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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, MILÍ RUMANOVČANIA
V úvode príhovoru mi dovoľte ospravedlniť sa
za oneskorené vydanie prvého tohtoročného
čísla novín Naša Rumanová. Pracovné vyťaženie nie len moje, ale aj poslancov a redakčnej rady jednoducho neumožňovalo prípravu
novín v termíne, ale verím, že o to bohatší
obsah Vás viac zaujme. Od začiatku roka sa
v našej obci udialo množstvo podujatí, projektov a udalostí. O tých najdôležitejších za prvý
polrok by som Vás rád informoval v mojom
príhovore. Úvod roka sme začali slávnostne
a to veľmi úspešným druhým školským plesom. Organizátori si dali záležať a pripravili
skvelé prostredie a zábavu pre všetkých zúčastnených. Nasledovali fašiangy s obecnou
zabíjačkou a mnohé iné spoločenské podujatia za účasti členov spoločenských organizácií, poslancov a školy. Pre našich najmladších
sa v marci v kultúrnom dome odohral koncert
Mira Jaroša, pre ktorého si Rumanová pripravila obrovskú tortu a zástupy malých fanúšikov nie len z Rumanovej. Za zmienku určite stojí tiež veľmi vydarený už ôsmy ročník
obecného plesu s hudobnou skupinou Akord,
s ktorou sa účastníci zabávali do skorého
rána. Hneď na to prebehli oslavy 90. výročia

založenia DHZ Rumanová. A hasiči nás spolu
s obcou výborne pobavili na ôsmom ročníku
turnaja vo varení gulášu. Tento rok bol turnaj
výnimočný nie len výborným počasím a vysokou účasťou, ale aj tým, že sa ho zúčastnili
všetky spoločenské organizácie v obci a aj
návšteva z obce Jalovec na Liptove, ktorá
v liptovských krojoch a plieskaním bičmi akciu veľmi dobre oživili.

No nie len zábava nás sprevádzala prvým
polrokom. Boli to aj pochmúrne udalosti,
kalamity, sklamania a tiež rôzne investičné
akcie. Od začiatku roka sme sa zamerali na
prípravu projektových dokumentácií, ktoré sú
nevyhnutné k uchádzaniu sa o rôzne dotácie.
Jednou z najväčších bola príprava projektovej
dokumentácie rekonštrukcie a modernizácie
športového areálu. Obec pristúpila k tomuto

Fitpark v parku už slúži verejnosti

Výkres celkovej situácie stavby "Modernizácia športového areálu"

kroku z dôvodu nevyhovujúcich podmienok
pre šport, najmä zázemia šatní, spŕch, toaliet
a iných zariadení, kde už boli zhnité drevené
podlahy, porúchaná elektroinštalácia a deravá strecha. Projekt rieši komplexne celý areál
od uvedeného zázemia, cez tribúnu, parkovacie miesta a zavlažovanej hracej plochy až po
miesto na oddych. Zostáva len dúfať, že sa
podarí získať na jeho realizáciu dotačné prostriedky. Ďalšou projektovou dokumentáciou
bola dokumentácia na zhotovenie ciest a inžinierskych sietí v lokalite IBV Za Cintorínom II.
Cesty, chodníky, verejné osvetlenie, prípojky
vody, elektriny a rozvod plynu sú už dnes zhotovené. Príprava týchto desiatich stavebných
pozemkov spolu s kúpou pozemku vyšla obec
na 203.000 €. Príprava podmienok predaja je
už v realizácii a dúfam, že do konca roka už
uvidíme aj nejakú stavebnú činnosť.
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Od začiatku roka postupne, prevažne
svojpomocne, rekonštruujeme obecný úrad.
Po prístavbe kancelárie starostu sa kompletne zrekonštruovala zasadacia miestnosť, nasledoval vestibul a v súčasnosti sa dokončuje
kancelária administratívnych zamestnancov.
Za budovou úradu vznikli spevnené plochy
a ešte nás čaká priestor pred úradom, ktorý
by sme chceli zveľadiť a upraviť adekvátne
k budove, ktorej dôležitosť bude reprezentovať.

CENTRUM
STÁLE ČAKÁ NA
REVITALIZÁCIU
Uplynulo už päť rokov odvtedy, čo sa začala plánovať a riešiť otázka revitalizácie
(chodníky, parkovanie a pod.) centra obce.
Keďže ide o nákladnú investičnú akciu,
bolo podaných niekoľko žiadostí o dotáciu na rôzne štátne orgány, naposledy aj
z operačného programu EÚ. Podarilo sa
dosiahnuť výstavbu novej predajne COOP
Jednoty, zrekonštruovať náš kultúrny dom,
dokonca obec získala do vlastníctva starú budovu Jednoty, ktorú chce adaptovať
na reštauráciu a pred pár dňami získala
na tento účel dotáciu vo výške 178.000 €
z fondov EÚ. No spevnené plochy nie a nie
vyriešiť. Preto pristúpila obec na variant
zadania vypracovania návrhu - štúdie, ktorá by navrhla ako postupne riešiť centrum
z vlastných zdrojov. Architekt spolu s vedením obce vypracoval návrh architektonického riešenia centra obce a to od hlavnej cesty pri úrade, až po predajňu COOP
Jednoty. Centrum od úradu, okolo kostola,
kaštieľa a kultúrneho domu s parkom by
malo byť srdcom obce a teda aj jeho riešenie musí zodpovedať jeho dominantnosti.
Štúdia bola obcou schválená. Realizácia
niektorých cieľov štúdie je na „desaťročia“, no základné prvky sa dajú dosiahnuť
v krátkom čase. Navrhuje rozšírenie vstupu z hlavnej cesty okolo obecného úradu
do centra, stromovú aleju s lavičkami dolu
kostolom, zázemie okolo kostola a vstupom k záhradám za kostolom, okolie kultúrneho domu a mnohé iné detaily. Štúdiu
je potrebné chápať ako víziu a zároveň
nástroj na utvorenie predstáv o riešeniach
zodpovedajúcich reálnym možnostiam.
Obec má zámer začať s postupnou realizáciou v budúcom roku.
ZR: JJ

Naša Rumanová

Z dotácií, o ktoré sme požiadali sme boli
pomerne úspešní, aj keď nás zarmútila správa
o neschválení eurodotácie na rekonštrukciu
cesty a zastávky za pohostinstvom. Úspešní
sme boli v žiadostiach o dotáciu na výsadbu
strov v parku vo výške 5.000 €, kde sa vysadí
100 stromov (z časti sú už vysadené), ďalej
na dovybavenie telocvične športovým zariadením (sieťky, basketbalové koše, bránky
a iné) vo výške 5.800 € a najúspešnejší bol
tiež projekt pod názvom „Adaptácia budovy
starej jednoty na reštauráciu“, kde sme nedávno obdŕžali rozhodnutie o schválení dotácie vo výške 178.000 €. Stále ešte čakáme na
rozhodnutie o našej žiadosti o dotáciu z roku
2015 na centrum obce. V nasledujúcom období sa plánujeme znovu uchádzať o dotácie
a to najmä na výstavbu vodojemu za účelom
zabezpečenia stabilnej dodávky pitnej vody
pre domácnosti, nakoľko sa rozrastáme, a na
rekonštrukciu športového areálu.
Z plánov do budúceho roka je určite potrebné spomenúť zámer pripraviť podklady
na stavbu ešte jednej bytovky, zrekonštruovať a dobudovať miestne komunikácie a doriešiť problém s environmentálnou záťažou

Juhásňa. Tiež nás čaká dokončenie rekonštrukcie niektorých miestností v kultúrnom
dome a prestavba jeho garáže na posilňovňu,
ktorú sme našim mladým sľúbili. Budúcnosť
nám však prinesie aj veľa zmien v legislatíve, ktoré sa určite odrazia aj v našom živote.
Zasa sa pripravuje nový zákon o odpadoch,
školský zákon a iné, na ktoré musíme zareagovať.
Vážení priatelia, nosnou témou týchto dní
sa stávajú komunálne voľby. V našej obci sa
zaregistroval iba jeden kandidát na starostu
a sedem kandidátov na poslancov obecného
zastupiteľstva. Chcem touto cestou poďakovať všetkým kandidátom na poslancov, že
prikročili k tomuto rozhodnutiu a prevzali na
seba zodpovednosť za chod, rozvoj a smerovanie našej obce. Napriek tomu, že je dnes
jasné kto bude zastupovať Vaše záujmy v orgánoch obce, chcem Vás vyzvať a požiadať,
aby ste prišli k voľbám a tak prejavili svoju
vôľu a potvrdili mandáty kandidátov.
S prianím všetkého dobrého
Mgr. Jozef Jankovič, starosta obce

DOPYT PO STAVEBNÝCH
POZEMKOCH RIEŠI AJ OBEC
Častá otázka na poslancov OZ a starostu
znie „Nemáte pozemky na predaj, chcem
stavať“. Odpoveď donedávna znela nemáme. Všetci si však uvedomujeme, že ak
niečo obec neurobí, príde o mladých aj nových obyvateľov. Preto obec kúpila pozemok
priľahlý k pôvodnej novej štvrti za cintorínom, vybudovala na ňom inžinierske siete
vrátane ciest a získala tým desať stavebných pozemkov. K pozemkom sú privedené
prípojky vody a elektriny. Plyn je privedený
k pozemkom, no prípojky sa nerealizovali.
Dôvodom sú vysoké náklady, avšak dnes nie
každý chce využívať zemný plyn, využívajú
iba elektrinu a u týchto stavebníkov by bola
zrealizovaná plynová prípojka „vyhodené
peniaze“. Záujem je veľký, najmä z radov
mladých rumanovčanov. Chodníky sú zrealizované a realizácia asfaltového krytu cesty
sa nám oddialila kvôli prívalovým dažďom.
Zostalo zhotoviť už len verejné osvetlenie. Obec schválila aj podmienky a spôsob
predaja pozemkov. Jednou z najprísnejších
podmienok je povinnosť skolaudovať stavbu
do štyroch rokov od podpisu kúpnej zmluvy
a táto podmienka je krytá zloženou zábezpekou kupujúceho. Obec sa tak chráni pred
špekulatívnymi kúpami a tiež tým predchá-

Foto: archív ocú

dza predošlému zaobchádzaniu s pozemkami, kedy sa na nich nestavalo v niektorých
prípadoch aj pätnásť rokov. Pripravená je
súťaž predaja a úspešní uchádzači môžu
po podpise kúpnej zmluvy pristúpiť k stavbe. Cena za meter štvorcový korešponduje
s nákladmi na výstavbu pozemkov a infraštruktúry, čo predstavuje 28 €/m2. Veríme, že
obec aj týmito krokmi udrží našich mladých
obyvateľov v obci.
ZR: Jozef Jankovič
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Z ČINNOSTI
MATERSKEJ
ŠKOLY

PARK PRECHÁDZA
VÝMENOU DREVÍN

Foto: archív ocú
Park v centre našej obce je asi srdcovou
záležitosťou každého rumanovčana. Jeho
postupná obnova a revitalizácia v predchádzajúcich rokoch priniesla jeho krajší
vzhľad, dostupnosť, ale aj zvýšila komfort pri
oddychu či športovom vyžití. Na čo sa však
vo veľkej miere pozabudlo, je starostlivosť
o stromy a zeleň. Každý rok postupne osychá
niekoľko stromov, ktoré následne ohrozujú
chodcov. Ide prevažne o náletové a invazívne
dreviny, za ktoré je potrené vykonať náhradnú výsadbu. Preto obec Rumanová požiadala o dotáciu z „Programu obnovy dediny“,
kde bola úspešná a získala dotáciu na kúpu
stromov vo výške 5.000 €. Ako dodávateľ
stromov a ich výsadbu bola vybraná firma
Rudbeckia zo Svätoplukova, ktorá postupne
vysádza v parku 100 stromov rôzneho druhu. Stromy sú v hodnote 5.000 €. Práca za

odbornú výsadbu stromov v hodnote 1.800
€ sa rozhodlo zaplatiť občianske združenie
Ruman zo získaných zdrojov z 2 % podielu
dane. Odborníci firmy Rudbeckia na mieste
zistili, že park je prehustený a že sa v ňom
nachádzajú stromy jedného z najinvazívnejšieho druhu na svete Pajaseňa žliazkatého,
ktorý je zakázané pestovať a držať a po jeho
zistení je podľa zákona o ochrane prírody povinnosťou každého vlastníka pozemku vykonať jeho odstránenie. Preto boli v septembri
tieto stromy pod kaštieľom odstránené a na
ich miesto sa vysadia nové ušľachtilé druhy
stromov. Vykonanými opatreniami a novou
výsadbou by mal po pár rokoch získať park
nový a krajší vzhľad.
ZR: JJ

NOVÉ BYTOVKY SÚ V PLÁNE
Rozvoj podnikania a zamestnanosti v našej obci, ale aj regióne prináša so sebou aj nové
požiadavky na rozvoj občianskej vybavenosti a hlavne podmienok na bývanie. Obec má vo
vlastníctve 15 bytov, ktoré sú plne obsadené a eviduje niekoľko žiadateľov, ktorých už nedokáže uspokojiť. Preto sa v roku 2018 uskutočnilo niekoľko rokovaní a pracovných porád
poslancov obecného zastupiteľstva na tému výstavby ďalšej bytovky. Je teraz úlohou obce
nájsť pozemky, ktoré budú na výstavbu vhodné. V pláne je postaviť bytovku s pätnástimi
dvoj a trojizbovými bytmi. Lokalít na výstavbu je niekoľko, no uvažuje sa s dvoma. Jednou
je parcela za terajšou novou bytovkou, ktorá je vo vlastníctve Slovenského pozemkového
fondu (SPF). V prípade, že SPF túto výstavbu obci neumožní, obec má vo vlastníctve parcelu
za futbalovým ihriskom. Tuná bude nevyhnutné vykonať geologický prieskum z dôvodu nízkej nadmorskej výšky a rizika spodných vôd. Dúfame, že sa všetko podarí a v obci pribudnú
ďalšie bytovky.
ZR: JJ

A je to tu! Čas neuveriteľne rýchlo plynie. Ani
sme sa nenazdali, pomaly prišlo leto a s ním
aj koniec školského roka. S blížiacim sa letom, našim deťom začali očakávané a vytúžené prázdniny. Ešte predtým, ako vykročili
deti v ústrety letným dňom, rozlúčili sme sa
všetci s kamarátmi – predškolákmi. Rozlúčka
sa ako každý rok niesla vo veľkom štýle, formou už tradičnej diskotéky, opekačky a rozkrájaním spoločnej torty. Všetci si tento skvelý deň užili a veríme, že krásna spomienka
zostane každému vo svojom srdiečku. Naši
budúci školáčikovia sa rozlúčili s materskou
školou, v ktorej strávili veľa pekných dní.
Spoločne sme prežívali krásne, bezstarostné obdobie, plné hier, zábav, radosti a pohody. Po prázdninách vykročia po prvýkrát do
„veľkej“ školy. Stanú sa z nich žiaci, ktorí si
budú musieť plniť svoje školské povinnosti.
Na ich miesta však pribudnú noví kamaráti,
pre ktorých sa rovnako staneme oporou vo
chvíľach odlúčenia sa od rodičov, kedy sa
naučia prvú básničku, či vytvoria vlastnými
rúčkami prvé srdiečko k mamičkinmu sviatku. Deti sa môžu tešiť na rôzne akcie, súťaže,
projekty a programy, ktoré sme realizovali
i tento rok: Tekvicové mestečko, Deň úcty
k starším, Hudobné predstavenie speváčky
Simsalala, Výstava ovocia a zeleniny, Mikuláš,
Vianočná besiedka, Vianočné trhy, Karneval,
„Zdravé očká“ - vyšetrenie zraku detí, Zábavné vystúpenie kúzelníka, Veľkonočné tvorivé
dielne, Deň matiek, Divadelné predstavenie
Slniečko v MŠ, Deň detí, návšteva Bábkového
divadla v Nitre, Vystúpenie na 1. Mája, Športová olympiáda pre MŠ, Zber papiera, Výlet
predškolákov, Koncoročný výlet s rodičmi,
Rozlúčka s predškolákmi. Po celý rok deti
nadobúdali nové vedomosti prostredníctvom
„Školského vzdelávacieho programu“ zameraného na grafomotoriku, obohateného o anglický a folklórny krúžok. Veríme, že i budúci
rok bude plný zážitkov a aktivít, pri ktorých
sa deti nielen zabavia ale i mnohému naučia.
A čo popriať na záver? Všetkým deťom krásne leto plné slnka, vody, dobrodružstva a budúcim prvákom veľa úspechov na novej životnej ceste…
Zástupkyňa pre MŠ
Mgr. I. Cocherová
november 2018
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PLESOVÁ
SEZÓNA 2018
V dedine si už ani nevieme predstaviť, že
by sa nič nedialo. Tak je to aj s plesmi, ktoré
sú v Rumanovej už vychytané, svedčí o tom
veľký záujem. Tohtoročnú plesovú sezónu zahájil 2.školský ples. Organizačný tím - teda
rodičia si dali záležať, aby všetko bolo tip- top
od výzdoby, ktorá pôsobila veľmi skvostne
v čierno-zlatej farbe a urobila dobrý dojem
na hostí, až po skvelé jedlo. Ples otvorila
a aj uvádzala pani učiteľka Mgr. Mokrá. Na
otvorení plesu nemohli chýbať naši žiaci ZŠ
s kultúrnym programom. Skvelá hudba, hrala
skupina UNISONG, výborné jedlo, tombola, to
si vychutnávali aj pani učiteľky zo školy. Zámerom tohto plesu bolo podporiť činnosť ZŠ
s MŠ a preto im bol výťažok z plesu následne
odovzdaný. V Máji sa zasa uskutočnil už 8.
ročník Obecného plesu. Nádherná výzdoba,
výborná hudba, dobré jedlo, perfektná atmosféra a 150 hostí svedčí o tom, že „Májáles“
má cveng. Veď organizátori si vždy dajú na
jeho príprave záležať. Jeho príprava trvá týždne. Tohtoročný majáles sa konal 14. 5. 2018.
Hostia sa do KD začali schádzať o 19:30 hod
kde ich vítal starosta obce s poslancami OZ.
Nechýbala kvetinka pre dámy a štamperlík
pre pánov. Usadení hostia už len čakali na
otvorenie a zahájenie plesu starostom obce
a prípitkom, ktorý oficiálne otvoril majáles. Na
začiatku už tradične nesmú chýbať tanečné
kreácie hostí tento rok to bola tanečná skupina hip-hopu z Močenku. Úvodný tanec valčík
roztancuje plesajúcich a zábava sa začína.
Do tanca hrala skupina AKORD. Tancovalo sa
o dušu aj cez prestávky - tak perfektne hrali.
Výborné bolo aj jedlo, domáce koláčiky od našej Márii Šrankovej a pestrá tombola. Zábava
a atmosféra bola vynikajúca. Odchádzalo sa
v skorých ranných hodinách. Organizátori
školského a obecného plesu ďakujú všetkým,
ktorí plesy podporili a podieľali sa na ich príprave.
ZR: I. Dianová
Foto: J.Blahová

Naša Rumanová

ZO ŽIVOTA JD V RUMANOVEJ
A SPEVÁCKEHO SÚBORU
ČERDAVANKA
Hovorí sa, že malá dedina je ako jedna veľká rodina, kde sa všetci dobre poznajú, kde si
pomáhajú, spolu smútia, aj sa radujú. Zdá sa, že toto už akosi celkom neplatí, akoby bolo len
na dôchodcoch udržiavanie tradícií, účasť na brigádach pri starostlivosti o verejné priestranstvá a čistotu v našom kostole a na miestnom cintoríne.
Mesiac Január 2018 patril príprave pocho- členom za účasť a v neposlednom rade pánu
vávania basy, pretože fašiangy v tomto roku starostovi za finančnú pomoc, bez ktorej by sa
boli veľmi krátke 10. februára sa spevácka mnohé akcie vôbec nemohli uskutočniť. Keďže
skupina Čerdavanka pod vedením harmoniká- sa členská schôdza konala v čase pôstu, nera Štefana Ščasného zúčastnila fašiangového spievalo sa.
sprievodu obcou a večer v kultúrnom dome
Dňa 12. 4. 2018 JD organizovala brigádu.
pochovala basu spolu s detským súborom Vyčistil sa od buriny svah pod Juhásňou pri
Rumanček, ktorý vedie Anna Klampáriková zastávke autobusu, popri chodníku. Zdá sa
a so spoluúčasťou obyvateľov obce Rumano- akoby starosť o verejné priestranstvá a vevá. Jednota dôchodcov v Rumanovej rok 2017 rejnú zeleň ležala len na pleciach tých najukončila výročnou členskou schôdzou dňa 22. starších. Čo keby sa pridali aj ostatní, mladí,
marca 2018 v kult. dome, za účasti delegátky okoloidúci alebo ktokoľvek, komu vzhľad naOkresnej organizácie JD Nitra Sidónie Tokely- šej obce nie je ľahostajný? Hneď by sa naša
ovej a starostu obce Rumanová Mgr. Jozefa obec rozjasnila a prekvitala krásou. Tejto akcie sa zúčastnili tri členky JD v Rumanovej,
Jankoviča.
Všetko prebehlo podľa schváleného ktoré sú zároveň aj členkami Čerdavanky. Je
programu, voľba predsedu a členov výboru, už tradíciou v našej obci stavanie mája pri
prednesenie správ o činnosti a hospodáre- kultúrnom dome. Tejto akcie sa opäť zúčastní v roku 2017 a plánu činnosti na rok 2018. nila Čerdavanka, spolu s detským súborom
Milým bodom programu bolo tradičné blaho- Soníčatá, ktoré vedie pani Soňa Blažíčková
želanie jubilantom, diskusia a záver s občer- a súborom Rumanček. Hrou na harmonike
stvením. Staronová predsedníčka Cecília Ku- všetkých potešili pán Štefan Ščasný a pán
kučková, poďakovala, delegátke, zúčastneným Štefan Vaško.
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Dobrovoľný hasičský zbor v Rumanovej
oslavoval 26. mája 9O. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru, s nasledovným
programom: o 14,00 hod sa začalo slávnostnou svätou omšou, po nej nasledovalo svätenie
hasičskej stanice a techniky, príhovory a odovzdávanie ocenení. Pre všetkých bol pripravený
guláš zadarmo a oslava pokračovala pri hudbe
a v príjemnej atmosfére. Spevácky súbor Čerdavanka obohatil toto krásne podujatie niekoľkými piesňami zo svojho repertoáru.
JD v Rumanovej a súbor Čerdavanka žije
nielen svetským, ale aj duchovným životom.
V rámci úpravy verejných priestranstiev
a verejnej zelene sa 16. apríla brigádnicky čistil a upratoval miestny cintorín. Tejto akcie sa
ako vždy zúčastnili členovia JD a speváckeho
súboru v počte desať. V máji bolo treba urobiť
brigádu na miestnom cintoríne znovu, pookopávať a vysadiť chryzantémy. Krásou a krojmi
bola naplnená bohoslužba na veľkonočnú nedeľu 1. 4. 2018, kde členky a členovia Čerdavanky v krojoch niesli obetné dary, čím umocnili hlboký zážitok zo slávenia zmŕtvychvstania
nášho Pána Ježiša Krista. A kto by si myslel,
že je koniec, tak to ani z ďaleka nie je tak.
Základná organizácia JD v Rumanovej 24. 5.
zorganizovala autobusový púťový zájazd do
Nitry, s našim pánom farárom Mgr. Mariánom

Uváčekom. Navštívili sme so sprievodcom
katedrálu sv. Emmeráma na hrade, zdatnejší
zdolali 113 schodov na kostolnú vežu. Odmenou za vynaloženú námahu nám bol výhľad na
celú Nitru a ďaleké okolie. Prezreli sme si aj
múzeum. Potom sme oddychovali v parku na
Sihoti a čakali sme na vláčik, ktorý nás previezol po parku, župnom námestí, po meste a popri rieke naspäť k zimnému štadiónu. Odtiaľ
sme sa našim autobusom presunuli na Nitriansku kalváriu, tam sme sa spoločne pomodlili
a ďalekohľadom popozerali mesto, nesmelo
chýbať ani spoločné fotografovanie. Navštívili
sme aj predajňu verbistov VERBUM a pokúpili spomienkové predmety. Vedľa predajne je
misijné múzeum, do ktorého bol voľný vstup.
Veľkým zážitkom pre všetkých bola prehliadka
tohoto múzea, v ktorom sú uložené exponáty
z misijných miest z celého sveta. Odporúčame
všetkým návštevu tohoto nevšedne krásneho
a zaujímavého múzea.
Ďalej naše putovanie pokračovalo návštevou pútneho miesta v Lehote. Miestny
správca farnosti Mgr. Robert Horka PhD, farský administrátor nám vyrozprával udalosti od
zjavenia Panny Márie malému pastierikovi až
po dnešné dni a zároveň všetkých pozval na
púť do Lehoty, ktorá sa koná každoročne na
sviatok sv. Anny, matky Panny Márie, ktorej

je zasvätený ich farský kostol. Pred kaplnkou
zjavenia Panny Márie sme sa spolu s pánmi farármi pomodlili litánie loretánske a zaspievali
pieseň Celá krásna si Mária za zvukov ústnej
harmoniky, na ktorej nás sprevádzal Štefan
Čemes. Po požehnaní našim pánom farárom,
sme sa chystali na návrat domov. Všetci sme
zažili krásny deň a dúfame, že si to čo najskôr
zopakujeme, v ešte väčšom počte. Zároveň
naň vopred všetkých pozývame.
A opäť je to Čerdavanka, ktorá celoročne
zabezpečuje dôstojný priebeh pohrebov našich
spoluobčanov dôstojným a krásnym spevom,
čím uľahčuje pozostalým rozlúčku s ich drahými zosnulými.
Za všetky akcie, ktoré sa nám podarilo
uskutočniť patrí poďakovanie všetkým, ktorí
sa na ich príprave a realizácii podieľali, lebo
to robili vo svojom voľnom čase a pre radosť
a úžitok všetkých. Ak nám dá Pán Boh zdravie
budeme v tomto úsilí pokračovať aj v budúcom
období.
Cecília Kukučková,
predsedníčka JD v Rumanovej, členka
Čerdavanky
Anna Jankovičová,
členka JD a súboru Čerdavanka v Rumanovej

MEGATORTA PRE JAROŠA
V obci máme veľa zaujímavých podujatí…
Od jarných fašiangov, letnú súťaž vo varení
gulášu, jesennej záhradkárskej výstavy až
po zimné vianočné trhy. V júli minulého roku
sme mali v kultúrnom dome krásny koncert
pánskej skupiny Kandráčovci. To všetko je
zaujímavé pre nás, pre dospelých. A čo tak
osloviť tú detskú populáciu našej obce. Preto
sa organizátor Peter Varga spolu s TJ Rumanová rozhodli osloviť manažéra Mira Jaroša
a pozvali ho k nám. A Miro súhlasil. 2 týždne
po zahájení predaja lístkov, bolo 277 vstupeniek beznádejne vypredaných. Záujem prejavila tiež pani žijúca v ďalekom Nemecku,
ktorá chcela potešiť vstupenkami dcéru k jej
narodeninám.
Boli to dlhé mesiace, kým sme sa dočkali
toho dňa „D“. A Miro Jaroš prišiel 24. 3. 2018,
aby odohral svoj Koncert pre (ne)poslušné
deti. Mal iba jednu špeciálnu požiadavku. A to
mať priestor pod pódiom pre deti, aby mohli
byť spolu.
Deti netrpezlivo čakali, kedy sa na pódiu
objaví toľko očakávaný Miro Jaroš. Len čo
vystúpil pred svojich nedočkavých divákov,
hneď rozpútal nádherné divadlo. Nielen pre
deti, ale aj pre nás, pre rodičov. Vidieť ich,

Foto: archív ocú

ako sa im splnilo jedno zo svojich želaní. Bolo
nádherné pozorovať, akú nespútanú a zároveň spontánnu radosť v nich vyvolal. Spievali,
tancovali, šantili s ním. Bol to magnet, ktorý
ich priťahoval na priestor pod pódiom, ktorý
bol vytvorený len pre nich. Nutkanie tancovať
sme mali i my rodičia, ale poslušne sme čakali na svojich miestach.
Na koncert dostal pozvánku tiež známy
Laci so Super Star. Zaspieval si s Mirom duet
Na ceste. Potom nám Laci predstavil tú jeho
známu „ Pošta, pošta žlté auto má…“. Pán

Varga mal pre neho pripravený poukaz na nákup spotrebičov do nového bytu a tiež Miro
Jaroš mu poskytol hotovosť 500€ na dobrý
štart.
Na záver predstavenia sme mali zase my
pripravené prekvapenie pre Mira. Pár dní
pred koncertom mal narodeniny. Tak sme
mu pripravili obrovskú tortu, s ktorou nám
pomohla mamička Mária Šranková. Detičky
mu zagratulovali, spevák sfúkol sviečky a podelil sa s ňou so všetkými. Veď nie je predsa
žiadny Lakomec. Kým sa torta krájala Miro
nezaháľal a hneď bol pripravený vo svojom
kútiku fotiť sa so svojimi fanúšikmi. S malými
i veľkými a s veľkým úsmevom, až kým sa
nevyprázdnila sála.
So spokojnou dušičkou a plní zážitkov
sme sa pobrali všetci domov, kde prebiehali
ešte dlhé rozhovory o skutočne nádhernom
predstavení pre naše ratolesti.
Zážitok to bol tiež pre Mira Jaroša, ten
nezaháľal a hneď na druhý deň sa pochválil
o udalostiach z koncertu na sociálnej sieti, že
ako parádne bolo v Rumanovej…
ZR: KV
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DHZO RUMANOVÁ SI PRIPOMENUL
90. VÝROČIE SVOJHO VZNIKU
Foto: archív ocú

Dobrovoľný hasičský zbor Rumanová je
druhou najstaršou existujúcou organizáciou
v obci po Základnej škole s materskou školou. Bol zriadený dňa 26. decembra 1927
Obecným úradom v Rumanovej pod názvom
Dobrovoľný hasičský zbor Rumanovej a bol
súčasťou Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Vznikol na podnet Okresného výboru
ZHJ v Hlohovci na verejnej schôdzi občanov.
Zakladajúcimi členmi boli Vít Bališ (1904),
Eliáš Bukva (1904), Michal Černý (1904),
František Drozda (1901), Anton Dubravec
(1907), Jozef Dubravec (1905), Peter Formela (1900), František Horný (1898), Peter
Kvinta (1907), Štefan Martinák (1897), Štefan
Špaček (1901) a Anton Vojtech (1905). Jeho
prvým veliteľom bol Štefan Špaček a prvým
tajomníkom Eliáš Bukva, ktorý patril medzi
najaktívnejších členov zboru. Od roku 1929
bol tajomníkom DHZ Karol Žilla. Funkciu veliteľa zboru vykonával do konca roku 1935
Eliáš Bukva, následne bol zvolený za predsedu hasičského zboru. Od roku 1936 zastával
funkciu veliteľa zboru Štefan Jamrich. DHZ
bol v medzivojnovom období najvýznamnejším a najaktívnejším spolkom v Rumanovej.
Počas celého obdobia tridsiatych rokov sa
rumanovský DHZ vyznačoval veľmi aktívnou
činnosťou. Všetci členovia zboru absolvovali
časté a pravidelné cvičenia. Všetky tieto aktivity boli zamerané na získanie praktických
zručností, ktoré následne hasiči využili počas
zabezpečovania nočnej stráže, no najmä pri
zásahoch proti požiarom v Rumanovej i okolitých obciach. Nemožno vynechať ani činnosť
rumanovských hasičov v oblasti kultúry, keNaša Rumanová

ďže sa stali usporiadateľmi početných zábav
a od roku 1936 aj jednými z hlavných organizátorov miestneho ochotníckeho divadla.
Aktívna činnosť dobrovoľného zboru pretrvala
až do konca roku 1997, kedy bolo rozhodnuté
o prerušení jeho činnosti v Rumanovej.
K opätovnému obnoveniu činnosti dobrovoľných hasičov v Rumanovej prišlo po rekonštrukcii hasičskej zbrojnice v roku 2010.
Hasičská zbrojnica bola po rekonštrukcii
vybavená aj hasičskou technikou. V nadväznosti na túto rekonštrukciu Obec Rumanová
v roku 2011 zriadila Dobrovoľný hasičský
zbor Rumanová najskôr ako obecný hasičský
zbor. Veliteľom zboru sa stal Jaroslav Jurík.
K rozvoju činnosti DHZ Rumanová prišlo po
roku 2013, kedy bola prijatá reforma, aby boli
dobrovoľní hasiči viac využívaní pri zásahoch,
najmä v miestach, kde dojazd profesionálnych hasičov trvá 30 a viac minút. V roku
2015 bol zriadený Dobrovoľný hasičský zbor
obce Rumanová, ktorý patrí pod Dobrovoľnú
požiarnu ochranu SR. Veliteľom DHZO Rumanová je od roku 2015 Jozef Varga a predsedom Vladimír Sollár. Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Rumanová bolo v roku 2015
z rúk podpredsedu vlády a ministra vnútra SR
Róberta Kaliňáka odovzdané nové hasičské
vozidlo značky Iveco Daily s plnou výbavou.
Týmto boli splnené kritériá na preklasifikovanie našej hasičskej jednotky z kategórie
C do kategórie B. Pri odovzdávaní hasičskej
techniky nechýbal ani prezident Hasičského
a záchranného zboru SR Alexander Nejedlý,
generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR Vendelín Horváth a riaditeľ Kraj-

ského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru Pavol Nereča.
Pri príležitosti 860. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Rumanová, bol kolektív DHZO
Rumanová vyznamenaný cenou starostu
obce. Členmi DHZO Rumanová v súčasnosti
sú, Jozef Kohút, Jana Markovičová, Peter Partel, Vladimír Sollár, Marek Talian, Filip Varga,
Jozef Varga, Richard Varga, Roman Vaško,
Marcel Vindiš, Matej Vindiš a Michal Vindiš.
Členmi zboru boli v nedávnej minulosti aj
Milan Fridrich, Jaroslav Jurík, Martin Horváth
a Tomáš Sollár.
Pri príležitosti deväťdesiateho výročia od
vzniku DHZ dňa 26. mája 2018 dobrovoľní
hasiči umiestnili pamätnú tabuľu na hrob
prvého veliteľa DHZ Štefana Špačeka, na
cintoríne si uctili pamiatku bývalých hasičov
a zorganizovali slávnostnú svätú omšu. Po
nej sa uskutočnila v hasičskej zbrojnici posviacka hasičskej techniky duchovným Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
SR kpt. Miroslavom Gálisom. Po posviacke
predviedli hasičské zbory z blízkeho okolia
svoju hasičskú techniku. V parku nasledoval
slávnostný program k 90. výročiu založenia
DHZ v Rumanovej za účasti Petra Kunkelu,
člena Prezídia DPO SR. Počas slávnosti si
členovia DHZO Rumanová uctili 13 bývalých
členov DHZ v Rumanovej pamätnými listami.
Ocenení boli: Viliam Machovec, Milan Sloboda, Mikuláš Herceg, Jozef Černý, Milan Talian,
Felix Branický, Jaroslav Jurík, Milan Fridrich,
Vladimír Görög, Drahoslav Račkovič, Pavol
Horváth, Štefan Ščasný a Robert Markovič.
Rozkazom veliteľa DHZO Rumanová boli počas slávnostného programu rumanovskí hasiči povýšený do hodnosti starší hasič. Člen
prezídia DPO Peter Kunkela ako výraz uznania na mieste mimoriadne povýšil všetkých
našich dobrovoľných hasičov do hodnosti
vrchný hasič.
Pri tejto príležitosti starosta obce Rumanová odovzdal členom DHZO Rumanová sochu
ochrancu a patróna hasičov svätého Floriána. Počas slávnostného programu vystúpila
spevácka skupina Čerdavanka a dychová
hudba Drahovčanka. Po skončení slávnostného programu rumanovskí hasiči pohostili
všetkých prítomných výborným gulášom,
grilovanými klobásami a občerstvením do
neskorých nočných hodín.
ZR: DM
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FUTBALISTI ŠK RUMANOVÁ
PREZIMUJÚ NA 3. MIESTE VI. LIGY
Futbalisti ŠK Rumanová odštartovali zimnú
prípravu 12. januára 2018 v domácich podmienkach sériou prípravných zápasov s mužstvami ako Továrniky, Ivanka pri Nitre, Zbehy,
Branč, Kmeťovo a Stará Turá. Na umelej tráve
dosiahli výborné výsledky, keď prehrali iba so
IV. ligovými Továrnikmi. Škoda, že im nevyšlo
plánované zimné sústredenie. V jarnej časti VI.
ligy chceli nadviazať na dosiahnuté výsledky
a umiestnenie z jesennej časti, začiatok súťaže im však nevyšiel podľa predstáv. Postupne
sa v hernom prejave zlepšovali a získali druhé
miesto.
„ S naším umiestnením som spokojný, pretože hlavne prvá polovica mužstiev v tabuľke
bola kvalitná a herne vyrovnaná. Na domácom
ihrisku sme predvádzali naozaj skvelé výkony,
strieľali veľa gólov a vôbec neokúsili chuť prehry. Práve preto by som všetky domáce zápasy
označil za najvydarenejšie. Herne sme najviac
sklamali vo Veľkom Cetíne, tento duel sme napokon vyhrali za zeleným stolom. Stále sme

sa pohybovali na popredných priečkach a konečné 2. miesto je veľkým úspechom a dielom
celého kolektívu, za čo hráčom ďakujem. Za
podporu samozrejme ďakujem aj starostovi,
poslancom, sponzorom, funkcionárom a hlavne našim verným fanúšikom,“ zhodnotil tréner
Miloš Konopásek účinkovanie v VI. lige Oblastného futbalového zväzu.
Výsledkom umiestnenia našich futbalistov
bola napokon ponuka na účinkovanie v V. lige
Stred Západoslovenského futbalového zväzu. Rozhodovanie nebolo jednoduché, spĺňať
podmienky piatej ligy aj z hľadiska financovania, je náročné. Po dôkladnom zvážení nielen
s hráčmi, ale aj starostom, poslancami obce
a sponzormi, vedenie ŠK Rumanová ponuku prijalo. Pre futbal v Rumanovej je to veľký
úspech, piata liga sa v Rumanovej naposledy
hrala v súťažnom ročníku 1998/1999.
Po krátkej letnej prestávke, ktorá bola vyplnená prípravnými zápasmi, vykročili naši futbalisti do V. ligy Stred ZsFZ. Už prvé zápasy

HVIEZDNE FAŠIANGY
Foto: archív ocú

Fašiangová zabíjačka sa konala v sobotu 10. februára aj v našej obci. Starosta
obce spolu s poslancami OZ, pracovníkmi
Obecného úradu, ochotnými ľuďmi a našimi „masármi“ Mariánom Paukom a Jožkom
Dubrovayom pripravili rôzne zabíjačkové
špeciality, na ktorých si Rumanovčania
i hostia pochutnávali. Už od skorých ranných hodín sa šírila zabíjačková vôňa, ro-

zoberalo sa mäso na hurky, kapustnicu,
zabíjačkové mäsko a ostatné dobroty. Po
druhej hodine začal fašiangový sprievod
obcou, okolo Palkov, cintorína, k šenku, cez
búdy a späť ku kultúrnemu domu. Počas
sprievodu si fašiangovníci pochutnali na domácich šiškách, fánkach, zahriali sa teplým
čajom alebo niečím ostrejším pre pánov.
Spestrením večera a o dobrú náladu sa po-

ukázali silu a kvalitu obsadenia ligy. Domáce
víťazstvo a tesné prehry na ihriskách súperov
však naznačili, že mužstvo má potenciál hrať
dôstojnú úlohu v tejto súťaži.
„V piatej lige sme nováčik, preto sa pokúsime čo najlepšie etablovať v krajskej súťaži
a pozitívne reprezentovať našu obec. Určite
nechceme bojovať na spodných priečkach,“
vyhlásil Miloš Konopásek.
Veríme, že naši futbalisti budú predvádzať výkony, ktorými potešia všetkých fanúšikov a tí
ich odmenia a podporia potleskom. “Rumanová do toho!“
Zmeny v hráčskom kádri:
Prišli Miroslav Gardian – Veľký Cetín, Tomáš Baláž – Výčapy-Opatovce, Lukáš Trnka –
Alekšince, Lukáš Novosedlík – Lukáčovce.
Odišli Peter Daniš – Alekšince, Lukáš Hudák – Lukáčovce, Jaroslav Šedovič – Lukáčovce.
ZR: MK

staralo vystúpenie detí z folklórneho súboru
Rumanček. Spevácka skupina Čerdavanka
si tiež pripravila pekný program a pochovávanie basy. Najviac však všetkých pobavili
naši ochotníci v paródii show Tvoja tvár znie
povedome, kde vystúpili „Peter Nagy, Helena Vrtichová, Karol Duchoň, Aqua a Tatu“.
V porote nechýbala ani známa „Zuzana
Fialová“. Ako sa hovorí, že najlepšie nakoniec, tak to platilo aj v tomto programe. Ako
hviezda večera vystúpila speváčka „Tina
Turner“, ktorá ukončila show excelentne
s pesničkou Simply the Best. Tejto úlohy sa
stopercentne a excelentne zhostil náš Jozef
Varga. Predstavenie uvádzala a tiež aj odspievala Eva Máziková v podaní Zuzky Partelovej, ktorá celý fašiangový program aj vymyslela. Všetci vystupujúci svoje vystúpenie
zvládli perfektne, nie len roztlieskali a roztancovali celé publikum ale aj rozosmiali
k slzám. Zabíjačka, fašiangový sprievod, pochovávanie basy a aj zábava dopadli dobre,
počasie bolo slnečné, ale trochu chladné.
Všetky zabíjačkové špeciality chutili. Ľudia
sa stretli, porozprávali i zabavili. Táto akcia
opäť nesklamala a už teraz sa tešíme na
budúci rok.
ZR:ID
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KNIŽNICA STÁLE FUNGUJE
Všetkým občanom Rumanovej, aj tým, ktorí
tu trávia len víkendy, chceme pripomenúť, že
v našej obci sa nachádza miestna knižnica.
Aj keď sa na ňu akosi pozabudlo, stále slúži
verejnosti. Výpožičná doba je dvakrát v týždni – v stredu od 16.30 do 18.00 hod a v sobotu od 14.00 do 16.00 hod. Zápisné je ozaj
symbolické: dospelí 1 € a deti a mládež do 15
rokov 0,50 €.
Obecná knižnica bola zriadená v roku 1974
a s malými prestávkami je prevádzkovaná
dodnes. Každý rok obec Rumanová vyčleňuje
zo svojho rozpočtu prostriedky na zakúpenie
nových kníh. Takto sa knižný fond ročne rozrastá o približne 30 kusov nových kníh pre
deti aj dospelých. Zameriavame sa na nákup
takých kníh, o ktoré je najväčší záujem. Sú to
hlavne pre dospelých historické romány, de-

tektívky, obľúbené romány od slovenských autorov. Deti si môžu vybrať z množstva nových
rozprávkových kníh, detských románov a náučných encyklopédií. Každý si príde na svoje.
Touto cestou chceme ešte požiadať tých
občanov, ktorí si v minulosti požičali knihy
a doteraz ich nevrátili, aby ich podľa možnosti vrátili čo najskôr. Knihy sú majetkom obce
a majú slúžiť všetkým občanom. V súčasnosti
stále evidujeme čitateľov, ktorí majú zapožičané knihy už aj 5, 10 či 15 rokov.
V dnešnej dobe sú knihy nedoceneným bohatstvom. Preto, ak máte doma knihy v dobrom stave, ktoré už nepotrebujete a chceli by
ste sa ich šetrne „zbaviť“, je tu možnosť darovania miestnej knižnici.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
ZR: ZS

ZÁHONY STROMOV, LEVANDULE,
KVETOV - KTO JE ZA TÝM?
My všetci. Hneď pri vstupe do dediny prichádzajúcich zaujme záhon stromov a levandule. Či sú to domáci alebo len prechádzajúci cez dedinu nedá sa to nevšimnúť.
Tento rok nás levanduľa obdarila svojou
krásou a obrovskými korunami modrých
kvetov. Tieto sa dajú využiť niekoľkými spôsobmi. Sušené kvety na výrobu voňavých
vrecúšok, čerstvá na výrobu oleja, čaju
alebo sirupu. Takže jej využitie je všestranné a nehovoriac o tom, že má blahodarné
účinky na človeka. No ako to už chodí, keď

chcete niečo mať, čo vám spríjemňuje okolie a život, tak sa treba o to starať, či to patrí
dedine alebo súkromnej osobe, vždy je to
naša vizitka. Tak je to aj s týmto kopcom
alebo záhonom pri cintoríne, ale aj inde.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí majú
podiel na údržbe tohto nášho spoločného
majetku a skrášľovaní obce - Ruman, poslanci, Jednota dôchodcov, záhradkári, ale
aj ty! čo ideš okolo a vytrhneš burinu alebo
zodvihneš odhodený papier.
ZR: ZV

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
01. 01. 2018 – 30. 06. 2018
GRATULUJEME JUBILANTOM K ICH
OKRÚHLYM VÝROČIAM OD 50 ROKOV:
• Ďuriš Marián, Iglovský Juraj, Krajinčák
Karol, Varga Ľuboš, Križanová Ľubica
• Herceg Peter, Viskup Jaroslav,
Kemlágeová Erika
• Obertová Marta, Királ Ľudovít,
Partel Justín, Žáčik Ján
• Lehocká Alžbeta, Černý Jozef, Herák
Tibor, Tibenský Jozef, Chudý Jozef
• Javorová Zuzana
Zo srdca BLAHOŽELÁME!!!

ŠTATISTIKA
od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018
Prisťahovaní: Hupková Margita,
Cibulčíková Tereza, Cibulčíková Zuzana,
Iglovský Juraj, Ivaška Lukáš, JUDr.
Ivašková Korcová Paulína, Blahová Ľudmila
Odsťahovaní: Filo Henrich, Filo
Andrej, Filová Tatiana, Kántor Ľudovít,
Ing. Vysoký Samuel, Lačný Patrik,
Kazičová Natália, Ing. Vysoký Peter,
Mgr. Hutira Denisa, Branický Felix
Narodení: Chudý Peter, Hubáčiková
Lea, Bíro Martin, Konopásková Zara,
Enderle Adam, Humajová Eliška
Navždy nás opustili: Hajniková Gabriela,
Kemlágová Helena, Hlavnová Daša

NÁŠ VYNOVENÝ OBECNÝ ÚRAD SLÚŽI OBČANOM
V priebehu rokov 2016 - 2018 sa pri obecnom úrade rozbehla prístavba, ktorá započala rozšírenie a reorganizáciu priestorov
obecného úradu. Prístavbou sa získala naviac
jedna kancelária, v ktorej dnes sídli starosta
obce. Z pôvodnej kancelárie starostu sa stal
archív, ktorý bol doposiaľ provizórne zriadený
v sklade CO v budove školy. Od roku 2016
sa postupne prístavba dokončila a dnes je
už riadne skolaudovaná. V roku 2017 nasledovala výmena zatekajúcej strešnej krytiny,
následné zateplenie fasády a výmena celého
vykurovacieho systému a elektroinštalácie.
V tomto roku prešli postupne rekonštrukciou
a modernizáciou zasadacia miestnosť, vestibul a kancelária administratívnych zamestNaša Rumanová

Foto: archív ocú

nancov spolu s novým nábytkom. Parkovanie
pred úradom čiastočne vyriešilo vybudovanie
spevnených plôch za budovou úradu, kde
dnes parkujú zamestnanci obce a priestor
pred úradom je určený výhradne pre stránky

a návštevy úradu. Tento priestor pred obecným úradom ešte čaká revitalizácia, ktorá
bude zodpovedať vynovenej budove. Budú
zriadené parkovacie miesta, vstup pre imobilných a samozrejmosťou je aj verejná zeleň.
Obecný úrad si už rekonštrukciu vyžadoval
a jej realizáciou sa priblížil požiadavkám
dnešnej modernej doby. Všetkým obyvateľom
obce a návštevám sa tak poskytol moderný,
komfortný a reprezentatívny priestor na vybavenie svojich záležitostí. Za zmienku určite
stojí skutočnosť, že prevažná časť nákladov
rekonštrukcie bola financovaná zo získaných
dotácií od štátu.
ZR: Mgr. Jozef Jankovič

