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Valné zhromaždenie Baníckeho cechu Rudnany
Dňa 08.08.2020 sa na futbalovom ihrisku v Rudňanoch uskutočnilo 22. valné zhromaždenie Baníckeho
cechu Rudňany. Samotnému valnému zhromaždeniu predchádzalo položenie vencov a kahancov k
pamätníku obetí banských nešťastí na miestnom cintoríne. Po baníckej hymne zaspievanej speváckou
skupinou Rudnianka, mal krátky príhovor tajomník BC Rudňany Ing. Michal Kapusta, v ktorom
pripomenul zhromaždeným význam pamätného dňa obetí banských nešťastí, ktorý pripadá na 10.
august. Tento pamätný deň bol ustanovený v roku 2011, ako úcta všetkým baníkom, ktorí zahynuli pri
výkone baníckeho povolania. Členovia baníckeho cechu si tiež uctili pamiatku dlhoročného člena
baníckeho cechu a bývalého starostu Obce Rudňany Miroslava Blišťana.
Samotné valné zhromaždenie sa uskutočnilo na miestnom futbalovom štadióne. V úvode valného
zhromaždenia zaspievala spevácka skupina Rudnianka hymnickú pieseň „Zdar Boh hore“. Tajomník
BC Rudňany Ing. Michal Kapusta privítal členov BC. Potom nasledovala minúta ticha za zomrelých
členov od 21. valného zhromaždenia.
Správu o činnosti BC Rudňany predniesol predseda baníckeho cechu Ing. Cyril Kacvinský. V
správe zhodnotil činnosť BC Rudňany za obdobie od 21. valného zhromaždenia.
Správu o hospodárení BC Rudňany prečítala hospodárka cechu Ing. Janka Gazdurová.
Pripomenula v nej aj to, že okrem členského poplatku a 2-percentného odvodu z daní fyzických a
právnických osôb, tvorí hlavnú príspevkovú položku príspevok Obce Rudňany.
Valné zhromaždenie potom zatlieskalo a zablahoželalo jubilantom v tomto roku, teda tým, ktorí
dovŕšili 50, 60, 70, 80 a 85 rokov. Spolu ich bolo 10. Predseda baníckeho cechu Ing. Cyril Kacvinský a
člen výkonného výboru Emil Holečko im odovzdali pamätné listy.
Po diskusii a správe návrhovej a volebnej komisie bola oﬁciálna časť valného zhromaždenia ukončená
baníckou hymnou „Banícky
stav“. Potom bol prítomným
účastníkom podaný tradičný
guláš.
V závere tohto príspevku
chcem pripomenúť, že slávnostný
šachttág sa tohto roku neuskutoční
z dôvodu koronavírusu. Pamiatku
nášho patróna svätého Klementa
si členovia nášho baníckeho cechu
uctia na svätej omši v miestnom
kostole, ktorá sa uskutoční dňa
21.11.2020.
Ing. Michal Kapusta
tajomník BC Rudňany

Z kultúrnej komisie
Vďaka čiastočnému uvoľneniu opatrení sme
sa mohli opäť po roku, v sobotu 15.8.2020,stretnúť pri premietaní ﬁlmu pod holým nebom v
priestoroch štadiónu OŠK (za poskytnutie priestorov úprimne ďakujem). Po širšom výbere v
Komisii pre kultúru, školstvo a šport sme nechali
priestor na rozhodovanie aj našim obyvateľom. V
ankete uskutočnenej prostredníctvom sociálnej
siete sme spoločne vybrali titul „Loliparadička“.
Vďakapriaznivému počasiu sa prišlo na ﬁlm
pozrieť 138 platiacich divákov, čo je oproti
minulému roku skoro 100%-ný nárast účasti.
Verím, že sa nám budúcu sezónu podarí osloviť
ešte väčšie množstvo ľudí, ktorí si aj takto netradične prídu užiť oddych a popritom budú obohatení aj o umelecký zážitok.
O dva týždne neskôr, 29.8.2020, sme sa
opäťstretli v priestoroch štadióna OŠK pri akcii
„Rozlúčka s letom“. Počasie nám naozaj veľmi
prialo.Bolo krásne slnečné popoludnie. Členovia
komisie, ale aj ďalší dobrovoľníci, od rána pripravovali priestory, chutné jedlo a celkovo príjemné
prostredie. Za podpory kvalitného ozvučenia od p.
Jalča otvorila podujatie naša domáca spevácka
skupina „Rudňanka“, ktorá spríjemňovala
atmosféru podujatia svojou produkciou aj mimo
pódia. Pre detičky(ale nie len pre nich) sme
pripravili niekoľko atrakcií. Zabaviť sa a užiť si
krásne počasie mohli celé rodiny. Nafukovacia
šmýkala, jazda na koníkoch, ukážka práce dobrovoľného hasičského zboru, BUBBLE FUTBAL,
maľovanie na tvár, priestor pre športové vyžitie
našich najmenších - všetko bolo k dispozícii a
každý si mohol nájsť to „Svoje“a dobre sa zabaviť. Vyhladnutí a vyšportovaní účastníci podujatia
sa mohli posilniť pripravenou fazuľovicou. Pitný
režim bolo možné doplniť v dvoch bufetoch.

Zábava neskôr voľne pokračovala. Myslím si, že
najsilnejší moment dňa,nie len pre mňa, prišiel po
zotmení, keď p. starosta Bc. Rastislav Neuvirth
zapálil vatru pri príležitosti 46. výročia Slovenského národného povstania. Neopísateľný zážitok
ešte umocnila skvele vybraná skladba, ktorá
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zaznela najprv z reproduktorov a potom naživo v
podaní našej speváckej skupiny „Rudňanky“. Kto
tam bol, ten musí súhlasiť, že zimomriavkam sa
nedalo ubrániť.

Pamiatku padlých vo vojnách sme si uctili aj
položením kytice a zapálením sviečok pri pamätníku padlých vojakov na našom cintoríne.

Rozlúčka s letom vo večerných hodinách pokračovala diskotékou a neprekazil ju ani slabý letný
dáždik.
Touto cestou by som chcel vysloviť poďakovanie
všetkým, ktorí nám pomohli pri organizovaní a
zabezpečovaní oboch podujatí. Vďaka patrí OcÚ
a jeho vedeniu, poslancom, členom komisie,
futbalistom, hlavne p. Bdžochovi, hasičom,
rodinným príslušníkom a veľká vďaka prináleží aj
našim „Invalidom“. Ďakujem aj všetkým účinkujúcim a samozrejme všetkým, ktorí prišli a aj takto
prejavili záujem o kultúrne podujatia v našej obci
a tým nás motivovali do budúcna. Príjemným
prekvapením bol počet zúčastnených. Len
dospelých bolo viac ako 300! Detičky sme ani
nepočítali.
Do budúcna sa budeme snažiť pre náš všetkých
robiť čo najviac akcií, aby sme aj takýmto
spôsobom mohli načerpať nové sily a utužiť
susedské i kamarátske vzťahy.
Milan Šarík
predseda Komisie pre kultúru, školstvo a šport
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Informátor OcÚ

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.08.2020
Uznesenie OcZ č. 84/2020
OcZ schvaľuje program 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie OcZ č. 85/2020
OcZ schvaľuje doplnenie programu o bod: Prijatie návratnej ﬁnančnej výpomoci od Ministerstva
ﬁnancií SR
Uznesenie OcZ č. 86/2020
OcZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Slavomír Sirko, p. Helena Dunková
Uznesenie OcZ č. 87/2020
OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnicep. Milana Šaríka, Ing. Mareka Duľu
Uznesenie OcZ č. 88/2020
OcZ berie na vedomie zánik mandátu poslanca OcZ p. Eduarda Berkyho podľa Zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení podľa § 25 ods. 2 písm. c) písomným vzdaním sa mandátu doručeným na obecný úrad
dňa 08.07.2020
Uznesenie OcZ č. 89/2020
OcZ odvoláva z funkcie predsedu Komisie pre rómsku problematiku p. Eudarda Berkyho
Uznesenie OcZ č. 90/2020
OcZ berie na vedomie zloženie sľubu poslanca p. Mareka Horvátha
Uznesenie OcZ č. 91/2020
OcZ berie na vedomie Výročnú správu konsolidovanej účtovnej jednotky Obce Rudňany za rok 2019
Uznesenie OcZ č. 92/2020
OcZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a
konsolidovanej výročnej správy Obce Rudňany za rok 2019
Uznesenie OcZ č. 93/2020
OcZ berie na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Rudňany k 30.06.2020
Uznesenie OcZ č. 94/2020
OcZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 podľa § 14 ods. 2 písmena b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú vykonal starosta obce dňa 30.07.2020.
Zmenou rozpočtu sa celkové príjmy a celkové výdavky navýšia o 5 000 €. Zároveň sa tým upravuje
ﬁnančná časť programového rozpočtu obce pre rok 2020.
Uznesenie OcZ č. 95/2020
OcZ schvaľujeZmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020 podľa § 14 ods. 2 písmena a), b), c)
zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenou rozpočtu sa celkové príjmy a celkové výdavky navýšia o 15 081 €.
Zároveň sa tým upravuje ﬁnančná časť programového rozpočtu obce pre rok 2020.
Uznesenie OcZ č. 96/2020
OcZberie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 03/2020/OcZ
Uznesenie OcZ č. 97/2020
OcZ berie na vedomie zápis z verejnej obchodnej súťaže na Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce
v časti obce Huta
Uznesenie OcZ č. 98/2020
OcZ podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje Kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v kat. území Rudňany, zapísaná na LV č. 1, KN-C
parcela č. 626/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 uzavretú medzi predávajúcim Obcou
Rudňany a kupujúcimi p. Štefanom Jendrekom, trvale bytom Rudňany s. č. 56
Horizont 8 / 2020

3

Uznesenie OcZ č. 99/2020
OcZ berie na vedomie zápis z verejnej obchodnej súťaže na Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve
obcev časti obce Zapálenica
Uznesenie OcZ č. 100/2020
OcZ podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje Kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v kat. území Rudňany, zapísaná na LV č. 1, KN-C
6/1zastavané plochy a nádvoria o výmere 1011 m2 a KN-C 7/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
381 m2uzavretú medzi predávajúcim Obcou Rudňany a kupujúcimi p. Mariánom Horváthom, trvale
bytom Rudňany s. č. 251
Uznesenie OcZ č. 101/2020
OcZ berie na vedomie zápis z verejnej obchodnej súťaže na Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve
obcev časti obce Zimná dolina
Uznesenie OcZ č. 102/2020
OcZ podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje Kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v kat. území Rudňany, zapísaná na LV č. 1, KN-C
529/7zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2uzavretú medzi predávajúcim Obcou Rudňany a
kupujúcimi p. Martou Hrušovskou, trvale bytom Rudňany s. č. 131
Uznesenie OcZ č. 103/2020
OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom časti pozemkov vo vlastníctve obce Rudňany, a to:
- Prenájom časti parcely č. KNC 626/1 vo výmere 25 m2v prospech sociálneho podniku RUPOD,
s.r.o. Rudňany 234, 053 23 Rudňany, IČO: 52756751, DIČ: 2121127734 v cene 5,18 €/m2/rok
spôsobom podľa citovaného zákona ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je
daný tým, že obec zabezpečí služby pre svojich občanov.
Uznesenie OcZ č. 104/2020
OcZ schvaľuje Zmluvu o nájme časti pozemkuparcely č. KNC 626/1 vo výmere 25 m2 uzatvorenú
medzi prenajímateľom Obec Rudňany a nájomcom RUPOD, s.r.o., Rudňany 234
Uznesenie OcZ č. 105/2020
OcZ schvaľuje
a) uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom postúpení práv a povinností stavebníka a odovzdanie rozostavanej vodnej stavby : Rozšírenie verejnej kanalizácie – Rudňany, k.ú. Rudňany na pozemkoch parc.
KNC č. 827/1, 405/103, 405/104, 405/105spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Hraničná 662/17 Poprad z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
b) uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ č.
KNC č. 827/1, 405/103, 405/104, 405/105 v katastrálnom území Rudňany v prospech Podtatranskej
vodárenskej spoločnosti, a.s., Hraničná 662/17, Poprad. Vecné bremeno spočíva v povinnosti:
- strpieť na zaťažených pozemkoch uloženie a užívanie vodnej stavby Rozšírenie verejnej kanalizácie – Rudňany, k.ú. Rudňany na pozemkoch parc. KNC č. 827/1, 405/103, 405/104, 405/105
- strpieť na zaťažených pozemkoch v nevyhnutnej miere vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd
dopravných prostriedkov a technických zariadení oprávneného z vecného bremena a ním poverených
osôb za účelom zabezpečenie prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a rekonštrukcie vodných
stavieb, vrátane údržby ochranného pásma,
- rešpektovať pásma ochrany v rozsahu podľa ust. § 19 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, rešpektovať ustanovenia § 20, § 27 a ďalšie
súvisiace ustanovenia citovaného zákona,
- zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup k vodnej stavbe a konania, ktoré môže poškodiť
alebo ohroziť technický stav vodných stavieb alebo ich prevádzku.
Vecné bremeno sa zriaďuje v rozsahu celej výmery zaťažených parciel.
Uznesenie OcZ č. 106/2020
OcZ schvaľuje do funkcie predsedu Komisie pre rómsku problematiku p. Mareka Horvátha od
01.09.2020
4
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Uznesenie OcZ č. 107/2020
OcZberie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratných zdrojov ﬁnancovania
Uznesenie OcZ č. 108/2020
OcZschvaľujeprijatie návratnej ﬁnančnej výpomoci od Ministerstva ﬁnancií SRvo výške 89 966€
,

Oznam - volnočasové aktivity pre deti

Obec Rudňany oznamuje občanom, že budú mať možnosť rozvoja schopností a
zručností svojich detí v oblasti hudobnej, výtvarnej , tanečnej a v krúžkoch
voľnočasových aktivít pod vedením kvaliﬁkovaných učiteľov a skúsených ľudí.
Podľa záujmu sa vytvoria skupiny pre jednotlivé umelecké oblasti. Táto činnosť
sa bude vykonávať v budove bývalej Špeciálnej základnej školy súp. číslo 83.
Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 31.10.2020 na telefónne číslo 0911 207
806, kde budú poskytnuté ďalšie informácie.
Tešíme sa na váš záujem.
Rastislav Neuvirth
starosta obce
VÝZVA

Obecný úrad v Rudňanoch v y z ý v a všetkých občanov , ktorí si nesplnili
povinnosť v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku
za odpad tým, že ešte neuhradili daň z nehnuteľností , daň za psa a poplatok
za odpad za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ako aj ostatné
pohľadávky týkajúce sa nájmov a prenájmov bytových a nebytových
priestorov, aby tak urobili v najbližšom termíne, nakoľko ich obec bude
súdne vymáhať v zmysle platných právnych predpisov.
Občania – daňovníci, ktorí predali alebo kúpili, alebo inak nadobudli
(dražbou, dedením ) nehnuteľností v katastri obce Rudňany v roku 2020, sú
povinní podať na obec Rudňany priznanie o vzniku alebo zániku daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností ako aj dani za psa, ak psa nadobudli alebo
už psa nemajú. (a nie až keď majú vyrubené právoplatné rozhodnutie k dani !).
Občania – poplatníci, ktorí si uplatňujú zníženie alebo odpustenie
poplatku za komunálny odpad v zdaňovacom období roku 2021, sú povinný
o to požiadať písomne , na predpísanom tlačive s doložením
príslušnýchdokladov (tlačiva sa nachádzajú na známej webovej stránke
obce Rudňany, alebo si ich môžete osobne vyzdvihnúť na OcÚ Rudňany u p.
Varšovej dvere č. 8 ).Tak tiež je povinné hlásiť obci každú zmenu a to
najneskôr do 30 dní od kedy zmena nastala !
Cvengrošová B. ref. DaPOcÚ
Horizont 8 / 2020
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Dalšie oznamy

Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje sčítanie obyvateľov, domov a
bytov v roku 2021 v úzkej spolupráci s obcami a mestami v zmysle zákona
223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len zákon
o SODB 2021), po prvý krát integrovane v kombinácii údajov z
administratívnych údajov a údajov získaných z predošlých sčítaní.
Nakoľko obec nedisponuje všetkými údajmi, prosíme občanov obce, aby sa
obrátili na pracovníčku Obecného úradu paniĽubicu Cvengrošovú t.č.
053/4170111 s spresnením údajov potrebných k sčítaniu.
Obec Rudňany plánuje v roku 2021 spracovať Zmeny a doplnky územného
plánu obce. Preto oznamujeme, občanom, ktorí v nedávnej dobe vykonali
zásadné zmeny v užívaní priestranstiev, aby ich predložili na Obecný úrad v
termíne do 30.11.2020.
Bc. Ľubica Cvengrošová,
samostatný odborný referent
Naši seniori
Poznávaj svoj kraj
Dňa 25.7.2020 sa naša organizácia SZZP zúčastnila poznávacieho zájazdu nášho kraja.
Navštívili sme Botanickú záhradu v Košiciach, Jasovskú jaskyňu a múzeum bývalého prezidenta R.
Schustera v Medzeve.
Počasie nám prialo. V dobrej nálade sme sa vracali domov.
Pieniny 2020
Dňa 22.8.2020 sa naša
organizácia SZZP zúčastnila zájazdu na Pieniny.
Plťami sme sa splavili po
Dunajci, prezreli sme si
múzeum Kartuziánov na
Červenom Kláštore. Odtiaľ
sme sa premiestnili do
Nestwillu ,kde sme si prezreli výrobu Whisky.
Plní zážitkov a šťastní, sme
sa v podvečerných hodinách
vrátili domov.
Zároveň sa chceme poďakovať p. starostovi a OcZ za
ﬁnancovanie tohto zájazdu.
Peter Vincenty st.
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Z našich škôl
Materská škola č.89
September v MŠ
Začiatok školského roka 2020/21 sa započal dňa
02.09.2020 s celodennou prevádzkou s počtom
zaradených detí 47, z toho 5 detí s odloženou
školskou dochádzkou v troch triedach. Na škole v
tomto školskom roku pracuje 6 pedagogických
zamestnancov. Personálne zmeny nastali na úseku
stravovania a upratovania – počet zamestnancov 2.
Tak ako sme školský rok končili s pandemickými
opatreniami, tak aj tento nový začíname. Škola má
zabezpečený dostatok dezinfekčných a hygienických potrieb a pracuje v režime pandemických
opatrení.
Každý nový školský rok prežívame v duchu
nejakých výročí, tradícii či významných udalostí.
A tak to bolo aj tento rok. Obecný úrad pristúpil na
základe požiadavky MŠ k schváleniu a realizácii
detského ihriska. S jeho realizáciou sa plánovalo a
ﬁnančný rozpočet odsúhlasili zriaďovateľ a
poslanci Obecného úradu v Rudňanoch.
Dňa 04.09.2020 v dopoludňajších hodinách za
účasti všetkých detí našej MŠ starosta obce p.
Bc. R. Neuvirth za prítomnosti poslancov
obecného úradu – p. M. Šarík, p. Ing. M. Duľa a

Mgr. L. Bodziony prestrihnutím pásky slávnostne
odovzdali detské ihrisko do užívania. Pani riaditeľka Z. Nováková poďakovala v mene celého
kolektívu a detí MŠ a zároveň popriala deťom
veľa radosti pri využívaní ihriska.
Na záver tohto stretnutia mali deti možnosť
vyskúšať si lezeckú stenu, kolotoč, detské hojdačky, tunel a pohyblivé schody. Deti s veľkou
radosťou budú toto detské ihrisko využívať a
zdokonaľovať sa v športových zručnostiach.
kolektív MŠ Rudňany č. 89
Bc. A. Jendreková
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Materská škola 5RPII
Šport je čarovný, pretože je vždy a všade okolo
nás. Že nie? Poďme ho spoločne objavovať!
Úlohou Národného športového centra je koordinovať motivovať slovenskú verejnosť k aktívnej
účasti na športových podujatiach ako aj iných
pohybových aktivitách a tým viesť obyvateľov
Slovenska k zdravému životnému štýlu.
Aj naša MŠ 5RP II sa stala súčasťou veľkej športovej rodiny Európskeho týždňa športu. Okrem
toho, že sme sa zaregistrovali na takého podujatie,
celý týždeň naša MŠ žila aktívne športom. Začali
sme športovým dňom na futbalovom ihrisku, kde
si deti zasúťažili v rôznych disciplínach a zahrali
si futbal na multifunkčnom ihrisku. Ako odmenu
za zvládnutie disciplín si mohli pozrieť vystúpenie sokoliara Horus a spoznať dravé vtáky. Keďže
nám počasie prialo, mohli sme celý týždeň v
areály MŠ súťažiť v behu, v skoku, v hode, v
preťahovaní lanom, v jazde na odrážadlách,
kolobežkách, bicykloch a ďalších netradičných
disciplínach. Deťom sme vysvetlili, prečo je
pravidelný pohyb dôležitý. Vďaka športu si
posilňujú srdiečko, vybudujú si pružné svaly,
budú mať pevné zdravie a silné telo. My dospelí
by sme mali byť deťom vzorom a viesť ich k
pravidelnosti športovania. Deťom nestačí hovoriť
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o tom, že pohyb je zdravý a hýbať sa treba, pohyb
musíme zakomponovať do ich života. Ak sa
pohyb stane pravidelnou súčasťou nášho života
aj deti ho budú vnímať celkom prirodzene.
Pohyb je nenahraditeľnou súčasťou našich životov. O dôležitosti pohybu sa presviedčame každý
deň, hlavne v čase, keď je naše vzácne zdravie
najviac ohrozené. Ak objavíme lásku
k
športu, nájdeme dobrodružnú cestu plnú zážitkov
za zdravím a spokojnosťou.
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Mgr. Valéria Hozzová

Základná škola
Zdá sa, že školský rok 2020/2021 bude opäť
netradičný. Už v auguste sme sa rozlúčili s pani
učiteľkou Kunstovou, ktorá odišla do zaslúženého
dôchodku a s pani učiteľkou Grasovou, ktorá sa
rozhodla zmeniť svoje pracovisko. Neskôr sme sa
museli popasovať s nariadeniami, ktoré mali
zabezpečiť vyučovanie i počas koronakrízy. Prvú
vlnu sme zvládli, ale čo bude ďalej, nevieme. O
tom, že sa naše životy môžu zmeniť zo dňa na deň,
sa mohli žiaci i zamestnanci našej základnej školy
presvedčiť hneď na začiatku školského roka.
Nielenže sme čelili „protikoronovým“ opatreniam, ale museli sme školu zahaliť do čierneho
smútočného rúcha. Náš kolektív nečakane opustila kolegyňa a pani učiteľka Beátka Hrebenárová.

zúčastnili prednášky Mgr. Janky Kipikašovej,
riaditeľky pobočky Červeného kríža v Spišskej
Novej Vsi.
Od 28. septembra do 2.októbra na hodinách
anglického a slovenského jazyka si žiaci pripomínali rôznymi aktivitami Európsky týždeň jazykov.

Dňa 29. septembra navštívil deti školského klubu
pán zubár MUDr. Marián Dobranský a poučil ich,
ako sa správne starať o detské zúbky a ústnu
dutinu.
Posledný septembrový deň - 30. 9. - sme si
pripomenuli Svetový deň mlieka v školách
rôznymi aktivitami zaoberajúcimi sa touto témou.

Mnohí si intenzívnješie uvedomili, že kolobeh
ľudského života je naozaj nezastaviteľný.
Žiaci napriek všetkému zasadli do školy plní
elánu. A nečakane sa na školu tešili aj tí, u ktorých
by sme to čakali najmenej. Učitelia sa rozhodli čo
najskôr dobehnúť zameškané a spríjemniť žiakom
návrat do školských lavíc.
V pondelok, 14.septembra 2020, sa pre žiakov
prvého stupňa uskutočnilo cvičenie v prírode.
Žiaci absolvovali túru do blízkych lesov.
21. september sa niesol v duchu vďačnosti. Žiaci
sa učili jednoduchým spôsobom poďakovať za
všetko krásne a dobré, čo v živote zažili. Pri
príležitosti Dňa vďačnosti vytvorili strom, do
ktorého vpísali svoje poďakovania.
Dňa 24. septembra sme si s miernym oneskorením
pripomenuli Svetový deň prvej pomoci. Žiaci sa
Horizont 8 / 2020

Spracovala: L. Bodzionyová, T. Hozzová
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Spojená škola
Tohtoročné otvorenie nového školského roka
bolo odlišné od všetkých predchádzajúcich. Nie v
tom, že učitelia nastúpili už o týždeň skôr a chystali triedy, nástenky, pripravovali triednu dokumentáciu, ale v tom, že sme museli pripraviť
špeciálne hygienické podmienky, splniť prísne
hygienické pravidlá , aby sme mohli žiakov
privítať v škole. A tak sme žiakov vítali v rúškach
, kde sme im hneď pri vstupe odmerali teplotu a
strekli na ruky dezinfekčný roztok. Úsmev nám
mohli čítať len z očí a do tried sa vracali s očakávaním, ale aj neistotou. Chvíľu bude trvať, kým si
opäť zvyknú na každodenné školské povinnosti.
V školskom roku 2020/21 sme v Spojenej škole v
Rudňanoch otvorili 19 tried špeciálnej základnej
školy s počtom173detí a aj 3 triedy odborného
učilišťa, ktoré navštevuje 26 žiakov. Výchovnovzdelávací proces v ŠZŠ zabezpečuje 22 pedagógov, jeden zdravotný asistent a 6 pedagógov v OU
. Voľnočasovým aktivitám sa budú môcť žiaci
venovať v 17 záujmových krúžkoch v ŠZŠ a 4
záujmovým krúžkom v OU. Vypracovaný je aj
plán akcií na tento školský rok, v ktorom nechýbajú rôzne zaujímavé tematické dni, súťaže,
exkurzie, besedy, z ktorých sme už niektoré začali
aj realizovať.
V pondelok dňa 14.9.2020 sme využili pekné
počasie na zorganizovanie jesenného cvičenia v
prírode. Pre žiakov 1.-4.r. ho pripravili p. učiteľky
–Lapšanská a Sertlová, pre ročníky 5.-9.- Hudáček
a Štocková, pre OU – A.Kuchta.
Cieľom „Jesenného cvičenia“ bolo rozšíriť si
vedomosti a zručnosti v daných témach ako je
ochrana prírody, požiarna ochrana, dopravná
výchova a zdravotná príprava a zároveň si zašportovať a zabaviť sa. Žiaci nižších ročníkov vyrobili
dekorácie z prírodnín, vyplnili pracovné listy a
zašportovali si.

Starší žiaci a žiaci OU absolvovali turistickú
vychádzku do prírody, kde plnili rôzne úlohy
spojené s poznávaním prírody a ochranou životného prostredia.
V septembri sa p. uč. Bakošová a Zúdorová hneď
zapojili do eTwinningového projektu „Dobrý
štart“, do ktorého zapojili viaceré triedy a pomocou jednoduchej bodky vytvorili spoločné
umelecké dielo, témou ktorého bolo austrálske
domorodé umenie.

Dňa 24.9.2020 sa na školskom dvore uskutočnilo
vystúpenie Sokoliarov zo Základnej školy s MŠ
Maximiliána Hella v Štiavnickych Baniach, na
ktorej sa ako na jedinej ZŠ na svete vyučuje
Sokoliarstvo ako samostatný predmet. Počas
prehliadky jednotlivých dravcov sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o ich živote, deti sa mohli
pokochať pohľadom na lietajúce dravce zblízka,
vidieť ich priamo pri love.Nebol to zážitok len
pre žiakov, ale aj pre nás , učiteľov. Za túto peknú
akciu môžeme poďakovať p. uč. Bakošovej a
Zúdorovej.

Tento deň však ešte neskončil a žiaci 6.9.ročníkov sa zúčastnili futbalového turnaja na
umelej tráve na multifunkčnom ihrisku ZŠ , kde
vytvorili 4 družstvá a hralo sa systémom každý s
každým 2x8 min. Žiaci si zašportovali , posilnili
kolektívneho ducha . Organizačne akciu zabezpečili : Hudáček, Kuchta, Kamencová, Zelený,
Pentáková.
M.Malecová
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Lacne varene - Hubove karbonadle

Co nám treba: Huby najlepši dubaky tote co tu v našich lesoch rošňu, vajca das dva, starše rožky,
struhanku, olej, kus soli, dakus mleteho pepru, kusek mleka.
Jak na to:
huby porežeme na male kocečky a dame kusek
obvaric, naskubeme sebe rožky, osolime dame
pepru, vajca a kus zaparime s mlekom. Jak huby
uvarene, nehame naj kusek vyhladňu a zamiešame
ich spolu s totu zmesu co sme urobili. Poradne
premiešame a formujeme karbonadle a obalime ich v
struhanke a na konec vypražime na oleju.
Ta naj šmakuje :)

Kam na výlet – Bukovec
Dnes sa vyberieme na vrch Bukovec, ktorý sa nachádza medzi obcami Švedlár a Poráč vo Volovských
vrchoch. Svoju turistiku začneme na serpentínach nad obcou Poráč ( Pod Svinským hrbom 790 m) a po
modrej značke pokračujeme približne 45 minút a vyjdeme Pod Holým vrchom 940 m. Od tohto miesta
pokračujeme ďalej po modrej značke opäť asi 45 minút a na Bukovci, ktorého výška je 1127 metrov nad
morom. Bukovec má plochý vrchol porastený pasienkovými spoločenstvami rastlín so vzácnou faunou
a ﬂórou. Ponúka krásny výhľad do Hornádskej kotliny, Hnileckej doliny a za priaznivého počasia
možno vidieť celé Tatry.
Katarína Duľová
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Spoločenská rubrika

Spomienka

Narodenie a úmrtie obyvateľov júl-september 2020
25/22

Narodenie
muži

Úmrtie

0/12

z toho

9/1

muži

3/0

ženy

6/1

z toho
ženy

3/10

Stav obyvateľstva k 28.09.2020
spolu

z toho

4746/2880 muži 2371/1416 ženy 2375/1464

Podakovanie
„Ťažko sa s Tebou lúčiť, ťažké je bez teba
žiť,láska vśak smrťou nekončí, v srdci Ťa
stále budeme mať.“
Dňa 15.7.2020 sa naposledy s
Ing. Rudolfom Kačírom lúčila manželka s
rodinou, priatelia, susedia, známi, aj členovia
súboru POĽANA
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa snažili
zmierniť náš žiaľ kvetinovými darmi.
Zvlášť poďakovanie patrí p. starostovi
Neuvirthovi za príhovor a Katke Kandráčovej
za príhovor v mene všetkých kolegov Spojenej
školy v Rudňanoch.

„Čas plynie, ale smútok a bolesť v srdci
zostáva, zabudnúť nikdy nedovolí.“
Drahý otec, žijeme
život bez teba, ale
predsa s tebou. Patria ti
naše myšlienky a slová.
Keby sa dalo zavolať do
neba, povedať, ako
smutno je bez teba.
Keby sa dal vrátiť čas,
pohladiť, počuť tvoj
hlas, stretnúť sa s tebou
zas...
Dňa 11.10.2020 uplynulo 10 rokov od chvíle,
čo nás navždy opustil náš milovaný otec,
dedko, brat a príbuzný Alfonz Košík.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s
nami tichú spomienku a modlitbu.
S úctou a láskou spomína dcéra Vlasta a celá rodina.

Spomienka
Dňa 15.8.2020 ubehol už rok odvtedy, čo nás
navždy opustila naša mamka, babka, svokra a
prababka Anna Melušová. Kto ste ju poznali
a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Anastázia,
Silvia, Zuzana a syn Cyril s rodinami.

Spomienka

Spomienka

„Schody do neba sú, ja ich vo svojom srdci
mám, po nich chodím za Tebou a denne sa s
Tebou rozprávam“.

Dni plynú ako tichej rieky prúd, no bolesť v
srdci trvá a nedá zabudnúť.
Len sviečku zapáliť, slzy vyroniť a pošepkať
ako nám chýbaš.

Dňa 29.9.2020 uplynulo smutných 9 rokov
čo tu nie si s nami, otec a manžel,
Štefan Stanislav milovaný.
S láskou v srdci spomínajú manželka, synovia s
manželkami, vnúčatá, pravnučka a tí, čo Ťa
milovali.

Dňa 6.9.2020 uplynulo 21 rokov, odkedy nás
navždy opustil milovaný otec a dedko
Jozef Kalafut .
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.
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