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Nepredajné

Sto rokov od prvého kroku k sebaurčeniu
„Schvaľujeme politický program, usilujúci
sa o spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom
štáte z českých zemí a Slovenska. Slovensko bude
mať svoju vlastnú administratívu, svoj snem, svoje
súdy. Slovenčina bude úradným jazykom v škole,
v úrade a vo verejnom živote vôbec. Československý štát bude republikou, jeho konštitúcia bude
demokratická.“
(Pittsburská dohoda 30. 5. 1918)
Geopolitické zmeny po prvej svetovej vojne
priniesli rozpad Rakúsko‑Uhorska a vznik Česko‑
slovenskej republiky a ďalších štátov – Rumunska,
Poľska, Rakúska, Maďarska a Juhoslávie, ktorá sa
pôvodne volala ako Kráľovstvo Srbov, Chorvátov
a Slovincov. Všetko podstatné k vzniku Česko‑
slovenska sa však začalo ešte pred rokom 1918.
V prvých dekádach dvadsiateho storočia, žilo
v Spojených štátoch americ‑
kých zhruba dva mi‑
lióny Čechov
a Slovákov. Tí
sa postupne
začali združo‑
vať do spolkov
a vznikli dve vý‑
znamné inštitúcie:
Slovenská liga a České
národní združení. Po príchode Tomáša
Garrigue Masaryka sa 22. októbra 1915
obe združenia dohodli na podpísaní tzv. Cleve‑
landskej dohody, ktorá požadovala spojenie Česka
a Slovenska do federatívneho zväzku s úplnou
autonómiou Slovenska. Tento zahraničný odboj
mal za cieľ zjednotiť všetkých Čechov a Slovákov

na boj proti Rakúsko‑Uhorsku a pokúsiť sa získať
štáty „Dohody“ (Spojené kráľovstvo, Francúzsko
a Rusko), aby podporili československú samostat‑
nosť. Nakoľko boli sily československého zahra‑
ničného odboja značne rozptýlené, bolo potrebné
vytvoriť organizáciu, ktorá by odboj riadila. V roku
1916 bola utvorená v Paríži Československá ná‑
rodná rada ako najvyšší orgán československého
odboja. Predsedom sa stal Tomáš Garrigue Ma‑
saryk, podpredsedom Milan Rastislav Štefánik
a tajomník bol Eduard Beneš. Dňa 26. septembra
1918 vznikla dočasná vláda s Tomášom Garrigue
Masarykom v úlohe prezidenta. Eduard Beneš
sa stal ministrom vnútra a ministrom zahranič‑
ných vecí a Milan Rastislav Štefánik Ministrom
vojny. Vo Washingtone bola 18. októbra 1918
vydaná deklarácia o československej samostat‑
nosti (tzv. Washingtonska deklarácia), ktorá
predznamenala samostatný vývoj nového štátu.
O desať dní neskôr v Prahe Národný výbor vyhlá‑
sil samostatný československý štát. Bolo to na
základe odpovede rakúsko‑uhorského ministra
zahraničných vecí Gyulu Andrássyho vláde
Spojených štátov, kde monarchia
kapitulovala.
Nakoľko slo‑
venskí politici
nevedeli o uda‑
lostiach spred
dvoch dní, ktoré sa
udiali v Prahe, tak sa k československej štátnosti
oficiálne prihlásili až 30. októbra 1918 na zasad‑
nutí Slovenskej národnej rady v Turčianskom
Svätom Martine.
Tak ako každé súžitie prináša veci pozitívne

i negatívne, rovnako to platilo i o období spoloč‑
ného štátu Čechov a Slovákov. Na celom území
štátu bol uzákonený osemhodinový pracovný
čas, právo na štrajk, podpory v nezamestnanosti,
volebné právo žien a mnohé ďalšie. Iní odporujú
najmä centralizáciou Prahy a presúvaním kľúčo‑
vých kompetencií práve tam. V každom prípade
sa po rozpade spoločného štátu mnohé zmenilo.
Je to vidieť v sfére ekonomickej, kultúrnej, špor‑
tovej, takmer v každej oblasti života. Prečo si teda
pripomínať 30. október? Podľa mňa, ak by nebolo

Československa, nikdy by nebolo ani samostatnej
Slovenskej republiky. Preto nikdy nehľadajme
to, čo nás rozdeľuje, ale to čo nás spája. Historik
Roman Holec napísal: „Vznik ČSR je pre Slovákov
jedným z najvýznamnejších dátumov v dejinách 20.
storočia. Tradície, skúsenosti, otvorenosť a demokratické hodnoty tohto štátu si musíme stále pripomínať, aby sme náhodou zbytočne nezablúdili na
našej ceste dejinami. Lebo aj dnešok bude už zajtra
históriou a zajtrajšok sa nás bude pýtať a hodnotiť
náš dnešný stav.“
Mgr. Ján Szentkereszty

Informátor OcÚ
■■ Oznámenie o voľbách

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
Volebné okrsky
1. Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť č. 1 – Jedáleň Základnej školy
2. Volebný okrsok č. 2 – volebná miestnosť č. 2 – Spoločenská miestnosť OcÚ
3. Miestna volebná komisia – Zasadacia miestnosť obecného úradu
Telekomunikačné spojenie
– Volebný okrsok č. 1 – 053/44 99105, 0908 981603
– Volebný okrsok č. 2 – 053/4170177, 0908 981607
– Miestna volebná komisia – 053 44 99102
Vylepovanie predvolebných plagátov: – reklamné priestory v rámci obce‑upravené VZN č. 5/2017

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v RUDŇANOCH
Obec RUDŇANY uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kan‑
didátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany
1. Eduard Berky, 46 r., nezamestnaný, Strana rómskej koalície - SRK
2. Lukáš Bodziony, Mgr., 31 r., zástupca riaditeľa ZŠ RY, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Jozef Comba, 71 r., dôchodca, Smer – sociálna demokracia
4. Peter Čopjan, Bc., 32 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Smer – sociálna demokracia
5. Marek Duľa, Ing., 34 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Helena Dunková, 47 r., nezamestnaná, Naj – nezávislosť a jednota
7. František Fabíny, 70 r., starobný dôchodca, Slovenská národná strana
8. Janka Gazdurová, Ing., 48 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
9. Marek Horváth, 35 r., nezamestnaný, Strana rómskej koalície - SRK
10. Rudolf Horváth, 48 r., nezamestnaný, Naj – nezávislosť a jednota
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11. Martin Hozza, 47 r., hlavný stavbyvedúci, Slovenská národná strana
12. Martina Chovancová, Bc., 37 r., zdravotná sestra, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano)
13. Rudolf Kačír, Ing., 65 r., učiteľ, Smer – sociálna demokracia
14. Beáta Kirnágová, Mgr., 54 r., učiteľka, Smer – sociálna demokracia
15. Eva Krajňáková, PhDr., PhD., 49 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka
16. Jozef Ogurčák, 59 r., starobný dôchodca, Slovenská národná strana
17. Matej Servátka, 36 r., stavbár, nezávislý kandidát
18. Slavomír Sirko, Mgr., 46 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
19. Tomáš Stanislav, 27 r., živnostník, Slovenská národná strana
20. Milan Šarík, 45 r., živnostník, Slovenská národná strana
21. Marián Tešík, 45 r., mestský policajt, Slovenská národná strana
22. Marián Vytykáč, Mgr., 39 r., zástupca riaditeľa ZŠ RY, Kresťanskodemokratické hnutie
23. Tatiana Zelenická, 20 r., študentka, Slovenská národná strana
Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce RUDŇANY
Obec RUDŇANY uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kan‑
didátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany
1. Janka Gazdurová, Ing., 48 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
2. Juraj Kandráč, 46 r., podnikateľ, Strana rómskej koalície – SRK
3. Rastislav Neuvirth, Bc., 39 r., pedagogický pracovník, Slovenská národná strana – SNS

1. Janka Gazdurová, Ing., 47 r.,
učiteľka, nezávislá kandidátka
Milí Rudňančania,
dňa 10. novembra 2018 vo voľbách do orgá‑
nov samosprávy obce sa budem uchádzať o Vašu
dôveru ako nezávislá kandidátka na post starostky
obce Rudňany.
Moje rozhodnutie vzišlo predovšetkým z pod‑
netov od mnohých z Vás, ktorí ste mi vyjadrili
podporu práve ako nezávislej poslankyni. Väčšina
z Vás ma pozná, ale ktorí nie, tak sa v krátkosti
predstavím. Mám 48 rokov, jednu dcéru, vyso‑
koškolské vzdelanie II. stupňa, ktoré som získala
štúdiom na Vysokej škole báňskej v Ostrave. Na
Univerzite Jána Pavla Šafárika v Košiciach som
získala pedagogické vzdelanie pre výkon môj‑

ho súčasného povolania
učiteľky pre nižšie stred‑
né vzdelávanie. V Rud‑
ňanoch žijem 41 rokov,
potreby Rudňančanov,
ako aj obce vnímam celý
svoj život, ale intenzívnej‑
šie posledné 4 roky, ako
poslankyňa Obecného
zastupiteľstva.
O Vašu dôveru sa uchádzam preto, aby som
našej krásnej obci ponúkla zodpovedné riadenie
s citom pre poriadok, efektívne využívanie poten‑
ciálu, ktorý naša obec má, zohľadnenie potrieb
občanov. O to všetko sa chcem s Vami usilovať,
aby sa nám v Rudňanoch žilo lepšie a plnohod‑
notnejšie, pretože si to zaslúžime.
Funkciu starostky obce vnímam ako poslanie,
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preto Vám ponúkam férový prístup k ľuďom i obci.
Moja vízia je postavená na rozvoji obce, aby
jej obyvatelia mohli byť na ňu hrdí a našli v nej
to, čo potrebujú. Budem o tom s Vami intenzívne
komunikovať. O dôveru voličov sa uchádzam
s programom, ktorého odpočet budem robiť vždy
verejne a po každom roku volebného obdobia.
• Obnova a budovanie komunikácií v obci, odvod‑
ňovacích kanálov, obrubníkov, až po pokládku
asfaltového alebo iného povrchu.
• Zabezpečím väčšiu čistotu verejných priestran‑
stiev v obci.
• Zabezpečenie viacerých aktivít v oblasti športu,
kultúrnych a iných prospešných aktivít z roz‑
počtu obce s podporou športovej a kultúrnej ko‑
misie a zapojenie mladých ľudí, ale aj ostatných
občanov do športových a kultúrnych aktivít.
• Sociálnou politikou budem pomáhať tým, ktorí
to potrebujú -seniorom, zdravotne postihnutým
a ďalším ohrozeným skupinám. Každý človek je
pre mňa dôležitý.
• Rozšírenie využívania spoločenskej sály OcÚ
pre všetky vekové kategórie v spolupráci
so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi
na území obce.
• Získavanie finančných prostriedkov z euro‑
fondov na konkrétne projekty rozvoja obce vo
všetkých oblastiach (komunikácie, životné pro‑
stredie, kultúra, šport, sociálne služby a pod.)
• Pokračovanie a rozšírenie práce s dôchodcami,
organizovaním rôznych spoločných stretnutí,
zábav, osláv a pomoci.
• Kurzy práce s počítačom pre seniorov a ďalších
záujemcov.
• Vytvorím možnosti na to, aby si občania mohli
čo najviac agendy vybaviť pomocou elektronic‑
kých vymožeností.
• Úrad má slúžiť ľuďom – Chcem zlepšiť komu‑
nikáciu občanov s úradom a úradu s občanmi,
aby žiadna pripomienka či myšlienka neostala
nepovšimnutá. Budem sa snažiť vtiahnuť obča‑
nov do diskusie o budúcnosti Rudňan a o kon‑
krétnych riešeniach jej problémov.
Vážení občania, aj Vy – voliči môžete pomôcť
pri rozvoji obce Rudňany, ku spokojnosti nás
všetkých. Avšak bez podpory poslancov žiadny
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starosta obce nemôže zabezpečovať vyššie uve‑
dené plány. Preto potrebujeme poslancov, ktorí
sú nápomocní v oblasti samosprávy a v iných
dôležitých oblastiach, ktorí sú odhodlaní svoje
skúsenosti, vedomosti a zručnosti využiť pre prácu
v Obecnom zastupiteľstve pre naše spoločné ciele.
Na presadzovanie týchto cieľov potrebujem
Vašu podporu, Váš hlas.
Uchádzam sa o Vašu dôveru, o hlas vo voľbách
na Vašu starostku.
Čaká nás tvrdá práca, ale o to krajší bude
spoločný výsledok.

2. Juraj Kandráč, 46 r.,
podnikateľ, Strana rómskej
koalície – SRK
Vážení občania,
kandidovať na funkciu starostu obce som sa
rozhodol preto, aby som mohol pomôcť občanom
pri riešení ich problémov, ktorých je v našej obci
dosť.
Prioritne by som riešil zvýšenie bezpečnosti
v obci a to rozšírením kamerového systému,
umiestnením kamier aj na odľahlých miestach
a následnými aj represívnymi opatreniami voči
tým, ktorí by sa niečoho dopustili.
Ďalšou oblasťou by bolo riešenie problematiky
časti obce Zabíjanec a to:
–– napojenie lokality na zdroj pitnej vody formou
automatu na dobíjateľné karty
–– riešenie nekontrovateľného pohybu rómskych
detí po vozovke
–– vytvorenie chodníkov popri ceste
–– zabezpečenie dostatočného počtu hliadok na
to, aby sprevádzali deti do a zo školy, aby deti
boli pod stálym dohľadom.
Hliadky by však museli byť k dispozícií 24 hod.
denne. Podobne by som riešil lokality Pätorácke
a 5RPII. Deti by sa voľne bez dozoru dospelých po
obci nemali pohybovať. Snažil by som sa hľadať
spôsoby, ako by rodičia uhradili prípadnú škodu
spôsobenú ich deťmi a to buď cez osobitného
príjemcu alebo inými opatreniami. Tiež by som
chcel byť otvorený novým nápadom, s ktorými by
sa na mňa občania obracali.
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3. Rastislav Neuvirth, Bc., 39 r.,
pedagogický pracovník,
Slovenská národná strana – SNS
Vážení občania, milí priatelia
Po ôsmich rokoch v samospráve, ako poslanec
a zástupca starostu obce, som sa rozhodol kan‑
didovať na funkciu starostu obce Rudňany. Som
človek, ktorý určite nebude sedieť za stolom, ale
chcem byť prospešný pre našich občanov priamo
v obci a riešiť problémy, s ktorými sa naša samo‑
správa dennodenne stretáva. Z tohto dôvodu sme
dali dohromady skupinu mladých ľudí, ktorí v tejto
obci žijú, chcú žiť ďalej a vychovávať svoje rodiny.
Určite nám nie je ľahostajné, kde budú naše deti
vyrastať a preto sa chceme aktívne pričiniť o na‑
predovanie našej obce.
Máme niekoľko priorít, ktorými by sme chceli
zlepšiť a zvýšiť kvalitu života pre našich občanov.
Hlavné priority vo volebnom období
2018-2022
Vyriešiť problematiku centra obce – Dorie‑
šiť vlastnícke vzťahy a zbúrať budovu bývalého
Kultúrneho domu a ponúknuť takú alternatívu,
aby centrum našej obce bolo dôstojným miestom
pre našich občanov.
Dobudovanie a rekonštrukcia infraštruktúry – Ďalej pokračovať v rekonštrukcii ciest
a chodníkov. Dobudovať a zrekonštruovať kana‑
lizáciu v našej obci. Využiť čerpanie eurofondov
a pokračovať v rozbehnutých projektoch v rámci
skvalitnenia života našich občanov.
Sociálne služby a služby občanom – Po‑
skytnúť našim seniorom kvalitné služby v rámci
opatrovateľstva a nájsť vhodné miesto pre vybu‑
dovanie resp. rekonštrukciu Denného stacionára,
ktorý by poskytol min.12 hod. opateru. Ponúknuť
a skvalitniť služby našim občanom, ktoré v našej
obci chýbajú, aby nemuseli za nimi cestovať do
okresného mesta.
Zefektívnenie práce Obecného úradu – Vy‑
tvoriť miesto prvého kontaktu a upraviť úradné ho‑
diny tak, aby boli k dispozícii všetkým pracujúcim
občanom našej obce. Vytvoriť pracovné miesta pre
remeselníkov a odborníkov z oblasti stavebníctva.
Bezpečnosť a ochrana majetku obce a našich občanov – Zabezpečiť bezpečnosť a ochranu

majetku našich občanov efektívnejšou prácou
Obecnej polície, MOPS, občianskych hliadok
v spolupráci so štátnou políciou a zároveň chrániť
obecný majetok a inštitúcie
Kultúra, šport a školstvo – Pokračovať v tren‑
de a ponuke podujatí a akcií, zachovať tradície
a hodnoty, ktoré patria k histórii našej obce a vy‑
užiť možnosti k rozširovaniu športov a oddielov.
Vybudovať ďalšie miesto pre aktívny život našich
občanov(posilňovňa, detské ihriská- v lokalitách
obytných domov a pod.) Spájať generácie oby‑
vateľstva v obci prostredníctvom kultúry, športu
a vzdelávania.
Podpora organizáciám a domácim podnikateľom – Podporovať a spolupracovať s organizá‑
ciami obce a dať priestor domácim podnikateľom
aktívne sa podieľať na zveľaďovaní obce.
Do komunálnych volieb som sa rozhodol ísť
s týmito kandidátmi na poslancov do OcZ:
Ing. Marek Duľa, Učiteľ, ZŠ Rudňany, 34 rokov,
Mgr. Lukáš Bodziony, Zástupca riaditeľa ZŠ
Rudňany, 31 rokov
Mgr. Marián Vytykáč, Zástupca riaditeľa ZŠ
Rudňany, 39 rokov
Milan Šarík, živnostník, 45 rokov
Mgr. Slavomír Sirko, štátny zamestnanec, 46
rokov

Rudniansky literát

Redakcia Horizontu vyhlasuje už 3.
ročník autorskej súťaže Rudniansky literát
tentokrát na tému „ Dobré a zlé stránky
internetu.“ Potešíme sa, ak sa nad touto
v dnešnej dobe aktuálnou témou zamyslíte
a možno pridáte i svoje vlastné skúsenosti
a postrehy. Svoje príspevky môžete dať osob‑
ne členom redakčnej rady, zaslať na adresu
OcÚ alebo najlepšie elektronicky zaslať na
mailovú adresu obec@rudnany.sk s označením
„Rudniansky literát“ do 30. novembra 2018.
Pre výhercov v jednotlivých kategóriách budú
pripravené pekné vecné ceny. Tešíme sa na
vaše práce.
Redakčná rada
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■■ Komunitné centrum
5RPII Rudňany

koná komunitná aktivita pre všetky vekové sku‑
piny. Dospelým klientom je poskytované sociálne
poradenstvo podľa ich potrieb.
14. 8. 2018 sa v rámci komunitnej aktivity
konalo vystúpenie skupiny Sendreiovci v rám‑
ci realizácie ich projektu „Rómska struna po
potulkách v rómskych osadách na východnom
Slovensku. “ Spolu so skupinou Sendreiovci na
podujatí vystúpili aj deti z miestnej komunity.
Ich piesne oslovili Sendreiovcov natoľko, že ich
pozvali, aby sa zúčastnili festivalu BALVALFEST
konaného 18. 8. 2018 v Kokave nad Rimavicou.
Vďaka zabezpečeniu mikrobusu pánom starostom
obce, dostali títo mladí ľudia možnosť prezentovať
našu obec na uvedenom festivale. Získali tam
nových kamarátov a nové kontakty, stretli sa so
známim speváckym duom Ricco a Claudia – ví‑
ťazmi hudobnej relácie X Faktor Maďarsko a za
pekné vystúpenie dostali ponuku vystúpiť aj na
budúcoročnom ročníku festivalu.
Bc. Dana Pustulková

komunity. Činnosti a aktivity v KC sú vykonávané
podľa štandardov KC. V KC sú zamestnané tri pra‑
covníčky. Na pracovnej pozícii „Odborný garant
KC“ Mgr. Erika Babíková, na pracovnej pozícii
„Odborný pracovník KC“ Bc. Dana Pustulková
a na pracovnej pozícii „Pracovník KC“ Andrea

■■ I takáto je naša obec…

Od 1.júla 2018 realizuje Obec Rudňany
v Komunitnom centre/KC/ 5RPII Rudňany
projekt s názvom: „ Národný projekt Komunit‑
né centrá v mestách a obciach s prítomnosťou
MRK – 1.Fáza.“ Zmluvnými stranami sú Obec
Rudňany a Ministerstvo vnútra Slovenskej re‑
publiky/ Úrad splnomocnenca vlády pre rómske

Kandráčová. Pracovníci pri svojej práci dodr‑
žiavajú etický kódex komunitných pracovníkov.
Pracovná doba KC je totožná s pracovnou dobou
obecného úradu. V KC sa realizujú vzdelávacie
aktivity, voľno časové aktivity a 1x mesačne sa
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■■ Z redakčnej pošty
Európsky týždeň športu v MŠ
5RPII Rudňany

Európsky týždeň športu vyhlásila Európska
komisia s cieľom podporovať pohyb, šport a zdravý
životný štýl na všetkých úrovniach. Pre každú
vekovú kategóriu predstavuje pravidelný pohyb
obrovský prínos do života. U detí je potenciál vy‑
budovania dobrého návyku do života, u dospelých
odbúravanie stresu. Pre každého človeka je však
nenahraditeľnou súčasťou života, ktorá zlepšuje
zdravotný stav a prináša radosť. V týždni od 24.do 28. 09. 2018 sa deti v našej MŠ spolu s pani
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učiteľkami zapojili do športových aktivít, aby sme
niečo všetci spravili pre svoje zdravie. Akciu sme
podporili zaujímavými športovými aktivitami na
školskom dvore, ako napríklad súťaže s odrážad‑
lami, beh medzi prekážkami, preťahovanie lanom,
loptové hry, turistická výchadzka ku lesu a rôzne
pohybové hry v triede. Aktivity sa realizovali kaž‑
dý deň v celom týždni. Bol to príjemne strávený
týždeň. Športu a zdraviu zdar!
Edita Jendrálová MŠ 5RPII

Besiedka ku dňu starších v MŠ
5RP II Rudňany

Október je mesiacom úcty k starším a pri‑
pomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im
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najavo svoju náklonnosť. Aj do našej MŠ 5RP
II prijali pozvanie starí rodičia s vedomím tešiť
sa, dopriať si pár nezabudnuteľných okamihov
v prítomnosti svojich najmenších. Na znak vďaky
a úcty prijali kultúrny program plný piesní, básní
a tancov s poďakovaním za všetko krásne a dobré,

čo pre svoje vnúčatá a deti robia. Osobitne sa
chceme poďakovať pani Kvete Berkyovej, ktorá
deťom porozprávala o tom, ako sa majú deti
správať, aby boli v živote šťastné. Pri príležitosti
Svetového dňa umývania rúk im urobila krátku
prednášku o hygiene a dôležitosti dodržiavania
hygienických zásad.
Poslaním nášho predškolského zariadenia je
výchova a vzdelávanie detí v útlom veku a vštepo‑
vanie základných morálnych vlastností ako je aj
úcta k starým rodičom. Mnohí zo starých rodičov
sa dennodenne podieľajú pri výchove svojich
vnúčat a mnohokrát im nahradzujú rodičov či
kamarátov. Starostlivosť o staršie osoby je znakom
dobej výchovy. Nie vždy to tak platí, pretože nie
každý dokáže vytvoriť starnúcemu človeku dobré
zázemie a uspokojiť jeho atypické potreby. Takáto
starostlivosť môže byť vyčerpávajúca pre všetkých
členov domácnosti, rovnako aj pre samotného
staršieho človeka. Ale staroba sa nás všetkých
týka. Je prirodzenou súčasťou nášho života.
Zo srdca želáme všetkým našim dôchodcom
a seniorom, aj tým, ktorí sa na vystúpení nezú‑
častnili, aby boli medzi nami ešte mnoho rokov
a aby svoju „jeseň života“ užívali v kruhu svojich
najbližších v zdraví, šťastí a pokoji.
Mgr. Valéria Hozzová
MŠ 5RP II Rudňany

Deň jablka v MŠ 5RPII Rudňany

Deň jablka je oslava a zdôrazňovanie bohat‑
stva odrôd tohto ovocia. Podstatná myšlienka
tohto ovocia spočíva v tom, aby človek nikdy
nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzic‑
kej, kultúrnej a genetickej pestrosti. Jablko sa na
Slovensku stalo symbolom boja proti rakovine
a inšpiráciou zdravého životného štýlu. Jablko je
sladké, šťavnaté, voňavé a zdravé. Jablko je vita‑
mínový poklad. Čím viac jabĺk, tým menej chorôb.
Každý deň zjedz jedno jablko pre svoje zdravie!
Dňa 11. 10. 2018 sme si aj v našej MŠ 5RPII
Rudňany pripomenuli, aké sú jabĺčka zdravé. Celé
dopoludnie prebiehali v triedach tvorivé aktivity
na tému „Jabĺčko“. Každá trieda si zhotovila rôz‑
nymi výtvarnými technikami jedno veľké jablko
a taktiež jablkové čelenky. Po aktivitách sa všetky
deti stretli na chodbe, kde zhotovené jabĺčko ulo‑
žili na strom, spoločne si zaspievali veselé piesne
a zarecitovali básničky o jabĺčku. Nechýbali ani
zaujímavosti o jablku, ktoré rozšírili vedomosti
detí o tomto ovocí. Na záver si každý pochutnal
na sladkom a šťavnatom jabĺčku.
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Edita Jendrálová
MŠ 5RPII Ry
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Divadlo v MŠ

Dňa 15. 10. 2018 dopoludnia sa deti MŠ –
Rudňany č. 89 potešili, ale i poučili z divadelného
predstavenia:,Ferdo Mravec“, ktorým sa nám
predstavili členovia DIVADLA SARUS z Prešova.
Ferdo Mravec sa v hore zatúlal a cestu do mra‑
veniska mu pomáhali nájsť lienka, svrček, slimák,
truhlík, lúčny koník, ktorí sa stali jeho kamarátmi.
Spolu zažívali v hore spoločné dobrodružstvá, ale
najväčšou túžbou Ferda Mravca bolo stále nájsť
svoj domov lásky – svoje mravenisko. Po dlhom
hľadaní podarilo sa truhlíkovi mravenisko nájsť
a to bolo radosti a veselosti.
Cieľom tohto divadelného predstavenia bolo
poučiť deti, aké dôležité je mať dobrých kamará‑
tov, vzájomne si pomáhať, poradiť, nezabúdať na
čarovné slovíčka prosím, ďakujem, ohľaduplne sa
k sebe správať.
Deti, kolektív MŠ – Ry č. 89

Deň materských škôl

Dňa 4. 11. 1829 vznikla a bola založená v Ban‑
skej Bystrici 1. detská opatrovňa na území Sloven‑
ska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia
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Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to,
že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy
už v jej počiatkoch:, TIETO MALÉ DETÍ TAK
VYUČUJÚ, ŽE ANI NEVEDIA, ŽE SA UČILI
A CELÝ ČAS TRÁVIA TAK, ŽE SI MYSLIA, ŽE
SA LEN HRALI.“
Deň MŠ na Slovensku oslavujeme 4. 11. už od
r. 2015 a rôzne MŠ ich slávia rôznym spôsobom
podľa miestnych a regionálnych podmienok.
Dňa 19. 10. 2018 v dopoludňajších hodinách
oslávila aj naša MŠ – Ry č. 89 DEŇ MŠ športo‑
vými aktivitami spolu s rodičmi. V tento deň sme
všetci kráčali na čele s transparentom DEŇ MŠ
na futbalové ihrisko, kde si deti s rodičmi i starými
rodičmi púšťali šarkanov, súťažili v kope loptou na
bránu, preliezali tunel húsenička, preskakovali
ľahké prekážky, skákali vo vreci, bežali na cieľ,
hrali loptové hry.
Spoločné fotografie nám ostávajú ako spo‑
mienka na tento deň, ktorý sme oslávili športovými
aktivitami a tak prispeli aspoň troškou k rozvoju
svojho zdravia.
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Deti, kolektív MŠ – Ry č. 89, I. Rabinská
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■■ Spoločenská rubrika
Dušičky
Rýchlosť plynutia času človek zakúša vo chví‑
ľach a udalostiach, ktoré sa každoročne opakujú.
Neraz si povieme: „Ako len ten čas letí. Akoby to
bolo len včera a už to sú roky.“ Túto pominuteľnosť
a kolobeh nášho života si akosi viacej uvedomuje‑
me práve v tomto dušičkovom období.
Navštevujeme hroby našich blízkych. Spo‑
míname, bilancujeme. Či už chceme, alebo nie
premýšľame nad smrťou. Už len samotné slovo
smrť mnohým naháňa strach. A pritom tak, ako
sa deň skladá zo dňa i noci, aj náš život je zložený
z času prežitého na tomto svete a smrti. V jednom
príbehu sa píše: Mladý muž bol práve na trhu
v Bagdade, keď si všimol ženu, ktorá naňho pozerala veľmi zvláštnym pohľadom. Okamžite vedel, že
je to Smrť a celý vystrašený utekal k svojmu pánovi
a prosil ho o koňa, aby mohol ujsť z mesta. Keď sa
ho pán opýtal, prečo tak náhle odchádza odpovedal:
„Práve som na trhu stretol Smrť, ako sa na mňa
pozerá. Prosím, daj mi koňa, aby som mohol utiecť
do Samary.“ Pán mu dal koňa a mladík uháňal ako
vietor do dvadsať kilometrov vzdialeného mesta.
Jeho pán sa vybral na trh, kde taktiež stretol Smrť.
Prišiel k nej a pýta sa: „Prečo si strašila môjho
dobrého služobníka?“ Smrť mu odpovedala: „Ja
som ho nestrašila, len som sa čudovala, že ho vidím
v Bagdade, keď dnes večer mám s ním schôdzku
v Samare.“
Ani my nevieme deň, hodinu, ani miesto rovnako ako naši drahí zosnulí. Vieme len jedno,
že táto chvíľa raz nastane aj
v našom živote. Aj k nám raz
prídu položiť veniec, zapáliť
sviecu. Ale ak by ostalo len
pri tom vonkajšom vzdaní
úcty, bolo by to veľmi málo.
Nikdy nezabudnime aj na
modlitbu za zomrelých.
Práve viera vo večný život
je liekom na našu ľudskú
beznádej. Vedomie toho,
že raz budeme opäť spolu,
je posilou pre nás, ktorí
sme ešte tu na tomto svete.

SPOMIENKY
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba
byť,
láska však smrťou nekončí, v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 16. 11. 2018 uplynie 25
rokov od chvíle, čo nás navždy
opustil náš milovaný otec, dedko
a príbuzný Ján Čekeľ. Tí, ktorí
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomínajú deti Bernadeta a Ján
s rodinami.


Ako ticho žil, tak ticho odišiel vo svojej láske
a dobrote.
Dňa 23. 11. 2018 uplynie bo‑
lestný rok, čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, starý
otec, svokor, švagor, príbuzný
a známy Ján Dewera. Tí, ktorí
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomína manželka a synovia
s rodinami.
Nech teda toto dušičkové obdobie nie je časom
plným smútku a bolesti, ale nech je časom nádeje,
že smrťou sa život človeku nekončí, len sa mení.
Mgr. Ján Szentkereszty
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