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„Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“
(Jeanette Winterson)
Už z citátu je jasné, že prišiel mesiac marec,
ktorý tradične voláme mesiacom knihy. Na
internete som „vygúglila“, aký pozitívny vplyv na
človeka má čítanie kníh - znižuje stres, krvný tlak,
zlepšuje pamäť a analytické schopnosti, hlavne
čítanie detektívok. Čítanie posilňuje aj
sebavedomie, pretože rozširovaním slovnej
zásoby zlepšuje našu schopnosť presadiť sa,
vedieť lepšie argumentovať. Toľko teda internet a
čo si o knihách myslia naše deti zo ZŠ?
Kniha....určite ju každý z nás už v rukách
minimálne držal. Obyčajný predmet ako každý
iný. A predsa odlišný. Kniha, „zabíjač“ nudy,
„rozvíjač“ slovnej zásoby a fantázie, a určite nie
iba u detí. Najlepší zdroj informácií, či už chcete
vedieť veľkosť Afriky, alebo ako sa má taký
neobyobyčajný drak z Krajiny za siedmimi
horami. Občas si môžete pri knihe poplakať,
inokedy sa smiať ako s najlepším priateľom. To je
na nej to zázračné. Prenesie vás pomocou
obyčajne neobyčajných slov do krajiny snov, kde
sa môžete vystaviť drakom alebo sa stať kráľom.
Je to iba na vás, či sa viete knihe otvoriť natoľko,
aby sa jej slová stali naozajstným živým
príbehom. (S.B., 8.A)
Knihy čítam, aby som sa veľa dozvedela, z
mnohých vyplýva pekné ponaučenie pre mňa.
Niektoré príbehy sú smiešne, ale sú aj smutné.
Páčia sa mi básničky. (P.K., 6.A)

Knihu vnímam ako zväzok strán, do ktorých
dal autor kúsok seba. Do knihy vložil svoje emócie,
aby si ich iní mohli vnímať a pochopiť. Svoj hnev,
smútok, radosť či lásku dal do ﬁktívnej osoby.
Záleží na čitateľovi či to pocíti alebo odignoruje. Je
na nás – čitateľoch, či to precítime a pochopíme
osobnosť a emócie hlavných hrdinov. Spisovateľ
sa o to vždy bude pokúšať, ale úplne pochopenie je
len v nás. Tú istú knihu vidí každý z nás inak. A ako
to naozaj je, to vie iba autor. (K.S 8.A)
Kniha mi ponúka množstvo informácií. A ešte
múdrosť, pokoj, zaujímavosti, dozvedieť sa nové
veci, zvedavosť dočítať ju do konca, brať si z toho
niečo do života. Je to dobré, že to končí s
radosťou. Čítať knihy musíme, aby sme nezabudli
čítať. (A.H., 6.A)
Knihy sú pre mňa dobré. Môžem sa veľa
dozvedieť. Môžeme sa veľa naučiť. Z rozprávok
si môžem zobrať ponaučenie. (R. H., 6.A)
Knihu je dobré čítať. Ak sa nahneváš, ak
potom čítaš knihu, tak je ti dobre, upokojí ťa to
veľmi, veľmi ťa to dokáže upokojiť. Čítam, aby
som mala usilovnosť, aby som nebola hlúpa a
nerozumná. (S. B. 6.A)
„Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet.
Láska ku knihám je tou najlepšou zo
všetkých.“ (JacquelineKennedy)
M.Malecová, T. Hozzová

Poslanci na slovíčko ...
V dnešnom Horizonte sme na slovíčko
oslovili predsedu Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov a kontroly PhDr. Evu Krajňákovú,
PhD.
Názov Vašej komisie znie pomerne zložito,
preto by som sa ako prvé chcela spýtať na to, čo
je hlavnou náplňou práce vašej komisie a kto sú
jej členovia.
Zriadenie Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov a kontroly vyvstalo z Ústavného
zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v platnom znení. Hlavnou náplňou
práce komisie je kontrola dodržiavania
ústavného zákona, ktorý sa vzťahuje na verejných
funkcionárov, v našom prípade na starostu obce.
Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej
funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri
výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie
uprednostniť osobný záujem pred verejným
záujmom. Verejný funkcionár sa musí pri výkone
svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v
rozpore s týmto ústavným zákonom. Komisia má
troch členov, okrem mňa sú členmi komisie Ing.
Marek Duľa a Martin Hozza.
Ospravedlňujem sa za možno trochu zložité
vysvetlenie, ale teraz to poviem tak, aby to bolo
všetkým našim spoluobčanom jasné. Urobíme
všetko preto, aby sme predchádzali akýmkoľvek
problémom a svoje povinnosti budeme plniť tak,
aby sme sa aj naďalej mohli spokojne a hrdo
prechádzať po našej obci.
Vaša komisia asi nerieši bežné problémy,
ale sa zaoberá určitou špeciﬁckou oblasťou.
Musíte sa stretávať pravidelne, alebo len v
určitom období ?
Komisia sa stretáva raz ročne, vždy koncom
mesiaca marec každého kalendárneho roka, kedy
je jej povinnosťou skontrolovať, či starosta obce
podal včas tlačivo „Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov
verejného funkcionára“ (tzn. Majetkové
priznanie), či údaje uvedené v majetkovom
priznaní sú vyplnené správne, podľa predtlače a či
si splnil svoju oznamovaciu povinnosť v
stanovenom termíne. Konanie vo veci ochrany
verejného záujmu a zamedzenia rozporov
záujmov komisia začne:
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a) z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia
nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár v
podanom oznámení uviedol neúplne alebo
nepravdivé údaje alebo verejný funkcionár
nesplnil alebo porušil povinnosť alebo
obmedzenie ustanovené týmto ústavným
zákonom alebo zákonom alebo
b) na základe riadne odôvodneného podnetu,
z ktorého je zrejmé, kto ho podáva, ktorého
verejného funkcionára sa týka , a čo sa namieta.
Z toho vyplýva, že komisia môže zasadať aj
kedykoľvek, ak je na to z ústavného zákona
dôvod, alebo potreba.
Ste poslankyňou už viac volebných období,
môžete porovnávať, bilancovať. Z čoho sa
najviac tešíte, že sa podarilo urobiť a naopak,
čo je ešte Vašou prioritou do budúcnosti.
Nechcem porovnávať a už vôbec bilancovať.
Každé volebné obdobie bolo a je niečím
výnimočné, v každom období sa stanovili priority,
ktoré sa podarilo zrealizovať, ale aj nie. Vždy ide o
vzájomnú komunikáciu starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva a nachádzanie nejakého
konsenzu, čo je potrebné v obci realizovať. V
tomto volebnom období máme nového starostu
obce, nových poslancov v obecnom
zastupiteľstve, ktorí priniesli iný pohľad na veci
verejné, iný entuziazmus.
Celý svoj profesionálny život sa venujem
sociálnej oblasti, takže nie je tajomstvom, že
mojou prioritou vždy bolo, je a bude aj do budúcna
- zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb
prostredníctvom obce najmä v oblasti
opatrovateľskej služby. Obec si túto službu
dlhodobo objednáva a vynakladá nemalé ﬁnančné
prostriedky z rozpočtu obce. Som presvedčená, že
ak by mala obec svoje opatrovateľky, tak by to
bola na jednej strane dobrá príležitosť na
zamestnanie pre občanov obce a na druhej strane
výhodnejšia dostupnosť služieb v domácom
prostredí opatrovaných občanov a rentabilnejšia
ekonomická situácia obce. Taktiež si viem
predstaviť vybudovanie zariadenia pre seniorov v
obci, v ktorom by sa poskytovala všestranná
sociálno-zdravotná starostlivosť a pomoc
občanom. Táto súvisí aj s dostupnosťou
zdravotnej starostlivosti. Preto som rada, že sa
obec zapojila do projektu: „Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany“, čím
dôjde k modernizácií, rozšíreniu a skvalitneniu
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zdravotníckych služieb pre občanov obce.
Už len v krátkosti si dovolím malú úvahu.
Dnešná doba vyvíja najväčší tlak na ľudí v
produktívnom veku a možno aj preto často
zabúdame, že čas je spravodlivý pre všetkých.
Starší občania sú často bezbranní a krehkí. Okrem
lásky svojich najbližších potrebujú niekedy aj
celodennú starostlivosť. Nezabúdajme, že
prirodzeným plynutím času je veľký predpoklad,
že tieto služby prinesú osoh aj tým, ktorí dnes o ich
zrealizovaní rozhodujú. Sociálna oblasť je ťažká
aj z dôvodu, že výsledky resp. návratnosť
vložených investícii sa nedá zhodnotiť vo
ﬁnanciách. Návratnosť je často ,,iba,, v dobrom
pocite, že o starších, chorých a bezmocných
občanov je dobre postarané a za ich celoživotnú
prácu môžu dôstojne prežiť jeseň svojho života. A
to rozhodne nie je málo.
Nedá mi nespomenúť, aj založenie
Sociálneho podniku v obci, čo dúfam, že bude
mať u občanov len pozitívny ohlas a naplnenie
vízií jeho vybudovania. Sociálny podnik je
verejno-prospešný podnik, ktorého pozitívnym
sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti
prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených
osôb alebo zraniteľných osôb a zabezpečovanie
spoločenský prospešného nájomného bývania.
Predmet činnosti sociálneho podniku má ozaj
veľmi široký záber.
Taktiež som veľmi rada, že v obci naďalej
pokračuje projekt: „Terénna sociálna práca“,
pretože poznám a nesmierne si vážim prácu
terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych
pracovníkov v obci, ktorí svojim profesionálnym,
sociálnym a empatickým prístupom prispievajú k
dobrej spolupráci s ďalšími inštitúciami, ako sú
základná škola, spojená škola, materské školy,
detský lekár, ÚPSVR, Sociálna poisťovňa a iné
subjekty k nachádzaniu riešení v prospech
nepriaznivej situácie občanov obce.
Nedávno OcZ schválilo nový rozpočet
obce, ste spokojná s jeho podobou ? Na čo
najviac sa OcZ chce zamerať v roku 2020?
Ako som už odpovedala v predchádzajúcej
otázke, vždy ide o nastavenie si priorít na dané
obdobie a zhodu v obecnom zastupiteľstve pri
príprave a schválení rozpočtu obce. Z projektov,
ktoré sú viazané na dotácie z eurofondov, je to
najmä rekonštrukcia zdravotného strediska,
výstavba MŠ v časti Zabíjanec, rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice a nákup kamerového systému.
Z prostriedkov obce je to najmä rekonštrukcia
Hatri, vybudovanie detského ihriska, nákup
hasičského čerpadla, rekonštrukcia ciest,
chodníkov, autobusových zastávok, príprava

projektovej dokumentácie a nákup pozemkov.
V čom vidíte najväčšie problémy našej obce,
v čom máme výrazné rezervy a nedostatky ?
Problémov v našej obci je veľa, čo súvisí aj s
rezervami a nedostatkami. Spomeniem podľa
mňa najnevyhnutnejšie:
- aplikáciou zákona o povinnom predprimárnom
vzdelávaní, je nutná potreba rozšírenia priestorov
(tried) v už existujúcich materských školách,
vybudovanie materskej školy v časti obce
Zabíjanec, prečo? lebo každé dieťa má právo
dostať príležitosť.
- riešenie rozsiahlej sociálnej pomoci občanov
(hmotnej a sociálnej núdze, aktivačnej činnosti,
osobitného príjemcu....),prečo? lebo nikto z nás
nevie, kedy práve on bude odkázaný na pomoc.
- riešenie chátrajúcich priestorov, budov v obci,
prečo? lebo schátrané a rozpadávajúce sa stavby
vyvolávajú v okoloidúcich množstvo rôznych
otázok a nepríjemných pocitov.
- vybudovanie kanalizácie v celej obci, prečo?
lebo výhodou realizácie kanalizácie a pripojenia
Vašej nehnuteľnosti na kanalizáciu je Vaša ďalšia
bezstarostnosť, čo s odpadovými vodami a kalmi
vznikajúcimi vo Vašej domácnosti. Všetky
vyspelé krajiny si chránia svoje životné prostredie
a odvádzajú odpadovú vodu prostredníctvom
verejnej kanalizácie- pridajme sa k nim.
- vyčistenie resp. úprava kanálov, odtokových
žľabov v obci, prečo? lebo odvodňovacie kanály
sú súčasťou cesty a v období dažďov alebo v
prípade topiaceho sa snehu je to nevyhnutné.
- výstavba detských zón, resp. oddychových zón
pre rodičov s deťmi, prečo? lebo mladé rodinky
môžu kvalitne stráviť čas so svojimi deťmi priamo
v obci.
- rekonštrukcia, resp. sanácia nájomných,
obecných bytov, prečo? lebo množstvo
nájomných bytových domov je v súčasnosti v
dezolátnom stave. Je nám ľúto, že táto oprava
pravdepodobne pohltí množstvo obecných
ﬁnancií. Tomuto sa dalo a ešte stále dá
predchádzať a pritom by stačilo len trocha viacej
zodpovednosti od niektorých nájomcov. Na
druhej strane obec chce predísť úplnému úpadku a
preto sú opravy nevyhnutné aj v záujme iných
vlastníkov bytu.
- vynovenie stoličiek v dome smútku, prečo? lebo
dom smútku sa využíva na dôstojnú rozlúčku s
milovaným človekom a aj taká maličkosť ako sú
nové stoličky, zmení vzhľad interiéru, ktorý dodá
tomuto pietnemu miestu vyššiu dôstojnosť.
- vysporiadanie pozemkov, prečo? lebo obec má
záujem sceliť pozemky a do budúcna ich vhodne
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využiť v prospech všetkých.
- oprava a budovanie obecných komunikácií,
prečo? lebo iba udržiavaná obec má šancu
pritiahnuť ďalších nových obyvateľov, ktorí do

i

budúcna budú pre ňu prínosom. Máme záujem
udržať mladé perspektívne rodiny v našej obci.
Ďakujem Vám za rozhovor.
M.Malecová

Informátor OcÚ

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO NRSR V OBCI RUDŇANY V ROKU 2020
Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Spolu

%

1241
591
580
11
580

1426
514
507
7
491

2667
1105
1087
18
1071

100
41,43
98,37
1,68
96,92

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov
Číslo Kandidujúce politické subjekty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU občianska demokracia
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
99 % - občiansky hlas
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská liga
VLASŤ
MOST - HÍD
SMER - sociálna demokracia
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
HLAS ĽUDU

22

Magyar Közösségi Ősszefogás - Maďarská komunitná
spolupatričnosť

23
24
25

Práca slovenského národa
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
Socialisti.sk
Počet platných odovzdaných hlasov

12

4

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
DOBRÁ VOĽBA
Sloboda a Solidarita
SME RODINA
Slovenské Hnutie Obrody
ZA ĽUDÍ
MÁME TOHO DOSŤ !
Hlas pravice - späťvzatie kandidatúry
Slovenská národná strana
Demokratická strana

Počet platných hlasov
Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Spolu
12
3
15
29
21
8
9
11
20
65
42
23
0
1
1
27
13
14
5
3
2
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%
1,40
2,71
1,87
6,07
0,09
2,52
0,47

23
11

16
56

39
67

3,64
6,26

141

71

212

19,79

21

10

31

2,89

1
0
12
0
24
3
107
12
0

0
2
11
0
8
66
72
4
0

1
2
23
0
32
69
179
16
0

0,09
0,19
2,15
0,00
2,99
6,44
16,71
1,49
0,00

2

0

2

0,19

0
118
4
580

0
106
8
491

0
224
12
1071

0,00
20,92
1,12
100,00

Z redakčnej pošty - Vlastníci pôdy bilancovali
V závere mesiaca februára 2020 vlastníci Lesného a pozemkového spoločenstva Zapálenica
Rudňany, pozemkové spoločenstvo, hodnotili výsledky práce orgánov uvedeného pozemkového
spoločenstva za predošlé obdobie.
Pozemkové spoločenstvo hospodári na celkovej výmere 393,695 ha, z ktorej lesné pozemky tvoria
342,66 ha, trávnaté porasty tvoria výmeru 50,106 ha a ostatné plochy sú na výmere 0,9283 ha. Hlavný
príjem tvoria ﬁnančné prostriedky získané odpredajom spracovanej drevnej hmoty. Už pri nástupe
nového vedenia pozemkového spoločenstva sme kládli dôraz na čo najefektívnejší odpredaj a takto
získať ﬁnančné prostriedky potrebné na chod pozemkového spoločenstva a zároveň aj podielnikom
vyplatiť dividendy na základe výmery. Tento cieľ sa nám aj podarilo splniť a zároveň efektívnym
odpredajom drevnej hmoty ušetriť naše lesy aj na ďalšie obdobie. Výrub drevnej hmoty oproti
stanoveným plánom zo strany orgánov štátnej správy sme znížili o 40%.
Veľkým problémom v našej práci je nedovolený výrub drevnej hmoty zo strany neprispôsobivých
osôb v časti Zabijanec a Pätoraká . S veľkým očakávaním je pre naše pozemkové spoločenstvo prísľub,
že polícia bude vybavená technickým prostriedkom ,, drónom,, ktorým bude monitorovaný pohyb osôb
v našom pozemkovom spoločenstve.
V závere zhromaždenia si vlastníci tajným hlasovaním zvolili výbor a dozornú radu na ďalšie 5 ročné
obdobie. Okrem úlohy čo najvhodnejšieho odpredaja dreva sme sa rozhodli zvýšiť podiel na úseku
zalesňovania a inej pestebnej činnosti.
Dovolím si touto cestou poďakovať vlastníkom za prejavenú dôveru a občanom, ktorí nám v našej
práci sú nápomocní pri zveľaďovaní našich lesov, ktoré chceme uchovať aj pre naše deti .
Predseda pozemkového spoločenstva: JUDr.Vladislav Chroust

Z našich škôl
Materská škola, Zimné
Február v našej MŠ
Deti z našej MŠ boli aj tento školský rok na
vychádzke neďaleko nášho lesíka nakŕmiť lesné
zvieratá. Tentoraz boli deti milo prekvapené, keď
po naplnení kŕmitka mali možnosť vidieť srnky
ako si pochutnávajú na potrave, ktorú im
priniesli.
Aj krátka chvíľka prežitá pri potôčiku,
ktorého vlnky odnášajú Morenu do neznáma
zanechá v deťoch milú spomienku na symbolickú
rozlúčku so zimou, realizovanou dňa 18. 2. 2020.
Ale najveselšie prežívajú deti karneval, kde sa
predviedli v maske zhotovenej doma v spolupráci
s rodičmi. Okrem tanca mali možnosť predviesť
svoje schopnosti a zručnosti v súťažiach.

Deti sú vynaliezavé, ak majú správnu motiváciu.
Ak sa akcia vydarí, deti sú šťastné, rodičia
spokojní a my máme dobrý pocit so spoločne
stráveného a pekne prežitého odpoludnia.
Deti a kolektív MŠ – RY č. 89, Bc. Adela Jendreková

Materská škola, MŠ 5RPII
Hudobný koncert v MŠ 5RP II
29. 1. 2020 našu MŠ navštívili bývalé
absolventky MŠ Janka a LilianaHorváthové.Tieto
dievčatá 2x do týždňa navštevujú Základnú
umeleckú školu v Spišskej Novej Vsi, odbor
hudobný a hra na elektrický keybord. Dievčatá
nám predviedli ako trénovaním rozvíjajú svoj
talent, ktorý preukazovali spevom a tancom už v
MŠ. Od 3 rokov ich rodičia pravidelne vozili zo
vzdialeného Oľša do našej MŠ v Rudňanoch,
ktorú reprezentovali svojimi vystúpeniami v
speve a tanci.Tentokrát nám zaspievali piesne
rôznych hudobných žánrov v rôznych jazykoch
(slovenskom, maďarskom, arabskom). Janka nám
zahrala na keyboarde moderné, ľudové ale i
krásne komorné piesne. Týmto článkom chcem
poukázať nielen na talent rómskych dievčat, ale aj
na postoj ich rodičov, ktorí svedomite pristupujú k
výchove svojich detí a pomáhajú pri rozvíjaní ich
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talentu.Prajeme si, aby všetky deti mali rodičov,
ktorým záleží na svojich deťoch. Ďakujeme
rodičom Janke a Gustávovi Horváthovým za
doterajšiu spoluprácu. Navždy nám vaše dievčatá
ostanú v našich srdciach a dúfam, že sa k nám ešte
niekedy vrátia s novým programom. Dievčatá,
držíme Vám prsty, nech z vás vyrastú
HVIEZDY.

„Hladné vtáčky nakŕmime, potešia sa hlavne v
zime. Dni sú krátke, noci chladné, jedlo vtáčkom
dobre padne.“
Aj my sa podieľame na edukácii detí a
pôsobíme na ich celostný rozvoj, okrem iného
prispievame k tvorbe základov prírodovednej
gramotnosti. Deti vedieme ku kladnému vzťahu k
prírode a poskytujemeim čo najviac podnetov pre
skúmanie a bádanie sveta, ktorý ich obklopuje.
Pomáhame im, aby si vytvorili svoj názor ako
funguje svet, aj ako sa majú správať zodpovedne.
Aj preto sme spolu s deťmi vyrobili kŕmidlo pre
vtáčiky a v tuhých mrazoch prikrmujeme
operence. Týmto chceme rozvíjať enviromentálnu
gramotnosť, ktorá je súčasťou nášho Školského
vzdelávacieho programu a utvrdzovať si poznatky
o prikrmovaní vtákov v zime. Čím teda vtáčence
nekŕmime? Neponúkame im zostatky našich jedál
– soľ aj korenie sú pre ne jed. Nebezpečný môže
byť aj chlieb a staršie zostatky jedál, ktoré môžu
obsahovať baktérie a plesne – tie im spôsobujú
črevné problémy. Hneď ako prichádza jar a
vtáctvo začína spievať, dni sa predlžujú, sneh sa
roztopí, prestávame kŕmidlá dopĺňať.
Za kolektív MŠ 5RP II, Mgr. Valéria Hozzová
Bábkové divadlo Slniečko
Dňa 19.02.2020 našu Materskú školu 5RPII
Rudňany navštívilo bábkové divadlo Slniečko z
Piešťan. Bábkové predstavenie “Malí huncúti”
bolo o pravidlách, poslúchaní, hygiene a
hračkách. Svieže, vtipné a poučné predstavenie
bolo oživené pesničkami a deti aktívne vtiahlo do
6

deja tohto predstavenia. Deti tlieskali, spievali,
tancovali a dozvedeli sa veľa zaujímavých
informácii. Deťom sa divadielko veľmi páčilo a
domov odchádzali s usmiatymi tváričkami.

Fašiangový karneval v materskej škole
Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti, plné
zábav a hudby. Pre deti sme pripravili veselý
týždeň fašiangových aktivít. Formou prezentácie
a rozhovoru si deti osvojili fašiangové zvyky,
vyrábali papierové masky, pripravovali výzdobu,
spievali, recitovali, tancovali, zdobili priestory
materskej školy a veľmi sa tešili na tento
očakávaný deň. Kúzelný deň 25. február 2020 sa
naša materská škola 5RPII Rudňany premenila na
pestrofarebnú miestnosť plnú rozprávkových
postavičiek. Všetci sa radovali, boli šťastní a
veselí, veď bol to predsa fašiangový karneval.
Detský karneval prebehol vo veselej nálade, o
ktorú sa postarali pani učiteľky, ktoré s deťmi
pripravili veselé tanečné improvizácie, hry a
súťaže. Všetky deti boli odmenené sladkosťami.
Pani kuchárka zabezpečila deťom pitný režim a
chutné šišky. Bol to deň plný radosti, spokojnosti a
dobrej nálady, a preto fašiangové tradície v
materskej škole zachováme naďalej.
Edita Jendrálová, MŠ 5RPII Rudňany
Základná škola
Február sa v základnej škole niesol v znamení
súťaží, športových aktivít, divadelných
predstavení, prednášok a samozrejme nechýbali
ani pravé fašiangové karnevaly.
Dňa 5.2. 2020 nás navštívilo Bábkové divadlo
spod Spišského hradu s divadelným predstavením
Dračie pytačky, ktorého autorkou je Iva Liptáková
a zúčastnili sa ho žiaci I. stupňa. Žiaci sa
prostredníctvom divadla učili ako prekonať
strach, prekonať samého seba, postaviť sa proti
tomu, kto ubližuje. Interaktívne bábkové
predstavenie, v ktorom si aj malý bitkár zapamätá,
že UDRIEŤ znamená BOLÍ.
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Oboznámila ich s národným projektom "Týka sa
ma to". Násilie páchané na deťoch nie je
rozprávka. Na svete existuje veľa hrozných vecí,
ale najhoršou je, keď sa dieťa bojí svojho otca,
matky alebo učiteľa...

Nasledujúci deň 6.2.2020 sa konali lyžiarske
preteky v obrovskom slalome v lyžiarskom
stredisku Mlynky-Biele Vody.Našu školu
reprezentovali žiaci:
- Nikolas Neuvirth z 5.A, ktorý získal 3.miesto,
- MatiasNeuvirth zo 7.A, ktorý sa umiestnil na
4.mieste,
- Diana Stanislavová zo 7.A, ktorá skončila na
7.mieste.
Dňa 12.2.2020 sa uskutočnil v spoločenskej
sále Obecného úradu v Rudňanoch karneval,
ktorý pre žiakov a pedagogických zamestnancov
našej školy pripravilo ZRPŠ pod vedením p.
Marty Almášiovej. Po karnevale nasledovala
diskotéka pre žiakov 2.stupňa. Karnevalová
atmosféra pokračovala aj na druhý deň v 1.A.Žiaci
mali celé vyučovanie masky a učil ich roztomilý
ŠAŠO.Viacero karnevalov sa uskutočnilo aj na
elokovanom pracovisku základnej školy.

Dňa 13.2.2020 nás divadelníci spod Spišského
hradu navštívili opäť. Tento raz však s divadelným
predstavením Jáchymko, rozprávkou dvoch
súrodencov Jáchymka a Otolienky, pomocou
ktorej sa mali možnosť staršie deti zorientovať v
životných hodnotách, kde „mať“ znamená viac
ako „byť“.Po divadelnom predstavení sa v rámci
Národného projektu "Podpora ochrany detí pred
násilím" žiakom prihovorila Mgr. Zuzana
Plíhalová - koordinátorka ochrany detí pred
násilím, ÚPSVAR Spišská Nová Ves. Oboznámila

V týždni od 17.2. do 21.2.2020 sa uskutočnil
lyžiarsky a snowboardingový výcvikový kurz v
lyžiarskom stredisku Poráč - Brodok, ktorého sa
zúčastnilo 24 žiakov.

V dňoch 26.2.2020 a 27.2.2020 sa uskutočnili
školské kolá súťaže umeleckého prednesu poézie
a prózy Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci opäť
nesklamali a ukázali, čo dokážu. K recitácií
pristúpili zodpovedne a očarili porotcov.
Recitátori boli rozdelení do troch kategórií, v
ktorých sa najlepšie umiestnili:
1.kategória: POÉZIA
1. Sára Horváthová, 2.A
2. Tamara Bodzionyová, 3.A
3. Daniela Kucajová, 3.A, Dávid Horváth, 2.C
1.kategória: PRÓZA
1. neudelené
3.kategória: POÉZIA
2. Sára Combová, 3.A
1. Dalibor Vadel , 8.A
3. Kamila Dunková, 3.A
2. Soﬁa Stanková, 7.A
2.kategória: POÉZIA
3. Diana Stanislavová,
1. Patrik Drábik, 5.A
7.A, Adrián Meluš, 8.A
2. Vanesa Červeňáková, 6.A
3.kategória: PRÓZA
3. Liliana Polláková, 5.A
1.Martina Mikušová, 9.A
2.kategória: PRÓZA
2. Karin Sokolská, 8.A
1. Rozália Horváthová, 6.A 3.SarahRachelBenčová,
2. Adolfína Horváthová, 6.A
8.A
3. Zuzana Tomašková, 5.A
Mgr. Lucia Bodzionyová
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Spojená škola
Druhý polrok sme začali hneď zhurta, ale aby
žiaci zažili aj niečo iné ako výučbu v laviciach v
priestoroch školy, vybrali sme sa s nimi rovno na
Valentína -14.2.2020 na ﬁlmové predstavenie „
Ľadové kráľovstvo“ 2Frozen do kina Mier v
Spišskej Novej Vsi. Žiaci 1.-4.ročníka v počte 43
netrpezlivo čakali, kedy nastúpia do autobusu a
budú si môcť pozrieť pokračovanie rozprávky
Ľadové kráľovstvo so známymi postavami Anny,
Elsy, Kristofa a snehuliaka Olafa. Akciu
organizačne zabezpečila PaedDr. K. Imrichová ,
poďakovanie patrí aj p. učiteľovi Mgr. V.
Hudačekovi, ktorý zabezpečil autobus na
prepravu žiakov a triednym učiteľom za
bezpečnosť a disciplínu počas akcie.
Január, február sú tradične mesiace chrípkové
a preto naša školská zdravotníčka p. uč. Mgr.
IrenaVaľková zorganizovala dňa 25.2.2020
besedu pre prvákov, tretiakov a štvrtákov s
názvom „ Ako zvíťaziť nad prechladnutím“.
Prevencia a dodržiavanie osobnej hygieny boli
hlavnou témou a obsahom besedy, ktorú viedla
PhDr. Martina Michalec z Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej
Novej Vsi.
V záverečnej časti žiaci zložili sľub dodržiavania
osobnej hygieny. Tento sľub si odniesol každý žiak
na pamiatku, aby im pripomínal, prečo je hygiena
taká dôležitá.
Už dlhoročne sa zapájame do projektu
Recyklohry, kde plníme rôzne zaujímavé úlohy
zamerané na ochranu životného prostredia a
recykláciu rôznych elektronických zariadení,
starých batérií, či mobilov. A práve na mobily sme sa
zamerali v poslednej úlohe. V škole sme
zorganizovali propagačnú akciu, na ktorú sme
vyrobili plagáty, rozprávali o význame recyklovania,
o tom, ako zberom mobilov zabraňujeme
uvoľňovaniu nebezpečných látok do vody a
životného prostredia. Žiak – mobil vyberal od
žiakov a učiteľov staré nefunkčné mobily. Natočili
sme aj krátke propagačné video o zbere mobilov,
ktoré sme premietali aj ostatným žiakom v škole.

Veríme, že pravidelnými environmentálnymi
aktivitami vzbudíme u žiakov záujem o ochranu
nášho životného prostredia.
Koncom februára sme so žiakmi navštívili
našu obecnú knižnicu. Objekt zvonku vyzerá
upravene, čisto, ale keď sme vošli do knižnice,
pochytil ma smútok. Aj keď tam je dosť
zaujímavých titulov, ktoré by mohli čitateľov
pritiahnuť do knižnice, bolo vidieť, že najlepšie
časy má už dávno za sebou. Zadná časť s knihami
je oddelená stoličkami, pretože police sú už
labilné a mohli by niekomu ublížiť. Pani
knihovníčka spomínala na mnoho akcií, ktoré tam
predtým robievala, ako to tam žilo, chodili tam
deti z MŠ, ZŠ , ŠZŠ , aj rodičia, výzdoba bola
prispôsobená sviatkom a ročným obdobiam.
Teraz je knižnica otvorená len v pondelok
poobede, aj to nepravidelne, kedže p. Almášiová
robí v kuchyni na Ocú. Nám však ochotne otvorila
dvere knižnice aj v utorok a deťom prečítala
rozprávku „O troch prasiatkach“. Deti sa pri tom
zahrali, opakovali text po p. knihovníčke. Rozdala
im aj členské preukazy, aby sa v škole naučili, ako
sa vypisujú. Ročne sa dokupujú nové knihy cca
za 300 eur. Škoda, že na stole sme videli v
krabičke len pár preukazov stálych čitateľov.

Skúsme sa zamyslieť, čo by sme s tým mohli
urobiť, ako by sme našej obecnej knižnici mohli
vdýchnuť nový život.
M.Malecová

Z činnosti Komunitného centra 5RPII
Rudňany
Návšteva splnomocnenca vlády
Dňa 6.februára navštívil našu obec na
pozvanie miestnych Rómov splnomocnenec
vlády pre rómske komunity pán Ábel Ravasz
spolu s pánom Jendrálom, koordinátorom pre
sociálnu oblasť a bývanie a pánom Richardom
Kokym, koordinátorom zdravotných osvetárov.
Na obecnom úrade sa stretli so starostom obce
pánom Rastislavom Neuvirthom a zástupcami
miestnych Rómov. Hlavnou témou stretnutia bolo
riešenie bytovej situácie Rómov žijúcich v

8
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závalovom pásme Pätorácke a v lokalite
Zabíjanec. Po odchode z obecného úradu sa v
doprovode starostu obce presunuli do
komunitného centra, kde sa stretli s obyvateľmi
lokality 5RPII a Pätorácke. Pán splnomocnenec
zhodnotil projekty zamerané na pomoc Rómom,
ktoré sa počas jeho pôsobenia podarilo uviesť do
činnosti a v diskusii s obyvateľmi sa dozvedel o
problémoch, ktoré obyvateľov najviac trápia.
Pred odchodom ešte navštívil osadu
Pätorácke,kde sa stretol s miestnymi obyvateľmi.

sme sa veselo zabávali. Naši hostitelia nás
pohostili chutnými šiškami a sladučkým čajom.
Zabavili sme sa pri rôznych súťažiach a veselom
tanci. Ďakujeme pracovníkom materskej školy za
príjemne strávené dopoludnie a veríme, že si to o
rok opäť zopakujeme. Ttiež sa im chceme
poďakovať za pozvanie na divadelné
predstavenie, korého sme sa taktiež vo februári
veľmi radi zúčastnili.
Mgr. D. Pustulková,odborný pracovník
komunitného centra
,

,

Sútaž, sútaž ...

Karneval v predškolskom klube
Dňa 25. februára sme sa s deťmi z
predškolského klubu z komunitného centra
zúčastnili karnevalu v Materskej škole 5RPII
Rudňany. Na karneval nás pozvala pani riaditeľka
spolu s pani učiteľkami a deťmi z materskej školy,
ked nás navštívili začiatkom februára v
komunitnom centre . Pozvanie sme s radosťou
prijali a spolu s deťmi sme si pripravili pekné
masky. Ako spiderman, superman, kovboj,
motýle, líštička, kráľovná, muchotrávka či Ribana

€

Nezabudnite na našu celoročnú súťaž o
„Najkrajšiu amatérsku fotograﬁu
Rudnian“
Preto Vás chceme opakovane upozorniť
na podmienky, ktoré sme už uverejnili v
januárovom čísle Horizontu. Veríme, že tí,
ktorých baví fotografovanie a potulky
rudnianskou prírodou, alebo dedinou, ktorí
radi zachytávajú čaro okamihu sa do súťaže
prihlásia a pošlú maximálne 3 svoje fotograﬁe
na mail obce, alebo priamo osobne odnesú na
Obecný úrad p. B. Slaninovej. V decembri
2020 vyhodnotíme všetky zaslané fotograﬁe a
najlepšie odmeníme vecnými darčekmi.
Tešíme sa na Vašu hojnú účasť, pomôžte nám
ukázať skryté krásy, ale aj tie odvrátené
stránky našej obce.
Redakčná rada

Sadzobník cien

Sadzobník cien platný pre obec RUDŇANY - 2. časť
(návrh ceny podľa § 43 Občianského zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších platných predpisov)
prenájom mini ihriska pri ZŠ
8) Športová činnosť

10,00€/1hod.

za umelé osvetlenie mini ihriska pri ZŠ

2,00€/1hod.

prenájom multifunkčného ihriska v areáli OŠK

2,00€/1hod.

predajná cena za jednu kuka nádobu 110 lit.
evidenčná známka pre psa

1,89 €

kosenie
9) Ostatná činnosť

28,44 €
6,50€/1hod.

Nákladné vozidlo IVECO

Pracovný stroj HIDROMEK

preprava
stojné (za každých začatých 5min)

0,80€/1km
0,90 €

preprava

1,00€/1km

práca

25,00€/
1 motohod.
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ČASŤ B
Prevzaté z Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 5/2019

a) uloženie a odvoz
odpadov

1) Komunálny odpad

na jednu osobu

15,00€/rok

na jednu osobu v hmot. núdzi

10,00€/rok 0,83€/os/mes.

1,25€/mes.

16,42 €/ročne

za chalupu
1 kuka nádoba/1 odvoz

4,20€

1 Avia Wok / 1 odvoz

147,00€

1 Avia Wok / prenájom

203,76€/ročne

b) osoba ,ktorá je na prechodnom pobyte, študuje, pracuje v zahraničí a predloží o
tom úradný doklad má zníženu sadzbu poplatku na 50%
c) obec zníži poplatok
Zimné od súp.č. 176 po súp.č. 186 vrátane
občanom s trvalým alebo
prechodným pobytom v Závistlivec od súp.č. 340 po súp.č. 356 vrátane a súp.č.378 a 387
nižšie uvedených
Stupy od súp.č. 258 po súp.č.280 vrátane
častiach obce Rudňany,
ak o zníženie poplatku Ždiarik od súp.č.363 po súp.č.367 vrátane ,bez poplatku
poplatník obec písomne
Stupy súp.č. 281 bez poplatku
požiada:

Prevzaté z Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 1/2016
a) odvoz smeti a voda na cintoríne-za každé obsadené miesto
za spotr.vody- paušál
b) poplatok pri výstavbe za elekt. energiu -paušál
hrobky,pomníka
za uskladnenie materiálu

1,32€
2,32€
2,65€

do 7 dní

0,16€

nad 7 dní 0,06€/m2/deň

c) za vstup na cintorín motorovým vozidlom/stavebné práce a úprava
6,63€/m2/deň
hrobových miest
dospelí
d) za nové hrobové
miesto
2) Pohrebníctvo

3,31€

hrobka

24,89€

e) za uloženie urny do kolumbária
f) obnova hrobového
miesta po 10 rokoch

g) za použitie domu
smútku:

4,97€

deti

8,29€

dospelí

8,29€

deti

6,63€

kolumbárium

8,29€

použitie domu smútku

4,97€

prepožičanie obradnej miestnosti

1,99€

prepožičanie katafalku

0,33€

za reprodukovanú hudbu

0,66€

za prepožičanie chladiaceho zariadenia na 1
i začatý deň

0,99 €

skutočná spotreba el.energie podľa sadzobníka VEZ za kW

Sadzobník miestnych poplatkov schválený Obecným zastupiteľstvom v Rudňanoch Uznesením
č. 160/2019 zo dňa 16. 12. 2019 platný od 1.1.2020.
Vyhotovila: Cvengrošová Božena
10
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Lacne varene - Dolky abo Talky

Co nám treba: Dva vajca, mleko, kus soli, kus cukru, polohrubu muku, drožde. .Isto še pytace
keľo čeho, no ta tak jak furt od oka.
Jak še to robi:
Na začatek sebe spravime kvasek (kus
cepleho mleka, kuščik cukru a drožde). Do misky
sebe dame vajca, muku, cuker, uščik soli,
vylejeme kvasek a spolu s mlekom urobime
cesto. Cesto nehame kus podkysnuc. Sebe
pripravime panefku na talky (to tota co ma štyri
koleska). Ked už mame talky spravene, ta ich
pomascime s lekvarom a pospajame dva do kopy.
Naj šmakuje!

,

Kam na výlet – Šiklavá skala
Šikľavá skala sa nachádza sa na severnom okraji planiny Galmus, v blízkosti rieky Hornád medzi
obcami Matejovce nad Hornádom a Chrasť nad Hornádom. Táto skala je vysoká až 40 metrov, výška
vodopádu je približne 14 metrov. Zo Šikaľavej skaly v letnom období seká voda, ktorá vytvára síce nie
veľmi výdatný, ale na šírku rozsiahly vodopád. V zime tento vodopád zamŕza a vytvára prekrásny
ľadopád. Vzniká tu tak jeden z najkrajších ľadopádov na Slovensku. Šikľavá skala vytvára pramenisko
nazývané Lesanka, podľa lesnej víly, ktorá je jeho patrónkou. Táto víla sa zjavuje hlavne v noci a keď sa
svojou rukou dotkne tejto vody, tá sa mení na liečivú.
Katarína Duľová
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Kam za kultúrou?
- 14. 3. 2020 o 15:00 OC Forum Poprad pripravil
Chuťovky s Gizkou Oňovou.
- 17. 3. 2020 o 16:00 vás Klub kaktusárov pozýva na
prednášku TILANDSIE a ich pestovanie na
Slovensku do Multifunkčného a energetického
centra v SNV.
- 20. 3. 2020 o 14:00 vás Matica slovenská a Mesto
SNV pozýva na spomienkovú slávnosť spojenú s
kladením vencov pri pamätníku obetiam Malej
vojny v SNV. Tento rok si pripomíname 81. výročie
Malej vojny – bombardovanie mesta maďarským
letectvom.
- 21. 3. 2020 o 18:00 v N CENTRE v SNV (bývalá
reštaurácia Na streche) Mary Bartalos s Adim
uvedie piesne z vlastného repertoáru spojené s
autogramiádou a rozhovormi s poslucháčmi.
- 22. 3. 2020 od 15:00 sa v OC Madaras uskutoční
Deň vody s Ottom Weiterom.
- 24. 3. 2020 o 16:00 sa v Multifunkčnom a
energetickom centre v SNV uskutoční prednáška
Ing. J. Turzáka pod názvom Nerastné bohatstvo
Podkarpatskej Rusi.
- 24. 3. 2020 od 9:00 do 14:00 sa v Spišskom
divadle uskutoční regionálna súťažná prehliadka
detskej dramatickej tvorby Z rozprávky do
rozprávky.
- 24. 3. 2020 o 19:00 Mestské divadlo Levoča
uvedie „Ste medzi nami“ – rôzne pohľady na život
nevidiacich v podaní bratislavského divadla Zrakáč.
- 28. 3. 2020 od 10:00 do 17:00 sa v KD Smižany
uskutoční Zahraj, že mi zahraj - regionálna
prehliadka hudobného folkóru detí.
- 30. 3. 2020 o 19:00 Dom kultúry Poprad uvedie
Talkshow Petra Marcina.
- 30. 3. 2020 o 17:30 vás Únia žien pozýva do
koncertnej sály Reduty v SNV na predveľkonočné
stretnutie rodín pod názvom Veľká noc prichodzi.
- 30. 3. – 31. 3. 2020 o 18:00 Spišské divadlo uvedie
M. Lasicu a M. Kňažka v komédii Na fašírky mi
nesiahaj.
- 31. 3. 2020 o 16:30 sa vo foyer Spišského
osvetového strediska uskutoční vernisáž
celoslovenskej fotograﬁckej súťaže AMFO 2020.
- 2. 4. 2020 od 10:00 do 16:00 sa pred radnicou a vo
zvonici radnice v Levoči uskutoční prezentácia
veľkonočných kraslíc pod názvom Vítame jar
tradične.
- 6. 4. 2020 o 18:00 Mestské divadlo v Levoči
uvedie Jamricha, Turzonovovú, Kocúrikovú, Kovára
v komédii Kvarteto.
- 12. 4. 2020 o 20:00 sa v Kultúrnom dome v
Smižanoch uskutoční Veľkonočná DISCO PÁRTY s
Maﬁa Corner.

- 18. 4. 2020 o 19:00 Mestské divadlo Levoča
uvedie Kollárovcov.
- 13. 4 – 19. 4. 2020 sa na Zimnom štadióne v SNV
uskutočnia Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
hráčov do 18 rokov.
T. Hozzová

Spoločenská rubrika
Narodenie a úmrtie obyvateľov vo februári 2020
9/8

Narodenie
muži

Úmrtie

5/4

z toho

4/1

muži

4/1

ženy

0/0

z toho
ženy

4/4

Stav obyvateľstva k 29.02.2020
spolu

z toho

4701/2844 muži 2356/1399 ženy 2345/1445
Spomienka
„Veľmi je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie
je také aké bolo predtým. Všade okolo chýba tvoj
hlas. Mal si rád život, my teba a ty nás. Spi sladko,
snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri tebe
každý deň.“
Úprimné poďakovanie vyslovujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa
17. februára 2020 rozlúčiť s naším drahým ockom,
dedkom, pradedkom, bratom, svokrom, švagrom a
príbuzným p. Jozefom Slaninom, ktorý nás navždy
opustil 13.2.2020.
Ďakujeme za kvetinové dary, za prejavy sústrasti a za
teplé ľudské slová, ktorými ste sa snažili zmierniť
náš žiaľ.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme vdp. farárovi
Macalovi, p. Szentkeresztymu, miništrantom, p.
Kandráčovej, p. Stanislavovej a p. Bodzionymu.
Synovia a dcéry s rodinami.

Podakovanie
„Boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko
lásky, dotĺklo navždy. No v tých našich ostáva.“
Z úprimného srdca ďakujeme za vyjadrenú sústrasť
a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli dňa
27.2.2020 rozlúčiť s našim drahým otcom,
svokrom, starým otcom, bratom, ujom, príbuzným
a známym p. Ondrejom Kandráčom.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme vdp. Marcelovi
Macalovi, zástupcovi starostu obce Mgr. Lukášovi
Bodzionymu, Mgr. Jánovi Szentkeresztymu,
pracovníkom obecného úradu, správcovi cintorína
Karolovi Novotnému, miništrantom a všetkým, ktorí
zdieľali náš smútok.
Smútiaca rodina
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