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Vážení a milí spoluobčania,
vykročili sme do nového roka 2018, podávame si ruky, vyslovujeme želania do nastávajúcich dní. Minulý rok je preč, pre niekoho bol
úspešný, pre niekoho menej. Pri obzretí sa za
rokom minulým z pohľadu obce si dovolím
skonštatovať, že bol pre obec v mnohých
veciach úspešný, aj keď tieto úspechy sú
ohraničené financiami, s ktorými obec môže
disponovať. Podarilo sa nám zrekonštruovať
a zmodernizovať verejné osvetlenie, ktoré
prinesie úsporu elektrickej energie. Takisto
sa nám podarilo získať projektovú dotáciu na
inštaláciu ozvučenia cintorína a domu smútku. Pred školou sme vybudovali parkovisko
a v budove školy opravili a vymenili kotol
na kúrenie. Neustálym kosením, odnášaním
odpadu, orezávaním stromov, v zime odpratávaním a odhŕňaním snehu z miestnych
komunikácií, vybudovaním prístupovej cesty
k bytovkám, sa snažíme vytvoriť pre našich
občanov vhodné podmienky na pohodlný život v našej obci. Za budovou Obecného úradu
sme skultúrnili areál dvora, postavili plot a
vybudovali parkovisko pre autá zamestnancov úradu, aby sa uvoľnilo parkovisko pred
budovou pre návštevníkov Obecného úradu a
pošty. V roku 2018 by sme chceli pokračovať v
aktivitách, majúcich za cieľ zveľaďovanie obce
na prospech všetkým občanov. Ak budeme
úspešní v získaní dotácie, chceli by sme už na
jar začať s rekonštrukciou kultúrneho domu,
takisto budeme pokračovať v revitalizácii are-

álu pred školou a hlavne začať s budovaním
nových a opravami už existujúcich chodníkov
v obci. Je toho dosť, čo by sme chceli pre obec
a občanov spraviť, ale dôležitá je finančná
stránka. Takisto nezabúdame ani na kultúrno-spoločenský život, ktorý nás reprezentuje
aj v okolitom regióne a vytvára pohľad na
našu dedinu ako na obec, kde to proste žije.
Rok 2018 je i rokom komunálnych volieb,
teda časom bilancie volebného obdobia nielen
starostu, ale celého obecného zastupiteľstva.
Dúfam a verím, že táto bilancia bude v očiach
Vás, vážení spoluobčania, pozitívna a plná
pochopenia. Tak vykročme do nového roka
s elánom robiť všetko pre lepší život v našich
rodných Rastislaviciach!
Optimisti si želajú, aby nový rok bol lepší ako
minulý a pesimisti, aby zostal aspoň taký, ako
bol predchádzajúci. Ale iba na nás vo väčšine
záleží, aký si ho spravíme. Predovšetkým by
som vás chcel poprosiť, aby ste sa v rozbiehajúcom sa roku nastavili na dobro, vzájomné
pomáhanie si a pochopenie sa navzájom.
Určite je toho veľa čo by uľahčilo a spríjemnilo život občanov, ale každodenný úsmev a
prívetivé slovo nás nestojí nič a človeka veľmi
poteší.
V mojom želaní do nového roka sa chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek
pričinili o rozvoj, zveľadenie, reprezentáciu
a údržbu majetku našej obce, ako aj prispeli
ku kultúre, športovaniu a vzdelávaniu našich

„Do Nového roka želám všetkým,
aby boli zdraví, aby sa všetkým
darilo, aby nikto nemal nepriateľov
a hlavne, aby každý našiel pokoj na
duši. Šťastný nový rok 2018.“ Miro
Holec, vedúci spolku Cvičenci M.H.

obyvateľov. Dovoľte mi z celého srdca zaželať
Vám v novom roku pevné zdravie, pokoj
v rodinách, veľa pracovných a osobných
úspechov. Nech nestrácate radosť zo života
a vieru v to, že zlé sa Vám podarí prekonať a
opäť vo vašom živote bude svietiť slnko. Treba
sa inšpirovať prírodou, kde vždy zvíťazí teplo
nad zimou a svetlo nad tmou. Želám Vám a
nám spoločne, aby sme zrealizovali ciele, ktoré
sme si predsavzali a tých zamračených dní v
našich dušiach, bolo čo najmenej. Tak ešte raz
prajem všetkým krásny, príjemný a úspešný
rok 2018!
Miroslav Juhász,
starosta obce Rastislavice
„Stolnotenisový klub Rastislavice želá všetkým občanom Rastislavíc aby rok 2018 bol
pre nich šťastný z dobrých rozhodnutí, plný
užitočných skutkov, dobrého zdravia, vzájomného porozumenia a množstva športových zážitkov.“ Mgr. Ján Illéš, predseda klubu

„Všetkým futbalistom, trénerom, rozhodcom,
starým rodičom, rodičom, deťom, fanúšikom a
podporovateľom rastislavického futbalu zo srdca
prajem v roku 2018 veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a športových úspechov.“ Ján Vacula,
predseda FK Slovan Rastislavice

„Úspešný štart do nového roka,
pevné zdravie, úspechy, rodinnú
i pracovnú pohodu a veľa
pekných chvíľ strávených v prírode.“ Marián Mokráš, tajomník
Poľovníckeho zväzu Rastislavice

„Na prahu nového roka 2018 prajeme všetkým občanom
Rastislavíc dobré zdravie, šťastie a pohodu. Nech celý rok je v
znamení dobrých susedských vzťahov a vzájomnej pomoci. S
pokorou sa obraciame na občanov, ktorí môžu darovať krv, aby
v roku 2018 prišli a darovali krv na záchranu života. Ďakujeme.“ Helena Hlavačková, predsedníčka MS SČK Rastislavice

Môžeme mať tisíc prianí, túžob
a snov, ale iba šťastie, zdravie,
láska a priateľstvo dáva svetlo našim dnom. Šťastný nový rok 2018
želá Mária Ferusová a spevácky
súbor Rastislavická konopa

Klub dôchodcov Rastislavice praje všetkým
obyvateľom Rastislavíc, do nového roka 2018,
veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a veľa pestrých spoločenských aktivít kultúrneho a sociálneho charakteru, aby nikto nebol vystavený
osamelosti ale zdieľal pocit spolupatričnosti.
Mgr. Gabriela Kuklišová, predsedníčka KDR

Do Nového roku by sme chceli popriať všetkým
občanom veľa splnených snov, veľa radostí a menej starostí. Nech nikto nie je sám a nech zdravie
sprevádza každého z nás. Ďakujeme za priazeň v
minulom roku a tešíme sa na spoluprácu v roku
2018. Tím Máme Radi Rastislavice, o.z.

V mene klubu mladých by sme všetkým našim priaznivcom, obyvateľom obce aj
čitateľom chceli do nového roku zaželať hlavne veľa zdravia, entuziazmu a chuti
objavovať, aktivity a energie pre všetko čo ich baví a napĺňa. Zároveň si aj my
prajeme, aby sa ich na našich podujatiach objavilo minimálne toľko ako minulý
rok a aby radosť a nadšenie zo spoločných akcií či zábav aj naďalej pretrvala. V
neposlednom rade prajeme všetkým mladým, aby chuť pracovať a podieľať sa
spolu s nami na kultúrno-spoločenskom živote v našej obci bola ešte väčšia a
radi ich aj v novom roku 2018 privítame v našich radoch. Výbor KMR

„V novom roku Vám želám veľa pozitívneho myslenia a krásny úsmev na
tvári. Nezabudnime pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ľuďom, ale aj zvieratkám a prírode. Veľa zdravia, šťastia a
lásky Vám praje cvičiteľka jogy Tatiana“
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Prvý polrok v rastislavickej škole pomaly končí...
Sme škola ako každá iná, no
predsa odlišná. V málotriednej
škole vládne takmer rodinné
prostredie. V školskom roku
2017/2018 vzdelávame 20
žiakov v dvoch triedach základnej školy a 35 detí v dvoch
triedach materskej školy.
Poslaním našej školy sú dobré, čestné, múdre, vzdelané,
tvorivé, aktívne, samostatné,
pracovité, iniciatívne a šťastné deti, pripravené na reálny
pracovný a osobný život, aktívne riešenie problémov, ktoré so sebou prináša prostredie
neúplnej školy a využiť ho
ako pozitívum rodinnej školy.
K tomuto cieľu by sme chceli
využiť všetky možnosti, ktoré
nám naša škola a tiež spojenie
základnej školy s materskou
školou ponúka. Je to dôverné
poznanie každého dieťaťa
osobne, i jeho prostredia
a rodičov, ako aj prirodzené
sledovanie individuality dieťaťa a rozvíjanie jeho samostatnosti a životaschopnosti.
Vyučujeme každého žiaka
ako špecifickú individuálnu
osobnosť. Vo všetkých vyučovacích predmetoch sa snažíme
o zmenu klasického štýlu
vyučovania: napr. relaxačný
koberec (využívaný nielen na
relax, ale i ako príležitostný
vyučovací priestor), dramatizácia, ekohry, zážitkové
metódy, práca s počítačom,
wifi sieť, interaktívna tabuľa,
rozmiestnenie lavíc a podobne. Spolupracujeme s obcou
a organizáciami v obci pri
realizácii kultúrnych programov, čím žiakom rozvíjame
osobnostné a komunikatívne
kompetencie. V školskom
roku 2017/2018 sme zapojení
do projektu „Strom života“,
ktorého aktivity sú realizované
v rámci projektu podporovaného z dotácie MŠVVaŠ SR
„Programy pre mládež 2014
– 2020“, ktoré administruje
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Máme plné ruky
práce. Sú to ťažké a náročné
úlohy, pri ktorých musíme
vynaložiť veľa energie. Prostredníctvom nich si žiaci
rozširujú svoj obzor, učia sa
riešiť problémy, spolupracovať v skupine a navzájom si
pomáhať. V rámci tohto projektu sme sa zapojili do nasledovných súťaží, v ktorých naši
žiaci, vďaka svojej pracovitosti,
svedomitosti a vytrvalosti
boli veľmi úspešní. V súťaži
„TRIZ –TALENT“ - 1. a 2.

kolo tejto súťaže, postúpili do
COOL vynálezov roka spoločné práce našich prváčok,
Pavlínky Čapovej a Karolínky Mokrášovej, v 3. kole tejto
súťaže vynález Emky Hlavatej, žiačky 3. ročníka. Láska
k zvieratám a prírode priviedla Ninku Trvalcovú, žiačku
4. ročníka k úspechu vo
fotografickej súťaži „Zrkadlo
duše 2017“. Zapojili sme sa
do krásnej súťaže „Deti deťom 2017“, kde sa deti učili
recyklovať papier. V nej mala
za celý kolektív uverejnenú
prácu Miška Gavulová, žiačka 4. ročníka. Úspešne sme
pracovali v súťažiach „Objav
strom Challenge“ – výzva č.
1., č. 2. a č. 3. V súťaži „Spoločenstvo stromov 2017“ sme
získali Diplom uznania poroty
pre náš Klub „Ochranárik“.
V rámci súťaže „Strom života“ sme úspešne pracovali aj
na aktivite „Určovanie odrôd
jabĺk v našom regióne“. Malí
škôlkari zasa úspešne pracovali na aktivite „Kamenní
strážcovia 2017“. Aj vďaka
súťažiam Stromu života sa
zlepšila spolupráca školy
s rodičmi a starými rodičmi.
Vždy nám vyjdú v ústrety aj
pracovníci Obecného úradu
v Rastislaviciach na čele s pánom starostom, aj občania
obce, za čo im všetkým veľmi
pekne ďakujeme. Ďakujeme aj
sponzorom za ich sponzorské
dary.
Veľkým víťazstvom pre nás
bol aj Zlatý diplom v súťaži
„Hovorme o jedle 2017“.
V dlhodobom projekte „Recyklohry“ rozvíjame kladný
vzťah detí k životnému prostrediu.
V tomto školskom roku sme
sa zapojili aj do súťaží „Viem,
čím budem a prečo?“, „Detský čin roka“. Pri práci na sú-

ťaži „Záchrana som ja“ deti
využili svoje vedomosti z literárnej, výtvarnej a hudobnej
oblasti. Momentálne sme
zapojení do súťaže „Európa
v škole“, „Tatranskí rytieri“
a pokračujeme v plnení úloh
„Stromu života“ a „Recyklohier“. Deti sa aktívne zapájajú aj do súťaží uverejnených
v časopisoch. Posielame práce
do časopisu „Vrabček“.
Zvyky našich starých rodičov
sme si pripomenuli na Luciu
„Nocou bosoriek“ a návštevou
Poľnohospodárskeho múzea

v Nitre. Vzájomné vzťahy občanov, rodičov a zamestnancov utužujeme každoročne
organizáciou školského plesu.
Tento rok to bude už sedemnásty a všetci ste naň srdečne pozvaní. Bude sa konať
10.februára 2018 v Kultúrnom
dome v Rastislaviciach.
V mene školy želám rodičom,
starým rodičom, žiakom
a obyvateľom Rastislavíc veľa
zdravia, tvorivých síl a spokojnosti z vlastných životov.
Mgr. Katarína Grznárová,
riaditeľka školy
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Kultúrno – spoločenské a športové
JANUÁR:
- Trojkráľový stolno-tenisový turnaj pre deti, 2.ročník
- Cirkus „Marion“ v KD Rastislavice
- 16. Školský ples
- Fotosúťaž „Rastislavice v zime“
- Zakladajúca schôdza Klubu dôchodcov
FEBRUÁR:
- 2. reprezentačný ples o.z. Máme radi Rastislavice
- Karneval pre deti
- Fašiangová zábava (Rastislavická konopa)
MAREC:
- Burza kníh
- Beseda s Jozefom Banášom a Marcelou Molnárovou
- Klub dôchodcov v Oponiciach
- 72.výročie oslobodenie obce
- Odber krvi (MS SČK a Kalvín pub)
- Slávnostné oceňovanie darcov krvi (Obec, MS SČK)

APRÍL:
- Beseda s kriminológom (MKS, KDR)
- Veľkonočné tvorivé dielne
- Deň narcisov
- Divadelné predstavenie „Pani richtárka“ (ODS Trávnica)
- Veľkonočný turnaj v stolnom tenise (STKR)
- Deň Zeme – Záchrana starého cintorína (K.Gulková)
- Stavanie mája (Obec, Konopa, DHZ)
MÁJ:
- „Mamičke z lásky“ – program ZŠ s MŠ
- Májové slávnosti
- DOD múzea – 15.výročie vzniku
- Floriánové slávnosti (DHZ)
JÚN:
- Deň detí (Obec, KMR, DHZ)
- Rozlúčka so školou

Mikulášska besiedka

Vianočné trhy

Bylinkové popoludnie

Turnaj

Konopa v Modre

Burza kníh

Vidiecka univerzita s

Deň matiek
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akcie v roku 2017 v Rastislaviciach:

seniorov

JÚL:
- Degešský bicigeľ 2.ročník
- Futbalový turnaj o pohár starostu obce
- Letný tábor pre deti
AUGUST:
- Ľudová hodová zábava (Rastislavická konopa)
- Retro zábava (KMR)
- Beh „Od Tatier k Dunaju
- Rozlúčka s prázdninami (DHZ, MKS)
SEPTEMBER:
- Deň zdravia (KDR)
- Jesenný regionálny jarmok v Bánove (Obec, Konopa)
- Vystúpenie Konopy na vinobraní v Modre a na Šurianskom
jarmoku
- Degešská kapustnica 4.ročník (MRR, o.z.)

Hodová zábava

Vianočný koncert Kantáty

Oceňovanie darcov krvi

OKTÓBER:
- Zájazd na Ukrajinu
- Hudobné popoludnie pre seniorov (KDR)
- Slávnosť pre seniorov s Jadrankou
- Klobásový festival v Podhájskej (Konopa, DHZ, MRR o.z.)
- Deň jablka na škole (ZŠ s MŠ)
- Univerzita 3.veku v Rastislaviciach (KDR)
- Slávnosť školy pre seniorov (ZŠ s MŠ)
NOVEMBER:
- Bylinkové popoludnie
- Divadelné predstavenie „Dámsky krajčír“ (ODS Palárikovo)
DECEMBER:
- Mikulášska besiedka (Obec, ZŠ s MŠ)
- Katarínska zábava (KMR)
- Vianočné trhy (MRR o.z.)
- Vianočný koncert Kantáty (KDR)
- Stretnutie vedúcich spolkov
- Divadlo „Rok na dedine“ (MKS, Konopa)
- Rastislavický Silvester

Deň jablka

Degešská kapustnica

Oslobodenie Rastislavíc
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Rastislavický rok na dedine

Skutočne výnimočnú a krásnu bodku za kultúrno – spoločenskými akciami v roku
2017 dalo v Rastislaviciach dramaticko – hudobné pásmo „Rok na dedine“. Vianočný darček pre všetkých milovníkov divadla, zvykov a tradícií pripravilo Miestne
kultúrne stredisko v spolupráci so speváckym súborom „Rastislavická konopa“. V
predstavení sa striedali scénky opisujúce jednotlivé udalosti, zvyky a tradície, ktoré
sú súčasťou života dediny a rodiny počas roka, s tematicky ladenými slovenskými
ľudovými pesničkami. Hlavnými postavami boli richtár Mišo, richtárka Marka, ich
dcéra Zuzka a jej frajer Janko, v podaní Michala Macaia, Mariky Derďakovej, Viki
Markovičovej a Tomáša Slíža. Okrem fašiangov, stavania mája, žatvy, rukovania a
tkania konopy, prežili v rámci predstavenia aj svadbu, narodenie malej Aničky, ktorú
výborne zahrala Nelka Gubišová a Vianoce. Do dramatizácie sa zapojili viacerí členovia súboru, či už v podobe svadobného starejšieho, ktorého stvárnil Rudo Čačaný,
alebo Boženka Hačková vynikajúca v úlohe Jankovej matky. Hudobnú réžiu mala na
starosti vedúca speváckeho súboru Rastislavická konopa Mária Ferusová a jej výber
piesní podčiarkol opis jednotlivých hraných výstupov. Harmonikár Paľko Bahula z
Jatova dodal piesňam ten správny tón a živosť. Javisko v rastislavickom „kulturáku“
bolo štýlovo aranžované muzeálnym nábytkom z miestneho múzea, rekvizitami s
dedinskou tematikou a celá scéna dotvárala čaro tretej
adventnej nedele, kedy sa akcia konala. Na celej príprave
divadla bolo najkrajšie s akou radosťou a nadšením sa
všetci účinkujúci zapájajú do organizovania a skúšok.
Predstavenie, často prerušované potleskom divákov v
sále, končilo symbolickou štedrou večerou richtárovej
rodiny a úplný záver patril spoločne zaspievanej Tichej
noci. Svetlo sviečok a slová hymnickej piesne vytvorilo v
tú chvíľu v Rastislaviciach čarovnú vianočnú atmosféru.
Starosta obce Miroslav Juhász ocenil hercov aj spevákov
a oni vyjadrili vďačnosť jemu, že umožňuje v Rastislaviciach zachovávať zvyky a tradície a podporuje takéto

kultúrne aktivity. Veď ako sa hovorí: „Tradícia neznamená uchovávať popol, ale odovzdávať plameň.“ Na vyžiadanie tých, ktorí sa nemohli zúčastniť premiéry, užili
si účinkujúci medzi sviatkami aj reprízu, ktorá sa tiež
odohrala pred plným hľadiskom. Na pozvanie starostky Jatova bude rastislavické divadlo uvedené koncom
januára aj v susednej obci Jatov. Aj takto sa šíri dobré
meno našej obce. A to je jeden z cieľov, ktoré si Rastislavická konopa dala do vienka. Nuž, tak držme hercom a
spevákom palce. A nielen pri vystúpení v Jatove, ale pri
všetkých vystúpeniach, ktoré ich v roku 2018 čakajú.

Spoločenská kronika obce za rok 2017
Sobáš uzavreli

Tomáš Lábsky a Karina Hajtingerová
Ing. Juraj Žáčik a Lenka Budíková
Ladislav Bartos a Mgr. Anna Králiková
Matúš Viglacký a Veronika Štefániková
Peter Matuškovič a Mgr. Zdenka Markovičová
Ľuboš Chvostik a Erika Nagyová
Vladimír Kočiš a Kamila Molnárová
Adam Šurába a Dominika Kopáčová
Michal Kasáš a Judita Tóthová
Michal Barát a Michaela Tóthová

Narodili sa...

Ján Čapo, Oliver Hanák, Liliana Mokráňová, Adela Otrasová,
Adrián Sulík, Agáta Mokrášová, Jakub Kvašai, Erik Kuman,
Laura Šestáková, Martin Bartos, Matej Meszároš

Opustili nás

Pavel Vinci, Apolónia Hačková, Ján Gálik, Aurélia Hozzánová,
Olívia Simonidesová, Mária Budíková, Elena Čunderlíková,
Milan Móder, Margita Nagyová
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Vianočné trhy v Rastislaviciach

Počas druhej adventnej soboty 9.12.2017 sa v Kultúrnom dome v Rastislaviciach konali „Vianočné trhy“, ktoré už tradične organizuje občianske združenie MÁME RADI RASTISLAVICE. Na trhoch predávalo viac ako tridsať predajcov výrobky vlastnoručne
vyrobené väčšinou s vianočnou tematikou. Či už to boli ikebany z ihličia, háčkovaní anjelíci, drevené ozdoby na stromček, oblátky,
med, ozaj si tu každý „fajnšmekr“ našiel niečo pre seba. Okrem nákupov si návštevníci mohli v bufete pochutnať na kapustnici, pečených klobáskach, punči a vyhľadávané bolo aj „Koláčikovo“ s vianočnými koláčikmi. Sviatočnú atmosféru podfarbovali vianočné
piesne, tóny ktorých sa akoby vznášali nad hlavami ľudí. Možno aj to spôsobilo, že ste na rastislavických trhoch nestretli zamračeného človeka, ale úsmevy krášlili tváre všetkých prítomných. Prekvapením pre všetkých bol príchod Mikuláša s čertom, ktorí rozdávali cukríky malým aj veľkým. Súčasťou trhov bola „Pošta pre Ježiška“, v rámci ktorej deti kreslili obrázky so svojimi vianočnými
želaniami. Zo všetkých detí bola vylosovaná Dajka Počarovská, ktorej darček odovzdala riaditeľka o.z. MRR Janka Králiková. Tá na
záver trhov poďakovala nielen predajcom, ale všetkým návštevníkom a organizátorom. A práve tým patrí veľké poďakovanie za to,
že opäť vytvorili akciu s krásnou vianočnou atmosférou.

Rastislavický Silvester 2017

Oslavy Silvestra a príchodu Nového roka prebehli v
našej obci v znamení veselej nálady s priateľskou, priam
rodinnou atmosférou. Obec sa rozhodla všetkým dať
príležitosť stráviť koniec roka v spoločnosti priateľov v
pohodlí a teple v priestoroch Kultúrneho domu. Tu boli
pre nich pripravené stoly, hudba, šampanské, kapustnica
a neodmysliteľný ohňostroj. Organizátorom bola Obec v
spolupráci so speváckym súborom Rastislavická konopa,
členky ktorej navarili pre všetkých chutnú novoročnú
kapustnicu. Okrem toho zabezpečovali aj bufetové občerstvenie. Zamestnankyne Obecného úradu Zuzka Kuricová a Alenka Mikulecová navarili tradičný punč, ktorý
ocenili hlavne deti. A práve im, deťom, patril začiatok
osláv, priebeh ktorých riadila kultúrna referentka Marika
Derďaková. Aby detičky mohli ísť do postele skôr, bol pre
nich o 21.oo hodine odpálený malý ohňostroj. Potom už
za spevu Konopy a tanca zabávajúcich sa prišlo polnočné
odpočítavanie posledných sekúnd roka 2017.

Pán starosta zaželal prítomným úspešný nový rok 2018 a všetci si pripili šampanským,
vypustili sa balóny šťastia a nad Rastislavicami sa rozhoreli iskričky polnočného
veľkolepého ohňostroja. Po stiskoch rúk, objatiach, bozkoch a srdečných prianiach,
zaznela slovenská hymna na znak toho, že Rastislavičania sú hrdí Slováci, ktorí dúfajú,
že do nového roka vykročili tou správnou nohou a rok 2018 bude pre všetkých dobrý,
šťastný a nikomu nedá dôvod na smútok.
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Rastislavický stolno-tenisový klub
V roku 2014 sa traja nadšenci
stolného tenisu ( Vladimír
Králik, Marián Hlavatý a Ján
Illéš) začali rozhliadať po
miestnosti, kde by sa dalo
aspoň raz do týždňa stretnúť a
trocha si zahrať. Po dohode s
miestnym futbalovým klubom
sa začali stretávať raz do týždňa v priestoroch futbalového
ihriska. V roku 2016 sa počet
členov ustálil na dnešných 12.
V tom istom roku vznikla aj
myšlienka klub pomenovať,
dať mu formu a pokračovať
pod názvom „Stolnotenisový
klub Rastislavice“ . Predsedom klubu sa stal Ján Illéš a
hovorcom Vladimír Králik.
Od začiatku roka 2017 sa jeho
členovia aktívne zúčastňujú
turnajov neregistrovaných dospelých hráčov. Prvou súťažou
bol v januári 2017 stolno-tenisový turnaj v Michali nad Žitavou, kde Vladimír Škandík
obsadil krásne 2. miesto. Na
Veľkonočnom turnaji medzi
Stolnotenisovým klubom
Rastislavice a hráčmi z obce
Kolta, ktorý zorganizovali v
apríli doma v Rastislaviciach,
obsadili dve skvelé umiestnenia Vladimír Škandík - 1.
miesto a Miroslav Kuric st. - 3.
miesto. Z turnaja v obci Kolta,

ktorý sa konal v decembri si
Vladimír Škandík priniesol
domov opäť víťazstvo. Členovia klubu sa začali venovať aj
mládeži a v septembri zorganizovali prvý detský turnaj
pod hlavičkou klubu. Turnaj

čali venovať. Tréningy vedie
Vladimír Škandík, ktorý má
veľkú zásluhu na výborných
výsledkoch našej mládeže. V
súčasnosti trénuje 5 hráčov
do 16 rokov. Okrem tréningov
majú mladí za sebou už aj

vyhral domáci Sebastián
Škandík, strieborný bol tiež
rastislavičan Lukáš Szorád a
bronzové umiestnenie získal
Marko Durza. Takto motivovaná mládež prejavila záujem
chodiť hrávať aj po tomto
turnaji a tak pre nich vyčlenili
jeden tréningový deň v týždni
( štvrtok) a dospelí sa im za-

vystúpenia na iných turnajoch. Prvým bol dokonca
Medzinárodný detský turnaj
v Horných Orešanoch v novembri, ktorého sa zúčastnili
Marko Durza a Lukáš Szorád.
Priniesli si z neho pekné 10.
(Marko Durza) a 11. (Lukáš
Szorád) miesto z 25 prihlásených hráčov. O vynikajúce

prekvapenie sa postaral aj
Sebastián Škandík, ktorý v
decembri na medzinárodnom
detskom turnaji v Petrove
( ČR ) vybojoval 1. miesto.
V roku 2017 Stolnotenisový
klub Rastislavice zorganizoval
dva turnaje, z ktorých plánujú
vytvoriť tradíciu. Veľkonočný
turnaj pre dospelých a Detský
turnaj spojený s ukončením
leta. O uskutočnených, ale aj
plánovaných akciách klubu,
sa môže verejnosť dozvedieť
na sociálnej sieti pod názvom
„Stolnotenisový klub Rastislavice“, alebo aj na obecnej
stránke www.obecrastislavice.
sk. Vedenie klubu uvíta podporu zo strany fanúšikov.
„Sme veľmi radi, že sa nám
pôsobením na turnajoch
darí pozitívne reprezentovať
obec Rastislavice, náš klub a
našich talentovaných členov.
V našej snahe nepoľavíme a
veríme že aj rok 2018 nám
prinesie množstvo stolnotenisových úspechov“, hovorí
predseda klubu Mgr. Ján Illéš.
A nám, občanom Rastislavíc,
zostáva iba držať palce našim
„ping-pongistom“ a podporovať ich v športovom nadšení
a v ich záslužnej aktívnej
činnosti.
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