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Našim mamám...
Milá mamička, ďakujem Ti za všetko, čo pre
Moja mama je najlepšia mama pod slnkom.
mňa robíš a čo si pre mňa robila až do dnes. Ty si Vždy, keď niekto spomenie slovo mama, tak si
tá, ktorá ma učila robiť prvé krôčiky, ktorá ma hneď spomeniem na ňu a na to, čo pre mňa robí.
učila povedať prvé slová. Som rada, že mám takú Mám ju veľmi rád. Vždy, keď to potrebujem, podá
mamu, ako si ty. Iba ty mi vieš v niektorých mi pomocnú ruku.
veciach pomôcť. Ty si tá, ktorá sa o mňa stará, a Ďakujem za to, že nám vynikajúco varí, za to, že
ktorá má ma rada. Všetkým deťom prajem, aby perie, upratuje a robí všetky domáce práce. Ja
mali takú mamu, ako mám ja. Niekedy sa môžeš viem, že by som jej mal viac pomáhať... Som rád,
na mňa hnevať alebo ja Ti môžem povedať v že ju mám. Som rád, že je moja mama. Robí
hneve niečo zlé, ale moje city k tebe sa nikdy všetko preto, aby som sa mal v živote dobre a za to
nezmenia, pretože navždy
jej ďakujem a vážim si to. Vždy
budeš mojou mamou.
mi nejakým zázrakom vykúzli
Nenachádzam už viac slov, ako
úsmev na tvári. Nedá sa opísať
by som Ti mohla poďakovať,
slovami, ako ju mám rád.
ale viem, že tebe bude ako
Neviem, čo by som tu robil bez
vďaka stačiť len moja láska.
nej. Som rád, že zo mňa
Ešte raz Ti zo srdca ďakujem za
vychováva dobrého človeka.
všetko!
Stále, keď od do mňa bude
potrebovať pomoc, tak jej
L. Č. – 8.A
pomôžem veľmi rád. Aj keď sa
Mami, ďakujem Ti za to, že
niekedy nezhodneme v názore,
si. Ďakujem za život, ktorý si mi
mám ju rád. Ešte raz sa jej
dala. Ďakujem Ti za skvelú
musím poďakovať za to všetko.
starostlivosť, za dobrú
Mami, mám ťa naozaj rád.
výchovu, za pochopenie, za
drobné láskavosti, za sestričku a
D.V.- 7.A
bračeka, ktorých veľmi ľúbim.
Mami, jedine Ty si moje vzácne
Ilustrácia:Veronika Kučmová - 8.A
zlato, ktoré strážim, a ktoré
nikdy za nič nepredám. Ty si moje svetlo aj tma.
Mamičke!
Ty si moje šťastie, ktoré mi spadlo z neba. Ty si
Za tvoju nehu, za tvoju lásku, za noci prebdené,
môj strážny anjel, ktorý ma vo dne i v noci stráži.
za každú vrásku, za stovky rozprávok, objatí a
Viem, že vždy budeš stáť pri mne a ja Ti za to z
bozkov, patrí Ti mamička veľká náruč kvetov.
veľkej duše ďakujem. A to ďakujem nie je
Slová vďaky a lásky povedať Ti chcem, že Ťa
obyčajné, pretože je z najhlbšej hĺbky môjho
mamka veľmi ľúbim a zato všetko Ti ďakujem.
srdca.
S.C.- 2.A
E. H. – 8.A

Pán starosta, na slovíčko ...
Na svojom zasadnutí dňa 25.3.2019 OcZ
schválilo rozpočet obce na roky 2019-2021.
Môžete nám aj občanom povedať, čo vy
pokladáte za hlavné priority obce na rok 2019?
V čase keď som kandidoval spolu s piatimi
poslancami sme si dali niekoľko priorít, ktoré by
sme chceli za štyri roky dosiahnuť. Jedna z
hlavných bolo vysporiadanie kultúrneho domu.
Myslím, že to sa nám podarilo v rekordnom čase
vyriešiť. Momentálne je na rade búranie tejto
budovy, aj keď mne je to úprimne ľúto, že k tomu
došlo. V rozpočte na rok 2019 sú schválené
ﬁnančné prostriedky na rôzne akcie v rámci celej
obce: Asanácia kultúrneho domu, rekonštrukcia
MŠ 89, vybudovanie vlastnej wiﬁ siete (pre
inštitúcie obce), zakúpenie traktora s
príslušenstvom( radlica, posyp, mulčovač na
kosenie ), rekonštrukcia priestorov pred Obecným
úradom( rozšírenie parkovacích miest, oplotenie,
úprava vonkajších priestorov, rekonštrukcia
schodov), vybudovanie chodníka ku zdravotnému
stredisku od strednej zastávky, maľovanie
interiéru Domu smútku, maľovanie interiéru
kostola, rekonštrukcia priestorov Obecného úradu
(elektroinštalácia, maľovanie, vytvorenie miesta
prvého kontaktu), vybudovanie výdajného
automatu pitnej vody v časti Zabíjanec, nákup
pozemkov (z dôvodu prípravy na budovanie
chodníkov v časti Zapálenica, Zdravotné
stredisko), vybudovanie detského ihriska (
spoluúčasť- zapojenie sa do grantu), doplnenie
kamerového systému v obci (zapojenie sa do
grantu), nákup veľkoobjemových kontajnerov a
vybudovanie prístrešku na Hatri ( postupná
realizácia zberného dvora v obci), spoluúčasť pri
výstavbe MŠ v časti Zabíjanec ( schválená
dotácia). To sú akcie, ktoré by sme tento rok chceli
stihnúť. Dôležité je sledovanie výziev týkajúcich
sa kanalizácie. Musíme urgentne riešiť určité časti
obce, kde kanalizácia vôbec nie je, resp. je
momentálne nefunkčná. Nesmieme zabúdať na
kultúru a šport. V lete nás čaká veľká akcia, verím,
že občania budú spokojní.
Videli sme, že v tomto roku nie sú vyčlenené
ﬁnančné prostriedky na opravu budovy č.75 tzv.
Slobodárne, ktorá je vo vlastníctve obce. Môžete
nám povedať, aké sú ďalšie plány s touto
budovou do budúcnosti?
Pri tejto budove bolo viacero alternatív. V mi2

nulosti bol pripravený projekt pre rekonštrukciu
n a b y t o v é p r i e s t o r y, m o m e n t á l n e v
predchádzajúcom zastupiteľstve sa schválilo, aby
sa tento projekt prepracoval na budovu, ktorá
bude slúžiť školstvu. Mala by riešiť kapacitu 400
žiakov. Vieme, že už dnešná kapacita spolu s
elokovaným pracoviskom nepostačuje. Máme
300 žiakov nad kapacitu a elokované pracovisko
beží v dvojzmennej prevádzke. Určite rekonštrukciu nedokážeme zrealizovať z prostriedkov, ktoré
máme k dispozícii. Prebehli prvé jednania s
inštitúciami, ktoré od nás požadujú informácie s
aktuálnym stavom. Bude veľmi dôležité zapojiť
sa do výzvy, ktorá by mala v blízkej budúcnosti
vyjsť a získať ﬁnancie na rekonštrukciu, tak ako to
bolo v prípade Materskej škôlky na Zabíjanci.
Všetci sme s radosťou zaregistrovali
pozitívne dianie v okolí bývalého kultúrneho
domu. Zatiaľ sa vypratávala tá kopa odpadu čo
sa tam nazhromaždila, ale veríme že tým to
neskončí. Čo sa bude robiť ďalej?
V čase ,keď píšem tieto riadky tak sa realizuje
vypratanie a sanácia nelegálnych skládok a
vybudovanie stojísk v našej obci. Cez projekt z
eurofondov sme získali cca. 60 000 eur. Jedna z
lokalít, kde sa tento projekt realizoval, bolo aj
okolie Kultúrneho domu. Z tejto časti bolo
vyvezených približne 60 ton odpadu... I to svedčí
o tom, že bol najvyšší čas niečo s touto budovou
začať riešiť. Momentálne je ukončené verejné
obstarávanie na asanáciu resp. búracie práce.
Verím, že 9. mája OcZ schváli zmluvu so
zhotoviteľom tohto verejného obstarávania a
občania, keď budú čítať tieto riadky, budú už
vidieť reálne výsledky búracích prác. Čo bude
následne na tomto mieste, bude témou do
rozpočtu na budúci rok. Našim zámerom je
vytvoriť miesto hodné centra našej obce. Rád by
som oslovil architektov, ktorí nám dokážu poradiť
ako využiť tento priestor.. Plocha pod budovou je
cca. 1700 m2, návrhy očakávame aj od občanov
našej obce.
Mnohé aktivity ste už rozbehli, môžete nám
ich trošku popísať? /spoločenská sála,
autobusové zástavky, kultúrny dom, brigáda 1.
mája, informačné tabule.../
Dokončujeme rekonštrukciu spoločenskej
sály na Ocú. Je tam kompletná výmena
elektroinštalácie, maľovanie, výmena led
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svietidiel ako aj stropných kaziet. V tomto roku
sme chceli pri búraní kultúrneho domu skrášliť aj
námestie. Renováciu autobusových zastávok po
dohode s Baníckym cechom sme poňali vo
farbách baníckej zástavy a postupne aj v rámci
brigády sa snažíme skrášliť celý priestor na
námestí. V obci pribudli nové infotabule s
názvami ulíc. Pribudnú ďalšie. Na každej
zastávke a v Zimnej doline pribudnú nové
trojstranné informačné tabule, kde si budú môcť
občania prečítať aktuality a rôzne informácie
spojené so životom v našej obci. Momentálne sa
upravuje priestor na ,, Hatri“, kde koncom mája
pribudnú 4 veľkoobjemové kontajnery, ktoré
budú pod prístreškom. Začali sme tak upravovať
tento priestor na vybudovanie zberného dvora.
Zakúpil sa štiepkovač na biologický odpad, ktorý
je veľmi dobrým pomocníkom. V budúcnosti sa
počíta s uskladnením štiepky, ktorá by mohla
poslúžiť našim občanom, alebo by sme štiepku
využili pri skrášlení verejných priestranstiev.
Potrebujeme urgentne riešiť triedenie odpadu v
našej obci a myslím si, že týmto krokom
pomôžeme pri zvýšení separovania odpadu. Po
zrealizovaní budeme občanov informovať, ako
zber bude fungovať. Občania si mohli všimnúť aj
úpravy niektorých častí obce, kde donedávna boli
skládky odpadu. Verím, že touto úpravou
zamedzíme znečisťovaniu týchto priestorov.
Spomínal som sanáciu nelegálnych skládok, kde
sme dohromady z obce vypratali 480 tón odpadu.
Ďalšou modernizáciou je vybudovanie vlastnej
internetovej siete pre naše inštitúcie, kde sa ušetria
nemalé ﬁnančné prostriedky a zároveň je to
dôležité z hľadiska zlepšenia prenosu signálu
kamerového systému. Prebieha maľovanie
priestorov ordinácií v Zdravotnom stredisku a
ukončené je maľovanie interiéru nášho kostola,
kde obec prispela dotáciou 8000 eur. Na začiatku
roka sme sa zapojili do dvoch výzievVybudovanie detského ihriska v areáli MŠ 89 a
spomínané doplnenie kamerového systému.
Musím spomenúť opatrenia, ktoré sa schválili na
obecných zastupiteľstvách (vysporiadanie
kultúrneho domu do vlastníctva obce, prenájom
pozemkov a poplatok za TKO v rómskych
osadách, smernice o nakladaní s nájomnými
bytmi, VZN o úprave prevádzkových hodín atď.) .
Od nového roka sme prijali dohromady na
aktivačnú činnosť a menšie obecné služby cca. 75
ľudí, ktorí nám pomocou dvoch rómskych
koordinátorov v dvojzmennej prevádzke
zabezpečujú údržbu a čistotu verejných
priestranstiev. Odkúpili sa pozemky od spolo-

čnosti Bane v likvidácii v časti Zapálenica a
pozemok pri Zdravotnom stredisku, ktoré budú v
budúcnosti slúžiť na vybudovanie chodníkov. Päť
mesiacov nie je až tak dlhá doba, mnohé akcie nás
ešte čakajú, verím,že sa nám podarí ich naplniť.
S príchodom jari prišla aj každoročná jarná
očista obce. Chceli by sme sa opýtať, či to bola 1.
mája len taká jednorazová záležitosť, alebo ešte
usporiadate niečo podobné aj pre širšiu
verejnosť.
Oslovil som organizácie,ktoré pôsobia v našej
obci a som nesmierne rád, že to vyšlo. Chcem
všetkým zúčastneným poďakovať... členovia
S Z Z P, O Š K , B a n í c k e h o c e c h u , D H Z ,
dobrovoľníci ako aj 6 poslanci OcZ. Dohromady
88 ľudí, ktorí si našli čas a chuť niečo pre našu
obec urobiť. Každý kto prišiel, odviedol kus
poctivej roboty a myslím že výsledok vidieť v
každej časti našej obce. Či sa zopakuje... tak to
nechám na občanov, každopádne máme pred
sebou veľkú akciu 7. júla, na ktorú sa budeme
musieť poriadne pripraviť. Určite oslovím ľudí z
organizácií, ako aj občanov a keď bude ochota
budem len rád.
V rozpočte sme pri výdajoch v položke
nakladanie s odpadmi zistili v porovnaní s rokom
2018 dvojnásobné zvýšenie ﬁnančných
prostriedkov /zo 66116 na 144863 eur/. V čom
vidíte hlavný dôvod tohto nárastu?
Dôvodom je schválenie grantu na sanáciu
nelegálnych skládok. V tomto prípade ide iba o
rozpočtové opatrenie, kde musia byť tieto
ﬁnančné prostriedky zaevidované. My uhradíme a
cez eurofondy sa tieto ﬁnancie vrátia do pokladne
obce späť. V skutočnosti sa položka nakladanie s
odpadmi zvýšila oproti minulému roku o cca.9000
eur. Tieto peniaze sa navýšili na uloženie odpadu
(Brantner ) a prenájom kontajnerov , ktoré budú v
obci. Boli taktiež navýšené ﬁnancie na odvoz
odpadu ( jarná očista obce a pod).
Vieme, že sa nedá uskutočniť všetko naraz,
ale niekde treba začať a my veríme, že sa budete
spolu s poslancami snažiť urobiť čo najviac pre
všetkých, ktorí žijú v tejto obci, ktorá je našim
domovom.
Chcem poďakovať poslancom OcZ, ktorí
spoločne rozhodujú v prospech obce a hlavne
musím poďakovať všetkým zamestnancom , ktorí
vykonávajú výbornú prácu priamo v obci resp. na
Obecnom úrade. Verím, že spoločne sa nám bude
dariť napĺňať naše ciele.
Ďakujeme za rozhovor.
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Informátor OcÚ

SADZOBNÍK CIEN (platný pre obec RUDŇANY)
(návrh ceny podľa § 43 Občianského zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších platných predpisov)
ČASŤ A
1) Úsek vodného
hospodárstva
(výška zálohových
platieb je stanovená
ako minimálna)
2) Úsek bytového
hospodárstva

vodné a stočné - obecné byty
3,65 €/na osobu/mesiac
24 b.j., 17 b.j.BZ 29 bj.
3,31 €/na osobu/mesiac
ZS, 2x10 b.j., MŠ č.89-4 bj.
2,65 €/na osobu/mesiac
29 b.j.Rochus
elektrická energia obecné byty (spoloč.priestory-obec.elektromer)
0,33€/mes./domácnosť
obecné byty 5 RP II
1,33€/mes./domácnosť
ostatné byty
dôchodcovia
1,80 €
0,83 €
zamestnanci
a) stravné lístky
3,00 €
ostatní
0,50€/obed
poplatok za rozvoz obedov
schôdzková činnosť pre
organizácie a spoločenstvá
2,00 €
b) schôdzková činnosť a
za každú začatú hodinu
propagácia výrobkov
pre propagáciu výrobkov
20,00 €
/najviac do 4 hod./
c) spoločenské podujatia s možnosťou podávania stravy:
občania obce
cudzí
jubileá do 5 hodín
prenájom spoločenskej
jubileá za každú ďalšiu hod.
miestnosti:
zábavy, plesy
kar, krstiny do 3 hodín
za každú ďalšiu hodinu
domáci
svadobné
hostiny
cudzí
jubileá
d) režijné náklady pri akciách
kar
v spoločenskej sále
krstiny s 1 chodom jedla
krstiny s 2 chodmi jedla
zábavy, plesy
deti
a) zápisné na kalendárny rok
dospelí
svadba

3) Úsek stravovaniaprenájom miestnosti

4) Obecná knižnica

4

Horizont 4 / 2019

60,00 €
110,00 €
25,00 €
5,00 €
50,00 €
10,00 €
5,00 €
6,50€/osoba
8,50€/osoba
4,00€/osoba
2,00€/osoba
2,00€/osoba
4,00€/osoba
6,50€/osoba
0,33 €
0,49 €

b)zapožičanie knihy alebo časopisu v hodnote pod 1,65 €
0,09 €
c)zapožičanie knihy alebo časopisov v hodnote nad 1,65 €
0,16 €
d) poplatok za náučnú literáturu
0,09 €
a za každý nasledujúci i začatý mesiac
0,16 €
e) poplatok za oneskorené
I. upomienka
0,33 €
vrátenie knihy/časopisu je: (k II. upomienka
4) Obecná knižnica
0,66 €
poplatku je potrebné prirátať
III.
upomienka
0,99 €
poštovné)
IV. upomienka
1,32 €
f) poplatok za stratu knihy-dvojnásobok kupnej ceny knihy, časopisu
g) poplatok za poškodenie knihy, časopisu-podľa rozsahu poškodenia v
rozpätí 30-100 % kúpnej ceny knihy, časopisu
a) vysielanie v miestnom
fyzické osoby
1,65 €
rozhlase :
právnicke osoby
3,31 €
5) Činnosť v kultúre b) pohľadnice
0,16 €
c) inzercia v obecnom časopise - 1 slovo
0,25 €
d) plošná inzercia v obecnom časopise (obrázok max. A6) 0,15 €/1cm2
6) Prenájom
a) na podnikateľské účely
8,29 €/m2
nebytových
b) skladové priestory
8,29 €/m2
priestorov - ročne
c) garáže - Rochus, Stupy
4,97 €/m2
(Uvedené ceny
6,50 €/m2
prenájmu sú stanovené d) Zdr.stredisko RY
ako minimálne)
e) Sl.pošta B.B.
4,32 €/m2
a) formát A4- jednostranný
fyzické osoby
0,10 €
b) formát A4-obojstranný
fyzické osoby
0,20 €
c) formát A3-jenostranný
fyzické osoby
0,20 €
7) Kopírovacie služby
d) formát A3-obojstranný
fyzické osoby
0,40 €
tuzemsko
1,00 €
e) faxovanie - strana
zahraničie
2,00 €
prenájom mini ihriska pri ZŠ
10,00€/1hod.
za umelé osvetlenie mini ihriska pri ZŠ
2,00€/1hod.
8) Športová činnosť
2,00€/1hod.
prenájom multifunkčného ihriska v areáli OŠK
predajná cena za jednu kuka nádobu 110 lit.
28,44 €
evidenčná známka pre psa
1,89 €
kosenie
6,50€/1hod.
preprava
0,80€/1km
9) Ostatná činnosť
Nákladné vozidlo IVECO
stojné (za každých začatých 15min)
0,90 €
preprava
1,00€/1km
Pracovný stroj
25,00€/
práca
HIDROMEK
1 motohod.
Sadzobník miestnych poplatkov schválený Obecným zastupiteľstvom v Rudňanoch Uznesením
č. 20/2018 zo dňa 17. 12. 2018 platný od 1.1.2019. (Druhá časť sadzobníka bude zverejnená v
nasledujúcom čísle mesačníka Horizont)
Vyhotovila: Cvengrošová Božena
Horizont 4 / 2019
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Z našich škôl
Základná škola
Počas marca sa v našej základnej škole
uskutočnilo viacero podujatí. Aktivity boli
zamerané predovšetkým na rozvoj čitateľskej
gramotnosti. Uskutočnili sa súťaže v tvorbe
triednych čitateľských kútikov a vo výrobe
leporela. Všetky zúčastnené triedy preukázali
svojej zdatnosti i kreativitu a veľmi nás prekvapili
svojimi výtvormi.
Výsledky súťaží:
1. ČITATEĽSKÝ KÚTIK
- I. stupeň: 3.D a 1. E.
- II. stupeň:8.A
2. Leporelo
- I. stupeň - HRDINOVIA ROZPRÁVOK
0. – 1. ročník
1. miesto – 1.D,
2. miesto – 0.C,
3. miesto – 1.A, 0.A
2. - 4. ročník
1. miesto – 2.F,
2. miesto – 2.G,
3. miesto – Milan Dunka(3.D), Nora
Horváthová (2.B).
- II. stupeň - Detské knihy Gabriely Futovej
Originálne práce sa podarili žiakom 8.B a 9.A
triedy.

Dňa 26.3.2019 sa uskutočnila beseda so
žiakmi 6.A, 7.A a 8.A na tému: Gambling a
počítačová závislosť pod vedením p. Martiny
Filickej z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi.
Cieľom besedy bolo poukázať na škodlivosť
digitálnych médií a technologického pokroku,
pretože deti, ktoré pravidelne hrajú počítačové
6

hry, o 30% menej čítajú a o 34% sa menej
pripravujú do školy. Už jedna hodina denne, ktorú
strávia hraním hier sa považuje za závislosť!
Marec vystriedal nový mesiac a s ním prišlo
množstvo ďalších zaujímavých podujatí a súťaží.
Žiaci 4.A a 3. A triedy sa pod vedením Mgr.
Filipa Rychnavského a Mgr. Mariána Vytykáča
zúčastnili 21. ročníka futbalového turnaja žiakov
I. stupňa s názvom McDonald´s Cup. Umiestnili
sa na 3. mieste.
Už tradične sa naša škola zapojila do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine a dňa 11. apríla
2019 zostavila hliadku dobrovoľníkov, ktorej sav
našej obci podarilo vyzbierať na podporu boja
proti rakovine 203 eur.
V piatok 12.apríla 2019 sa konala akcia pri
príležitosti Dňa Rómov, ktorej cieľom bolo
zvýšenie povedomia o kultúre Rómov a prevencia

diskriminácie. V úvode si žiačka 9.A pripravila
príhovor o ustanovení 8. apríla ako Medzinárodného dňa Rómov. Svojim spolužiakom
priblížila životy a osobné príbehy Rómov, ktorí
mali slovenský pôvod a preslávili sa vo svete: Ján
Cibuľa a nedávno zosnulá Věra Bíla. V kultúrnom
programe vystúpili hostia - detičky z materskej
školy, naši bývali žiaci-absolventi minuloročnej
9.A a najväčší podiel mali naši súčasní žiaci, ktorí
si pripravili tanečné vystúpenia v rámci
záujmovej krúžkovej činnosti. V druhej časti sa
konala súťaž MISS ROMA. Kandidátky sa museli
predstaviť sedemčlennej porote a vo voľnom
programe zatancovať. Kým sa porotcovia radili,
diváci mali možnosť hlasovať a zvolili si Miss
sympatia. Na záver si všetci zatancovali v rytme
disko.
Dňa 17. 4. 2019 sme si v predstihu pripomenuli
Deň Zem, ktorý sa oslavuje od roku 1970. Vznikol
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ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného
prostredia. Iniciátorom bol environmentálny
aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu,
Gaylord Nelson. Žiaci sa pod vedením učiteľov
zapojili do rôznych aktivít, ktorými si pripomenuli, aká je naša planéta jedinečná a pre nás
dôležitá.

Ľudové piesne zneli chodbami našej
základnej školy koncom mesiaca apríl, kedy si
žiaci v školskom kole súťaže Slávik Slovenska
pripomenuli krásu týchto piesní. Deti zaspievali
mnoho známych ľudoviek a za klavírneho
doprovodu p. učiteľky Grausovej z nich tréma
opadla a podali skvelé výkony. I keď ocenení
mohli byť len niektorí súťažiaci, na každého žiaka
čakala sladká alebo vecná odmena. Sme radi, že aj
takto môžeme našim deťom ukázať kúsok
pokladnice slovenskej histórie, lebo kým bude v
ľuďoch žiť tento poklad, nikdy sa naň
nezabudne...

Výsledky speváckej súťaže:
I.kategória: 2. miesto - Oľga Dunková 3.B
3. miesto - Pavol Kotlár 2.F
Nikola Horváthová 3.D
II.kategória:2.miesto-Sarah-Rachel Benčová 7.A
3. miesto - Karin Sokolská 7.A

Bedmintonový turnaj žiakov ZŠ 1. stupňa
Aj v tomto školskom Spoločný školský úrad
Smižany v spolupráci so ZŠ Komenského ulica 3
v Smižanoch zorganizoval dňa 16.4.2019
bedmintonový turnaj dvojčlenných družstiev
žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ. Súťaž sa konala v
telocvični Základnej školy Komenského ulica v
Smižanoch. Našu školu v tejto súťaži
reprezentovali:
- dievčatá:
1. Katarína Harviščáková
2. Zuzana Tomášková
- chlapci:
1. Timur Kaprál
2. Peter Bjelončík
Obidve družstvá získali vytúžené medaily. V
silnej konkurencii 7 družstiev základných škôl sa
naši chlapci umiestnili na peknom 2. mieste a
dievčatá mali menej športového šťastia a
umiestnili sa na 3. mieste.
Mgr. Miroslava Richtáriková
učiteľka ZŠ – bedmintonový krúžok

Našim športovcom gratulujeme k víťazstvu a
veríme, že sa im bude dariť i v budúcnosti takto
úspešne reprezentovať našu školu.
Spracovali: Mgr. Butvínová, Mgr. Bodzionyová,
Mgr. Hajková, RNDr. Kunstová, Mgr.Sirková
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Spojená škola
Deň Zeme
22. apríl je vyhlásený za Svetový deň Zeme. V
tento deň sa po celom svete konajú aktivity
zamerané v prospech našej planéty. A tak sme aj
my v Spojenej škole realizovali počas celého
mesiaca apríl aktivity, ktorých cieľom bolo
prehĺbiť náš vzťah k šetrnému prístupu k prírode a
nášmu životnému prostrediu. Žiaci si
prostredníctvom edukačných aktivít zopakovali
vedomosti o našej planéte, o recyklovaní a
triedení odpadu. Začali sme už 10.4 2019, kedy
pani učiteľky Mgr. Topoliová a Mgr. Bocková na
1. vyučovaciu hodinu pripravili pracovné listy s
otázkami spojenými s našou zemeguľou a 2.
vyučovaciu hodinu nám pani učiteľky Mgr.
Štocková a Mgr. Čurillová pripravili listy ku dňu
vody. Pripomenuli sme si aká je voda vzácna a
prečo si máme chrániť svoju zem.

A aby sa teória stala realitou, žiaci vyšli von,
pozbierali všetky odpadky v okolí školy. Žiaci
prvého stupňa s húževnatosťou a zanietením
upratali pozemok za školským dvorom, pri
bývalých budovách baníckeho učilišťa a bývalej
jedálne. Vyzbierali 9 plných mechov odpadu.

Žiaci druhého stupňa vypratali pozemok
okolo potoka, poza školský dvor až popod
cintorín. Vyzbieralo sa 10 mechov starých
8

plastových ﬂiaš a iného odpadu. Túto akciu
zastrešovala Mgr. Kamencová ako koordinátor
protidrogovej prevencie.
V ďalšie popoludnie najmladší žiaci sadili
semienka kvetov, ktorými neskôr skrášlia školský
záhon. Samozrejmosťou bola aj starostlivosť o
zajačiky, ktoré pred Veľkou nocou obývali našu
školu. V závere mesiaca sa žiaci opäť stretli, aby
svoju tvorivosť využili pri výrobe „ekotašky“.
Dokázali, že aj nepotrebné tričko nemusí skončiť
v kontajneri, ale dá sa z neho vyrobiť zaujímavá
taška.
p.uč. Kamencová, Bakošová , Zúdorová

Dňa 11.4.2019 sa naši dvaja žiaci zúčastnili
okresného kola v prednese poézie a prózy
„GaňovaTarnava“, na ktorom Zuzka Horváthová
z 2.B triedy obsadila krásne 3. miesto. Zároveň
Patrik Pačan zo 7. B triedy vyhral prvé miesto vo
výtvarnej súťaži, ktorá bola sprievodnou akciou
GaňovejTarnavy. Poďakovanie patrí nielen
žiakom, ale hlavne učiteľom, ktorí ich na tieto
akcie pripravovali – p. Zdenke Hovancovej a
Danke Krestianovej.

Deň Rómov
Deň Rómov pripadá na 8.apríla, ale tohto
roku sme ho oslávili o trochu neskôr – v utorok
16.4.2019, lebo sme chceli deťom pripraviť
prekvapenie v podobe hudobnej skupiny Gipsy
Borákovci. V telocvični SŠ v Rudňanoch
vystúpili najprv žiaci našej školy s rómskou
hymnou „Dželem, dželem drugone dromenca...“
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Tento školský rok sa naša škola zapojila do
dvoch projektov v rámci programu eTwinning:
PlayfulSchool a Big Dragon.

a po krátkej histórii, kde sme sa dozvedeli odkiaľ
vlastne Rómovia pochádzajú, čomu sa venovali,
nám žiaci predviedli to, v čom sú najlepší a to spev
a tanec. Typické rómske temperamentné tance
vystriedali známe rómske piesne v podaní našich
bývalých žiakov zo skupiny Gipsy Borákovci,
ktorí nám ochotne prišli zahrať a zaspievať a veru
rozprúdili žilky v každom z nás. Na záver deti
zamávali na pozdrav vyrobenými rómskymi
vlajkami, ktoré s pani učiteľkami vyrobili na túto
príležitosť. Akcie sa zúčastnili žiaci 1.-5.r. ŠZŠ.
Veríme, že aj na budúci rok oslávime tento
sviatok v takej dobrej nálade.

Do projektov sa zapojili naši najmenší žiaci z
prvého ročníka. Napriek prvotným ťažkostiam,
keďže žiaci nikdy nechodili ani do škôlky, zvládli
aktivity s pomocou pani učiteľky veľmi dobre.
Len čo sme si ukázali prácu našich partnerských
škôl, žiaci sa doslova naštartovali a boli ochotní sa
veľa veci naučiť aj nad rámec ich vtedajších
potrieb. Ako príklad uvediem prácu na
interaktívnej tabuli, prácu s tabletom či základy
kódovania. Spolupráca prebiehala od septembra
do mája s partnerskými školami z Grécka,
Talianska, Bulharska, Portugalska, Turecka,
Poľska, Malty a Španielska.

M.Malecová, Z. Čisláková
eTwinning
e Tw i n n i n g p o n ú k a p l a t f o r m u p r e
pracovníkov v školstve (učiteľov, riaditeľov,
školských knihovníkov a podobne), ktorí pracujú
v škole v jednej z európskych krajín zapojených
do programu a je zameraný na ich vzájomnú
komunikáciu, spoluprácu, prípravu projektov a
zdieľanie zdrojov. Pri realizácii partnerstva škôl
eTwinning získate pocit, že ste členom
najvzrušujúcejšej vzdelávacej komunity v
Európe. Prostredníctvom eTwinning si môžu
učitelia tvoriť svoje vlastné projekty, v rámci
ktorých môžu realizovať činnosti zamerané na
rôzne témy a kľúčové kompetencie tak, že
spolupracujú s jedným alebo viacerými učiteľmi a
ich študentmi. Zdroj: etwinning.sk
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Rozhovor ... Rozhovor ...
Dnes v našej pravidelnej rubrike vyspovedáme
pani Vierku Harviščákovú. Toto milé žieňa sa
venuje krásnej – sladkej záľube a to pečeniu tort.
Kedy ste začali s pečením?
Keď som mala 8 rokov, upiekla som prvé
keksíky podľa receptu z knihy Príručka mladých
svišťov.

A čo Vaša prvá torta...
Keď sa mi narodila dcéra, objednali sme tortu.
Ani chuťovo, ani vzhľadovo nezodpovedala
mojim požiadavkám. Vtedy som si vravela, že
začnem piecť torty sama. Je to už 9 rokov.

10

Viete povedať koľko tort ste už upiekli?
Ak si dobre pamätám, je to viac ako 80 tort.
Pečiete aj na objednávku?
Áno pečiem aj na objednávku. Podľa želania a
zadania zákazníkov. Niekedy sa stane, že je
zákazník nerozhodný, tak to nechá na mňa. A zatiaľ
sa nikto nesťažoval.
Ako Vás v prípade záujmu možno
kontaktovať?
Mám stránku facebook: Vierka Harviščáková
– torty. Je tam aj zopár fotiek tort, ktoré som piekla.

Ďakujeme krásne za rozhovor a želáme Vám
veľa ďalších krásnych – sladkých úspechov.
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K.Duľová, M.Malecová

Naši seniori
Dňa 27.4.2019 zorganizovala naša organizácia zájazd do Poľska – Nového Targu na jarné nákupy.
Zúčastnilo sa ho 49 členov a hoci bolo zamračené počasie, vydržalo nám až do konca nákupov. Každý
si prišiel na svoje a nakúpil čo chcel, hlavne však plno kvetov, aby si skrášlil okná, balkóny a záhrady.
Najbližšie akcie našej organizácie sú :
- 11.5.2019 zábava v Spišskej Novej Vsi – v reštaurácii Tatra, ku dňu matiek, pod vedením okresnej
rady.
- 25.5.2019 opekačka na Brodku spojená s organizáciou Poráč a ostatných organizácií, ktorej sa
dúfame zúčastní čo najviac členov.
- 8.6.2019 pozývame všetkých členov na športové hry spojené s gulášom na ihrisku OŠK Rudňany
Veríme, že sa Vám náš nasledujúci program páči a zúčastníte sa ho v čo najväčšom počte.
Anna Offeritzová
sme napádanie súpera až pred jeho bránu.
Zo športu
Postupne sme začali byť dôraznejší v osobných
súbojoch z čoho pramenila naša herná prevaha. Po
peknej akcii sa súper ujal vedenia, my sme
OŠK - Futbal
našťastie rýchlo odpovedali nádherným gólom zo
U15
7.4.2019 16.kolo: OŠK Teplička - OŠK štandardnej situácie a začali sme si vytvárať
ďalšie príležitosti. Nevyšiel nám však vstup do
RUDŇANY 4:1 (2:1). Gól: 11. Fabiny Matej.
druhého polčasu, kedy sme inkasovali okamžite
13.4.2019 17.kolo: OŠK RUDŇANY - FK Noves po našich niekoľko nasledujúcich chybách a zle
Spišská Nová Ves 0:5 (0:1).
zvládnutej štandardnej situácii. Od tohto
18.4.2019 18.kolo: TJ Štart Hrabušice - OŠK momentu sa v podstate začalo naše dobíjanie
RUDŇANY 4:0 (3:0).
súperovej brány, ktorý sa už viac menej zameral
U19
na pozornú defenzívnu činnosť. Naše gólové
18.4.2019 10.kolo: OŠK Teplička - OŠK príležitosti však ostali nepremenené. Pre nás je
RUDŇANY 2:0 (1:0).
táto prehra krutým výsledkom. Zápas mal však
26.4.2019 11.kolo: OŠK RUDŇANY - OFK veľmi slušnú úroveň kvality, k čomu prispeli
Matejovce nad Hornádom 2:1 (0:0). Góly: 50. svojim výkonom aj hostia.
13.4.2019 21.kolo: OŠK RUDŇANY - OŠK
Tauber, 57. Košík.
Pavlovce nad Uhom 0:6 (0:2).
B-mužstvo
7.4.2019 12.kolo: FK Noves Spišská Nová Ves B - Tréner Mgr. Radoslav Sirko: Veľmi ťažko
OŠK RUDŇANY B 4:3 (3:0). Góly: 76. (pk) hodnotiť zápas z našej strany, nakoľko sme sa ho
doslova len zúčastnili. Bez pohybu, chcenia,
Steiner P. , 82.Antal M.ml., 85. Mikuš.
14.4.2019 13.kolo: OŠK RUDŇANY B - OKŠ nejakého náboja a o kvalite ani nehovoriac.
Spišský Hrušov 2:0 (1:0). Góly: 12. Červeňák, 73. Súperovi stačil k pohodlnému víťazstvu v
podstate len dôraz v osobných súbojoch, pohyb
Stanislav E.
jednoduchý, priamočiary futbal a obrovské
28.4.2019 15.kolo: OŠK Slovinky - OŠK taktické chyby nášho mužstva.
RUDŇANY B 1:4 (0:1). Góly: 24. Stanislav P.,
21.4.2019 22.kolo: FK Kechnec - OŠK
47. 89. Kuffa, 88. Pižem R.
RUDŇANY
3:1 (3:0).
ČK: 69.Steiner Matúš.
Gól - 68. Bdžoch; ŽK - Jarabek
A-mužstvo
Tréner Mgr. Radoslav Sirko:
6.4.2019 20.kolo OŠK RUDŇANY - MFK
Vzhľadom na kvalitu hracej plochy ťažko hovoriť
Sobrance 1:2 (1:1).
o nejakej kvalite hry a futbalovosti celkovo z
Gól: 17. Regec.
oboch strán. V podstate sa hral jednoduchý futbal,
Tréner Mgr. Radoslav Sirko:
často formou nakopávaných lôpt, kde rozhodoval
Úvod zápasu, prvých desať minút, mal súper lepší dôraz a presadenie sa v osobných súbojoch. Z
vstup do zápasu. Bol aktívnejší, dôraznejší, snažil nášho pohľadu môžem zápas bohužiaľ hodnotiť
sa diktovať tempo a držať loptu. My sme však ako totálne rozdielne dva polčasy. Prvý, kde sme
dobre zareagovali, zlepšili sme pohyb, posunuli práve tieto osobné, bežecké a taktické súboje
Horizont 4 / 2019
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úplne nezvládli a súper zaslúžene vyhrával 3:0. A
potom druhý , kde sme po zmene herného systému
dostali v určitých pasážach hry súpera pod tlak a
pri troške šťastia a lepšej efektivite sme mohli
zápas ešte viac zdramatizovať. Jednoducho s
takýmto súperom sa nedá uspieť iba v jednom
dobre zvládnutom polčase.
27.4.2019 23.kolo: OŠK RUDŇANY - TJ
Družstevník Petrovce nad Laborcom 3:1 (1:0).
Góly: 18. Guballa, 61. Bdžoch, 77. Mikuš.
Tréner Mgr. Radoslav Sirko:
Od začiatku zápasu sme chceli hrať aktívne,
súpera tlačiť pred vlastnú šestnástku a vytvárať
sústavy tlak, čo sa nám aj viac menej darilo. Super
sa dostával na našu polovicu ihriska iba
sporadicky, my sme sa však znova trápili v
efektivite a polčas skončil výsledkom iba 1:0. V
druhom sme síce pridali ďalšie dva góly, ale v
závere sme zbytočne inkasovali a zbytočne si
skomplikovali jednoduchý zápas. Hlavne
posledných 20-30 minút už zápas stratil kvalitu
hodnú štvrtej ligy a viac menej sa len dohrával.
OŠK - ENDURO MOTO-CLUB
Prvý pretek Cassovie dopadol výborne. Slavko
Sirko (trieda dorast 50 ccm) v prvej jazde obsadil
krásne 2.miesto. V druhej jazde vyštartoval prvý.
No smola sa mu nalepila na kolesá a prišiel pád. Z
priebežného 1.miesta sa prepadol až na posledné.
Avšak nevzdal to a do cieľa prišiel na piatom
mieste. S malou dušičkou čakal, čo bude a bolo z
toho krásne 3. miesto. Z preteku si priniesol dva
poháre, keďže bol dekorovaný aj za sezónu 2018,
kde skončil tretí. Slavo Sirko (trieda veterán)
jazdil na treťom mieste no vlastnou chybou sa
tesne pred cieľom nechal predbehnúť. No aj tak v
jednej z najsilnejších tried obsadil krásne 4.
miesto. Blahoželáme a držíme palce na ďalší
pretek, ktorý bude 12.5.2019 na Zelenom dvore.

Spomienka
Keď sa zdá, že strácame všetko čo sme v živote mali,
keď cítiš vosk a vôňu chryzantém, to nie je koniec.
Smrťou sa predsa život nekončí, iba zabudnutie
znamená koniec života.
Dňa 16.5.2019 si pripomíname
smutné 10. výročie od náhlej smrti
našej milovanej mamičky a
babičky Anny Kurinovskej a
zároveň sme si 4.4.2019
pripomenuli 49 rokov od úmrtia
nášho otca Jozefa Kurinovského.
Na Vašu dobrotu a lásku nikdy
nezabudneme. Ďakujeme za tichú
spomienku všetkým, ktorí ich
poznali a nezabudli. Na hrobe
kytička, kahanček svieti, to tichá
spomienka milujúcich detí.

Podakovanie
Keď nás opúšťa niekto blízky, odchádza s ním
niečo z nás. Niečo však zostane a to je spomienka,
ktorá natrvalo ostane v nás.
Úprimné poďakovanie vyslovujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť dňa 4.4.2019 na
obecnom cintoríne v Rudňanoch s
mojou manželkou, dobrou
mamkou, babkou, sestrou, tetou,
prababkou a príbuznou Annou
Nikolaidesovou.
Ďakujeme za prejavené sústrasti a kvetinové dary. Za
dôstojnú rozlúčku ďakujeme speváckej skupine
Rudňanka, pracovníkom Ocú Rudňany a PS
Findura.

Kam za kultúrou?
- 18.05. – 30.06.2019 bude v Botanickej
záhrade Košice expozícia živých exemplárov s
názvom Motýle exotických trópov.
- 18.05.2019 sa uskutoční na Slovensku Noc
múzeí a galérií.
- 19.05.2019 o 10:00 sa uskutoční v Kultúrnom
dome v Smižanoch regionálna súťažná prehliadka
folklóru pod názvom „A ja mojo pjesňe“.
- Regionálna prehliadka cirkevných
speváckych zborov východného obradu „Hospodi
pomiluj“ sa uskutoční v Kultúrnom dome v Poráči

26.05.2019 o 14:30.
- Spišské Podhradie a Spišská Kapitula
organizuje v dňoch 24.05. – 26.05.2019 duchovný
festival Spišský Jeruzalem.
- 29. 05. 2019 o 18:00 Kultúrny dom Smižany
uvedie Katarínu Koščovú a Silviu Kaščákovú v
jazzovo-šansónovom koncerte.
- 30. 05. 2019 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v
Smižanoch uskutoční výnimočný koncert
svetoznámeho gitarového virtuóza prof. Štepána
Raka a Timoteja Závackého.
(T. Hozzová)
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