OBECNÉ NOVINY

KRIVÍN

Občasník obce Rybník

Milí spoluobčania!
Dostáva sa Vám do ruky „oživené“
v ydanie r ybníck ych novín Kriv ín.
Dnešná doba internetu, moderných
technológií a sociálnych sietí umožňuje rýchly prenos informácií a je obľúbená najmä u mladej a strednej generácii. Tlačená forma novín, ku ktorej
sme sa rozhodli vrátiť po takmer presne 9 rokoch, umožní aj domácnostiam
bez internetu získať základné informácie o dianí v našej obci.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi v krátkosti sa vrátiť
o pár mesiacov dozadu a poďakovať sa Vám za to, že ste
mi v komunálnych voľbách prejavili dôveru. Prijímam ju
s pokorou a zároveň si plne uvedomujem, že táto funkcia
je len dočasná a prepožičaná. Mojou víziou je vykonávať
činnosť zodpovedne a napĺňať stanovené ciele tak, aby
boli presadzované záujmy väčšiny obyvateľov obce, nie-
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rozhodnutia, vedieť niesť za ne zodpovednosť. Som presvedčená, že spoločne s Vami sa nám bude dariť naše ciele
správne realizovať. Ukážkovým príkladom dobrej spolupráce a ochote prispieť k verejnoprospešnému cieľu bolo
jarné upratovanie obce. Brigáda, v ktorej sa zúčastnilo
takmer 100 obyvateľov našej obce, priniesla viditeľný výsledok. Vďaka Vám sa upravilo centrum obce a cintorín
s okolím, čiastočne sa zlikvidovali čierne skládky v Hrúští a „na platni“. Samozrejme, to čo bolo roky zanedbávané, nie je možné napraviť zo dňa na deň, preto budeme v spoločnom úsilí aj naďalej pokračovať. Po zimných
mesiacoch nám prvé jarné lúče odkrývajú nedostatky,
s ktorými sme pripravení sa vysporiadať. Jedná sa najmä
o oblasť ochrany životného prostredia, údržby obce a čistoty verejných priestranstiev. Zároveň systematicky pokračujeme v projektoch z minulého obdobia, uchádzame
sa o dotácie z rôznych inštitúcií v oblasti modernizácie
obecnej knižnice, rozvoja športu, rekonštrukcií verejných
priestranstiev a obecných budov.
Vážení občania, dovoľte mi na záver
môjho príspevku vysloviť jedno prianie.
Ak sa má naša obec rozvíjať a napredovať, je potrebné riešiť vecné problémy,
čo sa nezaobíde bez aktívnej spolupráce obce a jednotlivcov, združení, spolkov. Môžu existovať rôzne pohľady na
konkrétne témy, no problémy sa majú
riešiť na pôde zastupiteľstva alebo v
komisiách a nie niekde inde, kde to nepatrí. Preto Vás prosím, nie je potrebné
vyhľadávať senzácie a šíriť dezinformácie – ja i poslanci sme tu pre Vás a zodpovieme na Vaše otázky. Moje dvere
na OcÚ sú otvorené pre každého a pravidelne v stredu mám vyhradený čas
od 15.00 h do 17.00 h len pre Vás, Vaše
podnety a návrhy smerujúce k rozvoju našej obce.
Ing. Daniela Trňanová, MBA
starostka obce

len jednotlivcov. Ďakujem aj tým občanom, ktorí vo voľbách uprednostnili iného kandidáta, lebo svojou aktívnou
účasťou vo voľbách jasne prejavili záujem o veci verejné.
Poďakovanie za prácu vykonanú v prospech našej obce
v predchádzajúcom období patrí aj bývalému vedeniu
obce, pracovníkom obecného úradu, zástupcom školy,
organizáciám i jednotlivcom. Mojím prianím je, aby sa
vzájomná spolupráca a každá aktivita smerujúca k rozvoju obce v budúcnosti ešte znásobila. Ísť správnou cestou
si vyžaduje umenie kompromisov, umenie presvedčiť sa
navzájom o správnosti krokov a prijať spoločne správne

POZVÁNKA

Dňa 25. 4. 2019 o 18.00 h sa v Kultúrnom dome
v Rybníku uskutoční verejné zhromaždenie občanov na aktuálne témy rozvoja našej obce. Pozývame všetkých občanov, aby využili možnosť
zapojiť sa do diskusie.
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Predstavujeme riaditeľku ZŠ s MŠ
v Rybníku Mgr. Irenu Gremanovú
Od 1. 2. 2019 v ykonáva
funkciu riaditeľky Základnej školy s materskou školou
v Rybníku Mgr. Irena Gremanová.
V školstve pracuje od roku
1987. Najskôr pracovala ako
skupinová vedúca, organizátorka voľného času, potom
ako vychovávateľka v školskom klube. Má skúsenosti
s nadanými žiakmi v jazykovej škole a súčasne viedla
krúžky v anglickom jazyku
v levických materských školách. Na troch základných
školách učila anglický jazyk.
V Základnej škole s materskou školou v Rybníku učí
už ôsmy rok, rozšírila si tu
aprobáciu o telesnú a športovú výchovu. Jeden rok vie-

dla krúžok anglického jazyka aj v našej materskej škole.
Nadobudnuté skúsenosti jej
umožňujú zmapovať celý vývoj organizačnej štruktúry
tejto školy a na ich základe
má takú predstavu o škole,
aby spĺňala očakávania žiakov, rodičov, učiteľov a verejnosti. Niekoľkoročné pôsobenie na Základnej škole v
Rybníku jej pomáha poznať
jej problematiku. Svoje nadobudnuté skúsenosti chce
uplatniť aj v inej pozícii, a
preto sa rozhodla prihlásiť
sa do výberového konania
na post riaditeľa školy.
Cieľavedomý m a dobre
premysleným zámerom, ktorý spĺňa podmienky stanovené legislatívou, sa dajú do-

Vážení občania, ak máte podnety na miestne zisťovanie
a návrhy na zlepšenie kvality bývania v našej obci môžete za Vašu ulicu osloviť priamo poslancov OZ:
Ing. Miloš Bagola - Školská, Továrenská
Juraj Harmady - Hronská, Krátka
Ing. Peter Hríbik - Sv. Anny, Viničná
Ing. Dušan Huszár - Tepličná, Za kostolom, Na Prieložkách
František Kováč - Železničná od bytovky smer do obce,
Hlavná po OcÚ
Ing. Erik Kúdela - Hlavná od OcÚ smer kostol
Michaela Lacková - Družstevná
Jozef Mäsiar - Zemianska, Kráľovka
Ing. František Vyskočil - Jarmočná, Záhradná, Železničná po bytovku v smere do obce

STRÁNKOVÉ HODINY

siahnuť vytýčené ciele. Ide
jej o to, aby pre svoj zámer
získala kolegov, pochopenie
rodičov a žiakov a v konečnom dôsledku, aby produkt
ich práce „žiak“ bol spokojný s t ým, že predprimárne, primárne a nižšie stredné vzdelanie získal práve v
našej škole a rád sa aspoň v
myšlienkach k nej vracal.
Na Základnej škole s materskou školou v Rybníku
by chcela dosiahnuť, aby sa
do ďalších školských rokov
skĺbili nároky a požiadavky
európskeho vzdelávania s
najlepšími tradíciami a skúsenosťami slovenského školstva tak, aby bola naša škola
moderná a príťažlivá nielen
pre žiakov a rodičov, ale i pre
pedagógov.
Mgr. Lenka Kubasová

OZNAMOVANIE
výpadkov
elektrickej energie

Vý pad k y elekt r ickej
ener g ie v dom ác no stiach hláste priamo poruchovej službe ZSDIS
na telefón nom čísle
0800 111 567. Na obec sa
nahlasujú len v ýpadky
verejného osvetlenia a to
v stránkových hodinách.
Mimo stránkových hodín pošlite SMS na číslo
0904 345 151.

Obecný úrad a Matričný úrad v Rybníku
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

8.00 - 12.00 h
8.00 - 12.00 h
8.00 - 12.00 h
8.00 - 12.00 h
8.00 - 12.00 h

Pri nástenke pred OcÚ
pribudla SCHRÁNKA, do
ktorej môžete vložiť svoje
PODNETY.
NEURGENTNÉ PORUCHY a ZÁVADY v obci môžete zapísať do Knihy na
evidenciu porúch, ktorá
je voľne dostupná vo vestibule obecného úradu.

13.00 - 15.00 h
13.00 - 15.00 h
13.00 - 17.00 h
13.00 - 15.00 h

Spoločenská
rubrika
v období
1. 1. – 31. 3. 2019
Narodili sa
Šimon Kotrus,
syn Zuzany a Marka

Elia Petrášová,
dcéra Natálie a Michala
Lukáš Fiala
a Matúš Fiala,
synovia Ireny a Zdenka
Jakub Mäsiar,
syn Lucie a Jozefa

Damián Uhnák,
syn Moniky a Šimona

Opustili nás

Sidónia Kukučková,
Hronská 311/24,
vo veku 79 rokov
Daniel Harmady,
Školská 574/29,
vo veku 64 rokov

Marian Kinči,
Zemianska 168/9,
vo veku 49 rokov
Emília Kinčiová,
Hronská 324/33,
vo veku 73 rokov

Anna Michalčaťová,
Hlavná 165/126,
vo veku 79 rokov

Povedali si áno

Lucia Zúbriková (Lutila)
a Ing. Juraj Lieskovský
(Rybník)

HĽADÁME KRONIKÁRA

Obec Rybník hľadá záujemcu o vedenie kroniky obce.
Zápisy udalostí v obci sa v súčasnosti zaznamenávajú
len v Pamätnej knihe. Nájde sa v našej obci nadšenec kronikár/ka?

Ordinačné hodiny ambulancií lekárov v Rybníku
Všeobecný lekár
Zdravotná sestra
MUDr. Marián Mokrý
Zdenka Mázorová
pondelok
7.30 - 10.30 h
7.00 - 12.30 h
utorok
12.30 - 15.00 h
10.30 - 15.00 h
streda
7.30 - 10.30 h
7.00 - 12.30 h
štvrtok
12.30 - 15.00 h
10.30 - 15.00 h
piatok
7.30 - 10.30 h
7.00 - 12.30 h

Zubný lekár
MUDr. Štefan Petro
neordinuje
6.00 - 12.00 h
6.00 - 12.00 h
neordinuje
6.00 - 12.00 h

Lekáreň Zdravie
Mgr. Anna Berkešová
8.00 - 12.00 h 14.00 - 16.00 h
8.00 - 12.00 h 14.00 - 16.00 h
8.00 - 12.00 h 14.00 - 16.00 h
8.00 - 12.00 h 14.00 - 16.00 h
8.00 - 12.00 h 14.00 - 16.00 h
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JARNÉ UPRATOVANIE

Vážení účastníci jarného upratovania a očisty obce od
čiernych skládok, som nesmierne vďačná za Vašu účasť a pomoc. Patrí Vám veľké uznanie za to, že ste boli ochotní obetovať svoj čas a prispeli k dobrej veci. Vaša práca je na prospech všetkých občanov a návštevníkov našej obce. Viem,
že tento deň ste mohli stráviť aj inak - pracovať vo Vašich
záhradách a viniciach, keďže počasie bolo veľmi priaznivé.
No Vy ste dali prednosť verejnoprospešnému cieľu a za to si
Vašu pomoc veľmi vážim. To, že sme sa stretli v počte cca 101
občanov každej vekovej kategórie svedčí o tom, že sa vieme
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Plán zvozu TKO a separovaného odpadu
apríl 2019

máj 2019

jún 2019

18.

2., 16., 30.

13., 27.

PLASTY

6.

5.

SKLO

23.

TKO

PAPIER

17.

Ako separovať plasty?

Plasty musia byť čisté, PET fľaše od nápojov zošliapnuté,
obaly z kozmetiky a drogérie umyté a vypláchnuté, ďalej
sem patria fólie, igelitové tašky, záhradný plastový nábytok, plastové vedrá. Nevhadzujte do plastov: znečistený
plast, fľaše od priemyselných olejov a farieb, PVC, gumené
hadice a bazény, plienky a pod. V opačnom prípade Vám
nebudú odobraté. VENUJTE PROSÍM POZORNOSŤ najmä
PET fľašiam, aby boli ZOŠLIAPNUTÉ, aby zvozové autá neprenášali vzduch, ale čo najviac plastového separátu.

Kam s ojazdenými pneumatikami?

zjednotiť a pracovať spoločne a teší nás radosť z odvedenej
práce. Vykonali ste naozaj úžasnú prácu, výsledkom ktorej
sú viditeľné zmeny. Do brigády sa zapojili všetky obecné organizácie, pracovníci COOPu a množstvo ďalších dobrovoľníkov (dokonca aj cezpoľní). Za Vás všetkých posielam poďakovanie aj p. Marianovi Bačíkovi, ktorý pre brigádnikov
uvaril výborný guláš. Ešte raz Vám všetkým VĎAKA!
starostka obce
Zároveň upozorňujeme občanov na prísny zákaz vynášania akéhokoľvek odpadu na miesta mimo Zberného dvoru.
V prípade otázok ohľadom zneškodnenia odpadu sa obráťte
na OcÚ, tel. č. 0904 345 151. Keďže máme zistenia, že odpad
v niektorých prípadoch dovážajú aj z okolitých obcí, prosím
občanov, aby akékoľvek zistenie o umiestňovaní odpadu
nahlásili taktiež na OcÚ, resp. dali podnet do schránky na
nástenke pri OcÚ. Pomôžme si vzájomne ochrániť životné
prostredie a poriadok v obci!
Niektorí naši občania do malých odpadkových košov vynášajú aj domáci odpad, resp. v okolí nich ukladajú vrecia s
odpadom. Pomôžte nám prosím s ich odhalením, upozornite ich na to, ak vidíte takéto konanie - týka sa to predsa
každého z nás.

ZBERNÝ DVOR

Nachádza sa na konci obce smerom na Čajkov, kde končí areál bývalého poľnohospodárskeho družstva (odbočte vľavo). Otváracie hodiny: streda 13.00 – 17.00 h. Areál zdravotného strediska nie je zberným dvorom a je tu
prísny zákaz vynášania akéhokoľvek odpadu.
Vyradené kompletné elektrospotrebiče (bez vyrabovaných súčastí) môžete odovzdať na zberný dvor každú
stredu od 13.00 do 15.00 h.

Od 1. 1. 2016 prešla povinnosť spätného zberu odpadových pneumatík na distribútorov. Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne
alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu
pneumatík bez ich predaja, je POVINNÝ ZABEZPEČIŤ na
svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík – A TO BEZPLATNE. Ojazdená pneumatika nepatrí
na zberný dvor, ale do pneuservisu, autoservisu, predajní
pneumatík, predajní automobilov, niektorých prepravných spoločností atď.

Viete, kde je možné odovzdať ŽIARIVKY,
VÝBOJKY, LED svetelné zdroje a BATÉRIE?

Priamo v predajni COOP Jednota Levice, SD v našej obci,
vľavo od vstupu. Vkladajte tam len ten odpad, ktorý je uvedený na žltej nádobe zeleným písmom. Pozbierané použité
batérie môžete odovzdať počas stránkových hodín obecného úradu do zberného recykloboxu, ktorý sa nachádza
v zádverí vchodu do obecného úradu a na prízemí základnej školy. Ďakujeme, že separujete a šetríte naše životné
prostredie.

Čo robíte s použitým olejom?

Vedeli ste, že použitý kuchynský olej v žiadnom prípade
nepatrí do výlevky ani do wc? Upcháva kanalizáciu, láka
hlodavcov a spôsobuje obrovské problémy v čističkách odpadových vôd. A čo s ním teda? Prefiltrujte ho cez sitko a
nalejte do plastovej fľaše. Tú potom stačí odovzdať na niektorej zo 171 čerpacích staníc Slovnaft, kde z neho vyrobia
biopalivovú zložku nafty. Zbierať takto môžete všetky typy
rastlinného oleja, a to nielen z vyprážania, ale aj olejový nálev z potravín ako sú ryby, zelenina či syr.

CINTORÍN

Odpadkové nádoby na sklo a plast sme vymenili za väčšie
a umiestnili ich za kaplnku od cesty. Kontajnery na zelený
odpad sú umiestnené naďalej za Domom smútku.
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SVIATKY ŽIVOTA
Ruský spisovateľ, disident
a nositeľ Nobelovej ceny za
literatúru A lexander Solženicyn, vo svojej maličkej
próze Zrkadlov ý obraz vo
vode prirovnáva ľudský život
k bystrine na povrchu ktorej
sa nedá rozoznať žiadny zrkadlový obraz. To preto, lebo
bystrina je pr udko
zvlnená, rýchla a ničomu neumožňuje sa
v nej vidieť. Akonáhle
sa však voda dostane
do ústia pokojného
jazera, tam sa spomalí a utíši. V upokojenej hladine sa odráža okolitý svet ako v
zrkadle. Vidieť v nej
každý strom, lístok,
trávu, vtáča, oblohu
i tvár človeka.
S ol ž en ic y n u v ažuje o tom, že niečo podobné sa deje
aj v ľudskom živote.
To, čo platí o bystrine, platí aj o človeku.
Ak nemá v sebe pokoj duše, vyrovnanosť mysle, jasný úsudok, zmysel pre
pravdu, radosť zo života, potešenie z každého dňa a nevidí mnoho krásnych vecí
v sebe či okolo seba, tak asi
preto, lebo sa niekam stále
prudko rúti.
Pôstna doba je ideálnym
časom stíšenia a spomalenia nášho životného tempa.
Skôr ako chceme niečo vytvoriť, spravidla si premyslíme akým spôsobom, akou
technológiou a ako najlepšie. Každé dielo človeka má
svoj zrod v jeho túžbe. Preto
fáza premýšľania nie je stratou času, ale zdrojom poznania a bezpečnejšou cestou k
realizácii diela. To isté platí
aj v duchovnom svete. Zastaviť sa, rozjímať, modliť sa,
venovať čas svojej duši nie
je čas premárnený. Je to čas
lepšieho poznania seba, čas
poznania chýb, korekcie zlého a novým nádychom pre
konanie dobra. Bez takého-

to času by človek postrádal
vnútorné svetlo, ktoré všetci
potrebujeme pre zážitok človečenstva, v ktorom cítime v
sebe pulzovať svoju dušu.
V k n i he V ita m í n C pre
dušu austrálsky reverend
Henry Howard rozpráva o
stroskotaných ľuďoch na

škandáloch, ktoré sa za posledné desaťročia prehnali
našou mysľou sa cirkev pre
mnohých stala nezaujímavou, nedôveryhodnou a nežiaducou inštitúciou. Najmä
istá časť mladých ľudí sa už
k nej nehlási, lebo vo svojej dravej kritickosti nevidia

mori, ktorí sa na drevených
trámoch so šťastím dostali
na breh koralového ostrova. Báli sa ísť do neznámeho
vnútrozemia, lebo netušili,
či tam nie je dravá zver alebo ľudožrúti. Vyslali zveda,
ktorý v ystúpil na najv yšší
bod a v diaľke uvidel vežu
kostola. Pri tomto pohľade
si z hĺbky duše v ydýchol,
lebo cítil, že tam kde je kostol, je život. Už sa nikto zo
zachránených nemusel báť,
lebo chrám oznamoval nádej.
Máloktorá obec a farnosť
sa môže pochváliť tak krásny m c h r á mom s m aje státnou vežou, aký máme v
Rybníku. Pohľad naň nás z
každej strany pozýva k výšinám viery, ktorá je mnohým
ľuďom vzácnym pokladom.
Viem, že pre niektorých je
už ten pohľad niečím zahmlený, má lov rav ný a lebo aj nič nehovoriaci. Po
všetkých tých mediálnych

zmysel takého kroku. Nehovorím, že sa stali ateistami, lebo spravidla sa otvárajú alternatívnej religiozite.
To znamená, že sú veriaci v
srdci, ale bez Cirkvi. Pokiaľ
niektorí nad týmto stavom

lamentujú, ja by som to videl aj trošku pozitívne. Byť
dnes veriacim v srdci a snažiť sa byť dobrým, svedomitým a milujúcim človekom
naozaj nie je málo. Krásne
to povedala sv. Matka Tereza z Kalkaty: „Ten, kto miluje, už verí, či o tom vie alebo nie.“
Milí priatelia, som
vďačný Obci Rybník, že pred veľkonočnými sviatkami
môž em pr o s t r e dn íc t vom ča sopisu
v st úpiť do Va šich
rodín a všet k ých
bez rozdielu aj pozdraviť. Rád by som
vstúpil aj do Vašich
sŕdc a du ší s t ý m
najk rajší m posolst vom života, ktoré presa huje ná š
roz u m, sk úsenosť
i ka ždodennosť. V
obrade vzkriesenia
Vám všetkým, celej
f a r nost i i ob c i s o
zmŕtv ychvstalým Kristom
rád a s vďakou požehnám.
S pozdravom Vám v modlitbe želám krásnu Veľ kú
noc a požehnané Sviatk y
života.
Štefan Kováč Adamov

Benedikt Szöllösi - náš rodák

Tento rok si pripomíname 410. výročie jeho narodenia.
Národný buditeľ, ktorý sa narodil v rybníckej zemianskej rodine 21. marca 1609. V roku 1655 zostavil slovenský kancionál – spevník, ktorý mal 320 strán a sú v ňom
autorom vyslovené slovakizačné tendencie, ktoré majú
pre slovenskú literatúru veľký význam. Spevník sa radí
k najpamätnejším knihám slovenských buditeľov.
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Predstavujeme knihu
AKO TO BOLO VOĽAKEDY
Okolo Slovenskej brány,
ale nie len okolo nej. Sú to
spomienky autora na spôsob života našich rodičov,
starých rodičov i nás, čo si
ešte pamätáme na minulé
storočie, približne na jeho
strednú tretinu. Čo si ešte
pamätáme na to, ako sme sa
mnohí museli „vlastnoručne“ podieľať na zlepšení života nielen nás, ale aj celých
rodín. Čo si ešte pamätáme,
ako sa mnohé zvyky museli zachovávať a aj sa zachovávali, čo si ešte mnohí pamätajú na hrôzy vojny, ktoré
sme pociťova li, najmä tí,
dnes už starší. Ale najmä tí,
ktorých sa tieto nepredvídané udalosti bytostne dotkli,
v čase pomerne krátkom, v
období troch mesiacov, keď
tu stál front na rieke Hron.
Z pravej strany votrelci a z
ľavej strany tí, čo ich nemi-

losrdne hnali domov do Nemecka.
Nechcem sa prikloniť ani
na jednu stranu, nechcem
už vôbec zatajovať zločiny
ani z jednej strany, ani to
tak v knihe nerobím. Upozorňujem však na skutočnosti, ktoré sa v našej blízkosti udiali, ktoré sa udiať
nemali, ktoré postihli nevinných, bezbranných. A s ťažkými traumami aj na celý život. Na pravej strane Hrona
to bolo viac ako tri desiatky
nevinných civilných obetí.
Na ľavej strane okolo desať.
V kapitole „Barbarská noc“
dávam priestor tým, ktorí boli jednak svedkami zatvárania kňazov, salezianov,
ale spomínam aj tých, ktorí
sa nebojácne a odvážne postavili na ich obranu, či už
to bol únik utajených informácií o pripravovanej ak-

OBECNÁ KNIŽNICA

sa nachádza v budove zdravotného strediska.
Vedúca knižnice: Blažena Švecová
Otváracie hodiny
Pondelok
15.00 - 17.00 h
Sobota
15.00 - 17.00 h
Kontakt:
0904 345 151
V tomto roku sa v priestoroch knižnice uskutočnilo čítanie
s knihou pre mladšiu mládež s názvom „Budem ti čítať“ a v
marci, mesiaci knihy, navštívili knižnicu škôlkari a žiaci navštevujúci školský klub detí. Pani knihovníčka usporiadala
besedu s Andreou Harmadyovou a Veronikou Árendášovou
pod názvom Ako sa rodí kniha a besedu s Ing. Ondrejom
Krajčim autorom knihy Ako to bolo voľakedy.

cii, varovné zvonenie „nabok“, alebo
priama účasť, ale aj
priame fyzické bránenie pri snahe ich
zatknúť. Boli to odvážne ženy, ale aj nebojácni muži.
V iných kapitolách
popisujem zvyklosti, ale aj pestrosti z
predv ianočného a pov ianočného obdobia, fašiangové veselosti, zimné zážitky,
letné zážitky. Nechýba ani
popis udalostí, týkajúcich
sa zabezpečenia sebestačnost i, za istenia denných
potrieb chleba nášho každodenného, mäsitých pokrmov, mlieka, masla, tvarohu, smotany, odovzdať
kontingent štátu a ak bol
požehnaný, úrodný rok, tak
aj čo to predať, aby bolo aj
na cukor, soľ či trošku korenia, aby aj tá polievka bola
chutnejšia. Aspoň tá nedeľná, sviatočná.
Vo vinohradníctve spomínam vinohradnícke hony,
spôsoby pestovania, osudy vinohradov a pravidlá
ochrany vinohradov. S hrdosťou som popisoval úroveň a kvalitu našich vín, nielen z poznatkov súčasných

degustácií, ale čerpám aj z
historických poznatkov, vizitácií, kde sa píše, že naše
vína sa dodávali aj na bohoslužobné potreby ako kvalitné omšové vína. Vysoko
hodnotené, s prívlastkami
ako chutné, voňavé, ohnivé
ba aj liečivé. V osemnástom
storočí sa naše vína predávali po štyri zlaté a päťdesiat
denárov, po tri zlaté, zatiaľ
čo vína bratislavské po dve
päťdesiat.
V knihe spomínam aj ľudové pobožnosti, pobožnosti mimo kostola. V závere
knihy, v poslednej kapitole „Pokoj vám!“ , popisujem
vtedajšie spôsoby rozlúčky
s našimi najbližšími, spôsoby výzdoby hrobov, návštevnosť cintorínov, modlitby, poďakovania i clivé
rozlúčky, často aj so slzami
v očiach.
Ing. Ondrej Krajči

Spolupráca so Slovenským
Červeným krížom

Vďaka dobrej spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža a podnetu Miroslavy Závalcovej
sme rozdelili 10 balíkov potravinovej pomoci aj našim
spoluobčanom v núdzi. 1 balíček obsahuje 21 druhov
potravín, napr. múku, cukor, strukoviny, cestoviny, olej,
ryžu, mäsové konzervy a pod. Jeho hmotnosť je približne 13,5 kg. Z krízovej životnej situácii sa niekedy občan
alebo rodiny nedokážu dostať sami vlastným pričinením.
Napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného
minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny,
pri strate živiteľa rodiny, pri živelných pohromách a pod.
V prípade, ak máte poznatok o takýchto osobách, prosíme Vás o nahlásenie na OcÚ.
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VINOHRADNÍCKY SPOLOK RYBNíK
VINOHRADNÍCKY SPOLOK RYBNÍK (ďalej len spolok) bol založený 6. 12. 2006.
Spolok je dobrovoľným, nezávislým a neziskovým občianskym združením, zriadenom v súlade so zákonom
č. 8/1990 Zb. o združovaní
občanov v platnom znení,
ktorého cieľom je napomáhať trvalému rozvoju vinohradníctva a vinárstva ako
súčasti prírodného, kultúrneho a historického dedičstva obce Rybník.
Základným predmetom
činnosti spolku pri napĺňaní jeho cieľov je najmä:
- organizovanie odborných seminárov a prednášok na tému vinohradníctva
a vinárstva,
- orga n i zácia temat ických zájazdov na v ýstav y
vinohradníckej a vinárskej
techniky,
- organizovanie degustácií
vlastných vín členov,

- nadväzovanie spolupráce s inými, podobnými združeniami,
- spolupráca so zástupcami miestnej a regionálnej
samosprávy,
- pomoc pr i v y t vá ra n í
podmienok pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky v obci Rybník a blízkom okolí.
Za dvanásť rokov spolok dokázal obhájiť svoju
opodstatnenosť a
to hlavne organizovaním vinárskych podujatí.
Pr vou akciou v
roku je organizovanie degustácie
vína, na ktorom
sa zúčastňujú vinári so širokého
okolia. Druhou
akciou je uspor iada n ie „Dňa
otvorených piv-

níc“ na Kráľovke, na ktorej sa vlani zúčastnilo cca
2000 platiacich a neplatiacich návštevníkov. Začiatkom septembra sme spoluorganizovali „Rybnícke
vinobranie“. Na konci roka
27. 12. organizujeme požehnanie vína spolu s výročnou
členskou schôdzou. Podo-

týkam, že všetky naše akcie
organizujeme v súčinnosti s
obcou Rybník, čo mienime i
naďalej robiť.
Myslíme si, že našou činnosťou dôstojne reprezentujeme obec Rybník, minimálne v tekovskom regióne.
Ing. Jozef Uhnák
predseda VS Rybník

Jednota dôchodcov v Rybníku má 24 rokov

Miestna organizácia JDS v
Rybníku patrí medzi najväčšie organizácie v Levickom
okrese. V súčasnosti má 237
členov. Je však nielen jedna z
najväčších, ale aj najaktívnejších. Aj v samotnej obci patrí
k najaktívnejším. Je to vďaka
tomu, že má na svojom čele

dobrý organizačný kolektív,
ktorý vedie dlhoročná predsedníčka Anna Havranová.
Organizácia má tiež oporu
vo vedení obce. Všetci starostovia aj poslanci podporovali túto organizáciu a na
druhej strane, vždy sa mohli
spoľahnúť na pomoc senio-

rov pri skrášľovaní obce, pri
organizovaní celoobecných
podujatí, aj pri reprezentácii
obce na rôznych okresných
aj celoslovenských podujatiach. V obci je to najmä jarné
a jesenné upratovanie, spolupráca pri organizácii Vinobrania, fašiangového podu-

jatia. Tradičnou sa stala už
prehliadka speváckych skupín pod názvom Na ľudovú
nôtu.
Pri organizácii JDS účinkuje folklórna skupina Krivín.
Podieľa sa na programoch
doma, ale reprezentuje obec
i organizáciu JDS aj mimo
obce a pomáha uchovávať
miest ne ľudové t radície.
Súbor sa môže pochváliť aj
vlastným CD nosičom.
Členovia JDS z Rybníka sa
pravidelne zúčastňujú aj na
podujatiach organizovaných
okresnou aj krajskou organizáciou. Na minuloročných
okresných športových súťažiach získali 6 medailí.
Organizácia JDS na svojej v ýročnej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 17. marca
2019 prijala program na ďalší rok.
Ing. Jaroslav Burjaniv
Člen ZO JDS Rybník
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Aktivity Stolnotenisového klubu Rybník
V sezóne 2018/ 2019 obec
Rybník reprezentovalo v stolnom tenise 5 družstiev. Snahou vedenia klubu je, aby v
každom družstve hralo čo
najviac žiakov alebo mládežníkov podľa výkonnosti, v súčinnosti s minimálne
jedným dospelým hráčom,
ktorý je zároveň vedúcim
družstva. Hráme nasledovné súťaže:
A./ Extraliga - pravidelne
hrávajú v trojčlennom družstve 2 mládežníci. Družstvo
skončilo na peknom 6. mieste.
B./ 3. liga – prav idelne
hrávajú minimálne 2 žiaci.
Družstvo vyhralo túto súťaž
a postúpilo do 2. ligy.
C./ 4. liga – pravidelne hrávajú 4 - 5 mládežníci. Družstvo skončilo na 4. mieste.
D./ 6. liga – okres, hrávajú
minimálne 3 žiaci. Družstvo
skončilo na 6. mieste.
E./ 7. liga – okres, hrávajú
2 žiačky a občas žiaci do 10
rokov. Družstvo skončilo na
5. mieste.
Okrem týchto ligových súťaží sa žiaci a mládežníci zúčastňujú celoslovenských
súťaží vo svojich vekových
kategóriách. V sezóne 2018/
2019 sa v mládežníck ych
kategóriách na krajských a
celoslovenských súťažiach
pravidelne zúčastňovalo 17
hráčov oddielu STK Rybník.
Turnaje SPM (Slovenský
pohár mládeže), ako aj bodovacie turnaje Nitrianskeho
kraja sa zarátavajú do celoslovenského rebríčka. Zároveň sú kritériom pre účasť
na Majstrovstvách SR. Právo účasti má 32 najlepších
chlapcov a 24 dievčat. Za STK
Rybník si právo štartu vybojovali ôsmi hráči.
Najlepšie výsledky počas
sezóny dosahovala staršia
žiačka Dominika Chorvátová, ktorá je aktuálne 6. v celoslovenskom rebríčku. Na turnaji SPM v Sekuliach získala
3. miesto a na turnaji vo Va-

lalikoch 6. miesto. Mladšia
žiačka Sofia Fialová sa stala dvojnásobnou majsterkou
Nitrianskeho kraja v dvojhre
aj štvorhre. Bronzovú medailu vo štvorhre získala aj
Emma Moravčíková.
Prísľubom do budúcnosti
sú najmladší žiaci, ročníky
2011 a 2012, ktorí sa zúčastnili svojich prvých krajských
aj celoslovenských turnajov.
Traja z nich, D. Gajdoš, J. Kováč a S. Hlošek boli pozvaní do krajských výberových
kempov.
Najväčší úspech sa podarilo dosiahnuť dvojici odchovancov Matúšovi Miklemu a
Markusovi Tonkovičovi, ktorí
získali v marci 2019 na Špeciálnej letnej olympiáde v Abu
Dhabi v kategórii unifikovaná štvorhra zlaté medaily.
Na záver s radosťou konštatujeme, že v súčinnosti s
p. riaditeľkou ZŠ s MŠ Rybník
sa nám podarilo aktivizovať
prváčikov a v prípravke nám
pribudli 3 chlapci a 1 dievča
z Rybníka. Týmto sa podarilo
v našom regionálnom klube
dosiahnuť najviac detí z jednej obce, teda z Rybníka.
Z hľadiska budúcich cieľov,
by sme chceli udržať súťaže,
v ktorých súčasne hráme pre
našich mládežníkov. Taktiež
udržať, čo najviac najmladších žiakov v klube, s ktorými v súčasnosti pracujeme v
našej prípravke.
Postavenie hráčov
STK Rybník v slovenských
rebríčkoch
najmladší žiaci:
55. Kováč Jakub
77. Hlošek Sebastián
86. Gajdoš Daniel
Krištof Adam, Kubas Ondrej,
Bálint Viliam a Bátovská Simona (z Rybníka)
Kováč Dávid

najmladšie žiačky:
Jahodová Viktória, Laura Kajanová
mladší žiaci:
15. Lackovič Oliver

mladšie žiačky:
21. Fialová Sofia
26. Moravčíková Emma
starší žiaci:

staršie žiačky:
6. Chorvátová Dominika
dorastenci:
16. Trubáčik Tomáš
19. Páleník Adam
99. Potocký Oliver

dorastenky:
43. Balúchová Adriana
57. Lackovičová Lenka
U21:
37. Bučko Patrik
43. Tonkovič Markus

muži:
21. Gajdoš Martin
114. Drobný Jakub
129. Šesták Tomáš
Ing. Jozef Piatro

MO MATICE SLOVENSKEJ
V RYBNÍKU

Miestny odbor Matice slovenskej v Rybníku má v súčasnosti 164 členov. Výročná členská schôdza sa konala 17. februára 2019, kde boli zhodnotené aktivity v minulom roku,
hospodárenie, ako aj plán činnosti na rok 2019.
Informácie o našich podujatiach môžete získať na: www.
obecrybnik.sk, fb: Miestny odbor Rybník a na nástenke v
COOP Jednota Levice, SD.

Plán našich podujatí:

1. 5. 2019
4. 5. 2019
12. 5. 2019
4. 6. 2019
30. 6. 2019
21. 7. 2019
3. 8. 2019
17. 8. 2019
7. 9. 2019
21. - 22. 9. 2019
22. 11. 2019
24. 11. 2019
28. 12. 2019

Brigáda pri Urbankovi a Na stávke
Zájazd na Bradlo
100. výročie smrti M. R. Štefánika
Odhalenie busty Ľ. Štúra v Štúrove
Zájazd do Martina
100. výročie obnovenia činnosti MS
Hurá prázdniny
zábavno-športové podujatie pre deti
Národný výstup na Sitno
Národné matičné slávnosti v Martine
Národný výstup na Kriváň
Vinobranie, čilejkársky stánok
Výlet do Rožňavy
XIII. Katarínska zábava
Vianočné tvorivé dielne
Koncoročné stretnutie matičiarov

Možnosť propagácie

• Vážení predsedovia organizácií a spolkov v Rybníku, oznamujeme Vám možnosť propagovať Vaše oznamy, pozvánky a podujatia na nástenke pred OcÚ a pohostinstvom Krivín. Vaše príspevky zasielajte na adresu
asistent@obecrybnik.sk, uverejníme ich na nástenkách, webovej stránke obce a FB obce do 24 hod. od doručenia.
• Vážení podnikatelia, vytvárame databázu poskytovaných služieb na území našej obce. Vami ponúkané služby,
kontaktné osoby a telefónne čísla, mailové adresy uverejníme na webovej stránke obce. Zasielajte ich prosím
na adresu: asistent@obecrybnik.sk.
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TRADIČNÉ FAŠIANGY V RYBNÍKU
V sobotu 2. marca 2019 sa v Rybníku konali
fašiangy. Od obeda sa chystali zábavné aj tradičné masky, deti aj dospelí sa menili na nepoznanie. V kultúrnom dome hrala domáca
hudobná skupina ŠVECBAND, sála sa postupne zapĺňala najmenšími detičkami v maskách
a ich rodičmi a starými rodičmi. Maškarný
sprievod zatiaľ prešiel dedinou, zastavil sa v
domoch pri gazdinách, ktoré ich uvítali i pohostili. Medzi ľudí do kultúrneho domu prišiel
sprievod masiek so spevom tradičných piesní,
starejší zavinšoval richtárke, medveď ju vykrútil a zábava sa
začala. V súťaži o najkrajšiu dospelácku masku si prítomní zvolili za víťaza „totku s mužom na chrbte“ a všetky detské masky
dostali odmenu. Šikovné gazdinky z JDS v Rybníku pripravili
chutné lekvárové šišky rôzneho druhu. V podvečerných hodinách nastala smutná chvíľa „pochovanie basy“ pod taktovkou folklórnej skupiny KRIVÍN. Po vtipnej a veselej rozlúčke
s basou utíchla zábava a účastníci fašiangov si pochutnali na
výbornej kapustnici.

Dobrovoľníci – občania i organizácie sa spojili, každý prispel
svojim dielom a výsledkom bolo krásne podujatie plné zábavy
a dobrej nálady, ktoré bude mať určite dlhoročnú tradíciu. Cieľ
podujatia zachovať voľakedajšie zvyky, ukázať ich a prenášať
na ďalšie generácie, podporovať kultúru a spájať ľudí dobrej
vôle sa naplnil, o čom svedčí aj bohatá účasť občanov na rybníckych fašiangoch.
Za Komisiu kultúry a športu
Ing. Erika Brezánska

Veľkonočné tvorivé dielne

Príchod jari v Rybníku
Jar k nám letí, jar k nám
letí, má zelené krídelká,
šatôčky má zo snežienok,
na klobúčku motýľka.
Hory pučia, vody hučia
trávička sa zelená,
a v trávičke malý kvietok,
slniečko ho zohrieva.
Táto pieseň sa niesla v
stredu 20. 3. 2019 po Rybníku, kedy deti z MŠ niesli „Kiseľu“ po dedine až k ľudovému domu. Cestou uvideli na
dvore starých rodičov Tamarky Valachyovej, ktorí ich
zavolali a deti im zaspievali jarné piesne, za čo dostali
sladkú odmenu. Kiseľu pred
ľudovým domom vyzliekli a
následne spálili, čím konečne vyhnali zimu z našej dediny. Na túto aktivitu sa deti

pripravovali s pani učiteľkami od rána. „Kiseľu“ vytvorili z dvoch palíc v tvare kríža,
slamou ju upravili do ľudskej
podoby a obliekli do kroja.
Pri ľudovom dome deti odriekali slová:
Kiseľa, Kiseľa za koho
si visela?
Za pána richtára
aj za jeho syna.
Kdeže ťa robili?
V tom zemianskom dvore,
v tej novej komore.
Všetky deti sa už tešia na
príchod jari a Veľkej noci,
kedy si budú spoločne v MŠ
v y tvárať maľované vajíčka, kuriatka, ovečky, jarné
kvietky a naučia sa veľa nových básní a piesní o jari.
kolektív MŠ

V nedeľu 7. apríla 2019 sa v Rybníku konali už tradičné Veľkonočné tvorivé dielne, ktoré zorganizoval Miestny odbor
Matice slovenskej. Deti, rodičia i starí rodičia mali možnosť
vytvoriť si rôzne veľkonočné ozdoby. Tentokrát sme plietli veľkonočné vence, zdobili vajíčka rôznymi technikami,
maľovali tašky a nechýbal ani falošný patchwork. Deti si
mohli vytvoriť aj ozdobné obložené chlebíčky.
Zažili sme krásne popoludnie, naučili sme sa veľa nového
a odnášali si domov krásne veľkonočné ozdoby.
Výbor MO MS Rybník

Cvičenie v telocvični

• JOGA – každý pondelok 18.45 – 19.45 h
Poplatok 3,- €/osoba. Prineste si karimatku.

• SM Systém – cvičenie s kvalifikovanou cvičiteľkou zamerané predovšetkým na zdravú chrbticu sa koná každý
utorok v telocvični od 19.00 – 20.00 h. Poplatok 3 €/osoba.
Prineste si karimatku, originál gumu na cvičenie (v predaji aj u inštruktorky, cena 25 €), vhodný odev.
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