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Adventný čas
„A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet a ľudia
milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli
zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde
na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto
koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje
skutky koná v Bohu.“ (Jn 3, 19-21)
O niekoľko dní sa i v mnohých našich do
mácnostiach rozhoria sviece. Konkrétne štyri,
ktoré nás budú sprevádzať v očakávaní na
najkrajšie sviatky roka – Vianoce.
Práve posledná štvrtá svieca bude
tento rok veľmi symbolická.
Ešte doobeda bude horieť na
našom venci a pripomínať
vrcholiaci čas Adventu a večer
už zasadneme k štedrovečer
nému stolu. A keď spomíname
symboliku, bolo by veľmi smutné,
ak by sme ostali pri sviecach, len ako
pri ozdobe. Slovo advent v latinčine znamená:
„príchod“. Aj v našom chráme budeme počas
štyroch nedieľ spievať nádherný hymnus: „Ajhľa
Spasiteľ príde! A všetci jeho svätí s Ním. Zažiari
veľké svetlo, v jeho dňoch ALELUJA!“ Teda tento
čas má byť časom prípravy na príchod toho naj
väčšieho daru, ktorý tento svet dostal v podobe
Božieho Syna. Lebo Vianoce prežijeme len tak,
ako sme sa na ne v Advente pripravili. A myslím
si, že každý z nás potrebuje prípravu minimálne
v štyroch základných danostiach a vlastnostiach,
o ktorých hovorí nasledujúci príbeh:
Na adventnom venci horeli štyri sviečky, tak
ticho, až bolo počuť ako sviečky začali hovoriť.
Prvá sviečka si vzdychla a povedala: „Volám sa

Mier, moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier
nedodržujú.“ Jej svetlo bolo čím ďalej menšie, až
napokon zhaslo…
Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka
povedala: „Volám sa Viera, som ale zbytočná.
Ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť, preto nemá
cenu, aby som svietila.“ Prievan zavial miestnos
ťou a druhá sviečka zhasla.
Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia
sviečka: „Ja sa volám Láska. Už nemám
silu, aby som horela, lebo ma ľudia
odstavili bokom. Vidia len samých
seba a žiadnych iných, ktorých
by mali radi.“ A s posledným
záchvevom zhaslo i toto svetlo.“
V tom vošlo do miestnosti
dieťa, pozrelo sa na sviečky a po
vedalo: „Vy ale predsa musíte
svietiť!“ A z hĺbky svojho čistého
srdca začalo plakať.
V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka
a povedala: „Neboj sa. Volám sa Nádej a pokiaľ
svietim ja, môžem ostatné sviečky opäť zapáliť.“
Dieťa s radosťou vzalo sviecu do ruky a s jej po
mocou zapálilo to, čo dávno vyhaslo.
Aj my sme ako tieto sviece. Pokiaľ v našich srd
ciach bude vládnuť nádej, budeme môcť priniesť
pokoj do našich rodín, v ktorých často chýba mier.
Vieru tam, kde vládne zúfalstvo. Lásku a pokoj
do tohto nepokojného sveta. Vždy keď budeme
zapaľovať na adventnom venci sviecu, spomeňme
si na jej „vlastnosť“ a snažme sa byť ako ona. Pri
nášajme do života druhých svetlo a teplo, napriek
tomu, že od iných budeme pociťovať chlad.
Mgr. Ján Szentkereszty

■■ Miestna občianska
poriadková služba

ostatných obyvateľov obce

Obec Rudňany požiadala o nenávratný fi
nančný príspevok, poskytovaný Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky z európskych štruk
turálnych a investičných fondov v rámci projektu
s názvom, Miestna občianska poriadková služba,
(MOPS) Cieľom je využitie nástroja MOPS v obci
na posilnenie miestneho aktivizmu, na podporu
komunitného rozvoja, na zníženie páchania pro
tispoločenských konaní, na udržiavaní verejného
poriadku a štandardnej kvality životného prostre
dia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia margi
nalizovaných rómskych komunít (MRK). Z tejto
komunity bolo výberovým konaním vybraných 8
členov MOPS. Členovia MOPS majú prirodzenú
autoritu, dobrú miestnu a osobnú znalosť komu
nity (rodinné väzby, spolunažívanie jednotlivých
členov komunity a pod), čo napomáha k iden
tifikácii problémov a naopak, komunita pozná
členov hliadky a dôveruje im. Žiadame občanov,
aby budúcich členov MOPS rešpektovali a riadili
sa ich pokynmi a usmerneniami.

Základné úlohy MOPS na úseku
verejného poriadku
Člen MOPS najmä:
–– monitoruje a predchádza vzniku konfliktu
v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva
–– je nápomocný hliadke Policajného zboru SR
a obecnej polície
–– neodkladne hlási príslušníkom PZ SR a obec
nej polície prípady hroziaceho väčšieho
konfliktu a protiprávneho konania zo strany
obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním ve
rejného poriadku

–– monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí
dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, maji
teľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí)
–– dohliada na ochranu verejného majetku pred
poškodzovaním (znečisťovanie spoločných
priestorov v bytových domoch, vandaliz
mus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno
‑prospešných zariadení)
–– na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky
–– monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí,
hlavne počas ich odchodu do školy a zo
školy, zabezpečuje bezpečný prechod školo
povinných detí cez cestu a upozorňuje deti
na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky,
predovšetkým v súvislosti s pohybom po ko
munikácii a prechodom cez cestu
–– predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania
vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým
dochádza vplyvom hádzania kameňov
–– na úseku ochrany životného prostredia
–– upozorňuje občanov na správne nakladanie
s komunálnym odpadom a v prípade porušenia
prijíma opatrenia na zabránenie protipráv
neho konania (zákaz sypania odpadu mimo
odpadových nádob, do potoka, zakladania
nelegálnych skládok)
–– upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných
a lúčnych porastov a v prípade porušenia pri
jíma opatrenia na zabránenie protiprávneho
konania
–– monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych
skládok komunálneho a stavebného odpadu

–– monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR a obec
nej polícii pohyb cudzích osôb a motorových
vozidiel v obci v neskorých večerných a noč
ných hodinách a počas víkendov a sviatkov
–– na úseku ochrany súkromného a verejného
majetku
–– výkonom svojej činnosti predchádza poško
dzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj

2

Horizont 9 / 2017

Mgr. Štefan Súkeník, náčelník ObP

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov
Košického samosprávneho kraja
Okrsok
č. 1

Okrsok
č. 2

Obec
celkom

Počet voličov zapísaných v zozname voličov

1 229

1 406

2 635

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

378

352

730

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

377

352

729

360

324

684

220

163

383

30,76

25,04

27,70

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do
zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
predsedu

Účasť vo voľbách v %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
Poradie

Meno a priezvisko

Politická strana (koalícia)

Okrsok
č. 1

Okrsok
č. 2

Obec
celkom

%

115

69

184

48,04

36

34

70

18,27

12

23

35

9,13

17

16

1

Richard Raši, MUDr., PhD.,
MPH

2

Rastislav Trnka, Ing.

3

Ján Struk

SMER - sociálna demokracia, Strana
maďarskej komunity - Magyar
Kózôsség Pártja, Strana zelených
Slovenska, STAROSTOVIA A
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Sloboda a
Solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie,
NOVÁ, ŠANCA
STRANA MODERNÉHO
SLOVENSKA (SMS)

4

Štefan Surmánek, PhDr., CSc.

Kotleba - Ľudová strana Naše
Slovensko

33

8,61

5

Lukáš Sisák

Komunistická strana Slovenska

8

4

12

3,13

6

Jarmila Tkáčová, JUDr. Ing.

Slovenská národná strana

9

2

11

2,87

7

Róbert Bačinský

nezávislý kandidát

4

5

9

2,34

8

Oliver Petrík, Ing.

JEDNOTA - ľavicová strana
Slovenska

5

4

9

2,34

9

Karol Pataky, Ing.

MOST - HÍD, SKOK- Európski
liberálni demokrati

5

1

6

1,56

10

Vladislav Stanko, Ing., MBA

nezávislý kandidát

4

1

5

1,30

11

Jozef Bobík, Ing.

nezávislý kandidát

2

1

3

0,78

12

Adam Šepetka, Ing.

Nezávislosť a Jednota

1

2

3

0,78

13

Jozef Červeňák, PhDr.

Rómska iniciatíva Slovenska

1

1

2

0,52

14

Rudolf Botka, Ing.

NOVÝ PARLAMENT

1

-

1

0,26

15

Jaroslav Džunko, RNDr. Ing.

nezávislý kandidát

-

-

0

0,00
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Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva

Politická strana (koalícia)

Okrsok
č. 1

Okrsok
č. 2

Obec
celkom

Rastislav Neuvirth

Šport do Košíc a na Východ

285

193

478

2

Iveta Fulková, MUDr.

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), Sloboda a Solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

225

245

470

3

Michal Komara, JUDr., PhD.

SMER - sociálna demokracia

67

44

111

4

Dávid Demečko, PaedDr., PhD.

Slovenská národná strana

46

36

82

5

Ján Volný, PhDr., PhD.

SMER - sociálna demokracia

54

25

79

6

Pavol Bečarik, Ing.

Slovenská národná strana

41

33

74

Rastislav Javorský, Mgr.

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), Sloboda a Solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

27

22

49

Peter Zelený, MUDr.

Slovenská národná strana

25

24

49

8

Lea Grečková, Mgr.

SMER - sociálna demokracia

31

14

45

9

Adnan Akram

nezávislý kandidát

26

17

43

10

Ivana Sýkorová

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

22

18

40

Martin Dominik, Ing.

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

21

14

35

Matej Džubák

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

18

17

35

15

18

33

18

15

33

17

15

32

Poradie

1

7

11

Meno a priezvisko

Alena Pekarčíková, MUDr.
12
Peter Potenga, Mgr.

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), Sloboda a Solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), Sloboda a Solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), Sloboda a Solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

13

Ondrej Pavlanský

14

Janka Brziaková, Ing. Bc.

SMER - sociálna demokracia

21

10

31

15

Jana Skokanová, PaedDr.

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), Sloboda a Solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

15

14

29

16

Silvia Sarnovská

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

12

16

28

17

Rastislav Eliáš

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

11

15

26

18

Vladimíra Dunková, Mgr.

Šport do Košíc a na Východ

3

21

24

19

Jozef Kladný

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

14

9

23

20

Marián Hojstrič, MUDr.

nezávislý kandidát

9

13

22

19
2

4
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Poradie

Meno a priezvisko

Politická strana (koalícia)

Okrsok
č. 1

Okrsok
č. 2

Obec
celkom

8

14

22

10

12

22

Zuzana Páleníková, Mgr.

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), Sloboda a Solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

Valter Retter

Slovenská národná strana

Ondrej Kapusta, RNDr.

nezávislý kandidát

8

13

21

Kvetoslava Kucharovičová, Ing.

MOST - HÍD

9

12

21

Stanislav Lorko

Slovenská národná strana

9

12

21

Iveta Rušinová, Ing.

SMER - sociálna demokracia

12

9

21

22

Ľuboš Šuca

SME RODINA - Boris Kollár

9

7

16

23

Lívia Kozlová, Ing.

Šport do Košíc a na Východ

10

4

14

24

Radovan Ďorko

Šport do Košíc a na Východ

9

4

13

Maroš Divok, Ing., PhD.

nezávislý kandidát

7

5

12

Róbert Kočiš, PhDr.

nezávislý kandidát

4

8

12

26

Beáta Janovcová,Ing.

Slovenská národná strana

7

4

11

27

Stanislav Vospálek, PhDr., MBA MOST - HÍD

7

3

10

28

Milan Smižanský, PhDr.

ŠANCA

3

6

9

29

Martin Kaščák

Slovenská národná strana

3

3

6

30

Miroslav Pomajdík, Mgr.

VZDOR - strana práce

3

2

5

20

21

25

Informátor OcÚ
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 30. 10. 2017
Uznesenie OcZ 120/37/2017
OcZ berie na vedomie Výsledok výberového konania na 8 členov miestnej občianskej poriadkovej služby
v rámci Národného projektu Miestna občianska poriadková služba v obci Rudňany
Uznesenie OcZ 121/37/2017
OcZ schvaľuje VZN č. 6/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Uznesenie OcZ 122/37/2017
OcZ schvaľuje Správu o výchovno‑vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy
s. č. 89 za školský rok 2016/2017
Horizont 9 / 2017
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Uznesenie OcZ 123/37/2017
OcZ schvaľuje Správu o výchovno‑vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy
s. č. 96 za školský rok 2016/2017
Uznesenie OcZ 124/37/2017
OcZ schvaľuje Správu o výchovno‑vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy
5RPII za školský rok 2016/2017
Uznesenie OcZ 125/37/2017
OcZ
a) schváliť súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: Pre
nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to
- garáž parcela č. 854 z LV č. 1 o výmere 32 m2 v katastrálnom území Rudňany, obec Rudňany
podľa predloženého návrhu
b) schvaľuje súťažné podmienky s minimálnou cenou 4,97 €/ 1 m2
c) menuje komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
1. Rastislav Neuvirth
2. Ing. Janka Gazdurová
3. Jozef Comba
d) poveruje starostu obce, aby v termíne do 20. 11. 2017 predložil obecnému zastupiteľstvu informatívnu
správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže
Uznesenie OcZ 126/37/2017
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu súp. č. 89/1 JUDr. Ing. Karola Novotného.
Uznesenie OcZ 127/37/2017
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu súp. č. 89/3 p. Jaroslava Vaňka.
Uznesenie OcZ 128/37/2017
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu súp. č. 125/15 sl. Michaelu Barnášovú.
Uznesenie OcZ 129/37/2017
A.
berie na vedomie
žiadosť starostu obce Rudňany, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP)
a) kód výzvy: OPLZ‑PO6-SC612-2016-1a,
b) názov ŽoNFP: „Novostavba materskej školy v obci Rudňany“
B. konštatuje, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a so
ciálneho rozvoja a s Územným plánom obce Rudňany.
C. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy
b) kód výzvy: OPLZ‑PO6-SC612-2016-1a, za účelom realizácie projektu
„Novostavba materskej školy v obci Rudňany“,
c) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
d) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov,
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavujú
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Uznesenie OcZ 130/37/2017
OcZ schvaľuje do funkcie prísediaceho podľa § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov p. Mariána Tešika, trvalým
bytom 053 23 Rudňany 82.
Uznesenie OcZ 131/37/2017
OcZ ruší uznesenie č. 104/35/2017 zo dňa 28. 08. 2017
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■■ Z redakčnej pošty

Keď drevo spieva

Svetový deň úsmevu

Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999.
Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku
1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej
vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú
náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí
naše dni krajšími. Aj v tomto duchu sa niesol 12.
október 2017 na našej škole. Žltým oblečením sme
si aj my pripomenuli tento usmievavý sviatok. Bol
to deň plný dobrej nálady, vykonávania dobrých
skutkov, pochopenia sily úsmevu a spoločných
aktivít, ktoré nám spríjemnili spoločné chvíle.
Deň úsmevu sme odštartovali pestrou zmesou
slovenských pesničiek o úsmeve, ktoré sa rozlie

hali školským rozhlasom. Počas prvej vyučovacej
hodiny sa žiaci oboznámili s významom dňa
úsmevu a podľa pripraveného metodického mate
riálu vypracovali pracovný list. Po prvej prestávke
nasledovala 90-minútová šnúra tvorivých dielní,
zameraných ako ináč, na úsmev (výro
ba „obrovského“ smajlíka). Žiaci
maľovali, strihali, lepili, kreslili
a modelovali. Z papiera, textilu,
či iných materiálov vytvorili
žiarivé, úsmevné, veselé a najmä
originálne práce. Počas ďalších
vyučovacích hodín sme si spolu pozreli úsmevný
film Marmaduke a v závere dňa boli všetci žiaci
odmenení za ich aktivitu sladkou odmenou, ktorá
vyčarila na ich tvári úsmev. V Rudňanoch sme si
Svetový deň úsmevu užili už po druhýkrát, a to
aj vďaka ústretovému prístupu zo strany vedenia
školy, nadšeniu žiakov i pedagógov a najmä šted
rosti drobných živnostníkov v Levoči.
Dovidenia a do úsmevu 

Dňa 17. 10. 2017 dopoludnia uskutočnili
p. uč. s deťmi z MŠ – RY č. 89, výchovno – vzde
lávací výlet do Letohrádku Dardanely v Markušov
ciach, ktorého organizátorom bola p. uč. Bc. A.
Neuvirthová.
Zúčastnili sme sa výstavy: „KEĎ DREVO
SPIEVA“, kde deti mali možnosť spoznávať ľudové
hudobné nástroje, počúvať ich krásny zvuk.
P. Kopčák z Betlanovec, ktorý sa rezbárskemu
umeniu venuje už 40 rokov oboznámil deti s výro
bou píšťal, husličiek, bičov, drevených obrázkov,
predmetov a zahral im na fujare a píšťale. Potom
si deti zahrali pexeso s obrázkami hudobných

nástrojov a za sprievodu cimbalu zaspievali si slo
venské ľudové piesne. V koncertnej sále spoznávali
orgán, dobové maľby na stenách, vypočuli si bájky
zo života v Letohrádku kedysi.
V tvorivej dielni pred očami nás všetkých
p. Kopčák vyrezal z dreva krásny obrázok, ktorý
sme si zaniesli do MŠ na pamiatku.
Táto výstava pod názvom: „KEĎ DREVO
SPIEVA“ priblížila deťom krásy hudobných
nástrojov z dreva, s ktorými sa len tak nemôžu
stretnúť a ešte viac emotívne pôsobila na nás, že
bola uskutočnená v dobovom Letohrádku Darda
nely. Ani si neuvedomujeme, koľko krásy ľudového
umenia je v blízkosti našej obce.
V našej MŠ sa snažíme deťom vštepovať lásku
k ľudovým tradíciám ako odkaz a spomienku na
našich predkov i takouto zážitkovou formou.
Deti, kolektív MŠ‑RY č. 89, I Rabinská

Mgr. Bocková Jana, Mgr. Topoliová Martina
Horizont 9 / 2017
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DEŇ MŠ

Deti MŠ‑RY č. 89, pedagogické pracovníčky
i zúčastnení rodičia podporili spoločne DEŇ
MATERSKÝCH ŠKOL dňa 26. 10. 2017 na futba
lovom ihrisku v Rudňanoch pohybom a športom.
V dopoludňajších hodinách s krásnymi šarkanmi
premiestnili sme sa s deťmi na naše ihrisko. Tu
sme si zašantili pri púšťaní šarkanov, niektoré
deti spolu i so svojimi rodičmi, ktorí sa na chvíľu
vrátili do svojich detských čias. Na multifunkčnom
ihrisku súťažili v chôdzi na chodúľoch, skoku vo
vreci, kopali, hádzali loptou na cieľ. Skupina detí
s rodičmi vytvárala nápis na veľký kartón: „DEŇ
MATERSKÝCH ŠKOL – MŠ‑RUDŇANY 89“
a to lepením plastových vrchnákov do tvaru nášho
nápisu. Spestrením nášho veľkého dňa bola jazda
na autíčku, ktorú deťom sprostredkoval p. Ľ.
Sirko, za čo mu v mene rodičov a detí ďakujeme.
Potom sa deti občerstvili džúsom a šťastní i keď
trošku unavení vracali sa do MŠ na chutný obed
a odpočinok po tak krásnom, športovom dni.
Sme radi, že DEŇ MŠ sme oslávili športový
mi aktivitami a že nám boli poskytnuté priestory
nášho ihriska, za čo ďakujeme p. R. Neuvirthovi.
Naďalej budeme upevňovať u detí lásku k športu,
pohybu na čerstvom vzduchu a tak sa starať o svoje
zdravie už od detstva.
Aj takto sme podporili DEŇ MŠ, poukázali na
jej význam, poslanie a opodstatnenie.
Deti, kolektív MŠ‑RY č. 89, I Rabinská

BESEDA S DEDUŠKOM

V čase, keď príroda hýri najkrajšími farbami,
v mesiaci október, pripomíname si s deťmi v MŠ:
Mesiac úcty k starším. Dňa 24. 10. 2017 dopo
ludnia prijal pozvanie p. uč. Rabinskej, na besedu
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s deduškom, s radosťou p. Ľ. Sirko. Zalistoval
v knihe svojho života a deťom vyrozprával o svo
jom detstve, školských, pracovných rokoch, o svo
jich záľubách, až po dnešok. Poukázal na rozdiely
života kedysi a dnes, poučil deti o tom, že rodičov,
starých rodičov si treba vážiť, učiť sa z ich životnej
múdrosti, lebo tá sa získava len rokmi tvrdej práce
a životnými skúsenosťami. Poučil ich o vzájomnej
úcte, pomoci, skromnosti, ktorej je dnes tak málo.
Odpovedal na zvedavé otázky deti. Svoj aktívny
život dokumentoval fotografiami, najviac nás
zaujali fotografie motoriek, áut, ktorým sa p. Ľ.
Sirko venuje dodnes a láske k nim vedie i svojich
synov a vnukov.

Na záver besedy deti deduškovi zaspievali,
poďakovali sa darčekom pre spomienku a on ich
obdaril sladkosťou. Človek je krásny nielen vtedy,
keď je mladý a má pružný krok. Človek je krásny
podľa múdrosti, podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď sa v rozhovore s deťmi ponára do
rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny, keď
ho ľudia majú radi. Ďakujeme p. Ľ. Sirkovi, že
strávil svoj voľný čas s deťmi našej MŠ, podelil sa
s nimi o svoje životné skúsenosti, záľuby, životné
múdrosti.
Deti, kolektív MŠ‑RY č. 89, I Rabinská

Deti z MŠ v Rudňanoch po roku
opäť, vo vlaku“

Dňa 7. novembra 2017 navštívila výpravkyňa
p. Mária Reľovská, zamestnankyňa tatranských
železníc, MŠ v Rudňanoch a tak naše deti mohli
po roku znovu prežiť veľké dobrodružstvo počas,
cesty vlakom“.
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Na začiatku tohto podujatia p. výpravkyňa
oboznámila deti s pripraveným programom. Ich
cesta po železnici začínala v SNV cez Poprad do
Vysokých Tatier. Staršie deti úlohu cestujúcich
zvládli dokonale. Zaujímavé bolo sledovanie
z okna ubiehajúceho vlaku, pričom deti pohotovo
reagovali na kladené otázky na základe vlastnej
fantázie a predstavivosti. Pre skupinu najmenších

rilo vypestovať v školskej záhrade. Vyrezávané
a vyzdobené tekvičky zdobia prízemie našej školy.
Z jesenných hier nemohla chýbať zábava s listami.
Deti sa vyšantili a vytvorili z listov vtipné obrazce,
o ktoré sa chceme s vami podeliť.
Mgr. Zúdorová, Mgr. Bakošová

veľkým zážitkom bolo hlavne stretnutie s pra
covníkom v železničiarskej uniforme doplnené
výpravkou, píšťalkou a lodičkou na hlave, ktoré
deti mali možnosť si vyskúšať.
Myslím, že deti, ktoré doteraz nemali príleži
tosť cestovať vlakom, presvedčia rodičov na malý
výlet do Tatier práve po železnici. Na záver chcem
poďakovať p. Reľovskej, výpravkyni zo železničnej
stanice Starý Smokovec za sprostredkovanie
základných poznatkov z oblasti železničnej do
pravy jednoduchou a zábavnou formou i pre tých
najmenších.
Sme radi, že p. Reľovská naše pozvanie na
besedu s deťmi prijala aj tento rok a že na budúci
rok v rámci aktivít pre naše deti sa stretneme zas.
Deti, kolektív MŠ- Rudňany č. 89,
Bc. Adela Jendreková

V znamení jesene

Jeseň je krásne ročné obdobie. Ponúka celú
paletu prírodných materiálov hýriacich pestrými
farbami. Bolo by smutné nevyužiť ich na kreatívne
práce s deťmi. A tak sa žiaci 4.ročníkov ŠZŠso
svojimi triednymi učiteľkami pustili do vytvára
nia mandaly v školskom pieskovisku a tvorivo
zúžitkovali 7 krásnych tekvíc, ktoré sa im poda
Horizont 9 / 2017
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■■ Policajné okienko

V období mesiacov september a október
príslušníci Obecnej polície zistili a objasnili 12
priestupkov, z toho 3 priestupky proti majetku
podľa §-u 50 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov, 5 priestupkov na
úseku podnikania podľa §-u 24 ods.1 zákona
č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
(nedovolený predaj) porušením VZN č. 3/2011, 4
priestupky proti verejnému poriadku podľa §-u 48,
zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpi
sov (1 porušenie VZN č. 1/2011 o čistote obce, 1
porušenie VZN č. 3/2013 o podmienkach predaja,
podávania a používania alkoholických nápojov na
území obce Rudňany a 2 porušenia VZN o chove
psov). Priestupky boli riešené v blokovom konaní.
–– Dňa 6. 9. 2017 príslušníci ObP Rudňany vykonali interaktívnu besedu s obyvateľmi časti
Zabijanec s dopravnou tematikou a to hlavne
rodičom a žiakom, ktorí nastúpili do 1.ročníka,
bolo im vysvetlené, ako sa majú správať cestou
do školy, ako aj zo školy a bola im vysvetlená
problematika tzv. záškoláctva, predovšetkým
rodičom bola vysvetlená skutková podstata
prečinu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže
podľa §-u 211 Trestného zákona
–– Dňa 08. 09. 2017 boli príslušníci ObP privolaní
do predajne potravín v časti Huta, kde došlo ku
krádeži tovaru v hodnote 3,50 €. Krádeže sa dopustil mal. G.Ž. vec riešená v kompetencii ObP.
–– Dňa 14. 09. 2017 boli príslušníci ObP privolaní
do predajne potravín časti Huta, kde došlo ku
krádeži tovaru v hodnote 1,40 €. Krádeže sa dopustila mal. M.H. vec riešená v kompetencii ObP
–– V dňoch 18. 09. 2017 – 20. 09. 2017 hliadka
ObP vykonávala zvýšený dohľad nad verejným
poriadkom v obci, ako aj v okolí Slovenskej
pošty počas poberania dávok sociálneho zabezpečenia.
–– Obecná polícia opätovne dáva do pozornosti
VZN č. 3/2017 o podmienkach vodenia a držania psov na území obce Rudňany so zreteľom na
čl. 5, kde sa zakazuje voľný pohyb psov na verejnom priestranstve vo vlastníctve obce a apeluje
na občanov obce Rudňany, ktorí chovajú psa
alebo viac psov, aby si týchto riadne zabezpečili
a zamedzili ich útekom vonku na ulicu, kde by
mohlo dôjsť k útoku na človeka prípadne iného
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zvieraťa. Každý majiteľ psa je povinný dodržiavať všeobecné nariadenie o vodení a držaní
psov vydaného Obecným úradom obce Rudňany
–– V mesiaci október a november boli v obci nainštalované nové svietidlá verejného osvetlenia,
do ktorých obec investovala nemala finančné
prostriedky, preto obecná polícia žiada občanov,
aby v prípade poškodzovania verejného osvetlenia kontaktovala aj anonymne Obecnú políciu
na č. t.0902 919 732, príp. linku 158
ObP dáva opätovne do pozornosti aj novelu
zákona o cestnej premávke účinnú od 1. 1. 2014,
ktorá ukladá z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pre
chodcov už aj v obci povinnosť nosiť reflexnú vestu
alebo reflexné prvky za zníženej viditeľnosti na
ceste mimo chodníka. Znížená viditeľnosť je taká
viditeľnosť, keď sa účastníci cestnej premávky
dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď
nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do
svitania, za hmly, sneženia, hustého dažďa. Najmä
v obciach, ktoré na kraji ciest nemajú chodníky,
veľmi výrazne stúpa riziko zrážky chodca vozid
lom. Väčšina ľudí hlavne starších nosí tmavé ob
lečenie, ktoré zhoršuje viditeľnosť chodcov najmä
v noci. Chodci sú najzraniteľnejší účastníci cestnej
premávky. V tejto súvislosti ObP žiada občanov
prechádzajúcich v časti Huta pri Základnej škole, aby v plnej miere využívali chodník z dôvodu
vlastnej bezpečnosti.
Mgr. Štefan Súkeník, náčelník ObP

■■ Turnaj prípraviek

Dňa 28. 10. 2017 sa v našej obci konal Turnaj
prípraviek 8 mužstiev. Okrem domáceho mužstva
sa turnaja zúčastnili mužstvá FK NOVES Spišská
Nová Ves, FK POKROK Krompachy, TJ SLOVAN
Smižany, FK Teplička n/Hor., OTJ Jamník, TJ
Letanovce, FK Hrabušice. I napriek chladnému
počasiu sa v dvoch skupinách odohrali kvalitné
zápasy, ktoré určili poradie jednotlivých mužstiev.
V A –skupine si prvenstvo vybojovalo mužstvo FK
NOVES Spišská Nová Ves a v B – skupine domáce
OŠK Rudňany. Po odohratí zápasov o umiestnenie
sa v popoludňajších hodinách odohralo finále,
ktoré malo veľmi dobrú divácku kulisu. Výborné
finále a skvelý výkon našich mladých futbalistov
nám na tomto turnaji vynieslo prvenstvo. Som
veľmi rád, že okrem početnej diváckej kulisy sa
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■■ Zo športu
A‑mužstvo

na tomto turnaji zúčastnili aj funkcionári SoFZ
ako aj hráči druholigovej Spišskej Novej Vsi, ktorí
spoločne odovzdávali ceny všetkým zúčastneným
mužstvám. Chcem touto cestou poďakovať SoFZ,
strane Šport do Košíc a na Východ, ktorí prispeli
cenami na tento turnaj, ako aj usporiadateľom
a dobrovoľníkom, ktorí sa postarali o zdarný
priebeh turnaja. Dovoľte mi poďakovať kolektívu
žien, ktoré opäť pripravili skvelé občerstvenie pre
všetkých účastníkov turnaja a svojim prístupom
znovu pomohli pri vydarenej akcii. Zároveň tento
turnaj bol aj rozlúčkou prípravky ročníka 2006,
ktorá počas pôsobenia na týchto turnajoch prípra
viek si za posledné roky urobila v našom regióne
skvelé meno. Za výborné výsledky nášho mužstva
samozrejme treba poďakovať rodičom, ktorí svo
jim prístupom a podporou pomáhali deťom k ich
výkonom. Našu obec reprezentovali: Matej Fabíny,
Ján Šaršan, Branko Fabíny, Maxim Fabíny, Matej
Schmidt, Matias Neuvirth, Tomáš Mód, Nikolas
Neuvirth, Dianka Stanislavová, Peter Bjelončík,
Peter Lipták, Slavko Sirko, Simon Sirko, Matej
Zalibera a tréner Martin Knaus. Dúfam, že na
budúci rok sa opäť stretneme na takomto turnaji
a zároveň sa bude pokračovať vo výchove mladých
futbalistov pre náš klub.
Rastislav Neuvirth, štatutár OŠK

14. 10. 2017 OŠK RUDŇANY – FK ČAŇA 2:2
(Rychnavský, Mikuš)
22. 10. 2017 TJ MLADOSŤ KALŠA - OŠK RUD
ŇANY 3:0
29. 10. 2017 OŠK RUDŇANY – MFK SPARTAK
MEDZEV 1:3 (Regec)
04. 11. 2017 OŠK RUDŇANY – MFK SOBRAN
CE 0:0

B- mužstvo

15. 10. 2017 OŠK RUDŇANY B – MFK GEL
NICA B 17:0 (8× Stanislav E., 2xHozza, Antal,
Kuffa, Šteiner Matúš, Schmidt M., Knaus, Jara
bek, vlastný)
22. 10. 2017 OŠK RUDŇANY B – OŠK HNILČÍK
3:4 (2× Antal, Šteiner P.)

Dorast

14. 10. 2017 FK OLCNAVA – OŠK RUDŇANY
3:4 (Horváth I., Gurčík, Temňuk, vlastný)
21. 10. 2017 OŠK RUDŇANY – TJ SOKOL
CHRASŤ n/HORNÁDOM 2:5 (Gurčík, Majcher)
28. 10. 2017 OTJ JAMNÍK - OŠK RUDŇANY 7:0

Žiaci

14. 10. 2017 OŠK RUDŇANY – TJ DRUŽSTEV
NÍK ODORÍN 0:1
22. 10. 2017 OŠK TEPLIČKA – OŠK RUDŇANY
0:0
29. 10. 2017 OŠK RUDŇANY – OŠK SLOVINKY
8:0 (2× Borák, 2xMód, Mikuš, Fabiny B., Zalibe
ra, Vincenty)
04. 11. 2017 OŠK RUDŇANY – SLOVAN FO
MARKUŠOVCE 0:10
Pripravil: Peter Mrovčák ml.

■■ Rudniansky literát

Začiatkom roka sme vyhlásili súťaž v literárnej tvorivosti, pod názvom „ Rudniansky literát“.
Téma je ľubovoľná, príspevky rozdelíme len na poéziu a prózu a jednotlivé vekové kategórie. Inak
Vám nechávame voľný priestor na tvorbu a budeme sa veľmi tešiť na Vaše výtvory. Termín uzávierky
pre túto súťaž je 30. november 2017. Svoje práce môžete dať osobne členom redakčnej rady,
zaslať na adresu OcÚ, alebo najlepšie elektronicky zaslať na e-mailovú adresu obec@rudnany.sk
s označením „ Rudniansky literát“.
Všetky príspevky vyhodnotíme a odmeníme tie najlepšie z nich. Výsledky uverejníme v decem
brovom čísle mesačníka spolu s najlepšími prácami. Prajeme Vám bohatú inšpiráciu, aby Vám pero
samo písalo v rukách alebo aby sa Vám prsty hladko kĺzali po klávesnici.
Redakčná rada
Horizont 9 / 2017
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■■ Spoločenská rubrika
NARODENIE
Dana Horváthová
Vivien Vlasta Dunková
Daniel Borák
Kvetoslava Horváthová
Kamila Horváthová
Vladimír Horváth
Damián Holub
Melisa Danielová
Samuel Borák
Darina Horváthová
Mário Horváth
ÚMRTIE
Milan Viktora
JUBILANTI
85 rokov
Anton Nikolaides
80 rokov
Marta Šaríková
70 rokov
Ján Čekeľ
Klemenet Šteiner
Jozef Krestian
Jozef Comba
65 rokov
Ondrej Horváth
Anna Bodzionyová
60 rokov
Ružena Pokutová
Marián Stanislav
Michal Horváth
Marta Lipajová
Lýdia Divulitová
Mária Boráková
Chceme tiež zablahoželať našim spoluobčanom,
ktorí sa v miesiaci október dožili úctyhodného
veku viac 80 rokov
88 rokov
Margita Šišková
86 rokov
Anna Sičová
84 rokov
Helena Košíková
83 rokov
Monika Farkašová

Obyvateľstvo obce k 11. 11. 2017
Stav podľa vekových
kategórií
Spolu
Deti do 18 rokov
– z toho do 15 rokov
Ostatní obyvatelia

Spolu

Muži

4493/2613 2250/1283
1845/1549
925/767
1612/1363
812/678
2648/1064 1325/516

Ženy

2243/1330
920/782
799/686
1323/548

SPOMIENKY
Prázdno tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach si pri nás každý deň.
Dňa 24. novembra 2017 uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil drahý
manžel, otec, starý otec, brat,
švagor, svokor a príbuzný Stanislav Zúdor ml.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka a deti
s rodinami


Dňa 26. 12. 2017 uplynie smutných 12 rokov,
kedy odišiel do večnosti môj milovaný manžel
Ing. Emil Kalafut.
Možno bol čas odísť, snáď to tak bolo súdené…
Zostali len sny, čo dali sa ešte snívať…
No v požičovni času už mali vypredané.
S láskou v srdci a v modlitbách spomína manželka a tí, čo ho milovali.
81 rokov
Božena Konečná
Zlatá svadba v mesiaci október
Jozef Lipták a Monika rod. Kozáková
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