠ SR. V tomto školskom roku sa nám podarilo zabezpečiť vlastné priestory /vstavané skrine/ pre elokované
pracoviská v Dolnom Hričove a Stráňavach.
V šk. roku 2017/2018 sa súčasťou SZUŠ stali známe žilinské súbory: Žilinské mažoretky Diana, Tanečné divadlo
Diana a Detský folklórny súbor Lieska. Pre tieto súbory sa podarilo nájsť vhodné priestory a postupne ich
vybavovať materiálne/šatne, sklady, telocvične/ tak, aby si súbory udržali svoju vysokú úroveň Toto všetko by
nebolo možné bez osobnej angažovanosti a podpory starostu obce p. Ing. Mariana Sliviaka. Poďakovanie patrí aj
členom obecného zastupiteľstva za pochopenie pri schvaľovaní úpravy rozpočtu.

Úspechy žiakov SZUŠ Skalka 34 Lietavská Lúčka
Rok 2017: Spevácka súťaž FULLSTAR Ružomberok Lenka Matišíková , Karolína Grigová
Súťaž v sólovom speve Bojnická perla – L.Matišíková, K.
Grigová
Spevácka súťaž PINK SONG Zvolen – L. Matišíková, K.
Grigová, Barbora Grigová, Viktória Brosová
Rok 2018: Celoslovenská spevácka súťaž PINK SONG
Zvolen – Matišíková L., Brosová.V., Grigová K.
Súťaž v sólovom speve Bojnická perla –Matišíková L. -3.
miesto, Grigová K.
Festival komornej hudby ZUŠ Čadca- Decká Karolína ,
Škutová Andrea – štvorručná hra na klavíri
XV. EUROPEAN MAJORETTE-SPORT CHAMPIONSHIP,
Praha –mažoretky
1.miesto – Big Formation Junior Baton, 2. miesto-Mini Baton
Senior 3. miesto DUO BATON SENIOR a ešte dve štvrté
miesta a dve šieste miesta
Majstrovstva Slovenska mažoretky Diana
Majster Slovenska Mini Senior Baton, Majster Slovenska –
Veľké formácie Senior Slovenska
Vicemajster Slovenska Duo/Trio Junior Baton
Celoslovenská súťažná prehliadka populárnych hudobných
skupín a spevákov Michalovce, Zemplín POP 2018 –
Matišíková, Grigová

Rok 2019: Spevácka súťaž FULLSTAR Ružomberok –
Matišíková, Ševčíková
Žiaci SZUŠ každoročne pravidelne vystupujú na podujatiach
obce Liet. Lúčka ako sú: Umenie v srdci, Deň matiek,
Jesenné trhy. V šk. roku 2017/2018 sa žiaci všetkých
elokovaných pracovísk zúčastnili okrem pravidelného
vyučovania na 145 príležitostných podujatiach na Slovensku
a v zahraničí. V prvom polroku šk. roka 2018/2019 bol počet
príležitostných podujatí 70. Pri SZUŠ pôsobí od r. 2016
hudobná skupina SLLZA, ktorej členmi sú talentovaní žiaci:
Anna Barčiaková, Petra Babčaníková a Juraj Barčiak. Všetci
pochádzajú z Lietavskej Svinnej a sú žiakmi ZŠ v Liet.
Lúčke. Len v r.2018 skupina účinkovala na 20 podujatiach
ako napr. Deň matiek v Liet. Lúčke, Liet. Svinnej,
Staromestské slávnosti v Žiline, 80. výročie ZŠ Liet. Lúčke,
otvorenie Domu spomienok v Liet: Svinnej, výročie obce
Višňové, Jesenné trhy a Umenie v srdci v Liet. Lúčke,
vianočný koncert v Matici slovenskej, Dom dôchodcov v ŽA,
vystúpenie na VÚC.
V ŽA, vianočné koncerty, Poľovnícky ples v Turí, na vernisáži
v Matici slovenskej a Dni učiteľov v Liet. Lúčke. V apríli sa
zúčastní medzinárodnej súťažnej prehliadky ČADCAPOP
a v máji nesúťažnej prehliadky detskej umeleckej tvorivosti
Naše talenty 2019 a koncertu ku Dňu matiek v Mestskom
divadle v Žiline.
Riaditeľ školy Mgr. Peter Pipišák

Poslanci obecného zastupiteľstva - volebné obdobie 2019 - 2022
Oľga Bujdáková – ul. Skalka

Ing. Juraj Rosinčin– ul. J. Bytčiančina, Na Pleš

Mgr. Monika Dimitriadu – ul. Staničná, Na Dúbravy

Ing. Peter Rosinčin– ul. Žilinská cesta

Alica Kučesová – ul. Lúčanská

Ing. Miroslav Štaffen – ul. Májová, Na Sihoti, Š. Hulína

Branislav Michalík – ul. Na Vápenicu

Adriana Vandliková – ul. Cementárenská

Pavol Papuga – ul. Ilovská cesta, M. Chmeliara

STAROSTA – Ing. Marian Sliviak
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Po prvýkrát v tomto školskom roku zazvonilo 3. septembra
2018. Školský prah prekročilo 213 žiakov, k dnešnému dňu školu
navštevuje 216 žiakov, čo je o 11 detí viac ako v minulom
školskom roku. V škole pracuje celkovo 33 pedagogických,
odborných a nepedagogických zamestnancov.
Školský klub detí začalo navštevovať 63 detí, v súčasnosti ho
navštevuje 60 detí. Plní úlohy výchovného programu.
Zorganizovalo mnoho zaujímavých podujatí pre žiakov, rodičov
a starých rodičov z príležitosti Mesiaca úcty k starším, vianočný
program .
V Centre voľného času začalo v októbri fungovať 12
záujmových útvarov, zapísaných je 193 žiakov.
V dňoch 9 a 10. apríla sa na škole uskutočnil zápis detí do 1
ročníka pre školský rok 2019/2020. Zapísaných je 31 žiakov, do
školy v septembri nastúpi 29 prvákov, čiže po dlhom čase sa
otvoria u nás dve prvé triedy. K zápisu zriaďovateľ Obec
Lietavská Lúčka zakúpil budúcim prvákom krásnu knihu, z ktorej
budú čítať v škole, pastelky a pripravil uvítací list.
Škola je zapojená do 5 národných projektov. Okrem nich počas
školského roka realizuje celoškolské projekty a štyri cezhraničné
projekty. Dva cezhraničné projekty na škole fungujú už viac rokov
a sú to „VedoMOSTY-ukážme, čo vieme“ a „Spolupráca cez
monitor“. Každoročne sa v rámci týchto dvoch projektov
uskutoční 6 stretnutí na zmeranie vedomostí z matematiky,
fyziky, biológie a anglického jazyka, zo športových súťaží sú to
futbal, stolný tenis a v knižnici sa organizujú stretnutia spojené
s tvorivou činnosťou. V školskom roku 2018/2019 sme rozbehli
v spolupráci s Obecným úradom Lietavská Lúčka ďalšie dva
cezhraničné projekty – „Spoločný pohyb a komunikácia namiesto
počítača“, „100. výročie vzniku ČSR-prežime to spolu“.
V prvom projekte ide hlavne o športové aktivity, meranie síl
v basketbale, volejbale, vybíjanej, atletickom päťboji. Hlavným
cieľom projektu je inovácia vo vyučovacom procese telesnej
výchovy, geografie. Vytvorili sa metodické príručky, pripravila sa
metodika pre aktivity pre domácu telesnú prípravu, metodické
postupy pre inováciu vyučovania telesnej výchovy,
prostredníctvom domácej telesnej výchovy, zadefinoval sa obsah
pre CD, ktoré sa následne vydalo a používajú ho žiaci pri
domácej príprave a aj na vyučovacích hodinách telesnej
výchovy.
Okrem toho prebieha testovanie žiakov v telesnej zdatnosti,
poznávanie štátu, regiónu a zaujímavosti cezhraničného
partnera. Učitelia geografie/zeměpisu z oboch škôl uskutočnili
dva výučbové bloky na témy – prvý na tému Slovenská republika
a druhý na tému blízke regióny Žiliny/ Česká republika a región
Valašsko. Naša pani učiteľka odučila učivo o Slovenskej
republike a blízkych regiónoch Žiliny v slovenčine v českej škole
a ich pani učiteľka odučila v českom jazyku učivo o Českej
republike a ich regióne u nás. V rámci zážitkového učenia sa
zrealizujú štyri výlety.
Vďaka tomuto projektu sme nezískali len basketbalové ihrisko,
ale aj všeobecné mapy Slovenska a Česka na geografiu
a pomôcky na telesnú výchovu.
Druhý nový projekt je zameraný na upevňovanie existujúcej a
vytváranie novej spolupráce medzi cezhraničnými obcami a
základnými školami v Žilinskom a Zlínskom kraji, ale aj na
inovatívny vzdelávací prístup k žiakom, v oblasti našich
československých dejín.
Aktivita spočíva v usporiadaní 8 turnajov vo florbale. Okrem
našej školy a školy cezhraničného partnera sme v Čechách
spolupracovali aj so školami ZŠ Dolná Bečva, ZŠ Solanec-

Hutisko a na Slovensku so školami ZŠ Lipová, Rajec a ZŠ s MŠ
Višňové. Na prvých štyroch stretnutiach pani učiteľka dejepisu
z našej školy prezentovala učivo venované 100. výročiu vzniku
ČSR a na ďalších stretnutiach žiaci robili dejepisný kvíz k tejto
téme. Vďaka tomuto projektu sme získali všetko potrebné
vybavenie na florbal.
Poďakovanie za uvedené projekty samozrejme patrí nášmu
zriaďovateľovi Obci Lietavská Lúčka v zastúpení starostom obce
Ing. Marianom Sliviakom, poslancom Obecného zastupiteľstva
Lietavská Lúčka, pracovníkom a pracovníčkam obecného úradu,
ktorí robia celú ekonomickú a ďalšiu agendu týkajúcu sa
projektu.
Škola okrem súťaží organizovaných a realizovaných školou
v rámci hore uvedených projektov organizovala ešte ďalšie
športové aktivity napr. týždeň európskeho športu, turnaj dievčat
s fit loptou, vianočný volejbalový turnaj, vianočný futbalový turnaj,
zúčastnili sme sa okresného kola súťaže vo volejbale, florbale
v Žiline, vybíjanej v ZŠ Turie a čakajú na nás ešte ďalšie, napr.
súťaž vo volejbale, ktorú organizuje DC Lietavská Lúčka, beh do
strečnianskych schodov, olympijský beh atď.
Škola podporuje šport vo všetkých smeroch nielen na hodinách
telesnej výchovy, záujmových útvarov v CVČ, ale aj tým, že
vypožičiava bezplatne priestory telocvične športovým klubom
v Lietavskej Lúčke - stolnotenisový klub má vypožičanú
telocvičňu celý školský rok v pondelok a štvrtok - 5,30 hodiny
týždenne a futbalový klub v pondelok, utorok a piatok od začiatku
novembra 2018 do konca marca 2019 s prestávkou pár dní
v januári - 9,15 hodiny týždenne. V priestoroch telocvične a na
multifunkčnom ihrisku trénovali žiaci, dorast a muži.
Všetkým športovcom a trénerom oboch športových klubov
prajeme veľa úspechov na súťažnom poli a samozrejme aj našim
žiakom.
Škola sa okrem športových súťaží zapája aj do vedomostných,
výtvarných, speváckych a environmentálnych súťaží, v ktorých
sme dosiahli aj popredné umiestnenia a mali sme aj úspešných
riešiteľov. Ďakujeme všetkým žiakov za zapojenie sa do súťaží
a reprezentáciu nielen školy, ale aj obce Lietavská Lúčka.
V januári sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku
s pobytom na Malinom Brde, v máji sa uskutoční plavecký výcvik
pre žiakov 3. ročníka a škola v prírode pre štvrtákov v malebnom
prostredí Nízkych Tatier.
O aktivitách školy by sa dalo ešte veľa napísať. Tu vidieť, že
základná škola v súčasnosti už neposkytuje len základné
vzdelanie žiakom, ale aj rozvoj ich nadania a talentu,
zabezpečuje mládeži voľnočasové aktivity a pod. Za všetko však
treba poďakovať pedagógom školy, ktorí okrem vyučovacieho
procesu, a nie vždy za ľahkých podmienok, sa venujú aj talentom
školy a rozvíjajú ich.
Mnohé aktivity by škola nezrealizovala, keby nespolupracovala
s mnohými ďalšími organizáciami, napr. vojakmi 5. pluku
špeciálneho určenia v Žiline, turistickým klubom a hasičmi
v Lietavskej Lúčke, Diagnostickým centom, Policajným zborom,
CPPPaP Žilina, SZUŠ Lietavská Lúčka, Úniou žien Slovenska,
Úniou slabozrakých a nevidiacich Slovenska, spolkom Živena,
RC Lúčik, Farským úradom Bytčica (Dobrá novina), obecnými
úradmi Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná-Babkov, Porúbka, so
školami uvedenými hore v texte, ale aj so ZŠ Jarná, Žilina, ZŠ
Rajecká Lesná, MŠ Lietavská Lúčka, MŠ Porúbka
a samozrejme našim Rodičovským združením. Všetkým
ďakujeme za spoluprácu.
Mgr. Daniela Bitušiaková
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Stolný tenis v obci – sme o ligu vyššie

Do stolnotenisovej sezóny 2018/2019
nastupoval Obecný športový klub
stolného tenisu s ambíciami postúpiť s
„A“ družstvom do 5. ligy a „B“ družstvo
s umiestnením v 7. lige v strede tabuľky. Ako sa to
udialo, no dramatické až do úplného záveru súťaže.
„A“ družstvo, ktoré viedol Zlatoň Babík nasvedčovalo
podľa rebríčkového postavenia na postup do vyššiej
ligy. Avšak odchodom Patrície Vojtasovej do
Energodaty Žilina v prestupovom termíne naše ambície
klesli, no príchodom P. Dávidíka z STO Jasenové zase
šance opäť vzrástli.
Družstvo „A“ počas celej sezóny sa držalo do 3. miesta
s odhodlaním postúpiť, no bolo to veľmi dramatické až
do posledného stretnutia. Ašpirantmi na postup bola aj
Maršová-Rašov a Radola „C“. Rozuzlenie padlo až na
stoloch Radoli v poslednom stretnutí. Nám postačovala
remíza na postup. Vo veľmi vyrovnanom stretnutí sme
viedli 8:5 a vidina postupu bola jasná. No prílišná
psychická záťaž naších hráčov sa prejavila v ďalších 4
zápasoch a prehrávali sme 9:8. K poslednému zápasu
nastúpil práve náš nový hráč skúsený Pavol Dávidík
ktorý sebavedome vyhral a vyrovnal stav stretnutia na
9:9 a tým aj spečatil náš postup do 5. ligy.
Za „A“ družstvo pravidelne nastupovala pätica hráčov
s uvedenou percentuálnou úspešnosťou Pavol Dávidík
84,78 %, Marek Šutek 80 %, Babík Zlatoň 73,42 %,
Marián Briš 60,81 % a Juraj Ihnatičin so 49,02 %.
Pozoruhodnosťou je evidentný rast výkonnosti u 16
ročného Mareka Šuteka, nášho odchovanca. V tejto
náročnej súťaži každý hráč odohral so štvorhrou 60-80

Predĺžme kvetom život
Ruže: Poodtŕhajte spodné lístky tak, aby
žiaden nebol ponorený vo vode. Ak by hlávky
predsa len ovisli, zabaľte ich do novinového
papiera a postavte ich na noc do chladnej
miestnosti.
Tulipány: Čerstvé tulipány zabaľte pevne do
papiera a postavte do vázy so studenou
vodou na hodinku do chladnej miestnosti. To
stabilizuje stonky. Potom z nich odrežte
šikmo asi 1 cm. Tulipány vám vo vode ešte
narastú. Ak máte v kytici narcisy, musia byť
jeden deň vo vode samotné, lebo vylučujú
škodlivý sliz, ktorý spôsobuje vädnutie
tulipánov.
Frézie: Nežné kvietky frézií budú prekrásne
rozkvitať, ak z halúzky odštipneme na konci
malý púčik. Do vody je dobré dať trochu
cukru.
Gerbery: Tieto kvietky vydržia dlhšie, ak
stoja len v malom množstve vody. Potom
ostanú holé stonky tuhé a rovné. Je možné
dať do vody aj zápalku.

zápasov. V núdzi vinou zranení zastupovali aj Jozef
Macura, Lukáš Rosinčin a Miroslav Brezáni.
Týmto postupom vyslovujeme poďakovanie OcÚ a ZŠ
Lietavskej Lúčky za vytvorenie vhodných podmienok
na realizáciu tohto cieľa. Taktiež patrí poďakovanie
predsedovi OŠK Stolného tenisu Miroslavovi Šutekovi,
hráčom, sponzorom a priaznivcom, ktorí majú radi
stolný tenis.
„B“ družstvo OŠK ST vedené Miroslavom Brezánim
hrajúce 7. ligu so spomínaným cieľom v strede tabuľky
nesplnilo cieľ, možno aj viac početnými zraneniami
takmer u všetkých hráčov kádra počas celej sezóny. Zo
záchranárskymi prácami sme bojovali takmer celú
druhú časť súťaže a obsadili sme 9. miesto. Za družstvo
nastupovali: Štefan Orlej 48,75 % Miroslav Čerňan
37,74 %, Lukáš Rosinčin 35 % Miroslav Brezáni 27,69
%, Patrik Chodelka 12 %, Daniel Kopil a Pavol Okuliar.
Zoznam hráčov a funkcionárov, ktorí sú občanmi
Lietavskej Lúčky: Miroslav Čerňan, Lukáš Rosinčin,
Marián Briš, Daniel Kopil, Patrik Chodelka, Marek
Šutek, Pavol Okuliar a Miroslav Šutek – predseda
klubu ST.
CVČ krúžok stolný tenis pri ZŠ: tréner Miroslav
Čerňan
Prihlásených 7 žiakov 7-10 rokov - Rebeca Pernicová,
Naďka Brišová, Katarínka Baranková, Klárka
Chobotová, Tomáš Ďuriník, Matej Rybárik a René
Hrabal. Takmer všetci majú dobrú účasť na tréningoch
a je predpoklad, ak si osvoja stolnotenisové návyky a
budú sa pravidelne zúčastňovať na tréningoch, môžu sa
stať aj reprezentantmi nášho stolnotenisového klubu.
Miroslav Čerňan

Dob r é t ipy na ka ždý de ň
Prekorenené jedlo – napravíte tak, že v ňom povaríte
väčšie kúsky jablka.
Šťavnaté mäso – mleté mäso na fašírky sa lepšie spojí
a bude šťavnatejšie, keď doň pridáte jeden postrúhaný
surový zemiak.
Na zväčšenie objemu – dvojnásobné množstvo snehu
vyšľaháte, ak na každý bielok pridáte 1PL studenej vody,
žĺtkov bude viac, ak pridáte 1PL vlažnej vody.

Grankový výborný koláč
Potrebujeme: 5 vajec, 1hrnček kryštálového cukru, 1 hrnček
granka, 1 hrnček oleja, 1 prášok do pečiva
Na poliatie: ½ hrnčeka uvarenej osladenej kávy, džem
Poleva: 250 ml smotany na šľahanie, 200 g čokolády
Cesto pripravíme tak, že zmiešame všetky suroviny
a upečieme v rúre. Po vychladnutí cesto popicháme
a polejeme s kávou a potrieme džemom.
Polevu si pripravíme tak, že necháme zohriať smotanu na
80°C a vložíme nasekanú čokoládu a miešame. Takto
pripravenú potom vylejeme na upečený koláč.
Koláč pečte na menšom plechu.
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