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Aj kvašno, aj sladko...recept na dlhotrvajúce manželstvo
Prstienoček zlatý ten na ruke mám, celý je
guľatý konca on nemá.
Prstienoček zlatý ten na ruke mám, celý život
našu lásku sprevádza.
Písal sa 12.február 1949, keď mladomanželom Mihokovcom zvonili svadobné zvony.
Ich láska bola pretkávaná nesúhlasom rodičov, ale
i napriek tomu prežila sedemdesiat krásnych,
občas i boľavých rokov. Život mladomanželov
nebol ľahký, ale vždy držali spolu.
Recept na dlhotrvajúce manželstvo teta
Mihoková pozná a začína ním svoje rozprávanie:
„V živoce bulo aj sladko, i kvašno, ale furt sme
trimali spolu a pomerili še. Netreba še hnevac.
Treba sebe odpuščic.“
Pani Alžbeta pochádzala z Markušoviec.
Detstvo nemala vôbec ľahké. Spolu s rodičmi
musela ešte chodiť na panské. Už ako desaťročná
nastúpila do služby v palenčarni v Novoveskej
Hute. So svojim manželom sa spoznala na
zábavách v markušovskej krčme u Mikolaja. Pán
Mihok spomína: „Ona prišla s kamaratkami a ja
som vtedy služil v Ľeskovianoch, ta sme šli s
kamaratami na zabavu do Markušovec. Ona si me
vybrala, bo som znal tancovac a ona rada
tancovala. Mala vecej pytačoch, ale ona scela
mne. A ja som scel ju. Rodiče nam branili, ale i tak
som za ňu hodzil.“
Pri spomienkach na mladosť sa obom tlačia
do očí slzy. Mladý pán Anton dokazoval lásku
svojej vyvolenej aj v časoch, keď musela odísť
slúžiť do Vysokých Tatier. Vybral sa za ňou na
bicykli, aby ju mohol vidieť aspoň na chvíľu. Pri
ich vzťahu platí známa múdrosť – láska aj hory
prenáša – stopercentne.

Manželstvo Mihokovcov môže byť príkladom
pre dnešnú mládež. I napriek vysokému veku a
chorobám, si život jeden bez druhého nevedia
predstaviť. Čiperný ujo Mihok, i keď priznáva, že
mu už dochádzajú sily, srší optimizmom a
príkladne sa stará o svoju manželku Alžbetu. Hoc
do ich života prišli búrky, ťažké časy, choroby,
vždy spolu vydržali a verili, že raz spoza mrakov
vyjde milované slnko. Viera v Boha ich posúvala i
posúva ustavične ďalej.
Svoje krásne výročie oslávili ďakovnou
svätou omšou 13. februára 2019. Odslúžil ju
vdp.Matúš Perignáth u nich doma. Oslavu jubilea
spestrila aj hudobná skupina Rudnianka.
Dňa 26. februára 2019 slávnostne zablahoželal
oslavujúcim manželom aj pán starosta Rastislav
Neuvirth spolu so zástupcom starostu Lukášom
Bodzionym, členmi športovo-kultúrnej komisie
Mariánom Vytykáčom, Jánom Bodnárom a
zástupkyňou pracovníkov obecného úradu Annou
Stanislavovou.
Redakčná rada Horizontu praje oslávencom,
aby aj ďalšie dni života trávili spolu v čo
najlepšom zdraví a vzájomnom porozumení.
Spracovala : L. Bodzionyová

Pán starosta, na slovíčko ...
Vážení občania!
Dňa 25.2.2019 sa konalo 4. zasadnutie OcZ .
Bohatý program bol doplnený ešte o jeden bod, a
to zmluva o odkúpení pozemku pod Kultúrnym
domom a samotnej budovy. Po viac ako
dvojmesačnom jednaní, ktoré som absolvoval s
vlastníkom tejto budovy sa podarilo dohodnúť a
touto zmluvou a vkladom na kataster prešiel
bývalý Kultúrny dom do vlastníctva obce. O
osude tejto budovy rozhodne OcZ na marcovom
zasadnutí, kedy bude schvaľovaný rozpočet na
rok 2019. Chcel by som poďakovať poslancom
,ktorí zahlasovali za túto zmluvu a zároveň sa
urobil dôležitý krok v riešení problematiky nášho
centra obce.
Ďalšími bodmi rokovania bolo schválenie
VZN o čase predaja v obchodoch a v
prevádzkarňach poskytujúcich služby na území
obce, ktoré bude v platnosti od 15.03.2019. Týmto
VZN poslanci odsúhlasili zmenu oproti
súčasnému času predaja.
Dôležitým bodom bolo schválenie smernice
o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv,
prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových
domoch obstaraných s použitím verejných
prostriedkov na účely podpory sociálneho
bývania, kde sa určili podmienky údržby , opravy
a ﬁnancovania nájomných obecných bytov. Touto
smernicou sa nastavil systém hospodárenia s
verejnými ﬁnanciami.
Tak ako na minulom zastupiteľstve sa
schvaľoval zámer prenájmu pozemkov , tak na 4.
zasadnutí väčšina poslancov schválila už
konkrétnu nájomnú zmluvu , ktorá zabezpečí
výber za nájom a súčasne aj poplatok za TKO na
pozemkoch obce, ktoré sa nachádzajú v lokalitách
obostavaných nehnuteľnosťami obyvateľov
rómskej komunity. Myslím, že každý si je vedomý
situácie v týchto častiach obce a obec musí
reagovať na výšku vynaložených ﬁnancií na
odstránenie komunálneho odpadu. Zároveň obec
zlepší podmienky prístupom k pitnej vode a
zabezpečí do týchto lokalít veľkoobjemové
kontajnery.
Poslanci sa ďalej venovali návrhu rozpočtu
na rok 2019 a diskutovali o jednotlivých
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položkách bežných a kapitálových výdavkov pre
tento rok.
Ako ste si mohli všimnúť zmenili sme
vydavateľa a graﬁka nášho mesačníka.
Schválením zmluvy s ﬁrmou ACE-media,
zastúpenou p. Ľubošom Hladtom má Horizont
novú podobu v plnofarebnom prevedení.
Ďalej sa poslancom predstavili výzvy do
ktorých sa obec zapojila. Prvou bola výzva na
vybudovanie detského ihriska v areáli MŠ 89 a
druhá bola zameraná na nákup ďalších ôsmych
kamier do našej obce. Verím, že sa nám týmito
projektmi podarí zlepšiť podmienky pre deti MŠ
a v druhom prípade sa zvýši bezpečnosť a ochrana
majetku v našej obci.
Dôležitá informácia pre poslancov bola
hodnota úrovne vytriedeného odpadu v obci za
rok 2018, ktorá je na úrovni 8,32%, čo je žalostne
málo (viď tabuľka na nasledujúcej strane). Touto
cestou chcem požiadať všetkých občanov našej
obce , aby venovali triedeniu odpadov oveľa
väčšiu pozornosť a zodpovedne pristupovali k
tomuto problému, pretože v budúcnosti sa
percento vytriedeného odpadu môže odraziť v
poplatku za TKO. Je pravdou, že sme z hľadiska
separácie odpadu v určitých lokalitách špeciﬁcká
obec, ale vzhľadom na počet obyvateľov je toto
číslo veľmi nízke. Urobme všetko preto a snažme
sa zamedziť tomu , aby v budúcnosti sme museli
pristúpiť k nepopulárnym opatreniam v podobe
zvyšovania poplatkov. Viem si predstaviť lepšie
využitie týchto ﬁnancií v prospech nás všetkých.
Verím, že všetci prispejeme k tomu, aby sa
zlepšila a zvýšila kvalita života v našej obci.
Bc. Rastislav Neuvirth
starosta obce
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Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A
OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1
Tabuľka č.1
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu x (%)

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Položka

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE INÝCH DRUHOV KOMUNÁLNEHO ODPADU NA
SKLÁDKU ODPADOV
Tabuľka č. 2
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

Názov položky/druh komunálneho
odpadu

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

Drobný stavebný odpad (20 03 08)

7

7

8

2

Zemina a kamenivo (20 02 02)

3

5

7

3

Iné druhy komunálneho odpadu
nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto
tabuľky a v tabuľke č. 1

17

18

19

Iné druhy komunálneho odpadu
nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto
tabuľky a v tabuľke č. 1 –
nebezpečný odpad

35

38

40

Položka

i

Informátor OcÚ

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.02.2019
Uznesenie OcZ č. 16/2019
OcZ schvaľuje program04. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie OcZ č. 17/2019
OcZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Slavomír Sirko, p. Milan Šarík
Uznesenie OcZ č. 18/2019
OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnice Mgr. Lukáša Bodzionyho, p. Helenu Dunkovú
Uznesenie OcZ č. 19/2019
OcZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti č. 01/2019/OcZ
Horizont 2 / 2019
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Uznesenie OcZ č. 20/2019
OcZ berie na vedomie správu o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií za rok 2018
Uznesenie OcZ č. 21/2019
OcZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 10/2007 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania na území obce Rudňany
Uznesenie OcZ č. 22/2019
OcZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a v
prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Rudňany
Uznesenie OcZ č. 23/2019
OcZ schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Rudňanoch
Uznesenie OcZ č. 24/2019
OcZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obce Rudňany
Uznesenie OcZ č. 25/2019
OcZ schvaľuje Smernicu č. 1/2019 pre odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch,
slávnostiach a spoločenských podujatiach v obci Rudňany
Uznesenie OcZ č. 26/2019
OcZ schvaľuje Smernicu č. 2/2019 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby
nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory
sociálneho bývania v obci Rudňany
Uznesenie OcZ č. 27/2019
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.
Prenájom sa uskutočňuje z titulu osobitného zreteľa, nakoľko ide o parcely, ktoré sa nachádzajú v
lokalite obostavanej nehnuteľnosťami obyvateľov rómskej komunity.
Uznesenie OcZ č. 28/2019
OcZ berie na vedomie Správu o čerpaní poskytnutých dotácií z rozpočtu obce za rok 2018
Uznesenie OcZ č. 29/2019
OcZ schvaľuje Zmluvu o dodávke mesačníka „Horizont“ uzatvorenú medzi objednávateľom obcou
Rudňany a dodávateľom Ing. Ľuboš Hladt – ACE media, Rudňany 331
Uznesenie OcZ č. 30/2019
OcZ berie na vedomie zápis z verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytového priestoru v časti obce
Zimné
Uznesenie OcZ č. 31/2019
OcZ schvaľuje Zmluvu o nájme nebytových priestorov v časti obce Zimné s. č. 95 uzatvorenú medzi
obcou Rudňany a p. Martinou Tekáčovou, Rudňany s. č. 190
Uznesenie OcZ č. 32/2019
OcZ berie na vedomie zápis z verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytového priestoru v časti obce
Zimná dolina
Uznesenie OcZ č. 33/2019
OcZ schvaľuje Zmluvu o nájme nebytových priestorov v časti obce Zimná dolina s. č. 125 uzatvorenú
medzi obcou Rudňany a p. Erikom Stanislavom, Rudňany s. č. 125
Uznesenie OcZ č. 34/2019
OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa konkrétnym vlastníkom
za stanovenú kúpnu cenu.
Uznesenie OcZ č. 35/2019
OcZ schvaľuje spoluﬁnancovanie vo výške 5 % t.j. 685,20 € za účelom povinného spoluﬁnancovania
4
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pri zapojení sa do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja
športu na rok 2019 – dotačný program č. 2 výstavba detských ihrísk
Uznesenie OcZ č. 36/2019
OcZ schvaľuje spoluﬁnancovanie vo výške 20 % t.j. 3 335 € (max. 66 000) za účelom povinného
spoluﬁnancovania pri zapojení sa do výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ﬁnancovanie projektov v oblasti
prevencie kriminality pre rok 2019
Uznesenie OcZ č. 37/2019
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu s. č. 80/18 p. Matúša Lenarta
Uznesenie OcZ č. 38/2019
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 3-izbového bytu s. č. 245/20 p. Mateja Servátku
Uznesenie OcZ č. 39/2019
OcZ schvaľuje Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je kúpa parcely číslo KN-C 741 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1564 m2, dom kultúrna budova, súpisné číslo 69, postavená na parcele č. 741 a
nádvoria v kat. území Rudňany uzatvorenú medzi predávajúcim Ing. Slavomírom Turčinom a obcou
Rudňany za kúpnu cenu 25 000 €
Uznesenie OcZ č. 40/2019
OcZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod č. 6 – Prerokovanie Kúpnej zmluvy

Z našich škôl
Základná škola
• Dňa 6.februára 2019 sa uskutočnila recitačná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov
Kubín. Recitátori sa svojich úloh zhostili zodpovedne a porotcov zaujali svojou schopnosťou pracovať
s hlasom. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií, v ktorých sa najlepšie umiestnili:
I. kategória - poézia:
1. neudelené
2.Tamara Bodzionyová
Katarína Harviščáková
3. Anežka Tulejová
Eduard Pokuta

II. kategória – próza:
1. Diana Stanislavová
2. Rozália Horváthová
3. Adolfína Horváthová

III. kategória - poézia:
1. Ester Horváthová
2. Laura Červeňáková
3. Martina Mikušová
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III. kategória- próza:
1. Vlasta Horváthová
2. Júlia Vadelová
3. Štefánia Orlovská
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Žiačky, ktoré sa umiestnili na prvých miestach, nás budú 15. marca reprezentovať na obvodnom
kole súťaže v Smižanoch.
• 7. februára 2019 sa konali lyžiarske preteky v obrovskom slalome žiakov ZŠ a MŠ.
Organizátorom bola ZŠ s MŠ Mlynky-Biele Vody v spolupráci so SŠÚ Smižany. Našu školu
reprezentovali Dianka Stanislavová, Matias Neuvirth, Nikolas Neuvirth

• Posledný týždeň pred prázdninami (11.- 15.02.2019) sa žiaci našej školy zúčastnili výchovnovzdelávacieho lyžiarskeho výcviku v neďalekom lyžiarskom stredisku Poráč-Brodok. Žiaci boli
rozdelení do dvoch skupín. Jedno z družstiev boli "snowborďáci" a ostatní sa učili a zdokonaľovali v
klasickom lyžovaní.

• V dňoch 11. až 13. februára sa na našej škole
uskutočnila akcia s názvom Valentínska pošta.
Ž i a c i m o h l i p o s l a ť Va l e n t í n k u s v o j m u
kamarátovi, spolužiakovi či učiteľovi. Aktivita u
žiakov vyvolala doslova ošiaľ, pretože obsah
schránky Valentínskej pošty museli zodpovedné
učiteľky aj viackrát za deň vybrať. 14.februára
boli všetky Valentínky doručené ich adresátom.
6

Žiaci prostredníctvom valentínskych listov
poďakovali svojim učiteľom i tetám kuchárkam,
upratovačkám i školníkovi. Mnohé vyznania
chytili adresátov za srdce.
V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo
Valentínske tanečné popoludnie, počas ktorého si
žiaci mohli zasúťažiť i zatancovať, a tak osláviť
sviatok Valentína.
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• V posledný februárový deň si rodičia detí
základnej školy pripravili pre našich žiakov
KARNEVAL. Uskutočnil sa v popoludňajších
hodinách v spoločenskej sále obecného úradu. Pre
deti bolo pripravené občerstvenie a kopec zábavy.
T.Hozzová, L.Bodzionyová

Spojená škola
Zumba maratón
Dňa 5.2.2019 sa v jednej z tried Spojenej
školy v Rudňanoch konal Zumba Maratón pre
žiačky našej školy. V rytme latino piesní si
prezlečené v karnevalových maskách zacvičili a
riadne sa zapotili aj spolu s organizátorkou akcie
Mgr. Zinou Čislákovou. Éterom sa niesli známe
skladby ako Waka Waka od Shakiry, Galinda či
Despasito, ktoré priam lákali každého k pohybu. A
tak všetci urobili niečo pre svoje zdravie a v
dobrej nálade sa potom rozišli domov.
Pedagogickým dozorom a fotografkou – dva v
jednom bola p. učiteľka Mgr. Irenka Vaľková.
Tešíme sa na ďalší ročník Zumba maratónu.
Mgr. Zina Čisláková

Materská škola, Zimné
OZNAM
Riaditeľka Materskej školy Rudňany č.89
oznamuje, že zápis detí do materskej školy na
školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne
od: 30.04.2019 do 31.05.2019 v priestoroch
MŠ v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. v
pracovných dňoch.
K zápisu je potrebné predložiť :
1.Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej
školy. (tlačivo žiadosti si môžete vyzdvihnúť
aj v MŠ)
2.Potvrdenie od lekára o zdravotnej
spôsobilosti.
3.Rodný list dieťaťa (k overeniu údajov)
Bez lekárskeho potvrdenia nebude žiadosť
o prijatie do materskej školy akceptovaná.
Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ budú
zverejnené na web. sídle obce v kapitole
školstvo. (aktualizované v mesiaci apríl
2019).
Nováková Zlatica, riad. školy
Materská škola 5 RPII
Karneval v Materskej škole 5RPII Rudňany
„Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna
správa: jak každý rok v tomto čase, fašiangy tu
máme zase“.
No akéže by to boli fašiangy bez poriadnej
fašiangovej zábavy? Preto sa učiteľky z Materskej
školy 5RPII Ry rozhodli ukončiť toto najveselšie
obdobie roka svojim tradičným fašiangovým
karnevalom pre deti. Karnevalom sme žili celý
týždeň. Učiteľky s deťmi pripravili program z
básničiek a pesničiek, zároveň zhotovovali rôzne
škrabošky, ozdoby a premenili triedy na
rozprávkové, vyzdobené pestrofarebnými
girlandami, balónmi, ktoré u detí vzbudzovali
čoraz väčšiu radosť z prichádzajúceho dňa.
Otázok typu: „…koľko sa ešte musíme vyspať a
bude karneval…?“, alebo „…aká budeš
maska…?“ bolo nespočetné množstvo. Až
konečne prišiel deň 26. február, keď sa celá
materská škola premenila na rozprávkovú krajinu,
v ktorej sa stretli takmer všetky rozprávkové
bytosti – princezničky, králi, kráľovné,
čarodejníci, ježibaby, batmani, upíri, ale i
zvieratká – lienka, zajačik, drak, tiger a iné.
Škôlka ožila vravou a veselou hudbou. Bola to
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riadna zábava. Masky sa hrali, súťažili, spievali,
tancovali a hodovali spolu s učiteľkami. Verte, že
tancovať v maskách nebolo vôbec jednoduché,
veď karneval je v škôlke sviatok veľkých, malých
detí. Všetky masky skáču dokola. Zatancuj si s
nami, veď čas rýchlo letí, o rok na nás znova
zavolá. A keďže každé jedno dieťa bolo jedinečné
a úžasné, preto i každé zvíťazilo. Odmenou bol
darček v podobe sladkej maškrty a balónika. Veru,
bol to vydarený a veselý karneval. Vďaka patrí
všetkým pedagogickým zamestnancom a
rodičom, ktorí sa pričinili o vytvorenie príjemnej
fašiangovej atmosféry našim deťom.
No a takto sme boli všetci zamaskovaní…

Edita Jendrálová, MŠ 5RPII Ry
NP PRIM v MŠ 5RPII
Od 1.11.2018 sa v MŠ 5RPII realizuje projekt
NP PRIM. NP PRIM – táto skratka znamená
Národný projekt Podpora predprimárneho
vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych
komunít. Tento národný projekt prináša do
materských škôl asistentov učiteľa a odborných
z a m e s t n a n c o v. T í t o s p o l u s o s t a t n ý m i
zamestnancami MŠ vytvárajú inkluzívne tímy a
zavádzajú systematické opatrenia pre zvýšenú
inkluzivitu v zapojených MŠ.
Hlavným cieľom projektu je vytváraním
inkluzívneho prostredia v MŠ. Prostredníctvom
práce s rodinou zvýšiť počet detí z
marginalizovaných komunít, predovšetkým
Rómov, ktoré navštevujú MŠ a tým zabezpečiť
8

zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov
týchto komunít, ako jeden z nástrojov sociálnoekonomickej integrácie.
Hlavnou témou činnosti špeciálneho
pedagóga je depistáž a stimulačný program.
Depistáž je mapovanie špeciﬁckých oblasti
vývinu detí v prostredí MŠ zachytávajúce
čiastkové oslabené oblasti vývinu, ktoré je vhodné
pred nástupom do školy ešte rozvíjať. Depistážne
vyšetrenie sa spravidla realizuje u deti v
poslednom, prípravnom ročníku materskej školy s
cieľom zmapovať ich aktuálnu úroveň
kognitívnych schopností a zručnosti a tým včas
identiﬁkovať deti, ktoré vykazujú znaky
rizikového vývinu z hľadiska ich očakávaného
zaškolenia.
Včasná identiﬁkácia týchto deti napomôže k
optimalizácii, k zaškoleniu a tak zníži riziko
odkladu povinnej školskej dochádzky. Pomocou
tohto stimulačného programu adekvátne
pripravíme deti na nástup do školy a na zvládnutie
nárokov kladených v podmienkach základných
školách.
Pedagogický asistent napomáha pri utváraní
rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní detí,
na prekonávaní, informačných, jazykových,
zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
Mgr. Zdenka Tkáčová
špeciálny pedagóg
Prevencia proti chrípke v MŠ 5RPII
Dňa 20.02.2019 sa v MŠ 5RPII v spolupráci s
organizáciou Zdravé regióny v zastúpení
Kvetoslavy Berkyovej zorganizovala osvetová
prednáška pre deti, na tému prevencia proti
chrípke. Nakoľko začiatkom roka 2019 sa musela
prevádzka MŠ 5RPII zatvoriť práve z dôvodu
veľkého výskytu chorobnosti detí, bola táto
prednáška ako prevencia žiaduca. Chrípka je často
krát považovaná za banálne ochorenie. Však
počas chrípkovej sezóny sú práve deti tou citlivou
skupinou, ktorá ochorie zväčša najčastejšie. Deti
tak dostali rôzne odporúčania, ako sa preventívne
proti chrípke brániť. Mohli sa tak dozvedieť, že
majú dbať na zvýšenú hygienu, hlavne časté a
dôkladné umývanie rúk. Prijímať bohatú a
rozmanitú stravu, jesť predovšetkým ovocie a
zeleninu, pre zvýšený príjem vitamínu C a mnohé
ďalšie prínosné rady.
Bc. Matej Gurčík
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Marec v skratke
Marec je mesiac, ku ktorému neoddeliteľne
patria ženy a učitelia , kedže práve v tomto
mesiaci oslavujú svoj sviatok. Dnes Vám chceme
milé ženy a učitelia k týmto sviatkom
poblahoželať tak trochu netradične,
prostredníctvom výrokov, básní a kresieb našich
detí z MŠ a zo základných škôl.
8. marec MDŽ nie je prežitok, je to sviatok
všetkých žien. Preto milé ženičky venujeme Vám
tieto básničky.
Žena
Žena je ako dar z neba.
Chrániť a vážiť si ju treba.
Ženy sú milé a chápavé bytosti,
no treba ich poslúchať....
inak vám zlámu kosti.
Ženy máme vás radi, aj keď to často
nedokazujeme.
Ale niekde v hĺbke duše
vás naozaj milujeme.
Viem, že nikto z mužov by nechcel ostať sám,
každý jeden by chcel
svoje srdce venovať vám.
Dalibor Vadel, 7.A

Ženu si vážim preto, lebo:
ź Sa o mňa stará, rešpektuje ma, varí, robí pre mňa
to najdôležitejšie – od ženy sme všetci chlapi – a
preto si vás ženy vážime L.D.
ź Keby ženy nemali deti by sme nežili, muž by
porod neprežil P.D.
ź Lebo ženy dávajú lásku a deti. A aj keď sú ženy
nedobre, musíme si ich vážiť. Keby ženy neboli
na sveti, nebolo by sa o nás nikto starať a kto by
nás nakrmiť??? V.T.

28. marec Deň učiteľov
,, Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a
žiaci viac pochopili.ˮ
J.A.Komenský
ANKETA ...
Po citáte J.A.Komenského uverejňujeme aj „
citáty“ našich detí, od najmenších, až po
dorastencov ako odpovedali na našu otázku :
Aká má byť podľa teba ideálna učiteľka/
učiteľ?
Deti z MŠ:
- slušná, má mať krátke vlasy a klopkačky,
- aby mala dlhé blond vlasy po kolená
Deti zo ZŠ:
• Mal by byť v uniforme a na sako mať štítok s
menom. Nemal by dávať deťom veľa písať.
Učiteľka by mala byť pekná, strednej postavy,
blondínka so zelenými očami. Mala by nosiť
blúzku a krátku sukňu. Mala by sa vedieť s nami
porozprávať. Miesto 5 by dávala 1 a hlavne, aby k
nám bola skvelá. L.D.
• Každý učiteľ je podľa mňa v niečom dobrý.
Niektorí sú prísnejší, milší, srandovnejší,
ukecaní. No každý jeden z nich chce pre nás len to
najlepšie. Niekedy o tom ani nevieme. Venujú sa
nám viac ako vlastným deťom. Pripravujú si pre
nás veci možno aj do polnoci, také aktivity, len
aby nás zaujali. Učitelia sú časom ako rodina,
preto si ich musíme vážiť. M.M.
• Nekričí, nedáva domáce, nechá nám voľné
hodiny, nechá nás ísť domov. J.B.
• Správny učiteľ je podľa mňa niekto, kto je
zároveň prísny, ale vie ako vytvoriť príjemnú
atmosféru. Dodržiava pravidlá, má výrazný hlas,
ktorý zaujme študentov tak, aby počúvali. Nemá
písať veľa poznámok, ktoré nám budú nanič, ale
dokáže všetko podstatné, aby to bolo čo
najstručnejšie a aby to bolo pre nás to najlepšie.
V.K.
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Zo športu
17.2.2019
Zápas A-mužstva v Krajskej futbalovej lige
6.kolo:
OŠK Rudňany - TJ FC Kluknava 6:0 (3:0)
Góly: Zelenický, Sirko, Bdžoch, Regec, Lipták,
Jarabek.
Zostava OŠK: Tokoly - Rychnavský, Compel (C),
Guballa, Bolcár - Regec, Sirko, Gurčík Zelenický, Bdžoch, Lipták.
Striedali: Pižem(FK Olcnava), Sabol, Mrovčák
O., Jarabek.

polčasu súpera aj zatlačiť. Vytvorili sme si ďalšie
šance, ktoré sme už však nevyužili. V druhom
polčase to už z našej strany nebolo dobre, neboli
sme presni v herných činnostiach. Súper sa lepšie
pohyboval a diktoval tempo hry. Napriek tomu
sme boli schopní vytvoriť si tri výborne
prečíslenia 2:1, ktoré sme však trestuhodne
vyriešili zle. Jednoducho už na takejto úrovni
musia byt zakončené gólovo. Súper vyhral
zaslúžene.
Naše A-mužstvo sa v premiérovom ročníku
Krajskej futbalovej lige skupiny SNV, umiestnilo
na 3.mieste. So skóre 16:10, (6 zápasov - 3 výhry,
2 remízy, 1 prehra).
Strelci: 4 góly Lipták, 3 góly Bdžoch, 2 góly
Sirko, Jarabek, Regec, 1 gól Mrovčák O.,
Zelenický, Mikuš J.
Krajská futbalová liga - skupina Spišská Nová Ves
Klub

tréner Mgr. Radoslav Sirko: Do zápasu sme
nevstúpili ideálne. Chýbal nám prvých 15 minút
lepši pohyb, dôraz v osobných súbojoch a aktivita.
Pôsobili sme trochu pasívne a chaoticky, čo sa
však potom zmenilo a následne sme začali v
zápase dominovať po všetkých stránkach.
Výsledkom čoho bolo 6 gólov a ďalšie
príležitosti. Súpera sme prakticky pustili do
jedinej šance v závere zápasu a nebol nás nejako
schopný poriadne preveriť v defenzíve.
24.2.2019
Zápas A-mužstva v Krajskej futbalovej lige
7.kolo:
OŠK Rudňany - FK Pokrok SEZ Krompachy 1:4
(1:2)
Gól: Jarabek.
Zostava OŠK: Jarabinec - Rychnavský, Compel
(C), Guballa, Bolcár - Jarabek, Regec, Sirko,
Gurčík - Zelenický, Lipták.
Striedali: Pižem(FK Olcnava), Mrovčák O.
tréner Mgr. Radoslav Sirko: Prvý polčas mal z
našej strany slušnú úroveň. Diktovali sme tempo
hry i keď sme inkasovali rýchlo a hlavne po
zbytočných a naivných chybách, ktorými sme
súperovi doslova darovali dva góly. Napriek tomu
sme dokázali znížiť a hlavne druhu časť prvého
10

B

1. FK POKROK SEZ Krompachy

15

2. FK Olcnava

13

3. OŠK Rudňany

11

4. ŠK Harichovce

9

5. Amatérsky športový klub Maria Huta

9

6. TJ Štart Hrabušice

2

7. TJ Nový Život Kluknava

1

Prípravné zápasy
FK Vysoké Tatry(V.liga-Podt. VsFZ) - OŠK
Rudňany 0:1 (0:0)
Gól: Sirko
TJ Slovan Nálepkovo(V.liga-Podt. VsFZ) - OŠK
Rudňany B 10:1 (5:1)
Gól: Pižem R.

PROGRAM MAREC
A-mužstvo
23.03.2019 15:00 OŠK Rudňany – ŠK Strážske
30.03.2019 15:00 FK Krásnohorské Podhradie –
OŠK Rudňany
Žiaci
30.03.2019 10:30 OŠK Rudňany – OTJ Jamník
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Rozhovor ... Rozhovor ...
V dnešnom rozhovore sme vyspovedali p.
Alfonza Vojtecha Havránka. Je zakladajúcim
členom spolku SPOROFA – Spoločnosti
rozvinutej fantázie, združujúcej neprofesionálnych
výtvarníkov z Bratislavy a okolia. Privítal nás vo
svojej originálnej galérii.
1. Pôsobíte ako profesionálny rezbár?
Nie. Som samouk, je to moja záľuba. Predtým
som vášnivo fotografoval.

Od začiatku sa snažím, aby som nepokazil drevo,
snažím sa vystihnúť kresbu dreva, jeho tvary.
4. Máte nejaké dielo, ktoré je vzácne? Ktoré
máte najradšej?
Nie, všetky diela sú moje deti. Ale mám hlavy
z čierneho duba, ktorý je viac ako 3000 rokov
starý. Pri ťažbe štrku z 50 m hĺbky našli toto
zuhoľnatené drevo.
5. Viete pri pohľade na drevo povedať čo z
neho bude?
Trocha áno, no dokonalú predstavu nie.
Vyjde, čo sa podarí.
6. Nečakali sme, že tu máte takú svoju
súkromnú minigalériu. Je určená len Vám pre
radosť, alebo aj pre radosť iných ľudí?
Nikomu nebránim, aby sa prišiel pozrieť, už
tu aj boli niektorí popozerať. Svoje práce si
vážim a privítam všetkých, ktorí majú o niečo také
skutočný záujem.
Veľmi pekne ďakujeme za milé prijatie a
ochotné odpovede na naše otázky.

2. Ako ste sa dostali k vyrezávaniu a ako dlho
sa tejto záľube venujete?
Pred rokmi mi kamarát ukázal svoju tvorbu, no
nechcel som kopírovať. Vytváral zo samorastov
rôzne výtvory. Mne učarovali ľudské tváre, kedže
mám heslo ,,viac hláv, viac rozumu,“ no a pri
týchto hlavách som ostal. Tejto mojej záľube sa
venujem od roku 2000.
3. Z akého dreva najradšej vyrezávate?
Najčastejšie z dreva aké mám. Ale väčšinou
ide o ovocné drevo - čerešňa, jabloň, slivka, orech.
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Pripravili : K. Duľová, M.Malecová
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Spoločenská rubrika
Stav obyvateľov podľa vekových kategórií k 26.02.2019
Kategórie podľa veku
Počet všetkých obyvateľov
Deti do 18 r./z toho do 15 r.
Muži od 18 do 100 rokov
Ženy od 18 do 100 rokov

Spolu
4583
1915/1664
1323
1345

Mužov
2288
965/840
1323
-

Žien
2295
950/824
1345

Mužov
36
23
906
1323

Žien
35
25
890
1345

Počet obyvateľov od 0 do 18 rokov a ostatní obyvatelia
Vekové kategórie
0 - 6 mesiacov
6 mesiacov – 1 rok
1 rok – 18 rokov
Ostatní

Spolu
71
48
1796
2668

Stav obyvateľstva k 1.2.2019
SPOLU
z toho

muži
ženy

4562/2708 Narodenie január 2019
2279/1328
muži
z toho
2283/1380
ženy

Kam za kultúrou?
- 14.3.2019 o 18.00 v Kultúrnom dome
Smižany uvedú hudobno- tanečné dielo PUĽSu
„Kráčali po nami“ o baníctve na Dolnom Spiši,
ktoré priblíži zábavné i smutné okamihy zo života
baníkov.
- 19.3.2019 uvedie Kino Úsmev v Levoči
Kocúrikovú, Tlučkovú, Oňovú, Brychtovú,
Kufellovú, Vačkovú, Švoňavskú v komédii s
pesničkami o ľuďoch ako ste vy s názvom
„Klimaktérium....a čo?“
- Spišské osvetové stredisko v dňoch 21.2. –
21. 3. 2019 ponúka vernisáž regionálnej výtvarnej
súťaže „Vesmír očami detí 2019“.
- 24.3. 2019 o 16.00 sa v Kine Mier uskutoční
detské predstavenie “Hip, hip, hurá“, v ktorom sa
dozviete ako sa Smejko a Tanculienka spoznali a
skamarátili.
- 8.4. 2019 o 16.30 a 19.00 v Dome kultúry
Mier vystúpia Kandráčovci s programom
Kandráčovci tour – Ďakujeme východ.
- 2 7 . 4 . 2 0 1 9 K u ltú r n y d o m S mižan y
pripravuje komédiu „O láske“, v ktorej Karel

13/12
8/7
5/5

Úmrtie január 2019
muži
z toho
ženy

5/2
0/0
5/2

Roden a Jana Krausová poukáže na vzťah prežitý
v dlhoročnom manželstve.
Pripravila : T. Hozzová
Spomienka
Prázdno tam, kde znel Tvoj hlas, spomienka na
Teba zostáva v nás. Spi sladko, snívaj svoj večný
sen, v spomienkach si pri nás každý deň.
Dňa 19.1.2019 si pripomíname 3.výročie, čo nás
navždy opustil môj milovaný manžel, otec a starý
otec Jozef Gromada.
S láskou spomína manželka Terka, Miroslav a
Miroslava s rodinami.
Horizont vyhlasuje súťaž o najkrajšiu kraslicu
roka 2019. Prihlásiť sa je veľmi jednoduché. Stačí
priniesť svoju vlastnoručne vyrobenú kraslicu na
vrátnicu ZŠ v Rudňanoch p.Dewerovej alebo
p . S l a n i n o v e j n a O c Ú R u d ň a n y. Te r m í n
odovzdania je do 31. marca 2019. Kraslice môžete
zhotovovať rôznymi technikami, fantázii sa
medze nekladú. Na výrobcu tej najkrajšej čaká
pekná odmena.

,
ž
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