Ročník XXIII.

číslo 7

august – september 2016

Nepredajné

Bronzová medaila z XV. paraolympiády
v Riu de Janeiro je v Rudňanoch

Na svetoznámom Sambadróme sa až k bronzu
prestrieľal lukostrelec Peter Kinik, náš spolu‑
občan, ktorý vo vyraďovacej časti kategórie W1
zdolal Španiela Manuela Sánchetza Camúsa aj
Kórejčana Koo Song‑suba.
Peter Kinik sa lukostreľbe venuje už viac ako
desať rokov. V roku 2009 sa stal majstrom sveta
a tento rok reprezentoval Slovensko na XV. para‑
olympiáde, kde získal pre nás krásne 3. miesto.
A my sme sa ho opýtali.

Aká bola Tvoja príprava na paraolympijské
hry, motivácia, tréning?
Moja príprava na Paraolympiádu ’v Riu bola
viac menej bežná ako po iné roky s tým rozdielom,
že som sa tento rok viac zameral popri tréningu na
mentálnu časť prípravy, nakoľko som pred 4 rokmi
v Londýne po výbornej kvalifikácii neuniesol tlak
a atmosféru a vypadol som vo štvrťfinále a obsadil
konečné 8 miesto. Štyri roky ubehli a som rád,
že som sa znovu kvalifikoval na PH do Ria a mal
znovu možnosť súťažiť s tými najlepšími špor‑

tovcami, čo bola zároveň aj moja motivácia, aby
som už nepripustil taký výpadok ako v Londýne
a dosiahol lepšie umiestnenie.
Ako si prežíval atmosféru v Riu? Bolo o Vás
postarané?
Čo sa týka atmosféry v Riu tak to musí jed‑
noducho človek zažiť. Neviem, ako by som to tak
stručne opísal, ale bola super. Keď som sa pozrel
do hľadiska a videl naše vlajky a tých ľudí, ako nám
fandia, to bol neskutočný pocit. Po organizačnej
stránke to bolo zvládnuté dobre. Bolo o nás po‑
starané ako sa má a strelnica bola tiež bez chýb.
Bol súboj ťažký? Tvoji súperi boli určite silní, ako si sa psychicky vyrovnal s tak náročnou
situáciou?
Za najťažší súboj považujem hneď ten prvý
so Španielom, nakoľko som po dvoch sadách
prehrával už o 9 bodov!!! Vtedy som sa cítil veľmi
zle, presne ako v Londýne, ale našťastie som sa
skoncentroval a povedal som si, že mám ešte 3
sady, tak musím dať zo seba všetko, lebo pretek
končí posledným šípom. Tie 3 sady som už od‑
strieľal dobre a postúpil medzi 8 najlepších.Vtedy
my spadol veľký kameň zo srdca. Vo štvrťfinále
ma čakal súboj s Koréjčanom, cez ktorého som

sa prebojoval už do semifinále kde som narazil
na svetovú jednotku z ČR s ktorým som bohužiaľ
prehral, i keď som pred poslednou sadou viedol o 4
body!!! A tak ma čakal súboj o bronz s nemeckým
reprezentantom. V tom súboji sa po neúspešnom
semifinále musel ihneď „dať do kopy“, čo sa mi
našťastie podarilo a strieľalo sa mi dobre, neurobil
som žiadnu veľkú chybu a získal tak bronzovú
medailu.
Na čo si myslel, keď si stál na stupni víťazov?
Bol to pekný pocit, ale mrzelo ma to semi‑
finále…
Aké sú Tvoje ďalšie ciele?
Chcem sa dostať aj na ďalšiu Paraolympiádu,
ktorá sa uskutoční v roku 2020 v Tokiu a tam
úspešne reprezentovať Slovenskú republiku.
Na záver by som sa chcel ešte pekne poďakovať
vedeniu OŠK, že mi už roky umožňuje trénovať
na našom futbalovom ihrisku a vo všetkom sa mi
snažia byť nápomocní. ĎAKUJEM.
Aj my ďakujeme za rozhovor a prajeme Ti ešte
veľa športových, ale i osobných úspechov v Tvojom
ďalšom živote.
Mgr. Katarína Kandráčová

Informátor OcÚ
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 22. 8. 2016
Uznesenie OcZ č. 93/22/2016
OcZ schvaľuje Výročnú správu konsolidovanej účtovnej jednotky Obce Rudňany za rok 2015
Uznesenie OcZ č. 94/22/2016
OcZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a Do‑
datku z overenia výročnej správy s účtovnou závierkou Obce Rudňany za rok 2015
Uznesenie OcZ č. 95/22/2016
OcZ schvaľuje Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Rudňany k 30.06.2016
Uznesenie OcZ č. 96/22/2016
OcZ berie na vedomie Plnenie rozpočtu Obce Rudňany k 30.06.2016
Uznesenie OcZ č. 99/22/2016
OcZ schvaľuje Dodatok č. 3/2016 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
zo dňa 01.05.2011, uzatvorený medzi obcou Rudňany a Spišskou katolíckou charitou, Jesenského 5,
Spišská Nová Ves s účinnosťou od 01.08.2016
Uznesenie OcZ č. 100/22/2016
OcZ žiada starostu obce, aby v spolupráci s právnym zástupcom predložil návrh na riešenie pohľadávok
obce
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Uznesenie OcZ č. 101/22/2016
OcZ poveruje starostu obce, aby v termíne do 19.09.2016 predložil návrh riešenia prístupovej cesty
k domu Mgr. Šomšákovej s. č. 255 v úseku od hlavnej cesty ku koncu mostíka
Uznesenie OcZ č. 102/22/2016
OcZ poveruje starostu obce doriešiť úpravu koryta potoka pri rodinnom dome p. Kandráča so staveb‑
ným úradom

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30. 8. 2016
Uznesenie OcZ č. 106/23/2016
OcZ berie na vedomie podané informácie vo veci realizácie výstavby 48 b. j. v časti obce Zabíjanec
Uznesenie OcZ č. 107/23/2016
OcZ poveruje starostu obce viesť rokovanie s Ing. Nemčíkom o realizácii výstavby 48 b. j. v časti obce
Zabíjanec
Uznesenie OcZ č. 108/23/2016
OcZ berie na vedomie podané informácie starostu obce ku komunitnému centru v obci Veľká Lomnica
Uznesenie OcZ č. 109/23/2016
OcZ schvaľuje za člena do rady Materskej školy 89 PhDr. Evu Krajňákovú, PhD. od 01.09.2016

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26. 9. 2016
Uznesenie OcZ č. 109/24/2016
OcZ berie na vedomie Správu o výsledku kontrolnej činnosti č. 04/2016/OcZ
Uznesenie OcZ č. 112/24/2016
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 3-izbového bytu s. č. 125/13 sl. Lenku Gulašiovú
Uznesenie OcZ č. 113/24/2016
OcZ žiada starostu obce vypracovať novú Smernicu upravujúcu podmienky používania a prevádzkovania
motorových vozidiel vo vlastníctve obce Rudňany
Uznesenie OcZ č. 114/24/2016
OcZ schvaľuje úpravu Sadzobníka cien v bode 6 písmeno c) inzercia v obecnom časopise – 1 slovo
0,25€ a doplnenie písmena d) plošná inzercia (reklama formou obrázka max. formát A6) 1 cm2 0,15€

Literárna súťaž

Mesačník Horizont v spolupráci s Ocú vyhlasuje literárnu súťaž, ktorá si kladie za cieľ podporiť
tvorivú iniciatívu mladých autorov, resp. vytvárať priestor pre umeleckú sebarealizáciu talentovaných
autorov a budovať pozitívny vzťah k našej obci a hodnotám spoločnosti.

Téma prác je Moja obec

Privítame pozitívne príspevky, ale i príspevky, ktoré majú za úlohu zlepšiť a skvalitniť rozvoj našej
obce. Na súťaži sa môžu zúčastniť autorky a autori v troch kategóriách :
1. vo veku do 15 rokov
2. vo veku do 18 rokov
3. vo veku nad 18 rokov
Práce bude posudzovať a hodnotiť komisia zložená z učiteľov slovenského jazyka.
Uzávierka súťaže je 25. novembra 2016
Súťažné práce zasielajte elektronicky na e-mail: horizont@rudnany.sk alebo písomne na adresu
redakcie: Obecný úrad Rudňany č.234, 053 23 Rudňany s označením Literárna súťaž mesačníka
Horizont.
Víťazné práce budú odmenené hodnotnými cenami.
Redakčná rada
Horizont 7 / 2016
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■■ Začiatok školského
roka 2016/2017

Tak ako to býva v rozprávkach: zazvonil zvo‑
nec a prázdninám je koniec. Je tu nový školský rol,
začalo sa babie leto a na chumáčikoch pavučín
odlietajú prázdniny do neznáma.
Všetci žiaci, malí i veľkí, pedagogickí i nepeda‑
gogickí zamestnanci ho vítajú s nadšením.
Každý školský rok je pre každého z nás
niečím výnimočným, je slávnostnou chvíľou, na
ktorú budú spomínať najmä tí, čo idú so školy po
prvýkrát. Preto medzi nami zvlášť vítam našich
prváčikov.
Milí prváci, začínajú sa pre vás prvé školské
povinnosti a ja verím, že do našej školy budete
chodiť s láskou a radosťou. Želám vám pri pozná‑
vaní nových písmen, číslic, nových hier, pesničiek
a tančekov veľa úspechov a radosti. Želám vám,
aby ste si tu našli dobrých kamarátov a chápavých
učiteľov. Vítam medzi nami aj žiakov z Poráča,
ktorí k nám prišli do 5. ročníka. Prijmite ich do
svojich tried, prejavujte im pomoc a priateľstvo
tak, ako sa to dostalo vám, keď ste sa vy stali
žiakmi našej školy.
Z tohto miesta chcem pozdraviť aj našich
deviatakov. Práve vás čaká náročný školský rok.
Je pred vami náročná úloha vybrať si povolanie, na
ktoré sa budete pripravovať na stredných školách.
Čaká vás testovanie a prijímacie pohovory a je len
na vás, koľko sa tejto príprave budete venovať.
Držím vám vo všetkom palce.
Milí učitelia, vážení kolegovia, vám želám
poslušné deti, trpezlivý prístup k práci, takt
a ohľaduplnosť. Deťom želám, aby učenie nebrali
ako povinnosť, ale radosť z toho, že získajú nové
vedomosti. A vám rodičia želám, aby ste svoje
deti trpezlivo sprevádzali na ceste k dospelosti.
Vaše deti vás potrebujú, lebo sú ešte príliš slabé,
aby samé kráčali životom. Stále stojte pri nich,
nech vedia, že vo vás majú kamaráta pre dobré
i zlé chvíle.
V školskom roku 2016/2017 máme v našej
škole 33 tried. Z toho 24 tried na I. stupni a 9 tried
na II. stupni. Počas 10 mesiacov sa o vzdelanostný
rast našich žiakov bude starať 38 pedagógov, 2
asistenti učiteľa a 1 vychovávateľka ŠK.
Na záver mi dovoľte, aby som všetkým žiakom
zaželala dobrých, múdrych a tvorivých učiteľov
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a učiteľom zasa zvedavých a po vedomostiach
túžiacich žiakov. Nech sa nám práca spoločne darí
po celý školský rok!!!
Mgr. Anna Ogurčáková, riaditeľka základnej školy

■■ Škola volá

Aj v Spojenej škole sa prvým zvonením po
prázdninách začal nový školský rok, ktorý pevne
dúfame, prinesie hlavne pozitívne udalosti pre
našich žiakov a taktiež i pre našich pedagógov.
V kútiku našej duše dúfame, že úsilie a snaha,
ktoré dennodenne naši učitelia vyvíjajú pri vyučo‑
vaní žiakov, bude naozaj v dobrom ovplyvňovať
ďalší ich život. Jeseň je nádherné ročné obdobie,
má nespočetné množstvo farieb, niekedy je daždi‑
vá, chladná, inokedy sa s teplými slnečnými lúčmi
prediera do našich sŕdc dobrá nálada a pozitívne
myslenie. Tak ako nedokážeme ovplyvňovať po‑
časie, nedokážeme ani my, učitelia ovplyvňovať
správanie našich žiakov za bránou našej školy.
Ale naše pedagogické vedomosti a ľudské danosti
smerujeme k rozvíjaniu ich talentov, k rozvíjaniu
dobra a lásky, ktoré každé dieťa v sebe nosí. V našej
škole sme v tomto školskom roku privítali štyroch
prvákov. Na prvom stupni sa bude vzdelávať 44
žiakov a na druhom stupni 143 žiakov vo varian‑
toch A,B,C. Ponúkame im možnosť navštevovať
po vyučovaní 18 záujmových útvarov, kde si budú
môcť zdokonaľovať svoje zručnosti a schopnosti
v tanci, speve, recitácii, v maľovaní a ručných
prácach. Okrem toho môžu pracovať v 5 športo‑
vých krúžkoch ako napr. hokejbalový, futbalový
a loptové hry.
Na odbornom učilišti sa bude vzdelávať 15
prvákov, 15 druhákov a 6 tretiakov, čo je spolu 36
žiakov a to v odboroch - Spracovanie dreva a sto‑
lárska výroba a Výroba konfekcie a šitie bielizne.
V špeciálnej základnej škole bude v tomto
školskom roku pracovať 29 učiteľov a 1 zdravot‑
ný asistent a na odbornom učilišti 5 učiteľov (4
majstri odborného výcviku a 1 učiteľ odborných
a teoretických predmetov).
Pevne veríme, že tak ako bol radostný štart,
bude i radostný cieľ a že všetky naše predsavzatia
pri výchove a vzdelávaní našich žiakov budú spl‑
nené a že naša, tak namáhavá práca, prinesie svoje
ovocie. Prajeme všetkým žiakom a pedagógom
veľa nadšenia a elánu do tvorivých činností.
Mgr. Jana Zacharová, riaditeľka spojenej školy
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■■ Naše kultúrne
pamiatky

a v roku 2015 prešiel do rúk súkromného vlastní‑
ka. Zanedbávaním priebežnej nevyhnutnej údržby
objektu dochádzalo k jeho postupnému chátraniu
- v niektorých miestnostiach boli prepadnuté stro‑
py, podlahy a steny zasiahnuté plesňami a hubami.
Objekt bol v havarijnom stave, jeho rekonštrukcia
by bola finančne neúmerne náročná a vynútila by
si radikálny zásah do autenticity pamiatky. Z tohto
dôvodu Pamiatkový úrad nevidel opodstatnenie

výraznejšími stavebnými úpravami. Konštrukcia
budovy bola drevená, zrubová, z tesaných hrano‑
lov. Boli v nej 4 jednoizbové jednotky s kuchyňami
a spoločnými vstupmi zo štítových strán domu.
K ubytovni patrila aj kamenná pivnica, ktorej
vstup bol prekrytý dreveným poklopom.
Objekt bol za národnú kultúrnu pamiatku
vyhlásený MKSR dňa 19. 3. 1998 ako svedectvo
ľudovej architektúry na Spiši, v typickej baníckej
obci. Bol vo vlastníctve š.p. Bane Spišská Nová Ves

na jeho ďalšiu evidenciu ako národnej kultúrnej
pamiatky.
Len v našej obci sme už prišli o 2 národné kul‑
túrne pamiatky, neviem ani odhadnúť, koľko ich
ešte chátra po celom Slovensku. Neuvedomujeme
si, že s nimi vždy odchádza aj časť našej histórie.
P. S : Informácie som čerpala aj z podkladov na
zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky,
ktoré vypracoval Pamiatkový úrad SR v júni 2016.
Ing. Mária Malecová

■■ Banícky cech Rudňany

Rudňany zúčastnili Ing. Ľuboš Kováč, Ing. Viliam
Hosa a Ing. Michal Kapusta.
V sobotu 13. 08. 2016 pokračovalo stretnutie
banských miest a obcí Slovenska prijatím čestných
hostí a zástupcov delegácií primátorom mesta

Nasledujúca kultúrna pamiatka je zvláštna
v tom, že v súčasnosti už kultúrnou pamiatkou
vlastne ani nie je. Jedná sa o tzv. banícku uby‑
tovňu – dvojdom, súpisné číslo 305, ktorá bola
postavená v 1.polovici 19. storočia tunajšou
baníckou spoločnosťou a slúžila pre potreby bý‑
vania baníkov. Objekt od svojho vzniku neprešiel

9. stretnutie banských miest
a obcí Slovenska v Gelnici

Členovia Baníckeho cechu Rudňany sa
v dňoch 12. a 13. 08. 2016 zúčastnili 9. stretnutia
banských miest a obcí v Gelnici.
Tohtoročné stretnutie banských miest a obcí
Slovenska sa začalo v piatok 12. 08. 2016 sláv‑
nostným otvorením starého banského diela štôlne
Jozef, sprístupnenej pre verejnosť. Táto štôlňa je
sprístupnená pre verejnosť v dĺžke cca 90 m, v kto‑
rej sú umiestnené niektoré exponáty týkajúce sa
baníctva. Stretnutie pokračovalo večer slávnost‑
ným šachtágom, ktorý sa uskutočnil v prírodnom
amfiteátri. Uvedených akcií sa za Banícky cech

Horizont 7 / 2016

5

Gelnica v evanjelickom kostole sv. Michala.
Popoludní pokračovalo stretnutie príhovorom
prof. Ing. Vojtecha Dirnera pri soche modliaceho
sa baníka a položením venca.
Slávnostný sprievod mestom Gelnica začal od
baníckeho námestia a pokračoval cez Hlavnú ulicu

na futbalový štadión, kde sa uskutočnil hlavný
program 9. stretnutia banských miest a obcí Slo‑
venska. Je potrebné podotknúť, že v slávnostnom
sprievode mal Banícky cech Rudňany najväčšie
zastúpenie. Sprievodu sa zúčastnilo skoro 90
našich členov a priaznivcov. Po slávnostnom prí‑
hovore primátora mesta Gelnica a vybraných hostí
nasledovalo udeľovanie prestížnych vyznamenaní
a ocenení. Za Banícky cech Rudňany bol ocenený
Ing. Ondrej Kozák čestným odznakom ministra

■■ Biskupská vizitácia vo
farnosti Rudňany

Dňa 26. 09. 2016 sa vo farnosti Rudňany
uskutočnila historicky prvá biskupská vizitácia
v ére samostatnej farnosti. Každej biskupskej
vizitácii predchádza dekanská vizitácia, pri ktorej
sa kontroluje agenda, účtovníctvo, matriky a iné
skutočnosti spojené s farnosťou. Cieľom biskup‑
skej vizitácie je osobný kontakt biskupa ako otca
diecézy s veriacimi danej farnosti. V dokumen‑
toch Druhej diecéznej synody sa v bode 32 píše:
„Od biskupských vizitácií veriaci očakávajú živý
záujem o život veriacich, stretnutie sa s rôznymi
vekovými skupinami a stavmi, povzbudenie do
života a predovšetkým osobný kontakt, čo napo‑
máha prehlbovať diecézne spoločenstvo.“ Spišský
diecézny biskup J.E. Mons. ThDr. Štefan Sečka,
PhD. prišiel v sprievode kancelára ICLic. Petra
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hospodárstva Slovenskej republiky za zachovanie
tradícií a Miroslav Blišťan radom svätej Barbory.
Po oficiálnom otvorení 9. stretnutia banských
miest a obcí Slovenska na slávnostnej tribúne
pokračovalo stretnutie prehliadkou baníckych
spevokolov a dychových hudieb, ktorej sa zúčast‑
nila aj naša spevácka skupina Rudnianka.
Stretnutie bolo ukončené pripnutím pamätnej
stuhy na vlajky baníckych spolkov a združení

a nakoniec zástupcovia mesta Gelnica odovzdali
putovnú zástavu zástupcom mesta Nová Baňa,
kde sa v roku 2017 uskutoční jubilejné 10. stretnu‑
tie banských miest a obcí Slovenska.
Ing. Michal Kapusta
tajomník Baníckeho cechu Rudňany
Majchera. Po stretnutí s miestnym farským admi‑
nistrátorom Mgr. Matúšom Perignáthom a výpo‑
mocným duchovným v Rudňanoch – Mgr. Marce‑
lom Macalom sa presunuli do budovy základnej
školy, kde sa otec biskup stretol s vedením školy,
učiteľmi, ale aj nepedagogickými pracovníkmi.
V príhovore učiteľov povzbudil k vytrvalosti v ich
práci, ktorá býva často spoločnosťou nedocenená.
Ďalšími bodmi bolo stretnutie so starostkou obce
Matejovce nad Hornádom p. Martou Stanisla‑
vovou, nakoľko spomínaná obec je zároveň aj
filiálkou farnosti Rudňany. Následne otec biskup
navštívil v Rudňanoch niekoľkých chorých, kto‑
rým priniesol povzbudenie na ich osobnej krížovej
ceste. Po stretnutí s chorými sa otec biskup presu‑
nul na obecný úrad, kde ho privítal starosta obce
p. Miroslav Blišťan spolu s poslancami obecného
zastupiteľstva. O 16:00 bolo stretnutie v kostole na
ktorom sa zúčastnili členovia ružencových spolo‑

Horizont 7 / 2016

čenstiev, spevácky zbor, miništranti, mimoriadni
rozdávatelia svätého prijímania, ako aj všetci
ktorí akokoľvek pomáhajú vo farnosti. Počas tohto
stretnutia sa otec biskup pýtal na rôzne aspekty
služby spoločenstvu. Vypočul si mnoho názorov
a každého povzbudil v pokračovaní evanjelizácie
vo farskom spoločenstve. Nasledovalo stretnutie
s pastoračnou a hospodárskou radou farnosti aj
filiálky vo farskej budove. O 18:00 bola svätá omša
celebrovaná otcom biskupom. Počas nej vystúpil
aj zbor Sv. Klementa, ktorý zaspieval hymnu ve‑
novanú roku milosrdenstva: Misericordes sicut
Pater – Milosrdný ako Otec. Po svätej omši bolo
ešte stretnutie s veriacimi farnosti, ktorí počas
diskusie mohli predostrieť svojmu pastierovi svoje
postrehy a potreby, ktoré otec biskup vypočul
a prisľúbil pomoc, ale aj modlitbu za našu farnosť
a jej členov.
Môžem vyjadriť presvedčenie, že táto náv‑
števa otca diecézy bola požehnaným časom pre
každého, kto sa s ním stretol. Boli to milostiplné
chvíle pre našu farnosť. Preto nezabúdajme aj
my v modlitbách na nášho biskupa. Nech mu
všemohúci Boh dá ešte veľa síl do jeho namáhavej
pastoračnej práce.
Mgr. Ján Szentkereszty

■■ Dzeci – naša
buducnosc…

Nedavno som našla na tych novych počitačo‑
vych sieťoch jeden citat, ftery me prinucil zamyšlec
še nad tym, v jakej dobe to žijeme. Bulo tam na‑
pisane: „ Pamätáš sa ešte…?Keď namiesto „poď
na chat“ (čet) bolo „poď von“, keď boli ozajstné
kamarátstva, a nie hlúpe Facebook priateľstvá, keď
nepozostávalo všetko len z „páči sa mi to“, keď
jedno objatie bolo viac, ako komentovanie fotiek,
keď sme sa na ulici hrávali a nie pred PC smiali?!
Veru hej… To boli tie pekné staré časy.“
Často v televizore aj v radiu čujeme odborni‑
koch, jak rečuju o tym, že naše dzeci maju malo
pohybu, su lenive, šedzia lem pri počitačoch. Že še
neznaju tak bavic s kamaratami, jak zme še znali
dakedy my. No ale neznam, či za to šicko možu
lem dzeci. Teraz v lece cez prazniny dala obec
vyasfaltovac cestu okolo bani Zapad a parkovisko
pred zdravotnym strediskom. A to sce mali vidzec,
keľo dzecoch naras bulo von, jak ked še vyroja

včely. Každy s tym, co mal. Bicykle, skateboardy,
koleskove korčule, lopty, krejdy, šicko sce tam
mohli vidzec naras. A ne lem dzeci, co tam by‑
vaju poblizku, ale zavolali aj svojim kamaratom
a buli tam dzeci z každeho kuta Rudňan. Stačilo
tak malo, kuščik noveho asfaltu a dzecom naraz
netrebalo ani počitač, ani televizor, tablet, mobil
a žadne počitačove hry. Buli vonkaj až do cmi
tak, jak zme to dakedy robili my starše za našich
mladych časoch. A to me presvečilo o tym, že za to,
že šedzia doma za počitačom, nemožu tak calkom
lem dzeci. Ale aj my, dospele, rodiče a doba, vo
fterej žijeme. Dakedy, ked dzeci išli von, hvareli
rodičom, dze idu a prišli domu až večar. Nebulo
teľo autoch, drogoch, rodiče nemali taky strach
puščic ich same von. Bulo vecej hriskoch, lukoch,
dze še dzeci znali zabavic. Nebuli „špecialne upra‑
vene“. Stačilo kuščik rovnej luky, štyri kamene
a už bavili fotbal, vybijanu, nahaňačky. Neškaj
je to horši. Väčšina rodičoch še boji puščic dzeci
same vonkaj. Teraz pomaly každy kuščik luky
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dakemu patri a tote, co nepatria nikemu, su take
zarosnute, že še na nich neda ani stupic. Je nova
doba a my šicke zme še jej lem prisposobili. Rodiče
neodrobia osem hodzin a maju pokoj, ale robia
tak dluho, jak treba a robotu sebe ešči donešu aj
domu. A ked nedonešu, ta su take unavene, že isc
s dzecami von še im už nesce. No a tak su v kuciku
duši aj calkom radzi, že dzeci ich neotravuju, že
scu isc von, že im daju pokoj a bavia še vo svojej
hyži, abo kukaju televizor. Dzeci ale toto zmenic
nemožu. No my dospele by sme še mohli o to as‑
poň pokušic. Stačilo by možno zrobic paru ihriska,

ale take obyčajne, dze netreba žadny dozor. Kuščik
luky, abo vyasfaltovanej plochy, ftera by bula lem
pre dzeci. Ne parkovisko pre auta, na fterym še
bavia dzeci, ne vyasfaltované cesty, na fterych še
skateboarduju dzeci, ne budovy, na fterych ked
bavia z loptu školku, každy na nich kriči, že zničia
scenu. Daco, co by bulo lem ich. Bo znace ľudze,
mne še tak zda, že neškaj šicko dakemu patri,
nešlebodno še teho ani dotknuc a že vecej kukame
na to, žeby buli v poradku naše materialne veci
a ne naše dzeci…
cetka Iľka

■■ Z redakčnej pošty

Pokoj v duši

Darcovia krvi

Dňa 10. 8. 2016 zdravotní asistenti, pôsobiaci
v rómskych komunitách v rámci projektu Zdravé
komunity, spolu so svojimi klientmi – dobrovoľ‑
níkmi darovali krv. Darcovstvo sa uskutočnilo na
podnet pracovníčky Kancelárie splnomocnenca
vlády pre rómske komunity oddelenie regionálnej
koordinácie Spišská Nová Ves pani Ing. Kvetosla‑
vy Kucharovičovej. Aj v našej obci sa po oslovení
zdravotnou asistentkou rozhodli darovať krv
dvaja mladí dobrovoľníci Peter Horváth a Vladimír
Horváth.
Kvetoslava Berkyová zdravotná asistentka
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Leto nám už uletelo,
teplú jeseň chceme mať,
ovocie čí zeleninu z našich záhrad pozbierať.
Lákajú nás prechádzky do krásnej prírody,
stretnúť ľudí dobrej vôle,
plných optimizmu a pohody.
Zberačky černíc stretnúť, pár viet s nimi prehovoriť,
priať každej dobré zdravie
a niekedy sa opäť stretnúť.
Staré buky zhadzujú prekrásne bukvice,
mám z toho radosť, budú mi doma ozdobou police.
Kvetena vôkol cesty rozvoniava,
včelička si na nektári pochutnáva.

Horizont 7 / 2016

Aj motýle ladne krídlami mávajú,
vtáci na stromoch i v povetrí spievajú.
Cestou domov dosiahneme všetci dobrí priatelia
vnútorný pokoj.
„Mesiace a roky stále ubiehajú
a sú stále vzdialenejšie,
ale krásna chvíľa presvetľuje celý život.
Okamih nepodlieha času.
Výrok: Leonardo da Vinci
Emília Centková

Exkurzia v archíve baníctva
Rudnianski baníci do bane fárali
S karbidovou lampou v ruke spievali.
Pesničku starú, čo vždy v ušiach zuní
Z vŕtačky striebornej a žulovej rudy.
Jej hlas sa ozýval po bani v tme čiernej
Ona si len spieva svoje verše temné.

Aj v tomto školskom roku, hneď 23. septem‑
bra 2016 v dopoludňajších hodinách navštívili
deti i p. uč. MŠ 89 Archív baníctva v Rudňanoch.
Exkurziu zorganizovala p. uč. A. Novorovská s cie‑
ľom spoznávať tradície obce zážitkovou formou.
V sprievode p. Antona Šaríka deti si pozreli
exponáty železnej rudy ťažiacej sa v Rudňanoch,
maketu šachty Jamy Mier, zachované kroniky,
banské mapy, banské stroje, zástavy, vlajky od‑
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znaky a veľa kníh zachovaných o baníctve. Sme
veľmi radi, že máme možnosť archív navštíviť
a tak priblížiť deťom históriu baníctva v obci.
Podstatné je však, že tu sa deti príjemne cítia, ale
i veľa nového naučia.
Na záver deti p. Šaríkovi poďakovali zhoto‑
veným darčekom a spolu sme si zaspievali pre
nás známe banícke piesne Vstávaj Honzo hore.,
Zahrajme sa na baníkov.
Ďakujeme pánovi Šaríkovi za nové zážitky,
vedomostí, milý prístup a za starostlivosť o archív
baníctva.
Deti a kolektív MŠ Ry-89 – I. Rabinská

■■ Policajné okienko

V období mesiacov júl, august a september
2016 príslušníci Obecnej polície zistili a objasnili
17 priestupkov, z toho 5 priestupkov proti majetku
podľa §-u 50 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov, 2 priestupky proti občian‑
skemu spolunažívaniu §-u 49 ods.1 písm. d záko‑
na č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
6 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 ne‑
skorších predpisov (2 porušenia VZN č. 1/2011
o čistote obce, 2 porušenia VZN č. 3/2013
o podmienkach predaja, podávania a používania
alkoholických nápojov na území obce Rudňany).
Priestupky boli riešené v blokovom konaní.
Dňa 9. 7. 2016 v čase od 19,00 20,30 hod po‑
licajti ObP zabezpečovali bezpečnosť a plynulosť

cestnej premávky počas športového podujatia,
Večerný beh obcou Rudňany.
Dňa 17. 7. 2016 bol príslušníkmi ObP vrátený
majiteľovi nájdený mobilný telefón zn, ACER.
Dňa 18. 7. 2016 bolo oznámená krádež dosiek
a plechov zo stodoly v časti Stupy, po preverení
oznámenia bola vec odovzdaná OO PZ Markušov‑
ce, nakoľko sa v danom prípade jednalo o trestný
čin krádeže vlámaním
Dňa 26. 7. 2016 oznámil S.H, že M.H. mu po
predchádzajúcej hádke rozbil okno na byte v časti
Rochus Ves bola riešená ako priestupok proti
majetku v kompetencii ObP.
Dňa 24. 8. 2016 príslušníci ObP Rudňany
vykonali interaktívnu besedu obyvateľmi časti
Pätorácke s dopravnou tematikou a to hlavne ro‑
dičom a žiakom, ktorí majú nastúpiť do 1.ročníka,
bolo im vysvetlené ako sa majú správať cestou do
školy, ako aj zo školy, a bola im vysvetlená prob‑
lematika tzv. záškoláctva, predovšetkým rodičom
bola vysvetlená skutková podstata prečinu Ohro‑
zovania mravnej výchovy mládeže podľa §-u 211
Trestného zákona
Dňa 30. 8. 2016 bol policajtmi ObP nájdený
bicykel zn. CTM Raptor, ktorý bol odcudzený dňa
17. 8. 2016 v časti Huta pri ŠZŠ. Po spoznaní
majiteľom bol bicykel vrátený.
Dňa 12. 9. 2016 v čase od 08,00 hod do 13,15
hod bola vykonávaná asistencia pracovníkom
deratizačnej služby a to v časti Pätoracke, Rochus
a Zabijanej.
Dňa 14. 9. 2016 bol občanom obce Rudňany
nájdený mobilný telefón zn. Nokia, po zistení
majiteľa bol MT príslušníkmi ObP vrátený.
Mgr. Štefan Súkeník, náčelník ObP

■■ Oznamy
Obecný úrad v Rudňanoch, v spolupráci s Komisiou pre kultúru, školstvo a šport, hľadá
správcu multifunkčného ihriska. Bližšie informácie budú podané predsedom komisie p.
Rastislavom Neuvirthom na telefónnom čísle 0907 249 701
***
Dobrovoľný hasičský zbor v Rudňanoch (DHZ) hľadá členov do svojich radov vo veku
od 18 rokov. Prihlásiť sa môžete písomne na adrese:
						Obecný úrad
						Rudňany 234
						053 23 Rudňany
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SPOMIENKY
Zhasli oči, utíchol hlas, mal rád život
a všetkých nás.
Dňa 02. 08. 2016 sme si pripomenuli
85.nedožité narodeniny môjho
manžela, otca, dedka a pradedka
Alfonza KOŠÍKA, ktorý nás navždy
opustil 11. 10. 2010.
Ani čas nikdy nevymaže a neutíši bolesť tých, ktorí Ťa
milovali a mali radi. Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí ste ho poznali a nezabudli.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Aký je prázdny dom a dvor, keď nie je naša mamička
v ňom. K tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky
na Teba myslíme.
Dňa 2. septembra 2016 uplynulo 12
rokov, čo nás navždy opustila naša
drahá mama, babka, svokra a príbuz‑
ná KATARÍNA ČEKEĽOVÁ.
S láskou spomínajú deti s rodinami.



More lásky si zo sebou vzal, hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam, kde znel tvoj hlas, spomienka na teba
zostáva v nás.
Dňa 23. augusta 2016 uplynulo 45
rokov od smrti nášho drahého manžela
a otca Milana Pillára.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínanú manželka Emília
a dcéry Anna a Eva s rodinami
Horizont 7 / 2016


Čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. Hviezdy Vám prestali už
svietiť, slnečné lúče prestali Vás hriať,
ale tí, ktorí Vás mali radi, nezabúdajú a neprestávajú na Vás spomínať.
Dňa 8. septembra 2016 uplynulo
28 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý otec FRANTIŠEK VANDA
a dňa 1. októbra 2016 uplynie 20
rokov od smrti našej drahej mamy
KATARÍNY VANDOVEJ.
Na Vašu lásku a dobrotu spomínajú
deti s rodinami.
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■■ Spoločenská rubrika
SPOMIENKY
Čas potichučky preteká a hojí rany na srdci, aj keď
bolesť navždy ostane.
Dňa 9. septembra 2016 uplynulo smutných 20 rokov,
čo nás navždy opustil manžel, otec, svokor, dedko
a príbuzný MILOSLAV CVENGROŠ.
S láskou v srdci spomína manželka a deti s rodinami.


Kytice kvetov na Tvoj hrob prinášame a s láskou na
Teba spomíname.
Dňa 21. septembra 2016 sme si
pripomenuli smutné 15. výročie od
smrti nášho drahého otca a starého
otca IMRICHA KOMARU.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi,
venujte mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.


Odišla ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach
žije spomienkami.
Dňa 28. septembra 2016 uplynulo 20 rokov, čo nás
navždy opustila pani JOHANA MARIANČÍKOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú susedky s rodinami.


Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. Sú okamihy, na ktoré
denne spomíname.
Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, zostanú len spomienky a v srdciach veľký žiaľ.
Dňa 29.septembra. 2016 uplynulo smutných 5 rokov,
čo nás navždy opustil drahý manžel, otec, starý otec,
brat, švagor, svokor a príbuzný Štefan Stanislav. Tí,
ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina

Obyvateľstvo obce k 26. 9. 2016
Stav podľa vekových kategórií
Spolu
Muži
Ženy
Spolu
4338/2477 2157/1209 2181/1268
Deti do 18 rokov
1776/1473
889/722
887/751
– z toho do 15 rokov
1543/1292
773/635
770/657
Ostatní obyvatelia
2562/1004 1252/477 1293/514

Narodenie

Mária Horváthová
Matej Horváth
Onur Horváth
Janka Berkyová
Michaela Červeňáková
Zuzana Tulejová
Pavla Žigová
Nikolas Hodnický
Marek Džupin
Emília Tulejová
Barbora Horváthová
Natália Pokutová
Branko Horváth
Ondrej Dunka
Nikolas Horváth
Radovan Horváth
Patrik Horváth
Monika Horváthová
Marianna Horváthová
Tamara Sivačková
Amélia Lajpríková
Samuel Horváth
Lenka Horváthová
Urban Horváth

Blahoželáme
90 rokov
august
Olejníková Mária
Dzimko Štefan
80 rokov
august
Jánošíková Kvetuša
75 rokov
august
Višňovská Amália
70 rokov
august
Strišovská Helena
september
Lukáč Ján
65 rokov
august
Harabinová Mária
september
Tomaško Peter
Jendrek Štefan
60 rokov
august
Cvengrošová Erika
september
Šimo František
Tomášiová Elena
Horváthová Vieroslava


Odišiel si bez rozlúčky, cestou, ktorou ide každý sám.
Nech tichá modlitba letí za tebou. Žil si iba pre nás.
Dňa 15. októbra 2016 sme si pripo‑
menuli 1. výročie od smrti drahého
manžela, otca, dedka a príbuzného
Františka Laciňáka. Ďakujeme za
venovanie tichej spomienky všetkým,
ktorí ste ho poznali a nezabudli.
S úctou smútiaca rodina
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