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Vitaj leto
Na prahu letných prázdnin, v prvý júlový víkend
sa na štadióne OšK Rudňany konala jedna
neskutočne vydarená akcia pod názvom Vitaj leto.
Pred začiatkom akcie si z nás síce počasie
vystrelilo a mnohých nechalo na vážkach, či niečo
z akcie bude, ale nakoniec sa umúdrilo a všetko
išlo ako po masle. Štadión sa začal plniť, nechýbal
smiech a dobrá nálada, ktorá bola povinnou
výbavou. Pre miestnych aj cezpoľných bol
pripravený bohatý kultúrny program. Na svoje si
prišli všetky vekové kategórie. Vystúpili folklórne
súbory Jamničan, Rudňanka, Markušovčan,
Poračan. Z hudobných skupín sa predstavili Ščamba, Sám sebou, Maﬁa Corner a do neskorej
noci hrali Dimenzion aj DJ Tooby. Nezabudlo sa
ani na najmenších. Pre nich boli pripravené

atrakcie ako Aquazorbing, Bubble futbal, skákací
hrad, jazda na koňoch, a veľa ďalších aktivít, pri
ktorých sa vybláznili do sýta.Návštevníci si akciu
nesmierne pochvaľovali. Sme radi, že Rudňany
opäť žijú kultúrnym životom. O slovo sme
požiadali aj p. Mgr. Mariána Vytykáča, predsedu
Komisie pre kultúru, šport a školstvo, aby
zhodnotil akciu Vitaj leto. ,, S výsledkom akcie
som nadmieru spokojný. Chcel by som
poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri
zrealizovaní akcie, pretože to bolo časovo
náročné. Už teraz začíname riešiť budúcoročnú
akciu, aby bola lepšia ako táto.ˮ V to veríme aj
my a tešíme sa na ďalšie takéto akcie, ktoré
prispejú k zviditeľneniu našej obce.
(Pokračovanie na str. 11-12)

Poslanci na slovíčko ...
V aktuálnom čísle Horizontu sme požiadali o
rozhovor p. Ing. Mareka Duľu, predsedu Komisie
pre životné prostredie a výstavbu.
Koľko členov má Vaša komisia a kto v nej
pracuje?
V prvom rade som oslovil viacerých ľudí, a
ako hovorí p. Milan Šarík podľa svojho vedomia a
svedomia“, a tí ktorí prijali túto výzvu a určitú
zodpovednosť sú dnes členmi tejto komisie.
Komisia je zložená z ľudí, ktorí disponujú
vedomosťami a skúsenosťami, ktoré sú potrebné
na plnenie stanovených úloh a zabezpečenie
riadneho a racionálneho chodu komisie.
Komisia pre životné prostredie a výstavbu:
Predseda komisie: Ing. Marek Duľa
Členovia komisie:
- Milan Šarík,
- Mgr. Peter Fischer,
- Ing. František Machovský,
- Ján Astaloš
- Jozef Duľa,
Čo je náplňou práce Vašej komisie? Čím sa
zoberá?
Je to jedna z komisií, ktorá si vyžaduje nielen
čas, ale aj značné množstvo ﬁnančných
prostriedkov. Našou úlohou je byť v prvom rade
zodpovedným poradným, iniciatívnym a
kontrolným orgánom v oblasti, pre ktorú bola
komisia zriadená. Od začiatku sa snažíme byť v
teréne čo najviac. Prechádzame pravidelne celú
obec a osady Pätoracké a Zabíjanec nevynímajúc,
aby sme mohli včasne reagovať na problémy
obce. Hneď na prvom zasadnutí komisie, na
ktorom bol aj starosta obce, sme vytýčili takmer
tridsať návrhov, ktoré je potrebné riešiť a zároveň
vyriešiť k spokojnosti občanov obce. Snažíme sa
svoju činnosť vykonávať bez zbytočných
prieťahov, nestranne, nezaujato, čestne a v rámci
svojej odbornosti, dobrých mravov a morálky a
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Od volieb ubehlo 7 mesiacov, čo všetko sa
vám už podarilo urobiť?
Myslím že to, čo sa podarilo za ten krátky čas
urobiť , nie je málo. Je to zásluhou všetkých
poslancov, doterajšou prácou a spoluprácou
starostu obce, ako aj spoluprácou pracovníkov
obecného úradu a všetkých ľudí, ktorí každej
jednej komisií nezištne pomáhajú, ako napríklad
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p. Bodnár a dôchodcovia.
Všetko je vždy o komunikácií, dohode,
kompromisoch, o ľuďoch a o ich samotnému
postoju k problému a situácií a v neposlednom
rade aj množstve ﬁnančných prostriedkov.
Môžem napríklad spomenúť:
ź Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne
umiestneného odpadu v obci Rudňany
ź Odkúpenie kultúrneho domu, jeho likvidácia a
asanáciu pozemku – práve prebieha
ź Úprava priestorov bytový dom 359 – 5RP2 –
práve prebieha
ź Výstavba gabionového múru a oplotenia
priOcÚ – začína 22.07.2019
ź Úprava vnútorných priestorov OcÚ
ź Sanácia bytových priestorov v budove Bane
Západ – začína od 09.07.2019
ź Rekonštrukcia Materskej škôlky 89 – práve
prebieha
ź Zrekonštruovanie zastávok na námestí pri ZŠ
Rudňany
ź Vytvorenie zberného dvora v obci
ź Úprava vnútorných priestorov zdravotného
strediska
ź Oprava strechy na dome smútku
Napriek tomu sa v obci stretávame s mnohými
problémami(čierne stavby, čierne skládky,
nedostatok bytových jednotiek). Skúste nám
predstaviť tie najpodstatnejšie, ktoré má vaša
komisia v záujme ďalej riešiť.
Myslím si, že každá vec je podstatná na rozvoj
našej obce. Aby sme eliminovali aspoň časť
čiernych stavieb, tak sa prenajali pozemky pod
nelegálnymi stavbami hlavne v osadách
Zabíjanec a Pätoracké. Ako som už predtým
spomínal, tých návrhov je pomerne dosť, ktoré je
potrebné zrealizovať. Spomenúť môžem časť z
návrhov napríklad:
ź Rekonštrukcia mosta a steny pri zdravotnom
stredisku
ź Výstavba a rekonštrukcia chodníkov s
odvodnením v obci
ź Vyčistenie a rekonštrukcia kanálov –
odtokových žľabov v obci
ź Oprava kanalizácie
ź Zrekonštruovanie všetkých zastávok v obci
ź Rekonštrukcia oporného múru za kostolom a
oproti farnosti
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Zavedenie automatu na vodu v časti Zabíjanec
Výstavba detských ihrísk
Jednou zo zásadných vecí pre obec, ktorú
musíme vyriešiť, čo nebude jednoduché, je stav
nakladania s odpadmi obyvateľmi našej obce. Už
teraz obec vyčleňuje obrovské ﬁnančné
prostriedky na odvoz komunálneho odpadu, ktoré
mohli byť použité úplne inak a určite by sa
odzrkadlili na rozvoji v našej obci. Vytvorenie
zberného dvora, príchod veľkoobjemových
kontajnerov do osád a rozšírenie recyklačných
„hniezd“ a ďalšia osveta by mohla byť dobrým
začiatkom. Je len na nás, v akej obci chceme žiť,
za akých podmienok a v akom prostredí chceme
raz vychovávať naše deti.
Ďakujeme za odpovede na otázky a prajeme
veľa úspechov v poslaneckej práci.
Lucia Bodzionyová
ź

ź

Návšteva partnerského mesta BUKOWNO
V dňoch od 21.06.2019 do 23.06.2019 sa
uskutočnila návšteva nášho partnerského mesta
Bukowno. Návštevy sa zúčastnili poslanci
obecného zastupiteľstva Rudňany Ing. Marek
Duľa, Mgr. Slavomír Sirko a zástupca starostu
obce Mgr. Lukáš Bodziony. Spolu s nimi
navštívili mesto Bukowno aj členovia
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých obce
Rudňany, p. Blažena Kačmarčíková, p. Ján
Bodnár, p. Marián Vytykáč st. a p. Ondrej
Starosta. Hneď po príchode nás privítal predseda
poslancov mesta Bukowno p. Edmund Gmitruk.

Od úvodu bol pre nás pripravený bohatý program.
Začali sme návštevou ﬁrmy SCHNEIDER
electric, ktorá má jednu z pobočiek (fabrík) práve
v meste Bukowno. Firma SCHNEIDER electric je
lídrom v oblasti digitálnej transformácie riadenia
energií a automatizácie v domácnostiach,
budovách, dátových centrách, infraštruktúre a
priemysle. Po tejto zaujímavej prehliadke sme sa
spoločne presunuli do jednej z dvoch základných
škôl v meste Bukowno – Szkoła Podstawowanr 1

w Bukownie, kde nás privítal riaditeľ p. Mgr.
Mirosław Siudyka, ktorý nám urobil
prehliadku základnou školou so špeciálnymi
učebňami, dvomi telocvičňami, či krásnym
veľkým bazénom. Na záver dňa sme
absolvovali príjemné stretnutie s
burmistrzem (primátorom) mesta Bukowno
p. Mgr. Ing. Mirosławom Gajdziszewskim a
poslancami mesta Bukowno. Nový deň sme
začali prehliadkou banského múzea v
Bukowne, ktoré nás nadchlo a prekvapilo
svojou netradičnosťou. Nebolo to klasické
banské múzeum, aké poznáme z našich
končín alebo krajov, ale bolo to múzeum,
ktoré predstavovalo svoju históriu baníctva,
ťažbu nerastných surovín, technológiu ťažby
a spracovania surovín pomocou najnovších
digitálnych a interaktívnych technológií.

V meste Bukowno je baníctvo ešte stále
aktívne (ťažba cínu a zinku) a preto sú obyvatelia
mesta právom hrdí na baníctvo a históriu. Ďalší
program, ktorý bol pre nás pripravený bol určený
milovníkom športu a oddychu. Návštevu
krásneho kúpaliska s rôznymi atrakciami pre deti
a dospelých sme si naozaj užili. Následne sme si
vyskúšali ďalšiu atrakciu, ktorú mesto ponúka, a
to splav na kajakoch po úseku rieky Sztoly. Záver
dňa sme ukončili slávnostným banketom, na
ktorom boli ocenené spoločnosti mestai osobnosti
pochádzajúce z mesta Bukowno. Naše priateľské
posedenie pokračovalo ďalej na miestnom
futbalovom štadióne, kde sa konali veľkolepé
oslavy – Dni mesta Bukowno 2019. Prvý deň
osláv mesta Bukowno ukončil pred polnocou
nádherný ohňostroj.
Mesto Bukowno nás veľmi milo prekvapilo
svojím veľkým entuziazmom a hlavne tým, že
keď ľudia spoja svoje sily a myšlienky, dokážu
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vytvoriť veľké a skvelé veci, ktoré slúžia
predovšetkým pre občanov.
Na záver sa chcem srdečne poďakovať
burmistrzovi mesta Bukowno, p. Mgr. Ing.
Mirosławovi Gajdziszewskemu, za veľmi milé a
srdečné prijatie, za starostlivosť a za krásny
program, ktorý si pre nás pripravil. Veľké
poďakovanie patrí predsedovi poslancov, p.
Edmundovi Gmitrukovi, za jeho ústretovosť a
starostlivosť. Naše poďakovanie patrí poslancom

i

mesta Bukowno, ktorí trávili svoj voľný čas s
nami: p. SebastianPaweł PIASTA, p.
Magdalena Bronisława KUBAŃSKA, p.
Justyna Maria MARKIEWICZ. Srdečné
poďakovanie patrí všetkým poslancom
mesta Bukowno a všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na
spríjemnení nášho pobytu v meste Bukowno.
Mgr. Lukáš Bodziony

Informátor OcÚ

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 24.06.2019
Uznesenie OcZ 72/2019
OcZ schvaľuje program rokovania 08. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie OcZ 73/2019
OcZ schvaľuje do návrhovej komisie Bc. Martinu Chovancovú, p. Helenu Dunkovú
Uznesenie OcZ 74/2019
OcZ schvaľuje za overovateľa zápisnice p. Milana Šaríka, Mgr. Lukáša Bodzionyho
Uznesenie OcZ 75/2019
OcZ schvaľuje Záverečný účet obce Rudňany a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad
Uznesenie OcZ 76/2019
OcZ schvaľuje prevod zostatku z bežného účtu do rezervného fondu vo výške 3 802,82 EUR a do fondu
rozvoja obce na celkovú výšku 381 312,29 EUR za rok 2018
Uznesenie OcZ 77/2019
OcZ schvaľuje konečný stav fondov obce k 31.12.2018:
Rezervný fond
76 175,11 EUR
Bytový fond opráv 5 RP II z min. rokov
8 335,92 EUR
Fond rozvoja obce
0 EUR
Fond prevádzky, údržby a opráv
0 EUR
Uznesenie OcZ 78/2019
OcZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Rudňany za
rok 2018
Uznesenie OcZ 79/2019
OcZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky Základnej
školy Rudňany za rok 2018
Uznesenie OcZ 80/2019
OcZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky Obce Rudňany
za rok 2018
Uznesenie OcZ 81/2019
OcZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 podľa § 14 ods. 2 písmena a), b), c) a
d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Zmenou rozpočtu sa celkové príjmy a celkové výdavky navýšia o 9 692
€. Zároveň sa tým upravuje ﬁnančná časť programového rozpočtu obce pre rok 2019.
Uznesenie OcZ 82/2019
OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroku 2019 a poveruje
hlavného kontrolóra obce na vykonanie schválených kontrol
Uznesenie OcZ 83/2019
4
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OcZ schvaľuje Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019
Uznesenie OcZ 84/2019
OcZ schvaľuje VZN č. 3/2019, ktorým sa určujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu
verejnej zelene v obci Rudňany
Uznesenie OcZ 85/2019
OcZ berie na vedomie zápis zo zasadnutia ústrednej inventarizačnej a vyraďovacej komisie
Uznesenie OcZ 86/2019
OcZ schvaľuje vyradenie neupotrebiteľného majetku obce na základe Zápisnice ústrednej
inventarizačnej a vyraďovacej komisie v celkovej hodnote 25 131,44€
Uznesenie OcZ 87/2019
OcZ berie na vedomie zápis z prieskumu trhu „Rekonštrukcia MŠ 89 – elektroinštalácia, maľovanie
Uznesenie OcZ 88/2019
OcZ schvaľuje Zmluvu o dielo „Rekonštrukcia Materskej škôlky 89, Rudňany“ uzatvorenú medzi
objednávateľom Obec Rudňany a zhotoviteľom RAJ SK, s.r.o., Ladoborecka 2, Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ 89/2019
OcZ schvaľuje Zmluvu o dielo „Gabionový oporný múr“ uzatvorenú medzi objednávateľom Obcou
Rudňany a zhotoviteľom STATSTAV, s.r.o., Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ 90/2019
OcZ
A. berie na vedomie
žiadosť starostu obce Rudňany, Žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok (ďalej ŽoNFP)
a) Názov ŽoNFP: „VÝZVA číslo V. PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
2019
B. konštatuje, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja a s Územným plánom obce Rudňany.
C. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu
„VÝZVA číslo V. PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU 2019“,
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c) spoluﬁnancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t. j. vo výške 1500,-€
(odhadované celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku maximálne 30 000,-€ ) a zároveň
ﬁnancovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu.
Uznesenie OcZ 91/2019
OcZ schvaľuje Nájomnú zmluvu č. 01/2019, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov s. č. 83
uzatvorenú medzi prenajímateľom Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rudňany, Huta 48 a nájomcom
Obec Rudňany
Uznesenie OcZ 92/2019
OcZ schvaľuje vyradenie budovy „Dom Kult - budova s. č. 69“ z majetku obce v zostatkovej sume 17
036,82 € na základe rozhodnutia stavebného úradu a schválenej zmluvy na asanáciu budovy
Uznesenie OcZ 93/2019
OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prevodu pozemkov vo vlastníctve obce Rudňany, a to:
parcela KN-C 693/1 = zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1 o výmere 75m2
parcela KN-C 693/2 = zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1 o výmere 270 m2
v prospech p. Patrika Bachledu, bytom Rudňany s. č. 24 a p. Luciu Mangerovú, bytom Kadnárova 103
Bratislava za kúpnu cenu 2,60 €/1 m2,
Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so zákonom o
majetku obcí rozumie skutočnosť, že predmetný pozemok je užívaný, obhospodarovaný a
zveľaďovaný nadobúdateľom a prevodom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu
majetkových pomerov s ohľadom na tvar, rozmery a možnosti využitia pozemkov vo vlastníctve obce a
Horizont 6 / 2019

5

tretích osôb.
Uznesenie OcZ 94/2019
OcZ uvoľňuje z funkcie člena Komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej p. Luciu Čujovú k 30. 06. 2017 a
zároveň menuje za člena Komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej sl. Katarínu Molčanovú od 01. 07.
2019
Uznesenie OcZ 95/2019
OcZ uvoľňuje z funkcie člena Krízového štábu obce Rudňany p. Luciu Čujovú k 30. 06. 2019 a zároveň
menuje p. Annu Stanislavovú za člena Krízového štábu obce Rudňany od 01. 07. 2019

Z našich škôl
Materská škola
VÝLET DO ZOO
Ráno 7.6.2019 prichádzali deti do MŠ s
veľkým očakávaním, kedy už príde autobus, ktorý
ich povezie na výchovno- vzdelávací výlet do
ZOO Spišská Nová Ves. S obdivom pozorovali
zvieratká, ktoré poznali iba z encyklopédií,
televízie, rozprávok. V ZOO ich videli živé a tak
blízko seba. Do MŠ sme sa vrátili unavení ale s
novými zážitkami a poznatkami.
Vďaka patrí komisii pre kultúru, šport a
školstvo pri OcÚ – Ry za poskytnutý autobus a
tiež za balíček sladkostí, ktoré našim deťom
pripravili a odovzdali z príležitosti MDD.
Dňa 3.6.2019 dopoludnia na šk. záhrade si
naše deti zasúťažili, zmerali svoje sily v rôznych
športových disciplínach, ako skok vo vreci, beh
cez prekážky , hod loptami na cieľ, v jazde na
odrážadlách na dopravnom ihrisku za čo boli
odmenení diplomom a bublifukom. Aj takto sme
oslavovali najkrajší sviatok detí – MDD.

Školský dvor má nový šat
Milým prekvapením pre deti MŠ-Ry č.89 a
celý kolektív MŠ, tiež rodičov našich detí bol
vymaľovaný múr pri dopravnom ihrisku v MŠ,
ktorý zrealizovali žiaci záujmového krúžku ZŠ –
Ry pod vedením p. uč. Mgr. S. Girgašovej.
Pomôcť im prišli i aktívni rodičia detí a to p. Mgr.
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T. Hozzová, p. Mgr. L. Bodzionyová, p. Mgr. K.
Janošíková.
Veľmi pekne ďakujeme.

Deti, kolektív MŠ – Ry č.89; I. Rabinská
Olympijský deň detí MŠ
„HÝB SA, UČ SA A OBJAVUJ“ - TRI
PILIERE OLYMPIJSKÉHO DŇA
Na základe troch pilierov, ktorými je pohyb,
vzdelávanie a poznávanie, Slovenský olympijský
športový výbor v spolupráci s ostatnými
zainteresovanými stranami organizuje športové,
kultúrne a vzdelávacie aktivity a zabezpečuje
propagáciu olympijských myšlienok po celom
Slovensku.
Aj deti z oboch MŠ v Rudňanoch sa
každoročne zúčastňujú na Olympijskom dni detí
materských škôl, ktorý organizuje Spoločný
školský úrad Smižany. A práve 11. júna 2019 sa
deti z MŠ z Rudnian zúčastnili na 14. ročníku
Olympijského dňa detí MŠ v Odoríne. Deti z MŠ
Zimné 89 získali až 5 medailí. Bruno Kalafut
dosiahol 1. miesto v behu na 20 m, 1. miesto v
skoku do diaľky a 3. miesto v hode kriketovou
loptičkou. Natália Rumančíková si vybojovala 1.
miesto v behu na 20 m a 2. miesto v skoku do
diaľky. Aj deti z MŠ 5RP II stáli dvakrát na stupni
víťazov, v hode kriketovou loptičkou získala zlatú
medailu Lívia Červeňáková a striebornú medailu
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Izák Červeňák.
V hodnotení družstiev skončila na 1.mieste MŠ
Zimné 89 a MŠ 5RP II Rudňany na 3. mieste.
Touto cestou sa chcem poďakovať Obecnému
úradu v Rudňanoch za zabezpečenie autobusovej
dopravy, za podporu v takýchto pre deti
nezabudnuteľných chvíľach a za krásne a
zmysluplne prežitý deň.

Mgr. Valéria Hozzová
,, Dorotka a jej priatelia“
Dňa 13. júna 2019 sa naša MŠ zúčastnila
zdravotnej prehliadky pod názvom: Dorotka a jej
priatelia. Našu MŠ reprezentovala dvojica detí
Ninka Hozzová a Dominik Ošust. Organizátorom
tohto stretnutia bola MŠ Letanovce, ktorá pre
súťažiach pripravila zaujímavé úlohy. Pri
jednotlivých stanovištiach deti predviedli nielen
svoje vedomosti, ale aj praktické zručnosti.
Bc. Adela Jendreková, MŠ Zimné 89
Rozlúčka s predškolákmi
Lúčime sa predškoláci, už idete do školy.
Budete sa učiť písať, čítať, počítať a my budeme
na Vás spomínať. Čas neúprosne letí vpred a
nikto ho nezastaví.
Dňa 14.6.2019 popoludní sa uskutočnila v
spoločenskej sále Ocú rozlúčka s predškolákmi,
ktorú zorganizovali rodičia v spolupráci s MŠ.
Úvod patril príhovoru p. riaditeľky Z. Novákovej
k deťom i rodičom a príhovoru, poďakovaniu v
mene rodičov – p. Mgr. L. Bodzionyovej. Potom
sa naši predškoláci predstavili kultúrnym
programom pod vedením svojich p. uč. Bc. A.

Neuvirthovej a Bc. A. Jendrekovej, ukázali čo už
všetko dokážu – spievať, tancovať, prednášať, ale
i spoznávať písmená abecedy.V tomto školskom
roku 2018/19 brány MŠ – Ry č.89 opúšťa 14
predškolákov, ktorým už po letných prázdninách
začínajú školské povinnosti. Stálou spomienkou
na nich nám zostávajú už len spoločne prežité
chvíle, zážitky a pekné tablo. Budúcim prvákom
prajeme veľa úspechov v škole, rodičom ešte viac
trpezlivosti pri výchove.

Ďakujeme p. starostovi Bc. Neuvirthovi za
poskytnutie priestorov spoločenskej sály OcÚ –
Ry k uskutočneniu tejto slávnosti a rodičom, ktorí
sa podieľali na príprave a organizácii tejto krásnej
rozlúčky: p. Mgr. T. Hozzová, p. Mgr. L.
Bodzionyová, p. Mgr. L. Bodziony, p. Mgr. M.
Kalafutová, p. K. Kalafut, p. Rumančíková, p. L.
Horváthová, p. A. Ogurčáková, p. Z. Ogurčáková,
p. Ošustová, p. Mgr. J. Melušová, p. J. Comba.
Deti, rodičia, kolektív MŠ – Ry č.89
I.Rabinská
Rozlúčka v MŠ
,,Dnes sa tetám v našej škôlke poďakujem
kytičkou, pridám úsmev štrbavý a veľkú pusu na
líčko.“
Aj takýmito slovami sa deti MŠ v Rudňanoch
89 poďakovali za všetku starostlivosť, lásku a
obetavosť tetám kuchárkam zo Základnej školy,
ktoré im každodenne v priebehu troch rokov varili
a pripravovali chutné obedy, desiaty.
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Zároveň navštívili aj pána riaditeľa Mgr. P.
Fischera, ktorý im poprial krásne prázdniny plné
zážitkov a dobrodružstiev a už teraz sa teší, ako sa
im v novom školskom roku bude dariť v novej
škole.
Bc.A. Neuvirthová, MŠ – Ry č.89
Olympijský deň v MŠ 5RPII
Dňa 4.6.2019 sa v našej materskej škole
konali olympijské hry v niekoľkých disciplínach.
Olympiádu sme zahájili spoločným skupinovým
behom blízkym okolím materskej školy, na čele
ktorej sa niesla vlajka s olympijskými kruhmi.
Následne deti súťažili v disciplínach ako sú beh,
skok do diaľky z miesta, hod loptičkou,
preťahovanie lanom. Každé dieťa bolo na záver
olympiády ocenené za svoje úsilie zlatou
medailou a sladkou odmenou za svoj výkon.

Dňa 26.06.2019 sa v našej MŠ uskutočnila
koncoročná detská diskotéka, ktorou sme zároveň
oslávili úspešný školský rok 2018/2019. Veríme,
že deti si z týchto dní ako aj z celého školského
roku odniesli veľa pestrých zážitkov, vedomostí a
príjemné spomienky na svoju Materskú školu
5RPII Rudňany.

Mgr. Matej Gurčík

Mgr. Matej Gurčík
Záver školského roka v MŠ 5RPII
Dňa 20.06.2019 sa pre deti uskutočnil výlet do
Spišskej Novej Vsi, kde navštívili Bábkové
divadlo spod Spišského hradu. Zúčastnili sme sa
na divadelnom predstavení Cirkus Pinka. Po
divadelnom predstavení však výletu ešte nebolo
koniec. Spolu s deťmi sme sa presunuli do Zoo,
kde náš výlet pokračoval.
Dňa 24.06.2019 si deti mohli vyskúšať aké to
asi je byť kuchárom pri spoločnom pečení koláča.
Deti so záujmom pozorovali postup pri pečení,
pomáhali pani učiteľke a s ešte väčšou radosťou
degustovali svoj spoločný sladký výtvor.

8

Základná škola
Zo života našich škôl-Základná škola Rudňany
ź Žiaci našej školy pod vedením
p.učiteľky
Kunstovej prispeli svojou rukou k vykonaniu
dobrého diela. Počas celého školského roka
zbierali PET vrchnáčiky, a tým sa pripojili k
výzve občianskeho združenia EDELÍN –
„Podaj pomocnú ruku a zbieraj vrchnáčiky pre
Markusa“.Vďaka zberu PET vrchnáčikov a
následným získaním ﬁnančných prostriedkov
budú pre chorého Markusa zabezpečené okrem
iného aj rôzne liečebné terapie.
ź Jún je už tradične spájaný so školskými výletmi.
Aj žiaci základnej školy cestovali za rôznymi
vzrušujúcimi zážitkami:
- Žiaci O.A, O. D, O.F, O.B, 1.A, 1.E, 2.E, 2.F
navštívili ZOO v Spišskej Novej Vsi.
- Žiaci 2.A a 4.A sa zúčastnili výletu v
Demänovskej jaskyni slobody a v Múzeu
liptovskej dediny Pribylina.
- 4.C navštívila Markušovský kaštieľ a
Dardanely
- 4.A spolu so 6. A cestovali do JUMP
ARÉNY v Košiciach
ź Múdro sporiť a rozumne míňať je interaktívna
výstava venovaná ﬁnanciám a ﬁnančnej
gramotnosti. Žiaci okrem iného bližšie
pochopili význam slova úver, hypotéka, ako a
prečo vznikli peniaze. Výstavu navštívili žiaci
2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.D, 5.E, 6.A, 6.D,
7.A, 7.B, 8.A, 8.B.
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Výlet - 4.C Markušovský kaštieľ

4. A a 6. A v JUMP
ARÉNE v Košiciach

Piesková ZOO

Pohár riaditeľky ZŠ v Bystranoch sa snažili
získať žiaci našej školy v malom futbale pod
vedením p. učiteľa Vytykáča a Rychnavského.
Napriek nepriaznivému počasiu dňa 5. júna
2019 obsadili krásne 3. miesto a spolu s ním
získali aj pekné ceny.
ź Žiakom našej školy s p.učiteľkou Kučmovou sa
podarilo skrášliť oplotenie Pieskovej ZOO v
Poprade. Ruky našich žiakov vytvorili rôzne
obrázky zvierat a aj takýmto spôsobom sa im
podarilo zviditeľniť našu ZŠ.
ź 5. júna 2019 v Športovom areáli CZŠ J.
Sklenára v Letanovciach sa žiaci 1. stupňa
zúčastnili Olympijského dňa. Ten so sebou
niesol MOTTO: „Hýb sa, uč sa a objavuj.“
Súťažilo sa v 5 disciplínach – beh na 50 m, skok
do diaľky z miesta, hod plnou loptou,
olympijský beh, olympijská štafeta. Žiaci našej
školy obsadili krásne miesta:
1miesto: Peter Bjelončík, 4. A, skok do diaľky
1miesto: Viktória Hudecová, 3. A, skok do
diaľky
1miesto: Viktória Hudecová, 3.A, beh na 50 m
3.miesto: Katarína Harviščáková, 4. A, hod
plnou loptou
3.miesto: Emanuel Kandráč,4. A, hod plnou
loptou
3.miesto: Dominik Žiga, 1. A, hod plnou loptou
ź

Mgr. Tatiana Hozzová
Spojená škola
* Medzinárodný deň detí
V piatok 31.5.2019 p.uč. Semanová, Marciová
a Hovancová usporiadali pre žiakov 1. stupňa pri
príležitosti MDD rôzne hry a súťaže : napr.
Človeče, nehnevaj sa, v ktorom žiaci boli živými
ﬁgúrkami, skákanie škôlky na koberci, hod
loptičkami na cieľ - do úst drevených panákov,
hod loptičkami na terč, triafanie návnadou do
tlamy ryby, či jazda na kolobežke. Veľkým
prekvapením pre deti boli živé vtáky - papagáje,
ktoré zapožičal p. uč. Semanovej chovateľ zo
Spišských Tomašoviec. Samozrejme na konci
tejto akcie nemohla chýbať sladká odmena pre
každého žiaka.

* Dňa 6. 6. 2019 sa uskutočnilo športovo-zábavné
podujatie pre žiakov 2. stupňa Špeciálnej
základnej školy v Rudňanoch k príležitosti MDD,
ktoré pripravili p.uč. Pentáková a p.uč.
J.Novotný.Na starom ihrisku absolvovali žiaci
jednotlivé cvičenia a hry pod vedením svojich
vedúcich.
* Prednáška o „šikane“
Posledné výskumy v oblasti skúmania šikany a
iných sociálnopatologických javov v školách
ukazujú, že až 41 % detí v škole je šikanovaných
(Martínek, 2009). Ide o extrémne vysoké číslo, ak
vieme, že následky šikany ovplyvnia dieťa na celý
život.
Aj žiaci 7., 8. a 9. ročníkov našej školy sa

Horizont 6 / 2019

9

10.6.2019 o šikanovaní dozvedeli niečo viac na
prednáške , ktorú im urobili členovia skupiny:
„Mladí ľudia a život“ na podnet koordinátorky
drogovej prevencie p. Ľ. Kamencovej.
* Dňa 30.5.2019 sa konala Vedomostná súťaž pre
žiakov 5. a 6. ročníkov. Žiaci si preverili
vedomosti z oblasti Geograﬁe, Biológie,
Občianskej náuky a Slovenského jazyka. Súťaže
sa zúčastnilo 11 žiakov. Organizátorom súťaže
bola Mgr. Zina Čisláková a spoluorganizátorkou
Mgr. Irenka Vaľková.
* 21.6.2019 sa uskutočnila súťaž v párových
tancoch pod názvom „Cigánsky barón“, v ktorom
porota hodnotila 6 párov v 11 rôznych tancoch.
Všetky tanečné páry vydali zo seba maximum,
každý bol dobrý v niečom inom , ale nakoniec sa
víťazom súťaže stala Tereza Dunková a Gustáv
Horváth z 5.B triedy. Celú súťaž zorganizovala p.
uč. Zinka Čisláková.

* „Spoznaj povolania“ – tak sa volal projekt ,
ktorý bol venovaný žiakom z nultých a prvých
ročníkov a spolupracovali na ňom učiteľky
špeciálnej školy –M. Bakošová a M. Zúdorová a
základnej školy – Ľ. Kučmová a A. Kaprálová
počas školského roka 2018/2019. Realizáciou
tohto úspešného projektu žiakom priblížili 4
povolania: krajčírka, murár, poštárka a
kaderníčka.

Jubilanti
Dňa 19. júna 2019 sa v spoločenskej sále
Obecného úradu v Rudňanoch uskutočnilo
slávnostné posedenie pri príležitosti životných
jubileí našich občanov za 1. polrok 2019 a zlatej
svadby manželov Bartových. Ku všetkým sa ako
prvý prihovoril pán starosta Bc. Rastislav
Neuvirth, slávnostne privítal hostí i účinkujúcich.
Po gratuláciách, podpisoch do kroniky a
obdarovaní jubilantov bola prichystaná
slávnostná večera.O kultúrny program sa
postarali žiaci MŠ 5 RPII, Martinka Mikušová zo
Základnej školy v Rudňanoch, naša ženská
spevácka skupina Rudňanka afolklórny súbor
Jamničan . Po ukončení v mene jubilantov
vyslovila pani Mruková poďakovanie všetkým,
ktorí sa podieľali na uskutočnení akcie.
Svadby:
Platinová svadba: Anton Mihok a Alžbeta
Mihoková rod. Baluchová
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Zlatá svadba: Andrej Barta a Valéria Bartová rod.
Dreiszigová
Jubileá:
90 rokov: Ľudmila Dzuriaková, Margita
Ošustová, Anna Skubíková, Anna Stanislavová
80 rokov: Anna Babicová, Jozef Filip, Oľga
Krajňáková
70 rokov: Mária Cvengrošová, Vojtech Červeňak,
Verona Červeňaková, Agnesa Dewerová, Margita
Gidušková, Margita Horváthová, Štefan
Krempaský, Miroslav Malák, Ján Polony, Mária
Vádelová, Anna Žurkovská
60 rokov: Anna Cvengrošová, Ľubomír Dzimko,
Anna Horváthová, Anna Horváthová, Karol
Hurajt, Štefan Kalafut, Ladislav Kirnág, Viera
Kromková, Mária Mrovčáková, Jozef Ogurčák,
Magdaléna Šišková, František Vida, Jozef Zvara
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Mgr. Ľudmila Kučmová

Vitaj leto – v skratke a cez objektív fotoaparátu
Kedy? 7.7.2019 Kde? Na ihrisku OŠK v Rudňanoch /parkovalo sa takmer všade/

A môže sa začať- otvorenie, privítanie a príhovor starostu obce

Pre koho? Pre všetky vekové skupiny , ktoré majú jedno spoločné – dobrú náladu a chuť zabaviť sa

Kto sa postaral o dobrú náladu ? Všetky folklórne súbory, ktoré spestrili túto akciu svojimi
dynamickými vystúpeniami - Jamničan, Rudňanka, Markušovčan, Poračan
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Kto vygradoval náladu do maxima?
Skupiny Ščamba, Sám sebou, Maﬁa Corner a Dimenzion aj DJ Tooby

Aby sme netrpeli hladom sa postarali stánky s občerstvením , kde sme si mohli kúpiť výborný guláš,
pirohy, či langoše. Aj o smäd bolo postarané...

A ako to v Rudňanoch žilo? Naozaj všetci si mohli prísť na svoje, hlavne deti.

Už teraz sa tešíme na budúci rok, veríme, že ďalšia akcia bude aspoň taká úspešná ako tohtoročná.
Za krásne fotky ďakujeme Samuelovi Gazdurovi.
OBEC RUDŇANY A KOMISIA PRE KULTÚRU, ŠPORT A ŠKOLSTVO
ĎAKUJE
za ﬁnančnú a dobrovoľnícku pomoc pri organizácií tohto podujatia
Sponzorom: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ; SVOISOFT - Ing. Miroslav MARŠÁLEK;
PIVOVAR ŠARIŠ; RAJ SK, s.r.o. - František PITOŇÁK; ACE MEDIA - Ing. Ľuboš HLADT; 363
COFEE DRIVE - Peter FABÍNY; MÄSO TRADE, s.r.o. - Milka STRAKOVÁ; DM HOLC, s.r.o. Miroslav Ďorď; CK LAGUNA TOUR - Katarína FIFIKOVÁ; ROZLIČNÝ TOVAR - Mária
KUČMOVÁ; ZELENINA OVOCIE - Anna FIFIKOVÁ; SPIŠ BUS PLUS, s.r.o. - Ladislav
ZEKUCIA; ZELENINA OVOCIE - Katarína AMBRÓZYOVÁ; UNISA, s.r.o. - Erik Stanislav;
Slavomír KRESTIÁN; OŠK RUDŇANY
Dobrovoľníkom: ČLENOM SZZP OBCE RUDŇANY, DHZ RUDŇANY, PRACOVNÍKOM OcÚ
RUDŇANY a SKUPINE DOBROVOĽNÍKOV Z NAŠE OBCE.
12
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Dvanásť rokov .....
Je dvanásť rokov dlhá alebo krátka doba?
Ťažko posúdiť. Práve toľko rokov strávil v našej
obci vdp.Matúš Perignáth. Všetko má svoj čas a
tak nadišla chvíľa, kedy z rozhodnutia spišského
biskupa Mons. Štefana Sečku odchádza na nové
pôsobisko do malebnej dedinky Ždiar.
Dvanásť rokov bol súčasťou našich životov.
Sprevádzal nás pri našom kresťanskom živote. Od
krstu cez všetky ostatné sviatosti až po poslednú
rozlúčku s našimi drahými. Zvykli sme si ho
počúvať v kostole pri svätých omšiach, zamýšľali
sme sa nad jeho myšlienkami, ktorými dokázal
hlboko zasiahnuť do nejedného srdca. Zanechal tu
kus svojho života. Pán Boh ho k nám poslal v
ťažkých chvíľach, po požiari kostola a len ON
vedel prečo. Poslal k nám kňaza, ktorý pred touto
výzvou neušiel. A dnes od nás odchádza ten istý
kňaz, za ktorým vidno na každom kroku jeho
pracovité ruky. Nebál sa žiadnej roboty a hoci sa
už na začiatku pôsobenia v našej obci musel
vysporiadať s viacerými problémami, nezľakol sa
a s veľkým entuziazmom sa pustil do práce.
Vďaka jeho snahe máme dnes opravený kostol i
faru. Meno Matúša Perignátha sa nám bude azda
najviac spájať s obrazom pracovitého kňaza,
ktorého sme mohli v lete stretnúť v montérkach s
kosačkou v ruke a v zime zasa so snežnou frézou.
Svojou precíznou, starostlivo naplánovanou a
vždy na 100 % ukončenou prácou dokázal, že aj
kňaz môže mať mozole od poctivej práce. Búral
všetky mylné názory o kňazoch, ktorí nemajú
predstavu o robote obyčajných ľudí.

Perignáthom rozlúčil p. Vladimír Bodziony st., p.
Eva Bujňaková a p. Miroslav Hozza. Poďakovať
sa a rozlúčiť prišli aj bývalý pán starosta Miroslav
Blišťan, p. Ing. Cyril Kacvinský, predseda
Baníckeho cechu Rudňany, i členovia Zväzu
zdravotne postihnutých p. Ján Bodnár a p.
Blažena Kačmarčíková.

V mene redakcie obecného časopisu Horizont
chceme i my zaželať vdp. Matúšovi Perignáthovi
na jeho ďalšej ceste veľa zdravia, Božieho
požehnania a Božích milostí.
Redakcia časopisu Horizont
Slávnosť 1. svätého prijímania
„My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom...“
takto spievali deti, ktoré prišli spolu so svojimi
rodičmi, krstnými a starými rodičmi,
známymi...2. júna 2019 do kostola sv. Klementa v
Rudňanoch. V tento deň prijalo 17 detí (11 z
Rudnian, 6 z ﬁliálky Matejovce nad Hornádom)
prvý raz Pána Ježiša v Eucharistii z rúk kňaza
Matúša Perignátha, ktorému úprimne ďakujeme
za dôkladnú prípravu našich detí a povzbudenie
počas sv. omše, aby si deti svoje srdcia
zachovávali vždy čisté pre Ježiša a pamätali, že
týmto dňom sa nič nekončí, ale život s Ježišom
práve začal a pokračuje každý deň. Naše
poďakovanie patrí aj katechétovi Jankovi
Szenkerestymu, ktorý takisto sprevádzal deti
počas ich prípravy.
Našim prvoprijímajúcim deťom želáme, aby
v budúcnosti s rovnakou radosťou a láskou ako v
tento deň pristupovali ku každej svätej omši a ku
každému svätému prijímaniu.

A tak 7. júl 2019, kedy pán farár slúžil svoju
poslednú svätú omšu v rudnianskom kostole, bol
plný emócií. Nejednému človeku sa v ten deň v
kostole zaleskli oči. Bolo začo ďakovať i načo
spomínať. Za obec slová na rozlúčku i
poďakovanie za spoluprácu predniesol p. starosta
Bc. Rastislav Neuvirth. Vo svojom prejave
vyzdvihol dobrú komunikáciu, ktorá fungovala
medzi farským a obecným úradom. V mene
hospodárskej rady farnosti Rudňany a v mene
všetkých farníkov Rudnian sa s vdp. Matúšom
Horizont 6 / 2019
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Rozhovor ... Rozhovor ...
Dnes sme sa rozprávali so sympatickou pani
Andreou Ogurčákovou, ktorá sa vo svojom
voľnom čase venuje krásnej voňavej práci –
výrobe mydiel. V tejto záľube sa našla aj jej
dcérka Paťka.
Kedy ste sa začali venovať výrobe mydielok, ako
k tomu prišlo, že práve toto chcete robiť?
Venujem sa tomu asi rok. Chýbala mi nejaká
zručnosť, aj v robote sme sa rozprávali, že niekedy
ženy vyšívali, háčkovali jednoducho niečo robili,
ale to mi veľmi nešlo. Aj som niečo uštrikovala,
ale nebolo to ono. Tak som sa nechala inšpirovať
mojou sesternicou, ktorá sa venuje výrobe
mydlových kytíc.

veľkosti, ale ja uprednostňujem väčšie. Sú
praktickejšie, sama mám rada praktické veci.
Materiál si objednávam z bio obchodu Mydlový
svet. Hmoty sú rôzne - z aloe vera, bambuckého
masla, kozieho mlieka...je ich naozaj veľa.
Pridávate do mydiel aj nejaké vône, alebo robíte
aj nejaké netypické mydlá?
Áno, pridávam rôzne vône dokonca aj
bylinky, čokoládové šupinky, vysušené lupene
ruží... Vyrábam aj čierne mydlo s aktívnym
čiernym uhlím. Je veľmi dobré na pleť.

Ako sme už spomínali, tejto výrobe sa venuje aj
Vaša dcéra Paťka...
Paťka vyrába nádherné mydlá. Zameriava sa
na detaily, je veľmi precízna. Má na to viac času
tak experimentuje, vymýšľa, skúša. Paťkou
vyrobené mydlá sú skutočne nádherné. Veľmi ju
to baví.

Odkiaľ beriete materiál na výrobu mydiel?
K výrobe mydiel sú potrebné formy. Tie sú
dosť drahé. Dnes sa dajú kúpiť rôzne tvary a
14

Ďakujeme za rozhovor a želáme Vám aj Paťke
pri výrobe voňavých mydielok veľa dobrých
nápadov a trpezlivosti.
M. Malecová
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Naši seniori
Dňa 8.6.2019 usporiadala naša organizácia SZZP č.6 pod záštitou OR SNV športové hry. Na akcii
sa zúčastnilo 102 našich členov a 96 hostí. Počasie prialo horúcim slniečkom a takto umožnilo krásny
priebeh celej akcie, ktorá sa niesla v športovom duchu. Nakoniec boli všetci odmenení chutným
gulášom. Veríme, že všetci si o užili a prídu v hojnom počte aj nebudúce. Ďalšie akcie našej organizácie
budú vopred oznámené.
Anna Offeritzová

Zo športu
Výsledkový servis mužstiev OŠK za jún 2019:
U15
01.06.2019
OŠK Rudňany – FK Olcnava 3:0 (1:0)
Góly - 20. 69. Mód, 60. Harviščák
08.06.2019
TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce – OŠK
Rudňany 1:5 (1:4)
Góly – 7. 12. Mód, 20. Borák, 30. Dobranský, 46.
Harviščák
15.06.2019
OŠK Rudňany – ŠK Breznovica Letanovce 6:4
(1:1)
Góly – 50. 69. Fabiny Matej, 22. Mikuš, 37.
Dobranský, 59. Borák, 62. Neuvirth N.
Žiaci ukončili sezónu na 6. mieste so ziskom
36 bodov. V sezóne 12 krát vyhrali a takisto 12
krát prehrali. Najlepším strelcom mužstva sa stal
Tomáš Mód s 25 gólmi.
U19
01.06.2019
OŠK Rudňany – TJ Spartak Bystrany 8:0 (7:0)
Góly – 11. 33. Mrovčák, 16. 47. Tauber, 29. 37.
Košík, 15. Gurčík
08.06.2019
FK Olcnava – OŠK Rudňany 4:1 (2:0)
Góly – 50. Chovanec
Pre dorastencov bola jarná časť súťaže veľmi
odlišná. Po dvoch bodoch z jesennej časti si
prilepšili o ďalších 16 a sezónu ukončili s 18
bodmi na 7. mieste. Najlepším strelcom mužstva
sa stal Roman Košík s 11. gólmi.
B-mužstvo
02.06.2019
OŠK Rudňany – OFK Jaklovce 3:3 (1:0)
Góly – 41. Hozza, 70. Kuffa, 86. Stanislav
09.06.2019
OŠK Rudňany – TJ Slovenský Raj Spišské
Tomášovce 0:0 (0:0)
16.06.2019

OŠK Rudňany – FK 56 Iliašovce 1:1 (1:0)
Góly – 22. Hozza
B-mužstvo v tejto sezóne ukončilo sezónu na
5. mieste s 27 bodmi, a najlepším strelcom sa stal
Erik Stanislav s 15 gólmi.
A-mužstvo
02.06.2019
MFK Spartak Medzev – OŠK Rudňany 2:1 (1:0)
Góly – 56. Lipták
08.06.2019
OŠK Rudňany – FK TATRA Sokoľany 5:1 (2:0)
Góly – 25. Lipták, 33. Zelenický, 54. Pižem, 57.
Košík, 81. Stanislav
16.06.2019
FK Geča 73 – OŠK Rudňany 1:2 (0:2)
Góly – 6. Lipták, 17. Rychnavský
A-mužstvo ukončilo sezónu na 11. mieste
tabuľky IV.ligy JUH s 35 bodmi a skóre 47:62. Amužstvo má najlepších strelcov dvoch a to
Tomáša Bdžocha a Samuela Liptáka. Obaja
strelili v tejto sezóne 13 gólov.
A-mužstvo pod trénerom Mgr. Radoslavom
Sirkom bude aj naďalej bojovať o priečky v
IV.lige JUH.
B-mužstvo vstupuje do novej sezóny s jednou
výraznou zmenou a to je zmena trénera. Bmužstvo opustil dlhoročný tréner v radoch OŠK
Michal Antal st. Novým trénerom B-mužstva sa
stáva stále hrajúci Matúš Steiner.
Dorastenci trénera zmenili už v januári, po
dlhoročnej práci s mládežou mužstvo opustil Mgr.
Peter Fischer a na lavičke ho vystriedal Peter
Mrovčák ml..
Trénerskou zmenou prešli aj najmladšie
mužstvá, žiaci a prípravka. Mužstvo žiakov od
budúcej sezóny povedie Mgr. Dávid Farkašovský,
ktorý vymenil na poste trénera žiakov Bc.
Rastislava Neuvirtha.
Prípravku bude v novej sezóne trénovať hráč
A-mužstva Tomáš Bdžoch.
P. Mrovčák
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Kam za kultúrou?
- 19. 7. 2019 o 10:00 Vás pozývajú na
otvorenie 52. ročníka SPIŠ EXPO (výstavy
bývania) do Športovej haly v Spišskej Novej Vsi.
- 18. - 21. 7. 2019 sa uskutoční 64. ročník
Spišského trhu.
- Letná večerná prehliadka Kaštieľa v
Markušovciach sa uskutoční 20. 7. 2019 o 19:00 a
21:00. O 20:00 bude koncert komorného súboru
Ensamble Musica per voi v letohrádku.
- 18. - 21. 7. 2019 od 9:00vás pozývajú na 24.
výstavu kaktusov , iných sukulentov a bonsajov
do Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi.
- 26. 7. 2019 vás pozývajú na vernisáž
najlepších súťažných diel výtvarníkov a
fotografov - Umenie v parku. Výstava bude
inštalovaná v okolí fontány pred Evanjelickým
kostolom v Spišskej Novej Vsi.
- 26. 7. 2019 bude na Šírave Amfík Šírava
Fest.
- 27. 7 a 28. 7. 2019 sa na Lipovej ulici pri
Športovej hale v SNV uskutočnia Majstrovstvá
Slovenska – INLINE ALPIN a Česko-slovenský
pohár v rýchlokorčuľovaní.
- 31. 7. – 4. 8. 2019 budú v Terchovej
Jánošíkove dni 2019.
- 1. 8. - 4. 8. 2019 sa na Námestí sv. Egídia v
Poprade uskutoční festival všetkého slovenského
– Made in Slovakia.
- 2. 8. 2019 sa v Kežmarku uskutoční Folkový
festival.
- 2. 8. a 3. 8. 2019 pozývajú všetkých
nadšencov horskej cyklistiky na 7. ročník
extrémnych pretekov MTB - Spišských 333
EXTREME. Štart a cieľ pretekov sa uskutoční
pred Športovou halou v Spišskej Novej Vsi.
- KOBUĽA FEST v Jamníku sa uskutoční 3.
8. 2019.
- Slovenský pohár Dobšiná v lukostreľbe sa
uskutoční 10. 8. 2019.
- 11. 8. 2019 od 14:00 sa v Parku pri
evanjelickom kostole uskutoční podujatie Deň
mládeže.
- 25. ročník Goralských folklórnych slávností
sa uskutoční 10. 8. – 11. 8. 2019 v areáli Strednica
Ždiar.
- 16. 8. - 17. 8. 2019 sa v Levoči uskutoční
Karpatský remeselný trh venovaný 770. výročiu
1. zmienky o Levoči a podujatie Tajomná Levoča.
- Gelnický jarmok bude prebiehať v dňoch 16. 8.

až 18. 8. 2019.
- 17. 8. 2019 sa v Kúpeľoch Červený kláštor
uskutoční Stretnutie Goralov v Pieninách 2019.
- 17. 8. 2019 od 15:00 sa na Radničnom
námestí v Spišskej Novej Vsi uskutoční podujatie
s Mariánom Čekovským - My sme východ.
- 23. a 24. 8. 2019 sa na Radničnom námestí v
Spišskej Novej Vsi uskutočnia Dni mesta a Trh
ľudových remesiel.
- Harhovské čuda a zábaviska sa uskutočnia
23. 8 – 24. 8. 2019 v Amﬁteátri Spišský Hrhov.
- 25. 8. 2019 bude v Spišskej Novej Vsi –
Ferčiakovciach 5. ročník Kotlíkového festivalu.

Spoločenská rubrika
Narodenie a úmrtie obyvateľov v júni 2019
7/6

Narodenie
muži

Úmrtie

3/3

z toho

1/0

muži

1/0

ženy

0/0

z toho
ženy

4/3

Stav obyvateľstva k 29.5.2019
spolu

z toho

4630/2769 ženy 2310/1405 muži 2320/1364
Spomienka
„Roky ubiehajú, ale v našich srdciach zostávate.
Váš odchod nás všetkých bolí, ale všetci , ktorí vás
v srdci máme, na Vás nikdy nezabúdame.“
Dňa 12. júna sme si pripomenuli štyri roky odvtedy,
ako nás navždy opustila milovaná mamka , babka ,
svokra Pavlína Malecová a dňa 13. júla uplynulo 24
rokov odvtedy , čo sme sa navždy rozlúčili s našim
ockom, dedkom, svokrom Františkom Malecom.
S láskou a úctou spomína dcéra Alena , synovia
František a Ľubomír s rodinami.

Spomienka
„Odišla si navždy, túžila si žiť, ale osud to tak
zariadil, že musela si nás tak nečakane a navždy
opustiť. Hoci si odišla a niet ťa medzi nami, v
našich srdciach zostaneš stále s nami.“
Dňa 9.8.2019 uplynie rok odvtedy ,
čo od nás navždy odišla manželka,
matka a sestra Iveta Jarábeková.
S láskou a úctou spomína manžel,
deti a sestra s rodinou.

Horizont - kultúrno-spoločenský mesačník obce Rudňany, evidenčné číslo: EV 3043/09; ISSN 1339-0422; Zodpovedná redaktorka: Mária Malecová.
Vydáva Obecný úrad Rudňany, Rudňany č. 234, 053 23 Rudňany; IČO: 00329533. Tel./fax: 053 449 91 02, e-mail: horizont@rudnany.sk;
obec@rudnany.sk; náklad 700 výtlačkov, sadzba a tlač: Ing. Ľuboš Hladt - ACE media.

