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Vel ká noc, svätá noc...
Z celého srdca pozdravujem všetkých občanov našej dedinky Rudňany!
Zo svojej skúsenosti viem, že Pán Boh je
nekonečne milosrdný. Jeho milosrdenstvo
prežívam už od malička. Vždy to bola jeho
milosrdná láska, ktorá ma posunula dopredu v
mojom živote, či už v hmotnom alebo duchovnom
rozmere.
Aj táto Veľká noc nám chce ukázať, aký je
Boh nekonečne milosrdný, keď nám dal svojho
vlastného Syna, aby vytvoril úplne nový svet
Božej lásky. Pán Boh nám dal toľko svojej lásky a
neustále ju dáva. No nás, ľudí, sa tak málo dotýka
táto jeho obeta lásky až na smrť.
Pán Ježiš sestre Faustíne povedal: “Duše hynú
napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im
poslednú nádej na záchranu - sviatok môjho
milosrdenstva.” (Den. 965)
Pán Boh nám všetko dáva z lásky. Keby sme
sa na všetko pozreli z pohľadu večnosti, pochopili
by sme, že Pán nekoná v duchu krutej
spravodlivosti, ale len z lásky a milosrdenstva
nám dáva mnohé veci a znamenia, aby sme sa nad

svojím životom viac zamysleli a usmernili ho v
duchu Božieho milosrdenstva. Pán Boh nie je
strašiak, nechce nám zničiť náš život, ale chce naše
životy vylepšiť, skrášliť, zdokonaliť a to znamená,
mnohé veci v našom živote zbrúsiť, odrezať,
obrezať, vzdať sa ich, pre lepší život v Ježišovi
Kristovi.
Boh je náš Otec. On túži, aby sme s ním boli v
nebi. Dáva nám aj takúto Veľkú noc v dnešnej
podobe. Viac sme izolovaní, doma, v tichu, so
svojou rodinou.
O čom je Veľká noc? Deti sa tešia na kúpačku,
ktorá nebude, dospelí na dobré jedlo, dobré nápoje,
na oddych atď.
Azda len o tom je Veľká noc? Iný hlbší význam
nemá?
Ak sme sa len preto narodili, potom nikdy
nepochopíme, prečo by sme sa mali zmeniť, prečo
by sme mali dať viac lásky Bohu, svojím blížnym.
Potom skončíme iba v ničote o ktorej nič nevieme.
Marcel Macala (pokračovanie na ďalšej strane)
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Vel ká noc, svätá noc...
Bez malého Pána Ježiša na Vianoce by nebola
Veľká Noc ukrižovaného a zmŕtvychvstalého
Pána Ježiša. Iba v ňom je život. Možno sme zistili
aj v tomto čase, koľko vecí je nepotrebných, koľko
udalostí nie je až tak dôležitých. Zistili sme, že sa
dá žiť bez mnohých vecí.
Veriaci budú bez bohoslužieb! A ako teraz
prežiť Veľkú noc? Bude to vôbec Veľká noc? Áno
bude, len bude iná. Verím, že bude viac prežitá,
viac prenikne do našich duší Ježišova láska až na
kríž a jeho slávne zmŕtvychvstanie. Verím, že to
bude pre nás čas milosti a duchovného uzdravenia,
že nám to otvorí oči, uši, srdce, ale aj ústa, keď
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Informátor OcÚ

Vážení občania,
prežívame obdobie, kedy sa radikálne mení
predstava o bezpečnom svete, v akom sme žili
doteraz. Pri sledovaní diania na Slovensku, ale aj v
zahraničí, všetci vidíme, že nás v živote môžu
postretnúť nepredvídateľné situácie a musíme im
čeliť. Prechádzame ťažkým obdobím, v ktorom
musíme byť mimoriadne zodpovední. Aj naša
samospráva prijala rad opatrení, ktorými chceme
pomôcť občanom a zároveň zabezpečiť ochranu
zdravia vás a vašich rodín. Musíme si všetci
uvedomiť, že preventívne opatrenia sú
najdôležitejšou zložkou predchádzania rozvoja
pandémie.
Dňa 12.03.2020 zasadal krízový štáb. Na jeho
zasadnutí sme prijali niekoľko opatrení a následne
na to boli dňa 13.03.2020 uzatvorené všetky
predškolské a školské zariadenia v pôsobnosti
našej obce. Prostredníctvom obce a sociálneho
podniku Rupods.r.o sme zamestnali šesť žien,
ktoré sa podujali na šitie rúšok pre našich
občanov. Následne sme v súčinnosti s obecnou
políciou a hliadkami MOPS zrealizovali
vyplácanie viac ako 900 sociálnych dávok. Vďaka
organizácii sme priebeh vyplácania zvládli bez
väčších problémov. Prijali sme opatrenia aj pre
našich seniorov, a to vo forme zabezpečovania
nákupov prostredníctvom pracovníkov OcÚ.
Snažili sme sa zvýšiť informovanosť našich
občanov o nariadeniach vlády SR a hlavného
hygienika SR pomocou obecného rozhlasu,
úradných tabúľ umiestnených v rámci obce,
facebookovej stránky Naše Rudňany a obecnej
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budeme rozprávať, aké veľké veci nám urobil Pán
v tomto čase milosti a pokoja.
Kiežby sme počuli slová Pána Ježiša: Pokoj Vám,
deti moje!
Kiežby sme prišli na to, a pochopili to, že bez
Ježiša Krista sa nedá žiť ani na tomto svete ani vo
večnosti!
Kiežby bol pre nás Pán Ježiš VŠETKÝM A
VŠETKO!!!
Prajem Vám z celého srdca uzdravujúce sviatky
Veľkej noci!
Marcel Macala

internetovej stránky - www.rudnany.sk. V rámci
sociálneho podniku sme pre obec zabezpečili a
vyrobili tzv. dezinfekčné stojany, ktoré slúžia na
dezinfekciu rúk.Umiestnili sme ich na miestach s
najväčším pohybom osôb – Námestie baníkov autobusová zastávka, vstup na poštu a OcÚ,
parkovisko pri zdravotnom stredisku. Zároveň
sme do troch predajní a čakární v zdravotnom
stredisku nainštalovali dávkovače s dezinfekčným
prostriedkom. K ďalším dôležitým opatreniam
patrí dezinfekcia verejných priestranstiev,
zastávok, ktoré sme realizovali za pomoci
Dobrovoľného hasičského zboru Rudňany. Túto
činnosť vykonávame pravidelne počas týždňa.
Zvýšené bezpečnostné opatrenia sme museli
vykonať v rámci lokalít s rómskou komunitou,
pretože je to veľmi riziková skupina obyvateľstva.
Postupnými krokmi sa snažíme eliminovať pohyb
ľudí z osád po obci a zároveň preventívnym
spôsobom - cestou komunitnej práce a terénnej
práce sa im snažíme vysvetliť riziká a dôsledky ich
nezodpovedného konania. Ďalším a dôležitým
opatrením bola a je kontrola ľudí v karanténe. V
čase písania tohto článku je k 31.03. 2020 v
nútenej karanténe 14 rodín s celkovým počtom 58
osôb. Musím zdôrazniť, že až na malé výnimky sa
občania správajú zodpovedne, čo platí aj pre
rómske obyvateľstvo. Každý deň sa snažíme
prijímať opatrenia, aby sme zamedzili šíreniu
koronavírusu v našej obci. Chcem vyzvať hlavne
našich seniorov, aby využívali bezplatné služby
poskytované prostredníctvom pracovníkov OcÚ
súvisiace s pomocou pri nákupoch, či vyzdvihnutí
liekov v našej lekárni.
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Vážení občania,
nezabudnime byť solidárni a schopní vzájomne si
pomáhať. Správajme sa zodpovedne k sebe, k
svojmu okoliu, snažme sa dodržiavať všetky
nariadenia, pripomínajme ich svojmu okoliu!
Podľa možnosti zostaňme doma a obmedzme
všetky priame osobné kontakty. Využívajme na
komunikáciu sociálne siete a telefón. Je veľmi
dôležité na verejnosti nosiť rúško, ktoré je jednou z
najdôležitejších súčastí ochrany pred ochorením!
Dodržiavajme všetky odporúčané hygienické
opatrenia!Výrazne nám to všetkým pomôže
prekonať ťažké časy, ktorým musíme čeliť.

Nakoniec sa chcem poďakovať všetkým, ktorí
pracujú v prvej línií, všetkým, ktorí bojujú proti
šíreniu koronavírusu a zároveň tým, ktorí sú
nápomocní pri zabezpečovaní našich základných
ľudských potrieb, a to obzvlášť zamestnancom
OcÚ, poslancom OcZ, ženám, ktoré sa ujali šitia
rúšok, DHZ, predavačkám i poštárkam v našej
obci. Rovnako i všetkým, ktorí aktívne pomáhajú
pri zvládnutí tejto mimoriadnej situácie.
Pevne verím, že spoločne to zvládneme.
Rastislav Neuvirth / starosta obce

Oznam - Lekáren

Lekáreň Dr. Max oznamuje občanom, že z dôvodu ohrozenia verejného zdravia
II.stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona
vírusom bude lekáreň otvorená od utorka 24. marca 2020 od
7.30 do 14.00 hodiny až do odvolania.
Žiadame občanov, aby do lekárne vstupovali po jednom,
s ochranným rúškom na tvári.
Oznam - Pošta

Vážení občania,
v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa, z dôvodu ochorenia
COVID-19 spôsobeného korona vírusom, Slovenská pošta oznamuje zmenu
pokladničných hodín a to:
Pondelok až piatok bude pobočka otvorená v čase:
od 8.00-12.00 hodiny a v popoludňajších hodinách
od 13.00 do 14.00 hodiny.
Z našich škôl
Každý mesiac máme v tejto rubrike veľa
príspevkov zo škôl a škôlok, niekedy ich musíme
dokonca skracovať, aby sme mohli informovať o
ich bohatej činnosti v uplynulom mesiaci.
Prvýkrát sa nám stalo, že nemáme žiadne
príspevky a je to preto, lebo Usmernením
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR
podľa ustanovenia &3 odst. 8 vyhlášky
č.231/2009 Z.z. MŠ SR o podrobnostiach a

organizácii školského roka na základných
školách, na stredných školách, na základných
umeleckých školách, na praktických školách,
odborných učilištiach a jazykových školách v
dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov,
alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na
základe rozhodnutia hlavného hygienika a
záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je
zapríčinené šírením respiračného ochorenia
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vyvolaného novým koronavírusom COVID – 19,
bolo prerušené vyučovanie na školách a
školských zariadeniach v období od 16.32020 do
29.3.2020 vrátane.
Jednoducho povedané, brány škôl sa nielen v
našej obci, ale aj na celom Slovensku dočasne
zavreli. Na základe opatrenia MŠVV a Š z
24.3.2020 zostanú školy zatvorené až do
odvolania, uviedol na tlačovej konferencii po
rokovaní vlády SR minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR Branislav Gröhling.
Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR
reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia
šíreniu nového koronavírusu. V súvislosti s týmito
opatreniami uvádzame aj zmeny, ktoré sa týkajú
prijímania žiakov do škôlky, ZŠ, SŠ a VŠ.
Zápis do prvého ročníka
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú
dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.
Presný termín zápisu určí zriaďovateľ školy.
Základná škola Rudňany Vás srdečne
pozýva na zápis do 0. a 1. ročníka v šk. roku
2020/2021. Zápis sa uskutoční v dňoch od
27.04.2020 do 29.04.2020 v čase od 8:00 do
13:00 hod. Čo si priniesť na zápis: občiansky
preukaz zákonného zástupcu a rodný list
dieťaťa. Podľa usmernenia vlády SR sa zápis do
0. a 1. ročníka uskutoční bez prítomnosti dieťaťa!
Prijímacie skúšky do základných umeleckých
škôl sa uskutočnia najskôr do dvoch týždňov od
odvolania prerušenia vyučovania.
Prihlášky do materskej školy
Na zápisy do škôl nadväzujú aj prihlášky do
materských škôl. Minister školstva určuje termín
podávania žiadostí o prijatie detí do materskej
školy 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.
Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do
materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie
o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na
adaptačný pobyt.
Prijímačky na SŠ
Čo sa týka prijímačiek na stredné školy,
vzhľadom na zrušenie Testovania 9 bude vydané
odporúčanie pre riaditeľov SŠ k úprave kritérií
prijímania.
Na podanie prihlášky na SŠ zo strany
zákonného zástupcu je určený termín 15. máj
2020. Nie je potrebné dokladať potvrdenie o
zdravotnej spôsobilosti. Pokyny dostanú zákonní
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zástupcovia od svojej školy.
Riaditeľ ZŠ má podať prihlášku na SŠ 21.mája
2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole
pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je
potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti.
Talentové skúšky na ŠŠ sa uskutočnia najskôr
jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania.
Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny
určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja
v spolupráci s riaditeľmi škôl.
Prijímačky na VŠ
Záverečné skúšky, záverečné pomaturitné
skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia
najskôr dva týždne od odvolania prerušenia
vyučovania.
V nadväznosti na posuny termínov maturitnej
skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť
úpravu termínov prijímacieho konania na
bakalárske študijné programy a študijné programy
spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne
využiť možnosť podmienečného prijatia.
V prípade, že v dôsledku rozhodnutia
Ústredného krízového štábu nebude žiakom a
študentom umožnené naplnenie základných
podmienok prijatia na prvý, druhý aj tretí stupeň
VŠ, zváži sa ich zmena.
zdroj: ucimenadialku.sk
Ešte pár informácií pre učiteľov, rodičov a žiakov:
Vyučovacie programy na Dvojke sa
predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s
dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávacovýchovnými potrebami.
Funguje taktiež aj webová stránka
www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia,
žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne
vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.
M. Malecová
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Lacne varene - Kvašne grule
Sebe možno poviece, že furt tote gruľe, ale ked jest doma gruľe ta furt še daco navari.
Co nám treba: gruľe, soľ, nove korene, paprika, kus oleja, cibuľa, hladka muka, kvašna šmetanka
Jak še to robi:
Zobereme harenc a v ňim na oleju spenime cibuľku, do teho potom dame gruľe (na male
križalky narezane), a kus to spolu popražime, dame soľ aj korene i papriku a nakonec to zalejeme s
vodu (totej vody netreba dužo, len tak, žeby gruľe
zakryla). Jak gruľe uvarene, vodu nevyľevame, ale
sebe v miske kus muky a kvašnu šmetanku
rozhabarkujeme. Toto potom dame do harenca a spolu
ešci aspoň dzešec minutky povarime.
Ku temu sebe možme vajco uvaric abo upražic, abo
aj slaninku či kolbasku, karbonadle, šak vy znace co
vam šmakuje.
Ta naj šmakuje.

Kam na výlet – Vysoký vrch a Šarkanova diera
Vysoký vrch (874 m n. m.), výhľad z tohto vŕšku nad dedinou Poráč je považovaný za jeden z
najkrajších na Slovensku. Za dobrej viditeľnosti vidno Tatry, Slovenský raj, Spišský hrad ... Východne
od Vysokého vŕška sa začína značkovaná trasa k jaskyni Šarkanova diera.
Šarkanova diere je jaskyňa a prírodná pamiatka v katastrálnom území obce Poráč. Je dlhá 177 m,
vznikla ako riečna jaskyňa pozdĺž puklín vo svetlých triasových vápencoch.Je významným náleziskom
artefaktov neolitického človeka a našli sa tu aj zvieracie kosti jaskynného medveďa, vlka, jeleňa a
jaskynného leva. Nachádza sa medzi Vysokým vrchom a Borisovou. K tejto jaskyni vás dovedie
kľukatý chodník. Pri Šarkanovej diere sa nachádza aj mini jaskyňa Chyža.
Katarína Duľová
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Mimoriadny cestovný poriadok
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Mimoriadny cestovný poriadok autobusových liniek prechádzajúcich obcou Rudňany, ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.4.2020. O ukončení
platnosti mimoriadneho cestovného poriadku Vás budeme včas informovať.

Ochrana pred požiarmi
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Volné chvíle
Milí naši Rudňanci, milé rudnianske deti!
Ani nevieme ako a ocitli sme sa v nedobrovoľnej karanténe v našich domovoch. Televízia a internet
nás dokáže na istý čas zabaviť, ale istotne nie nadlho. Každému sa po čase sprotiví život medzi štyrmi
stenami a určite pocíti potrebu opätovného stretávania sa s ľuďmi. Práve teraz máme možnosť si
uvedomiť, ako sú pre nás dôležití naši blízki. Ako nám chýbajú rodičia, starí rodičia, deti, vnúčatá, či
priatelia. Všetci vieme, že ešte bude musieť prejsť niekoľko dní i týždňov, kým sa opäť budeme môcť
stretnúť, porozprávať zoči-voči, podať si ruky a objať sa. Preto sme si i my, redakčná rada, pre vás
pripravili zopár aktivít na vyplnenie času, ktorý musíme nútene stráviť vo svojich domovoch, aby sme sa
čo najskôr mohli opäť stretnúť naživo.
pripravili : Lucia Bodzionyová, Tatiana Hozzová
OSEMSMEROVKA
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Nájdi v osemsmerovke pojmy: Priamka, rozdiel, zvyšok, meter, číslica, dva, euro, číslo, súčet, súčin,
rovnica, podiel, úsečka, bod, tri, kocka, osem
Tajnička:
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Nájdi 5 rozdielov a vyfarbi !

10

Horizont 4 / 2020

Osemsmerovka:
BANIK, DOL, DOLINA, HUTA, POLIA, ROCHUS, RUDA, RUDŇANY, STANKY, ŠACHTA
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Ako si správne umývat ruky

,

Ako si vyrobit dezinfekčný prostriedok
Výroba gélového dezinfekčného prostriedku je hotová do pár minút.
Stačí iba zmiešať čistý alkohol a gél z aloe vera, ktorý je k dostaniu v lekárňach alebo na
internete, v pomere 2:1.
Vytvorí sa vám hustejšie roztok s jemnou vôňou. Do gélu môžete pridať niekoľko kvapiek
éterického oleja s vôňou klinčekov, levandule alebo čajovníka.
Možno použiť aj celý klinček z kuchyne a nechať dve hodiny lúhovať.
Spoločenská rubrika

Spomienka

Narodenie a úmrtie obyvateľov v marci 2020
Narodenie

7/6

muži

4/3

ženy

3/3

z toho

Úmrtie

3/1

muži

3/1

ženy

0/0

z toho

Stav obyvateľstva k 31.03.2020
spolu

„Odišla si pred rokom mamka Anna Nikolaidesová
už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ
spomienkami.“

Tí, ktorí ste ju mali radi a
nezabudli, venujte jej spolu s
nami tichú spomienku.
Ďakujeme
Manžel Anton, dcéry Jarmila
a Eva s rodinami.

z toho
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