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Občasník obce Rybník

Ročník I.

Vážení spoluobčania,
ako ten čas letí. Vnímate to tak aj vy? Nedávno tu bol začiatok roka, potom Veľká
noc, kedy sme vydali prvé číslo rybníckych novín. Plní optimizmu sme sa tešili
na leto, prázdniny a dovolenky, zaslúžený
relax a už tu máme začiatok nového školského roka. A hoci je ešte poriadne teplo,
dni sa už začínajú skracovať.
Krátkou spomienkou na prázdniny by som sa rada vrátila
k prvýkrát organizovanému letnému dennému táboru v našej obci. Som veľmi rada, že p. riaditeľka ZŠ s MŠ prijala túto
moju výzvu. Organizovanie tábora vnímam ako neoceniteľnú
pomoc pre rodičov školopovinných detí. Táto požiadavka bola
v obci už po minulé roky a hoci na jej realizáciu bol krátky čas,
účasť detí potvrdila záujem o tento druh aktivity. Rada by som
vyzdvihla záujem Michala Vajdu – Fitko Lipa a Poľovníckeho
združenia, ktorí sa opätovne zapájajú do aktivít, či už v rámci
spomínaného tábora, ale i podujatia Hurá prázdniny.
Verím, že ste letné dni využili na regeneráciu síl a aj zaslúžený oddych. Mnohí z vás aj na zveľadenie svojich domov a
okolia a tak tomu bolo i u nás „na obci“. Jarné mesiace odkryli
mnoho a tak sme sa pustili do čistenia obce, ktoré pokračuje nepretržite. Náš obecný park si vyžaduje rozsiahlu údržbu,
taktiež zeleň v ostatných lokalitách. Intenzívne dažde v mesiaci máj nám spôsobili opakovanie kosby, ktorá sa realizovala v zvýšenej miere oproti predchádzajúcim obdobiam. V
spolupráci s Povodím Hrona sme vyčistili tok Tepličky, aby sa
odstránil nepríjemný zápach, ktorý strpčuje život obyvateľom
v jej okolí. Začali sme „skúšobnú“ prevádzku zberného dvora,
záujem obyvateľov hovorí o jeho dôležitosti. Zisťujeme však
i prvé nedostatky, s ktorými je potrebné sa zaoberať a preto
postupne rozširujeme druhy preberaných separátov.
Systematická práca prináša svoje ovocie. Jednou z priorít,
ktoré sme si dali na začiatku volebného obdobia, je aj udržateľnosť prevádzky obecných budov. Na základe podanej žiadosti v marci 2019 sme získali účelovú dotáciu vo výške 13 000
€ na rekonštrukciu obecného bytového domu (tzv. školskej bytovky) z Ministerstva financií SR. Rekonštrukcia v tomto čase
prebieha a my veríme, že i týmto prispejeme ku kvalitnejšiemu bývaniu našich nájomníkov. V rámci projektu ,,Renovácia
verejného priestranstva v okolí COOP Jednoty“ Obec získala
dotáciu vo výške 6000 € od Nadácie COOP Jednoty na zrekonštruovanie okolia a vybudovanie bezbariérového prístupu k
miestnym potravinám COOP Jednota. O tom, že sa bude realizovať práve tento projekt, ste rozhodli vy občania hlasovaním.
Realizácia projektu prebehne ešte v tomto roku.
Ako vidíte, naše prvé aktivity zamerané na rozvoj obce nielen po materiálnej stránke, už prinášajú výsledky. Z Fondu na
podporu umenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Obec Rybník získala dotáciu v rámci projektu ,,Remeslá a práce čilejkárskej oblasti“ na tvorivé dielne, ktoré majú dve časti.
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Letné tvorivé dielne, na ktorých sa deti mohli oboznámiť s výrobou krojových súčastí a pozrieť si ukážky folklórneho kroja
a krojovaných bábik, sa uskutočnili v rámci podujatia Hurá
prázdniny. V predvianočnom období deti ešte čakajú zimné
tvorivé dielne. Keďže sme neváhali a zapojili sa do 4. ročníka
grantového programu Rozprúdime regióny Nadácie ZSE, boli
sme úspešní. Správna rada Nadácie na základe hodnotenia
viacčlennej komisie rozhodla o podpore projektov, ktoré splnili podmienky programu. Náš projekt „Tradičné remeslá pre
každého“, ktorý budeme organizovať v rámci Vinobrania bol
úspešný a hodnotiaca komisia rozhodla o jeho podpore.
Vďaka projektu ,,Rozvoj športových aktivít v obci Rybník“ sme získali dotáciu na nákup športového vybavenia z Úradu vlády Slovenskej republiky. Posilníme tak výbavu brankárov na floorbal a rôzne iné cvičebné pomôcky.
(Pokračovanie na str. 2)

Krásna slávnosť vďaky,
radosti a potešenia

Po letných prázdninách, začiatkom
septembra, bý va vo vinohradníckych
lokalitách ľuďmi obľúbená a vyhľadávaná slávnosť vinobrania. K takým patrí aj
naša obec Rybník, ako sa v starých knihách píše, vďaka benediktínskym mníchom, azda najstaršia vinohradnícka oblasť na území Tekova a možno aj v rámci
Slovenska.
Vinobranie je slávnosťou celej obce, ktorá v sebe zahŕňa
veľa ľudských aktivít. Vyžaduje si dôslednú prípravu i organizáciu, ktorá spočíva hlavne na pleciach Obce a Vinohradníckeho spolku. V tento deň sa mnohí rodáci z blízka i
z ďaleka vracajú do svojej obce a rodinného domu. Je to deň
hudby, spevu, folklóru, dobrého jedla, nového burčiaku, aj
vínka. Malí i veľkí môžu v kultúrnom programe ukázať, čo
v nich je a akými talentami ich Pán Boh obdaril.
V tejto malej úvahe by som chcem vyjadriť tri skutočnosti. Prvou je radosť z toho, že takéto slávnosti v našej obci už
roky existujú a pre mnohých sú pookriatím, radosťou a príjemnou príležitosťou sa po čase stretnúť s rodinou a priateľmi. Druhou je poukázanie na istú nepresnosť pri samotnom
názve. Ako človek, ktorý miluje svoj rodný jazyk a celý život
s ním slovom i písmom pracuje, považujem za nie najšťastnejšie používať termín vinobranie. Pravdepodobne sa jedná
o prevzatý „čechizmus“, ktorý by bolo možné nahradiť slovenským slovom hroznobranie. Veď z viníc sa predsa neoberá víno, ale hrozno. Toto už stáročia vyjadrujeme nádherným slovom oberačky. Ani z polí sa nezbiera chlieb, ale obilie.
Hrozno a obilie sa rodia. Chlieb sa pečie a víno dorába.
(Pokračovanie na str. 6)
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(Dokončenie zo str. 1)
Úspešné sú aj naše OZ a spoločenské združenia, vďaka ktorým zabezpečujeme propagačné materiály a podporu tradičnej kultúry, ako napr. podpora z grantu Leader NSK na rozvoj
a propagáciu nášho „Ľudového domu“.
Z projektov, ktoré boli podané v predchádzajúcom období
plánujeme realizovať rekonštrukciu strechy v školskej telocvični, ktorá je v havarijnom stave. Žiaľ, časový harmonogram
realizácie sa posunul najmä z dôvodu zistenia závažných nedostatkov. Okrem toho, v rámci rekonštrukcie telocvične bola
plánovaná aj zmena povrchu v telocvični z pôvodnej na polyuretánovú. Po konzultáciách s vedením školy a športovými
klubmi sme dospeli k záveru, pristúpiť k zmene projektu a
zrekonštruovať existujúcu palubovku. Z ušetrených finančných prostriedkov plánujeme realizovať výmenu svietidiel za
úspornejšie a vzduchotechniku, nakoľko v telocvični nie je
dostatočne zabezpečené vetranie. V tomto období prebieha
schvaľovací proces na Ministerstve školstva a rekonštrukcia
strechy by mala začať ešte v tomto mesiaci.
Obec získala dotáciu na dobudovanie II. etapy kanalizácie v
časti ul. Školská a Továrenská, no nakoľko budovanie kanalizácie bolo v r. 2016 odovzdané ZsVS , a.s., bolo potrebné zabezpečiť najskôr „vrátenie“ tejto časti etapy na obec. Realizačné
práce v tomto úseku sú plánované v tomto roku. Čo sa týka
možnosti prevádzkovania existujúcej kanalizácie, informácie
od kompetentných ZsVS, a.s. hovoria o nevyhnutnosti vybudovania čističky odpadových vôd Tlmače-Rybník, čo v reále
predstavuje horiznot 3-4 rokov. Možnosť prevádzky doposiaľ
vybudovanej kanalizácie však bude závisieť od jej terajšieho
technického stavu a funkčnosti.
Otázka riešenia bývania rezonuje v našej obci už niekoľko
rokov. Nie je to jednoduchá téma, nakoľko ju obmedzuje dostupnosť pozemkov a brzdou sú i nevysporiadané vlastnícke
vzťahy. Na „starom ihrisku“ pracujeme na projektovej dokumentácii inžinierskych sietí pre individiálnu bytovú výstavbu
a zároveň prebiehajú jednania o možnosti rozšírenia priestoru výstavby. Od výstavby bytového domu na Železničnej ulici
odstúpil realizátor v r. 2016 a to aj z dôvodu, že pre nedostatočnú kapacitu elektrickej energie bolo potrebné vybudovať
a financovať novú prípojku. V tomto roku sme zabezpečili
projektovú dokumentáciu na vybudovanie VN a NN vedenia
a trafostanice, požiadali sme o stavebné povolenie a po poslednom rokovaní so ZSE veríme, že výstavba bude zaradená
do investičného plánu ZSE na rok 2020. Ak by som uviedla, že
v oblasti výstavby bytovky pokračujeme, nebolo by to presné.
Začíname odznovu, od počiatku.
V minulom období prezentovaný zámer rekonštrukcie a prístavby materskej školy je ešte aktuálny, rozhodnutie o úspešnosti projektu by sme mali obdržať v priebehu mesiaca september. Vzhľadom na legislatívne zmeny týkajúce sa najmä
energetickej náročnosti budov, bude na rozhodnutí OZ, či
sa projekt v prípade úspechu bude realizovať v plánovanom
rozsahu. Po našich negatívnych skúsenostiach, ktoré máme z
projektu Znižovanie energetickej náročnosti pri rekonštrukcii OcÚ a kultúrneho domu (ktorý nie je do dnešného dňa
od minulého roku uzavretý a stále nám viaže naše vlastné finančné prostriedky) sme opatrní v tejto oblasti a predvídame možné riziká.
Medzi oblasti, ktoré sme sa rozhodli s poslancami OZ podporiť patrí aj budovanie spevnených plôch na parkovanie. Jedna z takýchto spevnených plôch bude oproti Domu smútku,
aby sme rozšírili možnosti krátkodobého parkovania. Jej rea-
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lizáciu, v závislosti od rýchlosti vyhotovenia projektovej dokumentácie, plánujeme v tomto roku. Druhá plocha je vzhľadom
na dosiaľ nevysporiadané vlastnícke vzťahy ešte otázna, ale
veríme, že aj v tejto časti budeme úspešní. Z rozpracovaných
projektov na budúci rok spomeniem výzvu na vodozádržné
opatrenia, ktorej predmetom je budovanie zberných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako aj náhrada nepriepustných povrchov. V dôsledku zmeny klímy, ktorá spôsobuje
najmä nízky úhrn zrážok a extrémne sucho, Ministerstvo životného prostredia pripravilo konkrétne opatrenia na zmiernenie týchto dopadov. Okrem toho sme sa zapojili do národného
projektu na realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry a to konkrétne na výsadbu drevín s dôrazom na posilnenie ekologických funkcií a vytváranie ekosystémových služieb. Spracovanie
projektu výsadby listnatých drevín a ihličnanov prebieha a k
výsadbe by sme mohli pristúpiť na jar budúceho roku.
Na záver si dovoľujem poďakovať všetkým jednotlivcom i
spoločenským organizáciám, ktoré neváhajú pridať ruku k
dielu a v rámci dobrej obecnej spolupráce vyvíjajú aktivity
pre našich občanov. Ich práca je verejne prospešná a neoceniteľná.
Moje poďakovanie patrí i MUDr. Petrovi, ktorý v našej obci
pôsobil pár desaťročí. Je nám ľúto, že stomatologické služby
nie je možné v rámci obce zabezpečiť, žiaľ, je to chyba zdravotníckeho systému a obec nemá kompetenciu na jej zabezpečenie.
Taktiež blahoželám našim úspešným športovcom, ktorí
vzorne (a skromne) reprezentujú našu obec, nášmu p. dekanovi k vydaniu nového CD a našim školákom a pedagógom
prajem úspešný šk. rok 2019/2020.
Vážení spoluobčania,
všetkých vás srdečne pozývam na rybnícke vinobranie, naše
vinobranie, ktoré bude mať presne takú „chuť“ a atmosféru,
akú si spoločne urobíme. Pozývam vás nielen ako účastníkov,
ale i ako dobrovoľníkov, ktorí by radi priložili ruku k dielu, alebo sa zapojili do krojového sprievodu pri najväčšom podujatí
v našej obci.
Pozývam vás - spoločne veľa dokážeme!
Ing. Daniela Trňanová, MBA
starostka obce

NOVINKY Z ÚRADU

Na Obecnom úrade sme v mesiaci máj 2019 zahájili
novú, inovatívnu, rýchlu a bezpečnú službu informovania
občanov prostredníctvom SMS správ. Prihlásiť na odber sa
môžete na hlavnej stránke obce Rybník /www.obecrybnik.
sk. Pri prihlasovaní zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete
dostávať mimoriadne oznamy a obratom obdržíte overovaciu SMS s kódom. Tento zadáte a po overení ste už prihláseným odberateľom SMS správ. V prípade Vášho záujmu
Vám s aktivovaním služby pomôžu pracovníci OcÚ. Táto
služba je pre príjemcov správ bezplatná.
Zároveň sme pre občanov rozšírili formy úhrady poplatkov a faktúr o možnosť platby platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu. Bezhotovostnou platbou
je možné uhradiť všetky daňové povinnosti (daň z nehnuteľnosti, daň za psa) a správne poplatky (miestny poplatok
za TKO, stavebné povolenie, osvedčovanie listín a podpisov, rybársky lístok).
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Spoločenská
rubrika
v období
1. 4. – 31. 8. 2019
Narodili sa

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Sy mbol ick y deň pred med zi ná rodným dňom detí sa v obradnej miestnosti Obecného úradu v Rybníku konalo uvítanie detí do života. Prítomných rodičov
v mene ZPOZ a vedenia obce privítala
martikárka obce a následne predstavila
11 našich najmladších občanov. V krátkom kultúrnom programe vystúpili žiaci základnej školy Marek Uhnák, Michaela Uhnáková, Hana Ižoldová a Zuzana

Brezánska pod vedením pani učiteľky
Mgr. Viery Nipčovej. Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy zaželala starostka rodičom veľa úspechov vo v ýchove
detí, aby vo svojich rodinných kruhoch
žili šťastne a mali z detí vždy radosť. Ako
spomienku na tento deň si rodičia odnášali symbolické darčeky so sadenicou
hrozna, typickou pre našu obec.
Mgr. Lenka Kubasová

PRIPRAVUJEME

• 7.9.2019

Rybnícke vinobranie

• 17.10.2019 Deň úcty k starším
• 27.10.2019 Slávnosť k výročiam v roku 2019
• 16.11.2019 Rybnícka 10-ka
• 22.11.2019 Katarínska zábava
• 24.11.2019 Vianočné tvorivé dielne
• 6.12.2019

Mikuláš

• 14.12.2019 Posedenie pod jedličkou
• 15.12.2019 Vianočná akadémia
• 27.12.2019 Svätenie vín
• 28.12.2019 Koncoročné stretnutie matičiarov
• 31.12.2019 Silvester

ZBIERKA

na opravu sakrálnych pamiatok

Obec Rybník plánuje obnovu sakrálnych pamiatok v
obci a to sochy sv.Anny a sv. Jána Nepomuckého. Nakoľko
tieto nemá vo vlastníctve, nemôže investovať do opravy
z vlastných zdrojov. Na základe iniciatívy občanov bude
nápomocná pri dobrovoľnej zbierke na uskutočnenie
rekonštrukcie a umožňuje občanom, aby svoje finančné
príspevky zasielali na číslo účtu
SK35 5600 0000 0071 0681 3001, VS 840,
resp. do pokladne OcÚ.

Oznam o výrube/
orezoch v obci

Spoločnosť Zelená Dolina,
s. r. o. poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., bude vykonávať
v priebehu roka 2019 údržbu stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť
alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.
Údržba sa bude vykonávať
aj na súkromných pozemkoch, preto prosíme občanov o sprístupnenie ich pozemkov spoločnosti Zelená
Dolina, s.r.o.. Odstránené
konáre/stromy si po dohode s realizátorom bude možné ponechať pre svoje vlastné účely. Samotná údržba sa
bude vykonávať podľa potreby Západoslovenskej distribučnej a. s.
Ing. Kristína Hercová

Linda Frantová,
dcéra Heleny a Andreja
Adam Bališ,
syn Michaely a Ladislava
Paula Blažková,
dcéra Mariány a Slavomíra
Lucia Polcová,
dcéra Andrey a Jozefa

Opustili nás

Terézia Chlebová,
Zemianska 170/13,
vo veku 85 rokov
Anna Vretenárová,
Záhradná 589/5,
vo veku 82 rokov
Ján Skyva,
Hlavná 175/130,
vo veku 66 rokov
Anna Klepáčová,
Školská 285/16,
vo veku 82 rokov
Milan Herc,
Hlavná 152/108,
vo veku 42 rokov
Juraj Ižold,
Školská 568/15,
vo veku 43 rokov
Anna Pustajová,
Družstevná 513/25,
vo veku 80 rokov
Anna Holečková,
Tepličná 374/32,
vo veku 91 rokov

Uzavreli manželstvo
Zuzana Hrebíčková
(Podlužany)
a Mgr. Peter Havran
(Rybník)

Mgr. Lenka Stará (Rybník)
a Tomáš Mráz (Levice)

Jana Považanová (Rybník)
a Michal Behúň (Čadca)

Vladimíra Kostolná (Tlmače) a Roman Tuhý (Rybník)

Informácia pre bývalých pacientov
z obvodu MUDr. Petra
MUDr. Marianna Majkútová, stomatológ

ordinuje
Pondelok – Piatok 07.30 -14.00 hod.
nad Lekárňou Bellis, 2. posch., Nám. hrdinov 15,
Levice (výťah od vchodu v zadnej časti budovy)
Kontakty: 0905 532 148
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Životné prostredie

Nielen v dnešnej dobe platí, že najlepší odpad je ten, ktorý
vôbec nevznikne. To znamená, že už pri nákupe rozmýšľam
nielen o výrobku, ale aj o obale tovaru a radšej si zoberiem
papierový obal ako plastový, nákupnú tašku si nosím so sebou, najlepšie plátenú, nie plastovú atď. Možností je dosť,
stačí sa iba zamyslieť.
Všetci sa podieľame na produkovaní odpadu, ktorý sa z
našich domácností dostáva na skládky. Na skládkach sa medzi komunálnym odpadom nachádza i taký, ktorý by sa po
úpravách dal využiť ako zdroj druhotných surovín. Separovaný zber zabezpečuje, aby sa jednotlivé druhy mohli opäť
zužitkovať. Separácia je podľa zákona o odpadoch povinná
pre všetkých pôvodcov odpadov, t. j. každého z nás. Separácia nevyrieši problém s odpadmi, ale môže pomôcť zmierniť
dopad ľudskej aktivity na životné prostredie.
V našej obci zabezpečuje separovaný zber odpadu - plasty, sklo a papier - Združenie obcí pre separovaný zber Tatiar Pukanec.
V tomto roku sme uviedli do prevádzky aj Zberný dvor
(ZD) vybudovaný v našej obci, zatiaľ v obmedzenej prevádzke. Musíme vyriešiť problém kapacity, nakoľko nie je
možné umiestniť na ZD všetky druhy odpadov. Začali sme s
vyradeným elektrickými spotrebičmi, drobným stavebným
odpadom, čiastočne sklom (nakoľko sklo patrí pod podomový zber) a na jar to boli spílené konáre zo stromov. Prvé
skúsenosti prevádzky nám ukázali, aký objem separátov v
obci vyprodukujeme. Ak by sme mali na ZD umiestniť len
spomínané komodity v množstve, ktoré naši obyvatelia produkujú, kapacitne by to nebolo možné.
Prevádzka Zberného dvora je v začiatkoch a my veríme,
že postupne rozšírime druhy separátov, ktoré bude možno
odovzdávať na ZD. Je veľmi dôležité dodržiavať pravidlá
prevádzkového poriadku ZD, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce ako aj na ZD. Len v tom prípade vieme zabezpečiť podmienky, aby sme na ZD mohli uskladniť rôzne
druhy komodít odpadu a uspokojiť tak čo najviac obyvateľov z našej obce.
Naše prvotné skúsenosti ukázali nasledovné nedostatky:
V skle (mimoriadny zber sme urobili na základe požiadavky
občanov, inak patrí to podomového zvozu serparátov) boli
zamiešaná keramika a porcelán, ktoré musíme následne
opätovne triediť. Ďalšie náklady, ďalšia práca. Medzi opílenými konármi nachádzame odpad, ktorý bráni drveniu
konárov (tráva, zvyšky rastlín, kusy drôtov). V prípade, že
medzi konármi sa nachádza čo tam nepatrí a spôsobí to
drtiacemu stroju poruchu, obec znáša náklady na opravu.
Ďalším problémom, ktorý evidujeme pri drobom stavebnom odpade je, že často nie je drobný (priemerná frakcia
nemôže byť nad 10 cm) a sú v ňom kusiská betónu, veľakrát
ešte aj zo železami. Tento odpad sa plánuje drtiť drtičom,
ktorý je tiež súčasťou strojno-technologického zariadenia
Zberného dvora.
Je to na nás ľuďoch, aby sme si uvedomili, že nielen čistý dvor a záhrada pri dome je našou vizitkou, ale aj verejné
priestranstvá v obci .
Je viac než potrebné, aby sa každý z nás zamyslel nad tým,
ako by obec, v ktorej žijeme mohla byť krásna, s troškou úcty
k ostatným obyvateľom a životnému prostrediu.
Dagmar Nagyová
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AKO SEPAROVAŤ –
PRAKTICKÝ NÁVOD

Odpad, ktorý je zvážaný zberovou spoločnosťou Tatiar
z domácností podľa harmonogramu

• PLASTY: PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky
a drogérie, kelímky, sáčky, fólie, igelitové tašky, plechovky
od nápojov a tetrapaky
Nevhadzuje sa: obaly z cukríkov, znečistené obaly od nápojov, olejov, nebezpečných látok, obaly z PVC, vlna, gumené hračky, odevy, obuv, textílie
• TETRAPAKY (zberajú sa s plastami): viacvrstvové obaly
od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných
štiav z džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových
polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru,
korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.
• PAPIER: papier, časopisy, letáky, papierové obaly, knihy
bez pevnej väzby, krabice, kartóny (zošliapnuté)
Nevhadzuje sa: mokrý, mastný alebo znečistený papier,
použité plienky a hygienické potreby, impregnovaný papier
• SKLO: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo
Nevhadzuje sa: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá
ODPAD, KTORÝ JE MOŽNÉ ODOVZDAŤ NA ZBERNOM
DVORE - Papier – sklo – BRO – elektrospotrebiče – objemný odpad – DSO – kovy - pneumatiky
Lieky a liečivá – sa odovzdávajú v lekárňach, napr. Lekáreň
ZDRAVIE Rybník
TKO – všetky odpady, ktoré neboli uvedené vyššie
Rozšírili sme miesta na separáty – pre príležitostné
odpady vzniknuté v malom množstve (nie na vynášanie odpadov z domácností). Tieto nádoby sú umiestnené
pri cintoríne a budove pošty a sú monitorované kamerovým systémom.
Zelená nádoba – sklo (drobné sklené nádobky, sklené
kahance bez výplní)

Modrá nádoba – papier (drobné papierové obaly, kartónové časti krabičiek od cigariet)
Žltá nádoba – plasty (drobné obaly a nádoby, poháriky,
slamky, vrecká, malé tetrapaky z nápojov)

Hnedá nádoba – bioodpad (drobná zeleň a kvety, použité papierové vreckovky)
Červená nádoba – drobné kovy (vrchnáčiky z fliaš, plechovky z nápojov)
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Výňatok z prevádzkového poriadku zberného dvora Rybník

Účelom ZD Rybník je zhromažďovať a skladovať vyseparované druhy odpadu od občanov s trvalým alebo prechodným

pobytom v obci Rybník.

OTVÁRACIA DOBA

Letné obdobie 1.4.-31.10.:
Streda 13.00 – 17.00 hod.
Sobota 9.00 – 12.00 hod.
Zimné obdobie 1.11.-31.3.:
Streda 13.00 – 16.00 hod.
Sobota 9.00 – 12.00 hod.
Personálne zabezpečenie ZD Rybník
Miroslav Považan 0904 305 152
Matúš Pustaj 0904 322 079
Zberný dvor zhromažďuje nasledovné odpady:
• papier - obaly z lepenky, kartóny zviazané na čo najmenší objem, noviny, časopisy, reklamné plagáty,
• sklo - sklo biele (tabuľové, fľaše, obaly), sklo farebné (fľaše, obaly), okenné sklo,
• biologicky rozložiteľný odpad - burina, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,
• vyradené elektrické a elektronické zariadenia - kompletné nefunkčné elektrospotrebiče a elektrické káble bez
obsahu nebezpečných látok,
• objemný odpad– nábytok z dreva, drevené okenné rámy
bez sklenej výplne, koberce a pod. Tento nábytok je potrebné do zberného dvora odovzdať v rozobratom resp. demontovanom stave, ide o komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi nie je možné uložiť do klasickej zbernej nádoby na
komunálny odpad v domácnosti. Objemný odpad musí byť
rozobraný na menšie kusy resp. časti,
• DSO - drobný stavebný odpad– odpad zo stavebných
úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných
fyzickou osobou, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie,
ani ohlásenie. Maximálne množstvo pre uloženie 1m3 na
domácnosť. DSO je odpad vznikajúci pri bežných udržiavacích prácach vykonávaných fyzickou osobou - nepodnikateľom alebo pre fyzickú osobu, a ktorý nepredstavuje
objem vyšší ako 1 t ročne od jednej fyzickej osoby. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (to
znamená viac ako 1 t ročne) nepovažuje sa toto množstvo
za DSO. Odvoz si v tomto prípade realizuje pôvodca odpadu
prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov na vlastné
náklady. Do DSO patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek,
dlaždíc, keramiky a pod. DSO nesmie obsahovať iné zlož-

ky odpadu, ako napr. sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.
Poplatok za množstvový zber DSO je určený VZN č. 3/2018
a uhrádza ho poplatník v hotovosti v pokladni Obecného
úradu počas stránkových hodín na základe potvrdenia vydaného pracovníkom zberného dvora
• kovy - železný šrot nesmie obsahovať nebezpečné látky
(ropné produkty, chemikálie a pod.) Hmotnosť a rozmery
jednotlivých dovážaných častí musia spĺňať podmienku
ľahkej manipulácie s nimi (manipulácie jednej osoby bez
použitia iných zariadení),
• pneumatiky (16 01 03) - pneumatiky z osobných automobilov bez diskov, z bicyklov, motocyklov a podobne.
Povinnosti návštevníka zberného dvora:
• ohlásiť sa službukonajúcemu zamestnancovi zberného dvora,
• oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom ZD, bezpečnostnými pokynmi,
• preukázať sa identifikačným dokladom a dokladom o
zapojení sa do systému zberu komunálnych odpadov na
území obce,
• vyplniť „Formulár návštevníka“ a potvrdiť oboznámenie sa s Prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými pokynmi,
• oznámiť druh a množstvo privážaného odpadu,
• riadiť sa Prevádzkovým poriadkom a pokynmi zamestnanca zberného dvora,
• vstupovať do priestoru zberného dvora len so súhlasom
zamestnanca zberného dvora,
• pohybovať len po trase určenej zamestnancom zberného dvora,
• pri použití motorového vozidla dodržiavať v areáli max.
rýchlosť 5 km/hod,
• zdržiavať sa v priestore zberného dvora len nevyhnutný
čas, ktorý je potrebný na vyloženie odpadu a po uložení odpadu bezodkladne priestor zberného dvora opustiť,
• zakázané je rozoberať a vynášať akékoľvek odpady uložené v zbernom dvore,
• v priestore zberného dvora je prísny zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
Prevádzkový poriadok Zberného dvora je umiestnený na
Zbernom dvore, na požiadanie si ho môže prečítať každý
návštevník Zberného dvora.
Celé znenie Prevádzkového poriadku je uverejnené na
webovej stránke obce www.obecrybnik.sk
Dagmar Nagyová

Informovať sa vopred sa oplatí
V priebehu roka si mnohí občania zveľaďujú svoje bývanie a jeho okolie. Vyskytujú sa ojedinele aj prípady, že pri
týchto úpravách zasahujú do majetku obce, často z nevedomosti. V mnohých prípadoch podliehajú tieto prípady
ohláseniu drobnej stavby a je potrebné na vykonanie takejto úpravy súhlas obce.
Aby sa predišlo neskorším problém, ponúkame a zároveň
vyzývame občanov, aby sa prišli pred realizáciou každej
úpravy poradiť na OcÚ. Drobné stavby postavené bez súhlasu obce občania riešia najmä pri dedičských konania
alebo pri vybavovaní si úveru. Aj v týchto prípadoch Vám
poskytneme poradenstvo.

Záleží nám na tom, aby občania predchádzali neskorším
problémom, ktoré môžu vzniknúť napr. pri budovaní časti domu postavenom na obecnom pozemku, stavbe garáže, oplotenia a drobnej hospodárskej budovy do výmery
25 m 2 bez súhlasu obce, ako aj vysprávka chodníka a príjazdovej cesty k rodinnému domu.
Pri budovaní bez súhlasu obce môže nastať situácia, že
stavbu bude musieť občan na vlastné náklady odstrániť,
strpieť bremeno prechodu, resp. utrpí škodu pri prípadných opravách inžinierskych sietí a nepredvídaných haváriách.
Anna Smadišová
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Krásna slávnosť vďaky, radosti a potešenia
(Dokončenie zo str. 1)
Len si predstav me, že by
ktosi nádherné slovo žatva,
vymenil za akési chlebobranie. Tak, ako je po žatve
slávnosť dožiniek, po oberačkách by mala byť slávnosť hroznobrania, ktorá v
sebe zahŕňa pointu vinohradníckeho vďakyvzdávania. Toto vyjadruje hĺbku a
podstatu vecí, lebo žiadna
pravá kultúra nemôže postrádať spirituálny kult. Ani
slávenie svätej omše sa nemôže konať bez čistého vína,
ktoré spolu s nekvaseným
chlebom tvoria prirodzenú matériu pre eucharistické premenenie na Kristovo Telo a Krv. Vinohradník
z viníc oberá hrozno, ktoré
mu Pán Boh cez priazeň počasia, dáždik, slnko a teplo,
požehnal. Povedané poeticky je hrozno „dieťa“ viniča a
víno „dieťaťom“ hrozna, aj

produktom ľudského umu,
chemických procesov a znalostí vinára. Oboje patria k
sebe, ako duša k telu, krása
k mladosti, múdrosť k starobe alebo svetlo k dňu, či
tma k noci.
Po tretie s úctou v modlitbe pamätám na všetkých
našich vinohradníkov i vinárov a vzdávam hold ich
namáhavej práci, ako aj odborným schopnostiam, húževnatosti, odvahe a vedomostiam. Prajem im dobré
zdravie a som hrdý, na akú
v ysokú úroveň povzniesli vinohradnícku profesiu.
Kvalitné vínko, ktoré dorábajú, aj ma ním štedro obdarovávajú, je toho dôkazom a vizitkou.
V živote som mal možnosť
poznať veľa dobrých vinárov. Medzi nich patril aj môj
otec. Boli to ľudia rôznych
pováh, veku, aj povolaní.

Jedno však mali spoločné.
Boli veľmi skromní a zbožní. Otca som pri práci vo vinici, najmä keď čistil hlavy
v iniča a v yst rihova l rosné korienky, často vídaval
kľačiačky. Drevená agátová „tíka“ mu bola oporným
kľakadlom. Neraz si povšimol moje začudovanie a tíško poznamenal: „Chlapče,
hrozienko sa dorába aj na
kolenách.“ Odvtedy viem,
že kvalitný vinár je nielen
pracovitým, ale aj pokorným, zbožným a múdrym
človekom. V srdci vie, že pre
dobré vínko sa nestačí iba
narobiť alebo mať odborné vedomosti, ale potrebuje, aby mu bolo aj zhora požehnané... Keď nám oveľa
neskôr na teologických štúdiách často prízvukovali, že
„teológia sa študuje na kolenách,“ teda v modlitbe, som
si vždy pomyslel, že aj pesto-

Poznáme svojich rodákov?
V júni 1984 boli veriaci v
našej obci naplnení veľkou
radosťou a povzbudením. Po
dlhých rokoch bol 17.6.1984
ordinovaný náš rodák dnes
Mons. Mgr. Daniel Ižold.

V júni toho roku si tak pripomenul 35 rokov od kňazskej v ysviacky, v júli oslávil narodeniny a bol pánom
arcibiskupom Zvolenským
ustanovený za generálneho
vikára Bratislavskej arcidiecézy pre klérus a sviatosti.
Vymenovaním nášho rodáka do vysokej a zodpovednej funkcie v hierarchii cirkvi

sú veriaci v našej obci potešení, znova naplnení veľkou radosťou a povzbudením. V nedeľu 11.8.2019 po svätej omši
sme využili jeho prítomnosť
medzi nami, keď zastupoval
nášho pána dekana a k vymenovaniu do novej funkcie a k životným míľnikom
sme Dankovi ako ho familiárne voláme srdečne blahoželali. Hovorí sa, že doma
si prorokov nevážia, no ako
sa sám vyjadril bol potešený,
že v Rybníku toto porekadlo
všeobecne neplatí.
Ustanovenie do funkcie
generálneho vikára biskupom Zvolenským je ocenením jeho dlhoročnej obetavej práce pre cirkev a zároveň
prejavom veľkej dôvery. Veď
náš rodák Danko nie je vo
v ysokých cirkevných kruhoch neznámy. Od júla 2005
bol ustanovený za rektora
kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Na
tomto poste svojou múdros-

ťou, rozvahou a pracovitosťou formoval mladých bohoslovcov na nových kňazov
až do júna tohto roku, kedy
bol ustanovený do novej významnej funkcie.
Jeho smerovanie bolo jasné
od mladosti. Vyrastal medzi
nami spolu s bratom Jozefom
a sestrami v kresťanskej rodine formovaný v ťažkých časoch komunistickej normalizácie statočnými, obetavými
rodičmi, ktorý pomáhali nespravodlivo stíhaným a prenasledovaným kňazom a rehoľníkom.
Po ukončení gymnaziálnych štúdií a štúdia na Cyrilo-Metodskej bohosloveckej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začínal
kaplánčiť v Banskej Štiavnici. V 1987 bol preložený za
kaplána do Piešťan a tesne
po páde režimu v 1990 sa stal
administrátorom farnosti v
Komjaticiach. Tu sa v roku
1992 stal dekanom Šurian-

vanie hrozna a výroba vínka
pozná zohnuté kolená.
Záverom uvádzam tri klasické múdrosti o víne: „Vinum est sanguis terrae –
Víno je krv zeme.“ „Vinum
in iucunditatem creatum est
et non in ebrietatem – Víno
bolo v yrobené na obveselenie, a nie na opojenie.“
„Vinum sanat et laetificat
hominem – Víno lieči a obveseľuje človeka.“
Milí priatelia, symbolicky
si navzájom pripime pohárikom dobrého vínka na potešenie srdca, dobré zdravie a
pekné medziľudské vzťahy.
Kiežby sme nikdy nezabudli na múdrosť našich starých
otcov, ktorí svojim synom
hovorievali: Mládenci, pomaly a dobre dlho! Povedané inak: S mierou, s rozumom a na zdravie!
DDr. Štefan Kováč Adamov,
dekan-farár v Rybníku

skeho dekanátu, do ktorého dnes patrí 13 farností. V
Komjaticiach sa mu podarilo
vytvoriť živé, aktívne spoločenstvo, farnosť ktorá svojím
príkladom povzbudzuje dodnes. Tu pôsobil až do ustanovenia za rektora kňazského seminára v Bratislave.
V roku 2006 mu bol udelený titul monsignor (Mons.
Capellanus Sue Sanctitatis)
Príklad nášho rodáka, ktorý zostal verný svojej životnej filozofii v časoch prenasledovania cirkvi a tiež aj v
dnešných časoch bezbrehého liberalizmu by mal byť
pre nás všetkých veľkým povzbudením. Zachovajme si
všetci bez ohľadu na vierovyznanie filozofiu slušnosti,
spolupatričnosti, vzájomnej
úcty a pomoci, bez ohľadu
na okolnosti. K tomu nech
nám pomôže príklad nášho
skvelého rodáka Mons. Danka Ižolda.
Ing. Miloš Bagola
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Pietny akt kladenia vencov
7. mája 2019 sme si kladením vencov k pamätníku
padlých v doposiaľ najväčšom vojnovom konflikte známeho ako 2. svetová vojna
pripomenuli 74. výročie víťazstva nad fašizmom. Príhovor predniesla starostka
obce Ing. Daniela Trňanová,
ktorá uviedla, že každoročne sa na oslavách zúčastňuje
čoraz menej priamych účast-

prispela k dôstojnému aktu
kladenia vencov spevácka
skupina KRIVÍN.
V roku 1944 sa i naša obec
pridala na stranu povstania.
Narukovali všetci vojaci do
40 rokov a povstania sa celkom zúčastnilo takmer 120
našich obyvateľov. Základňou partizánskej skupiny bol
Domec v rybníckych horách
a významnou akciou bola

Deň rodiny

V piatok 17.mája 2019 sa v prírodnom prostredí amfiteátra na Teplici v Rybníku konalo po prvýkrát podujatie „Deň
rodiny“ . Postupne sa tu schádzali na piknik nielen rodiny
s deťmi, ale i starší spoluobčania. Pre deti boli pripravené športové aktivity a opekačka. Nečakane pekné počasie
umožnilo prítomným prežiť piatkové popoludnie v pohodovej atmosfére v zmysle jeho zámeru „rodinný piknik, čo
kto prinesie – posedenie pri ohníku, rodina na prvom mieste. Jedna ruka pre otca a druhá pre mamu, každé dieťa s rodičmi získalo odmenu“ :)
Ing. Erika Brezánska

níkov, ktorí by nám hrôzy
vojny svojimi autentickými
spomienkami pripomínali. 8.
máj 1945 je významnou dejinnou udalosťou, kedy podpísalo kapituláciu nacistické
Nemeckom. Vojna sa skončila, svet sa stal slobodným a
človek, bez ohľadu na rasu či
náboženstvo, sa mohol opäť
slobodne zhlboka nadýchnuť a začať od znova. Dnes si
ťažko vieme predstaviť čo fašizmus napáchal a aké veľké
boli skutočné hrôzy a utrpenie vtedajších ľudí. Nemôžeme preto zabudnúť, že mier
nie je samozrejmosťou a že
šírením dobra môžeme vytvárať ďalšie dobro.
Tematickými piesňami
pri spomienkovej slávnosti

záchrana letcov z amerického bombardovacieho lietadla, ktorého posádka ešte
pred zrútením vyskákala v
priestore Devičany – Rybník. 29. augusta 2019 sme si
pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania pietnou spomienkou na
vojakov, ktorí sa podieľali na
oslobodení územia nášho
regiónu. Svojim hrdinstvom
a odvahou dokázali bojovať
proti fašistickým okupantom a neváhali pri oslobodení položiť aj to najdrahšie
čo mali – svoj vlastný život.
Za toto obetovanie im patrí
veľká vďaka a úcta súčasnej
generácie, že môže žiť v slobode a demokracii.
Ing. Erika Brezánska

Vatra zvrchovanosti

27. výročie prijatia Deklarácie zvrchovanosti SR sme si v
obci pripomenuli v sobotu 20. júla. Ako býva v obci zvykom,
na amfiteátri na Teplici sa zišli obyvatelia obce, pre ktorých
si pripravili kultúrny program žiaci ZŠ, domáci FS Krivín a
hosťujúci FS Hron z Hronských Kľačian. Po zapálení vatry
starostkou obce Danielou Trňanovou, vicežupanom NSK
Igorom Éderom a riaditeľom Domu Matice slovenskej v Leviciach Miroslavom Považanom nasledoval priestor na voľnú
zábavu pri hudobnom programe HS Švecband. Prítomní si
mali možnosť zaspievať s členmi folklórnych súborov. Pre
deti bola pripravená tradičná opekačka.
Ing. Erika Brezánska

Deň otvorených pivníc

V sobotu 15. júna na Kráľovke privítali otvorené pivnice
v Rybníku už po dvanástykrát takmer dvetisíc návštevníkov. Podujatie zorganizoval Vinohradnícky spolok Rybník
v spolupráci s obcou. Ponuka na ochutnávanie miestnych
vín bola bohatá, vyberať sa dalo podľa chuti od devätnástich vinárov a vinárskych združení. Nechýbali miestne špeciality a dobrá hudba. Na snímke vľavo starosta Kozároviec
Ing. Bystrík Havran, predseda Vinohradnického spolku Rybník Ing. Jozef Uhnák, starostka obce Ing. Daniela Trňanová
a podpredseda NSK PeadDr. Igor Éder.
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Aktivity k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika
Dejepisno-geograficko-literárna exkurzia
Žiaci 7.-9. ročníka našej
školy boli 5.6.2019 na exkurzii, ktorá mala tri zastávky: Mohyla M. R. Štefánika,
Jaskyňa Driny a Modra. Prvou zastávkou bola národná
kultúrna pamiatka Mohyla
Milana Rastislava Štefánika, ktorú vytvoril architekt
Dušan Jurkovič nad rodnými Košariskami na Bradle,

kde bol po tragickej smrti
4.5.1919 pochovaný spolu s
talianskou posádkou lietadla. Po výstupe na Bradlo si
žiaci vypočuli informácie o
živote M. R. Štefánika, ktoré
si pre nich pripravili žiaci 9.
ročníka spolu s pani učiteľkou Štoffovou. Zo slnkom
zaliatej Mohyly sa celá výprava presunula do Malých

Karpát, kde sa nachádza jediná jaskyňa na západnom
Slovensku – podzemná perla Malých Karpát - jaskyňa
Driny. Žiaci aj s pedagógmi
sa v tento horúci deň radi
schladili v jej krásnych podzemných priestoroch a pokochali sa jej čarokrásnou
k vapľovou v ý zdobou. Po
prehliadke jaskyne, náku-

Filmové predstavenie – Mohyla
„Vďa ka a nimácii Štefánik opäť žije,“ povedal režisér filmu Mohyla Andrej
Kolenčík, ktorý v ytvoril k
tohtoročnému 100. výročiu
úmrtia Milana Rastislava
Štefánika dobrodružný film
pre deti. Snímku, v ktorej sa
Štefánikove myšlienky, činy
a dobrodružstvá dočkali netradičného spracovania, si
ž iaci na šej školy poz rel i
21.6.2019 v kine v Leviciach.
Tento film pútavou, deťom
prístupnou formou predstavuje nášho „najväčšieho
Slováka“ Milana Rastislava
Štefánika. Všetky učebnice,
literatúra, internetové stránky ho opisujú ako všestranného, rozhľadeného svetobežníka, astronóma, letca,
diplomata a generála. Pri
sledovaní filmu sa deti ocitnú s hrdinami príbehu, kto-

rí sú ich rovesníkmi, v spomienkach M. R. Štefánika.
Vylezú s ním na Mont Blanc,
predierajú sa pralesom na
Tahiti, kde robil Štefánik
astronomické pozorovania,
prežívajú s ním
hrôzy 1. svetovej vojny atď.
Mohyla nie je
len ex kurziou
do Štefánikov ých spomienok, ale aj príbehom t roch
det í, k toré sa
cez odkaz Štefánika naučia
spolupracovať, vážiť si jeden druhého a
chopiť sa šance
rov na ko, a ko
Štefá ni k, keď
žil.

Začiat kom mája sme si
pripomenuli sté výročie od
tragickej nehody, pri ktorej Štefánik vo veku 38 rokov zahynul. Čo všetko by
za svojho života ešte mohol

pe suvenírov a malom občerst vení, žiaci nastúpili
do autobusu pána Havrana, ktorý zaviezol všetkých
do poslednej zastávky exkurzie do Modr y. Nachádza sa tu Múzeum Ľudovíta Štúra, ktoré sídli v centre
mesta, v tzv. Emreszovskom
dome. Tento dom patril rodine manželky Karola Štúra, v ktorom Ľ. Štúr strávil
veľa času výchovou bratových synov. V tomto dome
12.1.1856 aj zomrel. Žiaci
sa tu zoznámili s jeho životom a dielom, dozvedeli sa
aj o jeho osobnej a ľudskej
stránke, videli veľa obrazov,
osobných vecí, dokumenty,
nábytok, oblečenie, zbrane atď. Nabití zážitkami sa
naši žiaci vrátili domov do
Rybníka a snáď nezabudnú
na velikánov našej histórie,
ktorými M. R. Štefánik a Ľ.
Štúr nesporne sú.
Mgr. Daniela Štofová

dokázať, to si už môžeme
len predstavovať. Jeho odkaz je však aj po celom storočí celkom aktuálny a treba si ho pripomínať.
Mgr. Daniela Štofová
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Družobné stretnutie
V dňoch 20.-24.5.2019 sme
sa my - žiaci ZŠ v Rybníku zúčastnili spolu so žiakmi z
poľského mestečka Rybnik
výletu v poľských Pieninách.
Stalo sa tak už po tretíkrát.
Naše školy si cez projekt
eTwinning udržujú už niekoľ ko rokov veľmi pek né
priateľstvo. Pr v ý rok sme
navštívili ich mesto a potom sme sa všetci spolu vydali na putovanie po pobreží
Baltského mora. Minulý rok
zase oni navštívili našu dedinu Rybník a ukázali sme
im okolie Banskej Štiavnice. No a tento rok nás čakala poľská strana pohoria Pieniny. Počas tohto úžasného
týždňa sme zažili veľa pekných chvíľ. Navštívili sme
zámok v Niedzici, vrch Palenica, užili sme si jazdu na
bobovej dráhe. Nenechali

sme si ujsť ani splav Dunajca
na pltiach či plavbu loďou.
Nevadilo nám ani upršané
počasie, počas ktorého sme
mali rôzne aktivity v anglickom jazyku či športové súťaže. Dlho do noci sme spievali
a hrali na gitarách. Zaujímavé bolo aj dorozumievanie
sa pomocou slovenčiny, poľštiny a angličtiny. Veľa sme
sa nasmiali pri pokuse naučiť Poliakov niečo po slovensky a oni nás po poľsky.
Po krásnom týždni však nastal čas lúčenia, ktorý sa nezaobišiel bez sĺz, keďže sme
si vytvorili úžasnú partiu a
nové priateľstvá, na ktoré
budeme ešte dlho spomínať.
Ďakujeme našej pani riaditeľke Mgr. Irene Gremanovej
a pani učiteľke Mgr. Valérii
Sekerešovej za zorganizovanie tohto úžasného výletu a

pani riaditeľke Gremanovej
aj zato, že prišla s nápadom
v y t voriť túto v ý nimočnú
družbu. Ďakujeme taktiež
našim sponzorom – pani Perichtovej, pánovi Polomčákovi, Obci Rybník a rodičom
- za to, že nám pomohli či
už finančne alebo materiál-

ne pri realizácii tohto stretnutia.
Všetci sa už veľmi tešíme
na budúci rok, keď poľských
študentov a ich úžasné pani
učiteľky opäť privítame u
nás na Slovensku.
Zuzana Brezánska
žiačka ZŠ Rybník

besedy. Program spestrili policajti a poľovníci so
psami. V jedno popoludnie
sa žiaci zúčastnili na besede s pani Annou Hrabčákovou - Slovenkou žijúcou
v Amerike, ktorá tam vedie
slovenský folklórny súbor, a
tak zachováva i prezentuje
našu krásnu ľudovú kultúru, zvyky a tradície. Besedu
nám sprostredkovala pani
Monika Savová Miškovičová. Posledné dni každého

turnusu sa končili športovo. Pre deti boli pripravené
na futbalovom ihrisku rôzne
športové aktivity, ako napr.
prekážkový beh či meranie
bežeckých síl. Deti boli odmenené diplomami a rôznymi vecnými cenami.
Ve r í m e , ž e s m e a j m y
prispeli k tomu, aby deti prežili pekné prázdniny a načerpali nové sily.
Simona Maszayová
Mgr. Nikoleta Kováčiková

Denný letný tábor
Tento rok sa uskutočnil
po prvýkrát v Rybníku denný letný tábor, ktorý prebiehal od 1.7.2019 do 19.7.2019 v
troch turnusoch. Tábor organizovala Obec Rybník v
spolupráci so ZŠ s MŠ v Rybníku a bol určený pre žiakov
Základnej školy v Rybníku
vo vekovej kategórii od 7 do
11 rokov.
Prvý turnus denného letného tábora začal s hojným
počtom detí 17, vedúcej tábora Simone Maszayovej pomáhali traja animátori, žiaci
7. až 9. ročníka. Druhý a tretí
týždeň bol už s menším počtom účastníkov, 13 a 7 detí.
Tretí týždeň bola vedúcou
tábora Mgr. Nikoleta Kováčiková. Deti mali pripravený
zábavný a pestrý program,
aktivity športové, výtvarné
a logické hry. Každý deň ich
čakal chutný obed v Školskej
jedálni. V prvý deň turnusu
žiaci začínali aktivity hľadaním pokladu. Stopy a rôzne

nápovedy ich zaviedli až k hľadanému pokladu, kde si našli pomôcky k ďalšej aktivite
a sladkú odmenu. Zabav i li sa v y rába ním
peny, hraním balónového súboja s vodou,
v yrábaním fotorámikov, maľovaním nohami, maľovaním na kamene alebo vyrábaním
postavičiek a zvieratiek
z farebného papiera.
Navštívili aj pána Michala Vajdu vo Fitnes
centre Lipa na Lipníku, kde
si mohli vyskúšať rôzne stroje na cvičenie, boxovanie do
vreca, cviky na fit-loptách.
Vyskúšali si svoju zdatnosť
pri cvičení s činkami, či v
skákaní cez švihadlá. Nechýbali ani vychádzky po
okolí Rybníka. Jedna z nich
sa zavŕšila opekačkou pri
Kaplnke sv. Urbanka. V popoludňajších hodinách boli
pre deti pripravené rôzne
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Jedlý les
Deň matiek

Druhú májovú nedeľu vyjadrili veľké ĎAKUJEM všetkým mamičkám, starým mamám a babičkám piesňami, básňami a tancami v kultúrnom programe žiaci základnej
školy s materskou školou.

Deň otcov v materskej škôlke

Prvý júnový piatok si naši najmenší pripomenuli sviatok: deň otcov. Každoročne sa
tento koná na určitú tému. Tento rok to bola
téma: kovboji. Škôlkari spolu so svojimi rodičmi prišli o 18.00 hod. na školské ihrisko
prezlečení za kovbojov. Pre deti boli pripravené stanovištia s úlohami, ktoré musel každý kovboj splniť, aby mohol dostať šerifskú
medailu. Dospelí kovboji súťažili tiež. Po ná-

ročných úlohách, ktoré splnil každý, kovboji poriadne vyhladli. Deti spolu s rodičmi si
opiekli špekačky alebo kovbojské mäsko, ktoré si priniesli z domu. Popoludnie plné zábavy sa skončilo spevom a rôznymi detskými
hrami. Unavené deti s úsmevom na tvári a
plné zážitkov putovali do svojich postieľok,
kde ešte svojim rodičom rozprávali zážitky.
Mgr. Stanislava Chlebová

Hurá prázdniny
V spolupráci so spoločenskými organizáciami naša obec a ZŠ s MŠ pripravili v nedeľu 30. júna 2019 už tradičné zábavno-športové popoludnie „Hurá prázdniny“ pre deti
i dospelých. Na futbalovom štadióne boli
pripravené pre deti rôzne disciplíny a tvorivé dielne, kde si deti mohli vyrobiť rôzne
folklórne doplnky. Po absolvovaní súťažných stanovíšť dostalo každé dieťa zaslúženú odmenu – pohybovú, v podobe bez-

platnej zábavy na nafukovacom hrade, malé
prekvapenie “mačka vo vreci“ a nafukovaciu
loptu s logom obce. Napriek veľmi teplému
počasiu sa na obecnom štadióne zišlo viac
ako 100 ľudí, ktorí mali možnosť zažiť popoludnie plné zábavy. Poďakovanie vedenia
obce patrí zástupcom zúčastnených spoločenských organizácií ako aj jednotlivcom
– animátorom.
Ing. Erika Brezánska

Nielen členovia OZ Spoznávame svet a Slovensko, ale
i ďalší rodičia a dobrovoľníci
sa rozhodli podujať a realizovať v sobotu 14.9.2019 v areáli školy prvú časť projektu
„Jedlý les“. Za každého žiaka
vysadia ovocný krík, za každého učiteľa ovocný strom.
V areáli sa nachádza asi 30
árová plocha, na ktorej už
prebehla čiastočná úprava.
Mnohé zo stromov, ktoré tam
rastú, ešte stále rodia. Účastníci brigády zasadia mladé
stromy a doplnia tak existujúce o nové druhy (čerešne,
višne, jedlý gaštan). Z ovocných krov to budú najmä maliny, malinočernice, brusnice,
ríbezle, josty, egreše, arónie,
rakytník, muchovníky, zemolezy. Zámerom je, aby si deti
popri hre mohli odtrhnúť
sladké ovocie. Neskôr plánuju brigádnici zabezpečiť nové
lavičky, kompostovisko, vyvýšené záhony, bylinkovú špirálu, „hotel pre hmyz“, mala
by pribudnúť i drevná zvonkohra a trvalkový záhon. Touto cestou žiadajú najmä rodičov a starých rodičov detí
zo škôlky a školy o pomoc
pri výsadbe ovocných stromov a krov. Práce sú plánované v čase od 9.00 do 14.00
hod. Pre aktívnych brigádnikov bude zabezpečený guláš, nealko nápoje a pre deti
sladkosť. Celá plocha miesta
projektu je momentálne pokosená, priestor na výsadbu
ovocných krov bol upravený
pôdnou frézou, čiže výsadbu
kríkov by mali spolu s rodičmi zvládnuť aj menšie deti.
Projekt zatiaľ finančne podporili: Poštová Banka, Tesco,
VÚEZ, Nitrianska komunitná nadácia, Obec Rybník a
prisľúbená je aj podpore ešte
od ďalších spoločností. Členovia OZ sa podujali realizovať tento projekt, lebo veria,
že „investovať do vzdelania a
zdravia našich detí je na nezaplatenie“.
Ing. Peter Hríbik
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Miestny odbor Matice slovenskej v Rybníku
a jeho aktivity
V Rybn í k u u ž t rad ične
1. máj matičiari a ich sympatizanti oslavujú prácou.
Prvým miestom na úpravu
bolo okolie kríža „na stávke“,
ktoré je stále upravenejšie
vďaka pravidelnej starostlivosti. Presun ku kaplnke sv.
Urbana bol atrakciou najmä
pre najmenších, ktorí sa tešili z jazdy na traktore. Úprava okolia kaplnky a jej interiéru je pre brigádnikov už
rutinou. Každoročne sa ich
počty rozrastajú a pribúdajú
ďalší ľudia, ochotní skrášľovať okolie svojej obce. Tento rok upravili aj prírodný
amfiteáter na Teplici. Záver brigády patril už tradične opekačke a priateľským,
no zároveň tvorivým rozhovorom. Pekné počasie, dobre vykonaná práca a skvelá nálada boli odmenou pre
všetkých účastníkov, ktorí si
našli čas a spojili príjemné
s užitočným, za čo im patrí
srdečná vďaka.
V sobotu 4. mája 2019 sa
pri mohyle na Bradle konali celonárodné spomienkové slávnosti pri príležitosti
100. v ýročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika, na
ktorých nechýbali ani matičiari z Rybníka. M. R. Štefánik bol pilot, astronóm,
diplomat, voja k, k ľúčová
osobnosť založenia Československa. Človek s veľkým
srdcom, ktorého heslo bolo:
„Veriť, milovať, pracovať.“
Program slávností bol naozaj zaujímavý a vzácnym suvenírom pre účastníkov bola
pamätná bankovka s podobizňou M. R. Štefánika.
V nedeľu 12. mája 2019
mat ičia ri v Štúrove slávnostne odhalili pamätník
Ľudovíta Štúra. Busta národného dejateľa stojí na
ka mennom podstavci na
Námestí slobody pri Dunaji. Myšlienka osadenia
pamätníka Ľudovíta Štúra

sa v Štúrove objavila už pred
viac ako dvoma desaťročiami. Stavebné povolenie sa
podarilo získať až v januári tohto roka, po viac ako
štvorročnej snahe miestneho odboru Matice slovenskej v Štúrove. Toto podujatie svojou účasťou podporili
aj matičiari z Rybníka.
V sobotu 13. júla 2019 matičiari z Rybníka a okolitých
obcí navštívili Detvu, kde
sa konal 54. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou.
Atmosféru podujatia nepokazil ani výdatný dážď. Rôzne remeselné stánky prilákali návštevníkov, ktorí si so
záujmom pozreli maľované
detvianske kríže. Hoci počasie až tak neprialo, nálada
bola úžasná. Tradičné špeciality v „Krajanskom dvore“ pripravili Slováci žijúci
v zahraničí a boli v ynikajúce. Zahraniční matičiari
pripravili aj bohatý kultúrny program a so zanietením
prezentovali život Slovákov
v zahraničí. Pred večerným
programom sa počasie zlepšilo a tak si tisíce divákov
mohlo vychutnať originálny program do poslednej
noty.

V nedeľu 21.7.2019 od Počúvadlianskeho jazera sa
vydali matičiari s ostatnými nadšencami už po osemnásty raz na vrchol Sitna,
najvyššieho vrchu Štiavnických vrchov. Pri chate Andreja Kmeťa okrem nádherných v ýhľadov na šíre
okolie čakal na účastníkov
program v podaní Veselých
chlapov z Veľkých Kozmáloviec. Tomu predchádzala

hymna SR, príhovory organizátorov a hostí. Program
od 13.00 hod pok račova l
na hrádzi tajchu Počúvadlo, kde v ystúpili viaceré
folklórne súbory. Matičiari z Rybníka a okresu Levice sa tešili v ýbornej nálade a príjemne strávenému
dňu.
Na slávnostnom podujatí 4.8.2019 v Martine si pripomenuli matičiari z našej
a susedných obcí 100. výročie jej oživotvorenia z roku
1919. Oslavy storočnice sa
z ača l i r í mskok atol íckou
omšou, gréckokatolíckou
liturgiou a evanjelickými
službami Božími. Pri tejto príležitosti bola odhalená busta predsedu MS Jána
Vanoviča v Parku sv. Cyrila a Metoda pred budovou
MS. Život Jána Vanoviča
stvárnili prítomným matičiari Divadelného odboru
MS a Mladej Matice. Po vystúpení matičných umeleckých kolektívov nasledoval
slávnostný sprievod na Národný cintorín a pietny akt
pri hrobe Jána Vanoviča.
Ing. Erika Brezánska

POZVÁNKA

Miestny odbor Matice slovenskej Rybník a OZ Spoznávame svet a Slovensko organizuje v dňoch 21.-22.09.2019
výlet na Gemer a Horehronie, nielen pre matičiarov.
Ponúkame Vám možnosť prihlásiť sa na v ýlet, kde
okrem spájania sa ľudí dobrej vôle je pripravený bohatý program:
sobota – privítanie u rožňavských matičiarov, návšteva
Betliaru, Kobeliarova, Gočova a Rejdovej.
V nedeľu pôjdemepo stopách SNP a navštívime Telgárt,
Nemeckú, Kalište a Múzeum SNP v Banskej Bystrici.
Prihlásiť sa môžete u p. Blaženy Švecovej tel. 0911 995 737.
V poplatku 49€/os. je pre člena MO MS Rybník a OZ Spoznávame svet a Slovensko zahrnutá: doprava, ubytovanie,
večera, raňajky, miestne poplatky a vstupy do expozícií.
(nečlenovia hradia poplatok 59 €/os.).
Podujatie je realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

OBECNÉ NOVINY KRIVÍN

12

Z činnosti výboru ZO JDS v našej obci
V mesiaci marec sa konala naša výročná členská
schôdza, na ktorej sme prijali plán činnosti na tento
rok, v ktorom sú zahrnuté naše seniorské aktivity.
Turistika, brigáda, športové hry, rekondičné pobyty
v kúpeľoch, či účasť na rôznych m iest nych podujatiach a poznávacích zájazdoch podľa vypracovaných
projektov.
22. marca sa v našej obci
konala prvá spoločná upratovacia brigáda, ktorú organizovalo obecné zastupiteľstvo spolu s pani starostkou
Ing. Trňanovou. Naším rajónom ako zvyčajne zostal
cintorín a jeho okolie. Myslíme si, že aj tu sme odviedli
kus užitočnej práce. Veď po
nás zostal poriadok a čistota za čo nám pani starostka vyslovila poďakovanie a
nadôvažok podaný chutný

guľáš. V júni sme zorganizovali ďalšiu brigádu v cintoríne. Tu sme v yhraba li
pokosenú trávu a upravili
niekoľko zanedbaných hrobov. Účasť v tomto roku bola
veľmi uspokojivá, nad očakávanie, aj napriek tomu,
že slniečko poriadne hrialo. Mesiac apríl patril turistickej vychádzke. Hneď pri
stretnutí sme si určili trasu
a s nadšením sme sa vydali
na cestu. Pre niekoľkých za
poznaním, pretože tie miesta im známe neboli. Prežili
sme pekné, nezabudnuteľné chvíle v krásnom prírodnom prostredí rybníckeho
chotára. Aj keď trochu unavení pri návrate, ale spokojní s dobrým s dobrým pocitom a presvedčením, že si
takéto zážitkové chvíle znovu zopakujeme.
V apríli sa konali Okresné športové hr y v Podlu-

žanoch. Našu organizáciu
reprezentovali Mgr. Ľubica Adamová a Lýdia Havranová. Získali tri strieborné medaily, za disciplínu:
hod váľkom, stolný tenis a
streľbu zo vzduchovky. Za
tento úspech im patrí poďakovanie.
V spolupráci s obcou a súborom Krivín sme spoločne
26. apríla privítali na našej
pôde študentov Univerzity
tretieho veku z Bratislavy.
Päťdesiat účastníkov sa zaujímalo v rámci študijného
plánu o stručné poznanie
minulosti a súčasnosti našej obce, čilejkárskeho kroja a tradícií.
Po chutnom guláši, pagáčoch, štrúdľach a keltieši (ktorý mal veľký úspech)
nasledovala prehliadka obcou. Obd ivova l i Ľudov ý
dom so zbierkou častí star ých k rojov a úžit kov ých

predmetov, kostola a pivníc na Kráľovke. Veľká bodka za prehliadkou sa konala u pána Mariana Bačíka
pri zbierke rôznych druhov
hodín. Účastníci od nás odchádzali spokojní, naplnení
dojmami a vďakou. Organizátorka a profesorka si navyše odnášali spomienkové
darčeky, ktoré im venovala
naša pani starostka Ing. Trňanová. Naše členky výboru od nej obdržali ďakovný
list za ukážkovú organizáciu podujatia a zabezpečenie širokého a pestrého
programu.
V máji boli rozdelené rekondičné liečebné poukazy,
ktoré nám posunula OO JDS
v počte 10 ks prihláseným
záujemcom.
O ďalšej činnosti Vás budeme informovať v ďalšom
vydaní obecných novín.
Výbor ZO JDS

Prečo sa stať členom SČK?
Vá žení čitatelia, rád by
som vám predstav il dobrovoľníka Miestneho spolku Slovenského Červeného
kríža (MS SČK). Taký dobrovoľník je človekom skoro a ko v y. Je dospelý, má
prácu okolo domu, chodí
do práce, prípadne je nezamestnaný. Má viac záujmov,
ale keď treba niekde niečo
konkrétne spraviť, nepýta
sa, čo za to. Opýta sa, kedy
tam má byť a čo si má vziať.
To je dobrovoľník, človek s
väčším srdcom, ako obyčajný človek.
Dobrovoľník v MS SČK,
v Dobrovoľnom hasičskom
zbore (DH Z ) je „väčší m“
človekom. Pomáha v núdzi
druhým. To nie je nadradenosť. To je len väčšia spoločenská hodnota, ktorá sa
nedá zaplatiť. Tak ako darovanie krvi. Krv má svoju
cenu, ale umelá sa vyrobiť

nedá. Preto je da rova nie
krvi jednou z najvzácnejších
činností, ktorú dobrovoľník
spravil. Daroval niečo zo
seba. Musí sa o seba starať,
aby krv bola zdravá. Dobrovoľník SČK alebo DHZ sa
tiež musí o seba starať - fyzick y, aby vláda l pomôcť
sebe aj druhým a odmenou
mu bude príjemný pocit, že
mohol a vedel správne pomôcť (možno si poviete, tak
málo? možno pre neho, ale
veľa pre zachráneného). Ak
vedel správne pomôcť, tak
to aj vďaka tomu, že absolvoval kurz PPP (predlekárskej prvej pomoci) a občas
si ho aj zopakoval. Za to, že
sa naučil techniku hasenia a používania protipožiarnych techník. Preto nestihla zhorieť chatka, šopa,
les pri vinici... Lebo sa niečo naučil navyše, občas si
to natrénoval a to hlavné,

že chcel pomôcť, mal vôľu
byť lepším a prospešnejším.
Nikdy nevieme, kedy takúto
pomoc budeme potrebovať
aj my. Niekto možno povie
námietku, veď sú tu štátni hasiči aj záchranka - to
je pravda, ale akurát môžu
hasiť na inom mieste, aj sanitka bude možno práve v
tom čase u niekoho iného.
A kým prídu z inej stanice
môže byť neskoro. Pre nás,
aj pre obec je veľmi dobré,
ak má po ruke správnych
a odhodlaných dobrovoľníkov. Naša obec má svoju históriu, krásne územie
a šikovných obyvateľov. A
tieto bohatstvá si musíme
chrániť a zveľaďovať. Mohli
by sme opäť pozdv i h núť
dobrovoľníctvo na v yššiu
úroveň, čo poviete? Týmto článkom si Vám dovoľujem pripomenúť, že aj keď
sme často zaneprázdnení,

to všetko počká, ak ide o život, o bývanie, strechu nad
hlavou. Lebo ak si to nezachránime, načo sa pechoriť
za peniazmi, keď to zhorí
alebo stratíme život...vtedy
je už často neskoro uvedomiť si, že čo sme mohli urobiť, aké sme mali možnosti
a nevyužili sme ich. Žiaľ,
často je už naozaj neskoro.
Ak Vás moja výzva zaujala
a máte záujem sa stať členom SČK, prihlášku nájdete vo vestibule OcÚ, resp.
kliknite na link http://redcross.sk//content/images/
upload/image-15275101825b0bf4a6466ca.pdf
Vladimír Kubas
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Hudobná skupina
Širákband vydala svoje CD
Hudobná skupina ŠIRÁKBAND už od roku 2015 robí
radosť divákom na rôznych
obecných podujatiach, v širokom okolí a dokonca aj mimo
okresu Levice. Vedúcim skupiny je pán dekan DDr. Štefan
Kováč Adamov. V predchádzajúcich dňoch sa viacerým
z Vás dostalo do rúk ich nové

CD Muzika pod orechom, z
ktorého piesne znejú aj pri
hláseniach obecného rozhlasu. HS Širákband blahoželáme k vydaniu CD a prajeme
im veľa krásnych koncertov,
kde svojimi piesňami potešia srdce a dušu človeka. O

tom, že náš p. dekan je umelecky naozaj všestranný človek, svedčí aj fakt, že v minulom roku mu udelil predseda
NSK Milan Belica Pamätnú
plaketu NSK spolu s ďakovným listom, kde okrem jeho
duchovnej služby vyzdvihol
jeho literárnu činnosť, najmä
osvetové a ľudovovýchovné
d i e l a , k t or ými nadväzuje
na de d ič st vo
kňazov z predošlých storočí. Mnohí však
oceňujú aj jeho
zručnosť v oblasti gastronómie a vydanie
k uc h á r s k y c h
k n í h z v l a s tnej dielne. Náš
p. dekan, DDr.
Štefa n Kováč
Adamov je všest ra nný a zanecháva za sebou výraznú
stopu v živote nielen našej
obce, ale i rodín a jednotlivcov. Srdečne mu k dosiahnutým úspechom blahoželáme,
prajeme pevné zdravie a veľa
Božích milostí.
Ing. Daniela Trňanová

Slávik Slovenska 2019

Aj v tomto roku mala naša obec zastúpenie na súťaži
Slávik Slovenska 2019. Pod vedením a s prípravou Mgr.
Viery Nipčovej sa „slávici“ z Rybníka umiestnili v okresnom kole na krásnych miestach:
Hana Ižoldová I. kat.
- 2.miesto
A ndrej Hamara
II. kat. - 2. miesto
Zuzana Brezánska
III. kat. - 1. miesto
Zuzka postúpila do
k rajského kola, kde
získala druhé miesto.
Kor ep e t ítor om b ol
Marek Uhnák.
Našim „sláv ikom“
srdečne bla hoželáme!

Úspechy Michala Vajdu

Náš klasický kulturista Michal Vajda zahájil jarnú časť súťažnej sezóny 2019 úspechom na nominačnej súťaži Medzinárodnými majstrovstvami (NABBA) Slovenska v Ružomberku - 2. miestom. O týždeň na to, 18. mája 2019 sa konali
Medzinárodné majstrovstvá Českej republiky, na ktorých
získal zlatú medailu a 25. mája 2019 na Medzinárodných
majstrovstvách v Rakúsku (Austria Open) získal 2. miesto.
Po krátkej pauze absolvoval prípravu na Majstrovstvá sveta v Írskom Belfaste,
kde 8.júna 2019 získal
4. miesto. K dosiahnu t ý m š p o r t o v ý m
úspechom ná šmu
športovcovi srdečne
blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu obce v tejto oblasti. Sme radi, že Michal
Vajda nezabúda aj na
najmenších a vo voľnom čase propaguje tento šport v rámci
obecných aktivít, ako
boli Hurá prázdniny a
denný letný tábor.
Mgr. Lenka Kubasová

Čo je Dobrovoľný
Hasičský Zbor?

DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry dobrovoľnej
požiarnej ochrany (DPO) SR. Svoju činnosť rozvíja pri dodržiavaní stanov DPO
SR a z poverenia obce plní úlohy obecného hasičského zboru. Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred
požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou
úlohou spoločnosti a štátu.
Obec Rybník má snahu obnoviť miestny DHZ a hľadá nových členov do zásahovej jednotky, vo veku 15-60 rokov. Ak
máte záujem vedieť, ako používať hasičskú techniku, pri mimoriadnej udalosti vedieť pomôcť ostatným, tak neváhajte
a pridajte sa do DHZ Rybník. Viac informácií Vám poskytne
na Obecnom úrade v Rybníku Mgr. Kubasová.
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„Starí páni“ z Rybníka na turnaji v meste autobusov!
Dňa 20.7.2019 sa mužstvo
rybnických „Starých pánov“
zúčastnilo už po štvrtý krát
futbalového turnaja vo Vysokom Mýte (9.ročník), v meste ležiacom na ceste medzi
Brnom a Hradcom Králové,
ktoré je preslávené hlavne
závodom na výrobu autobusov (skôr narodeným dobre známa bývalá KAROSA).
Na tomto turnaji hrávame
pravidelne už od roku 2015 s
výnimkou roka 2016. Družbu sa podarilo v ybudovať
cez nášho spoluhráča Vlada
Gregora, ktorý tu svojho času
študoval na strednej škole.
Tento rok sa turnaja zúčastnilo 8 mužstiev, ktoré
boli rozdelené do 2 skupín.
Hralo sa na výborne pripravenom trávniku so začiatkom o 10:00. V našej skupine
sme mali tento rok vylosované silné mužstvá z Letohradu

(tohtoročný finalista), Luže
(minuloročný finalista) a domáci tím z Vysokého Mýta,
s ktorými sme zaznamenali postupne výsledky 1:6, 2:3
a 1:2. Hlavne posledné 2 zápasy v skupine boli z našej
strany veľmi dobré, ale ako
to už vo futbale býva, nepremenené príležitosti a tak trochu aj chýbajúce futbalové
šťastie nás stáli cenné body
a tým aj stratu šance na postup do semifinále. V súboji o 5. až 8. miesto sme najprv podľahli mužstvu z obce
Zámrsk 1:3. Po rýchlych góloch súpera z úvodu zápasu
sa nám už nepodarilo zápas
otočiť v náš prospech. Na posledný zápas proti mužstvu
Teplice sme preto nastúpili
s odhodlaním konečne zvíťaziť. Dobre organizovanou
hrou sme súpera nepustili do väčšej šance a náš tlak

sme pretavili aj do gólov. Po
vysokom víťazstve 7:0 sme
ukončili turnaj s mierne záporným skóre 12:14 a obsadili konečné 7-me miesto.
Po turnaji nám usporiadatelia pripravili bohaté občerstvenie. Medzi nami a našimi
hostiteľmi nechýbala dobrá
nálada, ktorú umocňoval
„miestny DJ“ púšťaním starých, ale i novších česko-slovenských hitov, ktoré sme si z
chuti zaspievali. Posedenie sa
až do večerných hodín nieslo
vo veľmi priateľskom duchu
a s našimi českými priateľmi
sme sa rozlúčili zaspievaním
bývalej spoločnej česko-slovenskej hymny, čo vhodne
zakončilo tento nádherný
večer plný pohody a všade
sa šíriacej spolupatričnosti. Opäť sa raz potvrdilo, že
šport nepozná hranice a dokáže úžasne spájať ľudí.

Na záver by sme radi poďakovali usporiadateľom
turnaja - našim hostiteľom
Starej garde SK Vysoké Mýto
- za pozvanie na turnaj a bohaté pohostenie a všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k tejto vydarenej akcii. Opäť raz môžeme bez
obáv, či hanby povedať, že
výsledok na takomto podujatí nie je až taký dôležitý, ak
máte okolo seba ľudí, ktorí
vytvoria dobrú partiu. Tento rok sa na turnaji zúčastnili títo „desiati statoční“:
Vladimír Balúch, Tomáš Bobák, Miloš Budovec, Vladimír Gregor, Miloš Havran,
Dušan Huszár, Juraj Kubica,
Erik Kúdela, Tomáš Mlynárik, Milan Tuhý.
Veríme, že to pre nás nebola posledná podobná akcia a
už teraz sa tešíme na ďalšie!
„Starí páni“ OFK Rybník

85. výročie založenia organizovaného futbalu
V sobotu 15. júna 2019 sa
uskutočnili oslavy 85. Výročia založenia organizovaného futbalu v Rybníku. Pri tejto príležitosti odohrali naši
futbalisti priateľský zápas
proti družobnému družstvu
z Čiech Vysoké Mýto – starí
páni. Zároveň boli oceňovaní i niekoľkí bývalí funkcionári a svoje futbalové umenie
ukázali aj mladí futbalisti z
Rybníka, ktorí odohrali svoj
zápas o umiestnenie v súťaži
VI. ligy SZ proti Veľkým Ludinciam (5:0). Hosťami podujatia bola aj starostka obce
Rybník, Ing. Daniela Trňa-

nová a viceprezident SFZ a
predseda ZsFZ, Mgr. Ladislav
Gádoši.
História futbalu v Rybníku: Začiatok histórie športu v
Rybníku siaha do roku 1934,
keď bol založený ŠK Rybník.
Zo začiatku to boli len futbalové zápasy, ktoré naše mužstvo odohralo na ihriskách
Prieložky a na jarmočnisku.
V roku 1948 po v ytvorení
JTO Sokol so sídlom v Nitre
bolo naše mužstvo prihlásené do súťaže a premenované na Sokol Rybník. V roku
1962 miestna TJ vystupovala pod menom Andezit Ryb-

ník, finančne podporovaná
miestny m kameňolom. V
roku 1963 bola premenovaná na Družstevník Rybník.
V roku 1965 pre nedostatok
hráčov futbalistov bolo TJ
spojené so Spartakom Tlmače a mužstvo hrávalo zápasy na ihrisku v Rybníku
pod hlavičkou Spartaka Tlmače B. V roku 1969 sa vytvorila znovu samostatná TJ
ŠK Rybník. V roku 2012 bola
TJ premenovaná z TJ Družstevník Rybník nad Hronom
na OFK Rybník. Malá rekapitulácia: Naši dospelí futbalisti vo svojej futbalovej

histórii šestnásťkrát vyhrali súťažný ročník a hrali so
181 mužstvami. Dres Rybníka oblieklo cca 200 hráčov.
Krajskú súťaž hrali v rokoch:
1955-1958, 1981-1985, 19911994. Dorast: v ročníku 1973/
74 a 1982/83 víťaz ObM, šesť
súťažných ročníkov hrali dorastenci krajské súťaže (I.B
triedu a V. ligu). Žiaci v ročníku 1999/2000 víťazi MO,
postup do MK, ktorý ročníku 2000/2001 tiež vyhrali a
postúpili do III. ligy Juhovýchod, kde účinkovali dva súťažné ročníky.
Ing. František Vyskočil

OBECNÉ NOVINY KRIVÍN

15

Aktuality z činnosti stolnotenisového klubu STK Rybník
Posle d ný m i MSR – ja r
2019, sa pre hráčov STK Rybník skončila sezóna. Na Majstrovstvách sa za mladších
žiakov zúčastnili Sofia Fialová a Emma Moravčíková,
obe hráčk y v y padli v základných skupinách. Rovnako aj Oliver Lackovič. Za

prípravu postupu do družstva B a A. Naši hráči z kategórii žiakov úspešne pôsobili
v 1. a 2. triede súťaží okresu
Levice. Tieto družstvá skončili na 6., resp. 5. mieste. Po
3-t ý žd ňovej t rén i ngovej
prestávke sme začali s letnou prípravou v Rybníku. V

staršie žiačky sa zúčastnila
Dominika Chorvátová, ktorá sa prebojovala medzi 16
najlepších. Za dorast si účasť
vybojovali Adam Páleník a
Tomáš Trubáčik. Páleník vypadol v základnej skupine a
Tomáš Trubáčik sa prebojoval až do štvrťfinále, kde nevyužil niekoľko mečbalov na
postup do najlepšej štvorky
SR. Družstvo mužov – Rybník A, pôsobiace 3. sezónu
v extralige, si prvý krát zahralo play off proti Čadci. Po
domácej prehre 2:5 a tesnej
odvete v Čadci 4:5 obsadili 6. miesto. Družstvo mužov – Rybník B, postúpilo z
3. ligy do 2. ligy SR Západ. V
družstve úspešne pôsobili so
80 %-nou úspešnosťou naši
sedemnásťroční dorastenci
Adam Páleník a Tomáš Trubáčik. Družstvo Rybník C sa
udržalo v 4. lige Nitrianskeho kraja. V tomto družstve
hrá najviac našich dorastencov (Adriana Balúchová,
Dominika Chorvátová, Oliver Potocký, Matúš Mikle).
Pôsobenie v tomto družstve
slúži ako medzistupeň na

dňoch 22.-26.7.2019 sme absolvovali sústredenie v českých Hustopečiach a v auguste prvé turnaje (satelite
tour) Senec (SR), Hluk (ČR)
a Havířov (ČR). V septembri sa rozbehnú ligové súťaže a celoslovenské turnaje
mládeže, na ktorých sa už
predstavia aj naši najmenší
odchovanci Jakubko Kováč,
Ondrík Kubas, Danko Gajdoš, Adamko Krištof a Dávidko Kováč.
Dňa 19.07.2019 sa konala
výročná schôdza STK Rybník. Zúčastnilo sa na nej
ta k mer 80 % členov. A ko
hostia boli pozvaní pani starostka obce Ing. Trňanová s
manželom, predseda družobného k lubu z Čajkova
pán Slušný a predseda oddielu STK Bory pán Hlošek.
Okrem bežného priebehu
schôdze podľa rokovacích
zásad, prebiehali v rámci
diskusie príhovory členov a
hostí. Pani starostka informovala o novej situácii týkajúcej sa rekonštrukcie telocvične a o prijatí nových
zásad pri podporovaní špor-

tovej a kultúrnej činnosti v
obci. Hlavne sa jedná o sprehľadnenie nájmov a dotácií
obce pre športové a kultúrne združenia. Predseda oddielu Ing. Piatro informoval
členov o hospodárení STK a
hráčskych prestupoch. Hlavný tréner pán Goga zhodno-

til úspešné pôsobenie našej
mládeže v celoslovenských
súťažiach.
V súčasnosti pôsobí v oddiely 30 hráčov (vrátane dospelých) z 11-tich obcí nášho
kraja. Z toho je zrejmé, že
sme oddiel s regionálnou pôsobnosťou. Z tohto počtu je
8 hráčov z Rybníka, vrátane
dospelých hráčov. Sponzor a
predseda zároveň veľmi pozitívne hodnotí skutočnosť,
že v rokoch 2018 a 2019 začalo trénovať 8 žiakov vo veku
od 6 do 8 rokov z toho 4 žiaci z
Rybníka. Jedná sa o hráčov v
prípravke mimo uvádzaného
počtu 30 hráčov. Tento fakt je
výsledkom dobrej spolupráce
STK a vedenia základnej školy na čele s pani riaditeľkou
Ing. Gremanovou.
Ing. Jozef Piatro
Predseda STK

Úspešná športovkyňa
Emma Ďurovská

Predstavujeme Vám našu talentovanú a úspešnú športovkyňu Emmu Ďurovskú, žiačku 1. ročníka Strednej
športovej školy v Banskej Bystrici, odbor športový manažment. Takmer 4 roky sa Emma venuje atletickej disciplíne vrh guľou. Druhý polrok školského roka 2018/2019
jej priniesol niekoľko cenných umiestnení. Vo februári
sa zúčastnila Halových majstrovstiev Slovenska 2019 v
kategórii dorast, kde získala 1. miesto. Dňa 4.6.2019 sa
konali Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike žiakov
a žiačok základných škôl v Nových Zámkoch, kde Emma
vyhrala súťaž vo vrhu guľou a postúpila na Majstrovstvá
Slovenska v atletike ZŠ v Košiciach. V júni tiež absolvovala medzioblastné preteky v Šamoríne, kde opäť získala 1.
miesto so svojím osobným
rekordom 14,35 m a zároveň
splnila limit na EYOF (Európsky olympijský festival
mládeže). V júli sa zúčastnila Majstrovstiev jednotlivcov Slovenska, na ktorých
získala 1. miesto a postup
na Medzištátne preteky v
Trnave.
Emme prajeme veľa síl,
zdravia a veľa športových
úspechov.
Ing. Miroslava Kubicová
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