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Spomíname si ...
Anjeličku, môj strážničku,
ty môj milý pomocníčku,
odkáž im, že smutno je mi,
ale že i tu na Zemi,
kvety voniam po ich láske,
v srdci tlčie mi ich jas,
že i usmievam sa zas,
pri spomienke z rannej rosy.
Že ma stráži ktosi i klepká mi po pleci.
Že to stále, kdesi čosi,

zvládam ľahšie, keď ich mám.
Že ich príbeh v duši nosím.
Nech si vejú, že ich prosím,
ako pierko vo vánku.
Ľahšie ide kráčať vedno,
keď viem, že sú v nebi jedno.
Objím mi ich Anjeličku,
pozriem sa dnes na hviezdičku,
na korálky starých mám.
(Vratko Kalamár)

Kvôli obmedzeniam, ktoré nám priniesli tieto zložité časy, sme nemohli navštíviť hroby našich
blízkych. V našich domovoch sme si však mnohí našli chvíľu a zosnulým venovali krátku
spomienku, tichú modlitbu či zapálenú sviečku. Všetkým našim drahým, ktorí už nie sú medzi
nami, chceme povedať, že ostávajú v našich srdciach a my na nich nezabúdame.
T.Hozzová

Starosta na slovíčko ...
V dňoch 31.10. a 1.11. sa uskutočnilo prvé
celoplošné testovanie. Pravdupovediac, neviem
ako začať. Všetci dobre vieme do akej pozície sa
dostali samosprávy ani nie týždeň pred touto
mega akciou. Každý deň iné nariadenia, doslova
boj o zdravotníkov a materiálne zabezpečenie.
Napriek tomu, že sme mali na prípravu minimum
času, zvládli sme to na jedničku. Či už to bolo cez
týždeň, alebo priamo v odberných miestach počas
víkendu.
Teší ma to o to viac, že sme dokázali vyhovieť
každému a otestovali sme všetkých, kto mal o to
záujem.
Vyslovujem obrovské ĎAKUJEM všetkým,
ktorí sa na tom podieľali. Príslušníkom MO SR,
pracovníkom OcÚ, poslancom OcZ, Obecnej
polícii, členom MOPS, nášmu DHZ, vedeniu
školy a školskej jedálne, policajným zložkám
Obvodného oddelenia, všetkým občanom , ktorí
mali trpezlivosť a ľuďom, ktorí nám dokonca
napiekli chutné koláčiky a spríjemnili tento
víkend. No a nakoniec tým, ktorí to celých 32
hodín odmakali - našim zdravotníkom. Som rád,
že sme dali dohromady super partiu a že to takto
bezchybne zvládli.
Celá táto akcia nám ukáže v blízkej dobe, či
sme urobili aspoň malý krôčik k tomu, aby sme sa
postupne vrátili do normálu. Cez víkend sa v našej
obci pretestovalo cca 2500 občanov a pozitivita
bola na úrovni 0,8%. Je to veľmi dobrý ukazovateľ a prajem si, aby sme to aspoň takto udržali i

i

naďalej. Samospráva pre to urobí maximum.
Buďme k sebe ohľaduplní. Každý má svoj názor,
ale zachovajme si zdravý úsudok.

Bc. Rastislav Neuvirth / starosta obce

Informátor OcÚ

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2020
Uznesenie OcZ č. 109/2020
OcZ schvaľuje program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie OcZ č. 110/2020
OcZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Ing. Janka Gazdurová, p. Marek Horváth
Uznesenie OcZ č. 111/2020
OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnicePhDr. Evu Krajňákovú, PhD., p. Rudolfa Horvátha
Uznesenie OcZ č. 112/2020
OcZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Rudňany
Uznesenie OcZ č. 113/2020
OcZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 podľa § 14 ods. 2 písmena a), b), c) a d)
zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov. Zmenou rozpočtu sa celkové príjmy a celkové výdavky navýšia o 378 423 €.
Zároveň sa tým upravuje ﬁnančná časť programového rozpočtu obce pre rok 2020.
Uznesenie OcZ č. 114/2020
OcZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej
školy s. č. 89 za školský rok 2019/2020
Uznesenie OcZ č. 115/2020
OcZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej
školy 5RPII za školský rok 2019/2020
Uznesenie OcZ č. 116/2020
OcZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
školy s. č. 96 za školský rok 2019/2020
Uznesenie OcZ č. 117/2020
OcZ schvaľuje Návrh na Zmeny a doplnky územného plánu obce Rudňany č. 03
Uznesenie OcZ č. 118/2020
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisovsúťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže:
Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to:
- časti pozemku z parcely KNC č. 827/1 v k. ú. Rudňany o výmere 50 m2 v katastrálnom území
Rudňany, obec Rudňany podľa predloženého návrhu
b) menuje komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
1. Ing. Marek Duľa
2. Mgr. Lukáš Bodziony
3. Milan Šarík
c) poveruje starostu obce, aby v termíne 23.11.2020 predložil obecnému zastupiteľstvu informatívnu
správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže
Uznesenie OcZ č. 119/2020
OcZ schvaľuje vyradenie neupotrebiteľného majetku obce na základe Zápisnice ústrednej inventarizačnej a vyraďovacej komisie v celkovej hodnote 12 450,44€
Uznesenie OcZ č. 120/2020
OcZ berie na vedomie zápis z verejnej obchodnej súťaže na Úpravu priestorov obecného úrad – 2. etapa
Uznesenie OcZ č. 121/2020
OcZ schvaľuje Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci č. 18/101401/20/ZoS uzatvorenú medzi
Obcou Rudňany a Technickou univerzitou v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Letná 1/9, Košice
Uznesenie OcZ č. 122/2020
OcZ schvaľuje Zmluvu o nájme pozemkov uzatvorenú medzi prenajímateľom Lesné a pasienkové
spoločenstvo Zapálenica a nájomcom Obec Rudňany
Uznesenie OcZ č. 123/2020
OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, medzi Obcou Rudňany ako budúcim
predávajúcim a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. so sídlom Hraničná 662/17, 058 89
Poprad, IČO: 36 485 250 ako budúcim kupujúcim.
Predmetom zmluvy je budúci odpredaj obecného majetku – Vodovodu Zapálenica 3. časť – Rudňany za
kúpnu cenu vo výške 1,- €.
Odpredaj sa realizuje v zmysle ust. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. §4 ods. 3 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie OcZ č. 124/2020
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu nižšieho štandardu súp. č. 359/28 p. Andreu
Kandráčovú a jej druha Róberta Pechu
Horizont 9 / 2020
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Uznesenie OcZ č. 125/2020
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu nižšieho štandardu súp. č. 511/4 p. Máriu
Horváthovú a jej druha Pavla Horvátha
Uznesenie OcZ č. 126/2020
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu nižšieho štandardu súp. č. 511/5 p. Rastislava
Horvátha
Uznesenie OcZ č. 127/2020
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu súp. č. 80/12 p. Mareka Maceja
Uznesenie OcZ č. 128/2020
OcZ odvoláva členov Komisie pre rómsku problematiku a to:p. Rudolf Horváth, p. Marek Horváth, p.
Jozef Horváth, p. Igor Horváth, p. Viktor Dunka, p. Helena Dunková k 31.10.2020
Uznesenie OcZ č. 129/2020
OcZ schvaľuje za členov do Komisie pre rómsku problematiku p. Rudolfa Horvátha, p. Helenu
Dunkovú, p. Mareka Boráka, p. Viktora Horvátha a p. Mateja Horvátha od 01.11.2020
Uznesenie OcZ č. 130/2020
OcZ ruší uznesenia č. 113/2019 a č. 114/2019 zo dňa 26.08.2019 z dôvodu ich nenaplnenia
Uznesenie OcZ č. 131/2020
OcZ schvaľuje doplnenie programu o bod: Majetkoprávne vysporiadanie vodojemu Zapálenica
Uznesenie OcZ č. 132/2020
OcZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 04/2020/OcZ
Uznesenie OcZ č. 133/2020
OcZ schvaľuje poskytnutie návratnej ﬁnančnej výpomoci vo výške 12 000€ sociálnemu podniku
RUPOD, r.s.p. so splatením v termíne do 31.12.2022

Mesiac úcty k starším
Milí naši seniori, vážení spoluobčania!
Pripadla mi čestná a milá úloha pozdraviť vás pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Skláňame sa v
úcte pred rokmi, ktoré sa naplnili prácou pre blaho našej obce a celej našej vlasti.
Jar, leto, jeseň i zima veľakrát pominú. Za tento čas sa v človeku starosti a zápasy zahalia do jedinej
vety: Veru ťažký je život človeka.
Všetci si chránime v sebe krásne chvíľky, každý okamih radosti. Ako vzácne farebné skielka hier si
ich balíme do spomienok a ukrývame úzkostlivo vo svojej duši, aby sme ich v príhodnej chvíli vybalili a
pokochali sa s nimi alebo so svojimi najbližšími. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. V životnej
aktivite človeka. Až jedného dňa je tu – staroba. Ani sa jej nenazdáme ako, jednoducho je tu.
Vo svojom živote ste prežili rozličné chvíle. Patríte ku generácii, ktorá prešla niekoľkými politickými a spoločenskými premenami našej spoločnosti. I napriek nepriazni, čo stavala sa vám do cesty,
celý váš život bol poznačený prácou a láskou k rodine, vašim najbližším. Cez omrvinku ste spoznávali
vôňu chleba, cez skromnosť ste vo svojich deťoch šľachtili vzťah k práci a k iným hodnotám. Návraty
do rodičovského domu v dospelosti nám dávajú silu zachovať si vnútornú vyrovnanosť. Často rozmýšľame, odkiaľ vzali naši starí rodičia i rodičia múdrosť, keď vedia vždy pochopiť a poradiť.
Staroba je múdrosť, lebo je bohatá na skúsenosti.
Roky vašej usilovnej práce oťaželi na strome života ako dozreté ovocie. Postarali ste sa o bohatú
úrodu. Tí, ktorým ste venovali svoj život a prácu, vám dnes ďakujú za krásne chvíle detstva i dospievania, za láskavé slová a múdre rady, za obetavosť, pri ktorej ste nepoznali únavu. Pod šedinami sa skrývajú dlhoročné múdrosti, ktoré sa často nedajú vyčítať v nijakých knihách.
Toto všetko robíte z vlastnej vôle, v snahe osožného naplnenia zvyšných rokov, aby človek bezcieľne a v samote nechodil po svete. Vtedy človek vädne ako do zlej pôdy presadená rastlina, ako kvet
odtrhnutý od koreňa.
4
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Milí seniori!
V mene vedenia obce vám úprimne ďakujem za vaše celoživotné dielo. Buďte ešte dlhé roky medzi
nami šťastní. V pokoji užívajte život v kruhu svojich najbližších. Nech sú dni vášho zrelého veku
preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná plodov, nech je krásna, pokojná a slnečná.
Bc. Rastislav Neuvirth / Starosta obce
STARÍ RODIČIA
Moji starí rodičia sú ako dar z neba,
dávajú mi veľa lásky, možno viac ako treba.
Je to bezpečie, neha a láska,
pokoj ako keď v krbe oheň praská.
O bylinkách ma veľa naučili.
Keď som bola chorá, vždy ma vyliečili.
Ako vlákna striebra sú ich sivé vlasy,
je to múdrosť, ale i prežité ťažké časy.
Milujem ich úsmev, vtedy zvýraznia sa vrásky na tvári,
zaženie všetok hnev a z mojich očí sa smútok vyplaví.
ĎAKUJEM za mozoľnaté ruky a milé pohladenie,
za úsmev cez bolesť a neutíchajúce povzbudenie.
(Diana Stanislavová, 8.A)

Z našich škôl
Materská škola č.89
Október v našej MŠ
Pre pandemickú situáciu tento školský rok boli
naše aktivity čiastočne obmedzené, ale to neznamená, že by sme ich vynechali z plánovaných
činností. A tak všetky naplánované aktivity sa
uskutočnili podľa možností a najmä v súlade s
dodržiavaním pokynov Ministerstva zdravotníctva o ochrane zdravia pred pandémiou.
Je tu jeseň a jej typické znaky vedia vymenovať aj
naše deti nielen predškoláci. Počasie je chladnejšie, v záhradách sa zbiera úroda a najväčšiu radosť
majú deti z púšťania šarkanov a zbierania gaštanov. Zber úrody si pripomíname ,,Dňom jablka“.
V tento deň pani učiteľky pripravili pre deti jablká
na rôzne spôsoby, či už postrúhané so škoricou
alebo vanilkovým cukrom, narezané na mesiačiky
alebo ako chutné smoothie. Deti si nielen pochutnávali na tejto zdravej dobrote, ale aj kreslili,
počítali, recitovali i spievali. Zároveň boli poučené
o zdravej výžive a o vitamínoch potrebných pre ich
detský organizmus.

V mesiaci október si deti zhotovili krásnych
farebných šarkanov, ktorí tento rok nemohli
vzlietnuť na futbalovom ihrisku, tak aspoň vyzdobili nástenky v šatniach našej MŠ.

Nezabudli sme ani na to, že mesiac október je
mesiacom úcty k starším. Preto sme pre starých
rodičov vyrobili darčeky, ktoré im detičky s
veľkou radosťou pri stretnutí odovzdali.
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Keďže z dôvodu pandémie žiadne divadielko našu
MŠ nenavštívilo, predškoláci nacvičili vlastné
divadelné predstavenie s názvom – O repke. Do
hry boli zapojené všetky deti recitáciou, spevom i
imitáciou. Malí diváci sa tomuto milému prekvapeniu od predškolákov veľmi potešili a odmenili
srdečným potleskom. Hra účinkujúcich i divákov
nielen rozveselila, ale aj poučila. A pretože význam
divadla je v prvom rade výchovná, aj táto detská
hra ukázala, aké je dôležité jeden druhému ochotne
pomáhať.
Všetky uvedené aktivity boli odfotografované a
zaslané SŠÚ v Smižanoch ako prezentácia aktivít
ku Dňu MŠ na Slovensku.
Deti a kolektív MŠ – Rudňany č. 89
Bc. Adela Jendreková
MŠ 5RPII
,,Keď špinavé rúčky mám, kamarátov zavolám!
Voda, mydlo, uterák, každý z nich je kamarát. „
V dnešnej dobe je veľmi dôležité myslieť na
hygienu rúk. Všade na nás číhajú vírusy, baktérie a
iné nepríjemné choroby. Preto sa deti z Materskej
školy 5 RPII dňa 9.10.2020 spoločne s rodičmi
zúčastnili na besede s terénnymi pracovníčkami
vo vonkajších priestoroch školského dvora.
Terénne pracovníčky hravou formou sprostredkovali deťom aj rodičom dôležitosť umývania rúk a
aj spôsob náhrady vody použitím antibakteriálneho gélu. Pomocou obrázkového materiálu a
názornými ukážkami im vštepovali správnu
techniku na odstránenie čo najviac baktérií z rúk.
Na záver ich terénne pracovníčky obdarovali
hygienickými balíčkami a drobnými sladkosťami.
Deti besedu ohodnotili svojim potleskom.

Základná škola
September si s októbrom opäť podali ruky aj na
našej základnej škole. Napriek tomu, že od 26. 10.
2020 opäť zatvorila svoje brány pre žiakov druhého stupňa, dovtedy si pre nich pripravila množstvo zaujímavých aktivít a oni v mnohých pokračujú prostredníctvom dištančného vzdelávania. A
nesmieme pri tom zabudnúť na našich prvostupniarov, ktorí aj naďalej žijú zaujímavým školským
životom.
- Pri príležitosti DŇA EURA sa naši žiaci zapojili
do súťaže o najkrajší vlastný návrh euromince.
Vzniklo množstvo nových zaujímavých mincí,
najkrajšie z nich boli odmené.
1. stupeň:
1. miesto - 2. A trieda
2. miesto - 4. D trieda
3. miesto - 2. D trieda
2. stupeň:
1. miesto - Timur Kaprál 6. A
2. miesto - Kamil Štofko 8. A
3. miesto - Vojtech Rajt 8. B

- Posledný deň v mesiaci sme si so žiakmi 4.
ročníka pripomenuli významný deň sporenia. V
rámci hodiny sme sa rozprávali ako a kde je
výhodné sporiť. Či deti dostávajú vreckové a ako
ho vedia využiť. Nakoniec sme si spolu vyrobili
pokladničky, ako základ ich sporenia. Už len na
nich bude, ako rýchlo si nasporia na svoj vytúžený
darček. (Mgr. T. Bdžochová)

Bc. Andrea Somentálová
6
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- Svetový deň duševného zdravia - 10. 10. 2020 –
sme si pripomenuli na našej ZŠ dobrovoľnou
ﬁnančnou zbierkou pod názvom Dni nezábudiek,
v ktorej sa nám podarilo vyzbierať 102€. Získané
ﬁnančné prostriedky budú použité na záchranu
Linky dôvery Nezábudka, ktorá slúži ľuďom s
duševnými poruchami. Organizačnému tímu aj
všetkým darcom ĎAKUJEME.

- Projekt IKABOG má na svedomí autorka J. K.
Rowlingová. Tá napísala knihu rozprávok pre
svoje deti a želala si, aby ju ilustrovali detskí
čitatelia z celého sveta. Aj žiaci 8.A sa zapojili do
tohto projektu a našu školu so svojou ilustráciou
bude reprezentovať Diana Stanislavová. (Mgr. Z.
Hájková)

- Prelom mesiacov októbra a novembra sa viaže na
Slovensku so sviatkom Dušičiek, ale čoraz viac sa

do nášho povedomia dostáva aj oslava Haloweenu. Aj tento školský rok sme si na našej škole
pripomenuli oba tieto sviatky. Hoci bol v tomto
núdzovom stave vyhlásený zákaz vychádzania,
každý z nás si mohol uctiť tých, ktorí už nie sú
medzi nami zapálenou sviečkou doma na svojom
okne.No a v škole sme si formou výtvarných prác
pripomenuli Halloween.
Do súťaže o najkrajšiu prácu sa prihlásilo niekoľko žiakov I.stupňa. Víťazmi súťaže sa stali
žiaci 4.D triedy, ktorí získali sladkú odmenu.
(Mgr. I. Šomšáková)

Spracovali: T. Hozzová, L.Bodzionyová
HOVORME O JEDLE
Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity bolo
vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu
účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní
spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a
vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať
zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o
význame potravín pri podpore regionálneho
rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného
prostredia.
Cieľová skupina: Hlavnou cieľovou skupinou sú
deti a učitelia základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.
Na základe týchto informácií som aj našu ZŠ v
Rudňanoch prihlásila do projektu : „Hovorme o
jedle“.
Projekt prebiehal v období od 16.9.2020 do
16.10.2020.
Ako súťaž prebiehala?
V rámci VIII. ročníka HOVORME O JEDLE bolo
vyhlásených 5 denných tém.
Počas celého týždňa od 12.10 – 16.10. 2020 som
na stránku školy zverejnila vždy jednotlivú tému
dňa.
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Žiaci celej našej školy mali teda priestor zapojiť sa
do tejto celoslovenskej súťaže, a tak prejaviť svoj
talent či už v maľovaní , tvorbe kvízu alebo
prezentácie.
V rámci výtvarnej tvorby sa zapojili žiaci I.
stupňa a tak som si dovolila vybrať 6 výtvarných
prác , ktoré som 20.10.2020 zaslala na adresu
organizátora súťaže do Bratislavy.
Chcem však pochváliť žiakov 9.A triedy , konkrétne Timura Duboša, ktorý vytvoril kvíz na
tému: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny , zemiaky. A tiež Dalibora Vadela a Rastislava Laciňáka,
ktorí vytvorili prezentáciu na tému : Mlieko a
mliečne výrobky.
Poďakovanie patrí všetkým triednym učiteľom,
ktorí sa samozrejme prostredníctvom svojich
žiakov zapojili do súťaže a práce jednotlivých
žiakov mi odovzdali.
Nehovor o tom, ako sa má jesť, ale jedz, ako sa
patrí.“ (Epiktetos)
Celý týždeň počas našich aktivít sa niesol v
zmysle zdravej stravy.
Vyvážená strava je veľmi dôležitá. Potrebný je
najmä dostatok vitamínov, minerálov, bielkovín a
vlákniny, ktorú môžeme nájsť napríklad v cestovinách, ovocí, zelenine alebo v celozrnnom chlebe.
Vitamíny sú najúčinnejšie v ovocí a v zelenine.
Vďaka spolupráce s naším vedúcim školskej
jedálne sme takúto zdravú a vyváženú stravu
dostávali počas celého týždňa zdravej stravy.
Koordinátor Zdravej školy: Mgr. I. Šomšáková
Fotogaléria: Hovorme o jedle
8

Spojená škola
Október -mesiac úcty k starším
Dňa 9. 10.2020 sme si so žiakmi 6. a 7. ročníkov pripomenuli mesiac október, ako mesiac úcty
k starším ľuďom.Vzhľadom na situáciu v krajine a
nariadeniam vlády týkajúcich sa pandémie
COVID – 19 som prednášky uskutočnila v skupinách.Pripomenuli sme si, že starí ľudia sú potrební v našich životoch, že sa od nich máme stále
čo naučiť, z čoho vyplýva aj naša vďačnosť a úcta
k ich vráskam.
Prednášku sme si spestrili príbehmi malej
„Bambuľky“ , kde je pekne ukázaný práve vzťah
malého dievčatka s „dedom Jozefom“.
Ukončili sme si ju želaním, aby sme nikdy
nerobili iným to, čo nechceme, aby robili nám, a
že aj my všetci raz budeme starí a oceníme pomoc
aj úctu mladších.
Mgr. Ľubica Kamencová
koordinátor protidrogovej prevencie
Svetový deň mlieka v našej škole
Počas nášho mliečneho dňa -15.10.2020 sa
žiaci postupne oboznamovali s významom mlieka
pre ich zdravie. V priebehu prvej a druhej vyučovacej hodiny si žiaci v jednotlivých triedach
vypracovali pracovné listy zo Slovenského jazyka
a matematiky so zameraním na význam mlieka a
mliečnych výrobkov. Zároveň si mohli vypočuť z
rozhlasu krátky príspevok o význame mlieka a
veselú pesničku „Mliečko pre deti“. Na ďalších
dvoch hodinách tvorili rôzne výrobky z nazbieraných obalov mliečnych výrobkov a počas veľkej
prestávky si pochutnali na mliečnej desiate
spojenej s ochutnávkou mlieka, mliečnych
výrobkov od nášho sponzora: Levické mliekárne
a.s., ktoré nám darovali čerstvé plnotučné mlieko
Babička a roztierateľný tavený syr Levík. Týmto
by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať za ich
dar.
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Na piatej vyučovacej hodine si žiaci mali možnosť
v jednotlivých triedach pozrieť rôzne videá o
mlieku, pracovať s interaktívnymi prezentáciami
a kvízmi.
Mgr. Miloš Sedlák, Ing. Petra Hamráková

V súvislosti s nástupom druhej vlny pandémie
Covidu 19 sa od 26.10.2020 vzdelávali priamo v
škole len žiaci 1.-4.ročníka a žiaci 5.-10.r. prešli
opäť na vzdelávanie dištančnou formou –
prostredníctvom pracovných listov. Veríme, že po
celoplošných testovaniach a dodržiavaní karanténnych opatrení sa opäť všetci stretneme v
školských laviciach.
Spracovala :M.Malecová

Naši seniori
Rozlúčka....
Človek odchádza, ale všetko krásne čo nám dal, ostáva v nás.
Dňa 24.10.2020 nás navždy opustila naša členka SZZP Anna Oﬀeritzová po tažkej chorobe. Bola
dlhodobou členkou organizácie, ako aj členkou výboru. Vždy sa aktívne zapájala do každej akcie s
elánom a úsmevom na tvári.
Budeme vždy na Teba s úctou spomínať
Výbor SZZP
Žiaci 2.stupňa základnej školy sa počas mesiaca októbra zapojili do literárnej súťaže venovanej úcte k
starším. Prostredníctvom slov mohli vyjadriť vďačnosť a lásku svojim starým rodičom. Všetky práce
boli krásnym vyjadrením vzťahu detí k ich starkým. Najkrajšie sme ocenili.
MILÁ BABKA, MILÝ DEDKO ...
Milá babka, milý dedko, mám Vás rada
nadovšetko!
Babka, tá ma potešiť vie,
keď mi obľúbený koláč upečie.
A múdre slová?
Tie patria tiež k mojej babke úžasnej.
Dedko má ubolené kosti,
občas myslí aj na hlúposti.
Sranda v aute s ním vždy je,
ako jedinú vnučku ma zbožňuje.
Za to akí sú, ich obdivujem
a zo srdca za nich ĎAKUJEM!
(Katarína Harviščáková, 6.A)

VRÁSKY TVÁR ZDOBIA
Vrásky tvár zdobia, ruky unavené prácou
do objatia ponoria láskou trvácou.
Čo vrásky znamenajú?
Strach o najbližších i o teba.
Čo roky znamenajú?
Všetky dary. Stále je po nich ozvena.
Každá jedna vráska má svoj čas,
Práca, starosť či choroba i viera.
Svet plynie, čas plynie, váž si ten hlas,
Čuť ho budeš stále, aj keď sa stmieva.
On kričať bude najviac z davu.
Starý je, preto Ťa miluje nastálo.
Vnímaj ho, zdvihni hlavu!
Času ostáva „málo“ !
(Timea Štofková, 6.A)
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Lacne varene - Beluše
Co nám treba: pol kila hladkej muky, ložku kryštaloveho cukru, kusek soli, deci
oleja, 250 ml cepleho mleka, drožde, grule, maslo.
Jak na to:
zo šickeho co nam trebalo okrem gruľoch a masla
sebe spravime fajne kysnute cesto a dame vykysnuc.
Gruľe naškrobeme a dame varic. Jak še uvara ta ich
scedzime a popučime a čekame kym vykysne cesto.
Už cesto vykyslo ta sebe ho dame na desku a rozdzelime ho na štyri kusky. Každy kusek kus roztlačime a
do stredku dame grule, spojime konce cesta a vaľkame na cenko na taky tvar jaku mame tepšu. Vyvaľkame cesto, dame na tepšu, popihame s vidličku a
nehame ešti kusek podkysnuc a potom dame do rury
na 180 stupne. Jak vybereme z rury ta ešči horuce
polejeme toto cesto so spraženým maslom a kto sce
ta sebe ešči posype so spraškovym cukrom.
Ta naj šmakuje :)

Kam na výlet – Dolina Blajzloch
Tentokrát sa vyberieme na vzdialenejšie miesto a to k jazeru (umelej vodnej nádrži v Slovenskom raji)
Blajzloch. Túto vodnú nádrž vybudovali v roku 1966 v katastri obce Hrabušice. Turistiku začneme
východne od obce Hrabušice, teda v doline Veľkej bielej vody. Chodníkom sa dostaneme k jazeru
Blajzloch, ktorý má v strede vytvorený ostrovček sprístupnený lávkou. Je to nenáročná trasa dlhá 1,4
km so 6 zastávkami. Oboznámite sa, ako sa dá v lese hospodáriť a to hlavne zodpovedne, ako chrániť
prírodu, ako vie dať život mŕtve drevo a dozviete sa, či sa dá bez dreva vôbec existovať.
Katarína Duľová
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Zo športu
2020 v OŠK Rudňany
Rok 2020 nezačal vzhľadom k športu veľmi
príjemne, keď SFZ zrušil a anuloval v súvislosti s
ochorením COVID-19 všetky futbalové súťaže,
ktorých sa naše mužstvá zúčastňovali. Letná
príprava začala pre všetky mužstvá v júni.
A-mužstvo malo na prípravu 2 mesiace,
keďže prvé kolo bolo naplánované na 2. august
2020. Počas letného prestupového obdobia sme
zaznamenali aj pohyby v mužstve a azda najväčšie
prekvapenie bol odchod odchovanca a
dlhoročného hráča A-mužstva Dávida Červeňáka,
ktorého kroky smerovali do mužstva TJ Sokol
Brezovička, ktoré v aktuálnej sezóne hráva 6.ligu
ObFZ Prešov. Mužstvo rovnako opustil aj
Ladislav Bolcár a prestávku od futbalu má Samuel
Lipták. Každopádne hodnotíme kladne hlavne
príchody do mužstva, keď sa k mužstvu pripojil
Kamil Zekucia z druholigového Popradu, Kristián
Melega z Olcnavy, Matej Kunzo z Liptovského
Hrádku a Viktor Petruško z Kluknavy.„Áčku“
patrí v tabuľke IV.ligy JUH VsFZ priebežná
1.priečka, keďže sa nám z dvanástich zápasov
podarilo vyhrať až 11-krát a 1-krát remizovať. V
aktuálnej sezóne kraľuje A-mužstvo každej
štatistike v súťaži, keďže so skóre 59:12 sme
gólovo najproduktívnejší a zároveň tím s
najmenším počtom inkasovaných gólov.

Bohužiaľ sezónu dočasne prerušila opäť už
spomínaná pandémia, tri kolá pred koncom
jesennej časti a tak sa na jar môžeme tešiť na
skorší začiatok a to už na prelome februára a
marca.
B-mužstvo
B-mužstvo sa po „covid prestávke“ opäť vrhlo
do zápasového kolotoča v VII. Lige SOFZ.
Momentálne sa so 17 bodmi nachádzajú na 3.
priečke za Gelnicou B a doposiaľ neporazeným
Spišským Hrušovom. So skóre 31:10 im takisto
patrí oslovenie gólovo najproduktívnejší a góly si
rozdelili nasledovne 8 gólov – Martin Hozza, 6
gólov – Erik Stanislav, 3 góly – Kristián Melega,
Michal Kuﬀa, Patrik Steiner, 2 góly – Oliver
Mrovčák, 1 gól – Matúš Steiner, Marek Steiner,
Marián Anďal, Roman Košík, Peter Stanislav a
Matej Gurčík.

Dorast U-19

V tabuľke strelcov patria prvé dve miesta našim
strelcom a to najlepšiemu strelcovi východu
Tomášovi Bdžochovi s 22 gólmi, a Kamilovi
Zekuciovi so 16 gólmi. Zvyšné góly si hráči
rozdelili nasledovne 5 gólov – Kristián Melega,
Filip Rychnavský, 4 góly – Marián Zelenický, 2
góly – Dávid Slejzák, Karol Sedláček, 1 gól –
Radoslav Sirko, Oliver Mrovčák, Roman Košík.

Obmedzený počet hráčov v mužstve
dorastencov nás viedol k tomu, aby sme spojili
sily so susedmi z TJ Baník Poráč a vytvorili tak
spoločné družstvo mládeže U19. Taktiež sme
dostali príležitosť prihlásiť mužstvo do vyššej
súťaže a to IV. Ligy podtatranskej starší dorast.
Oblastnú súťaž po 3 rokoch vymenili opäť za
krajskú a tak ich čakal kvalitnejší futbal s
kvalitnými súpermi a nabitým programom. Súťaž,
ktorú tvorí 16 účastníkov, prerušila pandémia
takisto dve kolá pred koncom jesennej časti, a tak
sa dorastenci musia takisto pripraviť na skorší
začiatok súťaže. „Devätnástka“ stihla odohrať
trinásť zápasov, s trinástimi bodmi a skóre 35:48
im patrí len 13. miesto v tabuľke. Najlepším
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strelcom nášho mužstva je s 10 gólmi Damián
Dudjak (na hosťovaní zo Spišského Hrušova), 7
gólov – Pavol Chovanec, 6 gólov – Denis Širila, 4
góly – Erik Širila, 2 góly – Martin Rerko, Branislav Pacák, 1 gól – Róbert Pavlík, Sven Fischer,
Lukáš Barčák.
Žiaci U-15
Zverenci trénera Mgr. Dávida Farkašovského
zatiaľ nestratili ani bod, a po šiestich kolách im
napriek tomu patrí 2 miesto so zápasom k „dobru“
pred susednými Markušovcami. Tam sa našim
žiakom už podarilo vyhrať a so skóre 62:9 sú
mužstvom s najmenším počtom inkasovaných
gólov. 62 gólov v šiestich zápasoch si chlapci
rozdelili takto – 14 gólov – Branko Fabiny, Matej
Fabiny, 7 gólov – Nikolas Neuvirth, 6 gólov –
Marko Dobšinský, 5 gólov – Oliver Slavkovský, 3
góly – Ján Šaršan, Marek Dunka, 1 gól – Filip
Dobranský, Marek Borák, Lukáš Korkoš
Prípravka
Veľkú radosť nám robí prípravka, keď deti
veľkou účasťou na tréningoch potvrdzujú, že ich
futbal baví. Mužstvo je momentálne prihlásené v
prípravkárskej súťaži U11, ktorá je organizovaná
formou turnajov. Žiaľ turnaje sa zatiaľ ešte nestihli uskutočniť.
Veríme, že nás svojou účasťou na zápasoch
ktorejkoľvek kategórie prídete povzbudiť. V neposlednom rade, veľké ĎAKUJEME patrí obci,
poslancom obecného zastupiteľstva, sponzorom,
funkcionárom, ľuďom, ktorí trávia aj svoj voľný
čas v prospech OŠK a Vám fanúšikom. Spolu sme
dokázali dosiahnuť najväčšiu návštevnosť počas
sezóny za posledných 10 rokov.
Peter Mrovčák

Spoločenská rubrika
Narodenie a úmrtie obyvateľov za október 2020
Narodenie
muži

15/14

Úmrtie

0/5

z toho

6/2

muži

1/1

ženy

3/1

z toho
ženy

1/9

Stav obyvateľstva k 3.11.2020
spolu

z toho

4758/2908 muži 2388/1431 ženy 2383/1478
Spomienka
Je tu nostalgický novembrový čas, ktorý
vyvoláva tie najkrajšie spomienky na našich
zosnulých v nás. S láskou spomínam na svoju
sestru Máriu Šumákovú rod. Krauszovú,
ktorá by sa 1. novembra 2020 bola dožila 70.
rokov. Žiaľ, osud to zariadil inak.
S pamiatkou zosnulých si s úctou a láskou na
teba spomína a vždy myslí.
Sestra Klára.
Spomienka
Už je to 10 rokov, no ako keby to bolo včera,
keď si nás po dlhom boji s chorobou navždy
opustila mama. Stále si v našich srdciach, veď
si nám ich darovala a statočne nás vychovala.
13.11.2020 si
spomíname na našu
drahú mamku, babku,
prababičku
Máriu Dubravcovú,
ktorá nás navždy
opustila. Kto ste ju
poznali a mali radi,
venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou na ňu spomínajú dcéry,
synovia s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
Odpočívaj v pokoji drahá mama.
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