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Všetky kvety do rúk mamy
Všetky kvety do rúk mamy
vkladám ako drahokamy,
za jej lásku plnú nehy,
za zelené detské brehy,
za rozprávku nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko,
aby si ma pohladilamoja mama, nežná, milá.

P. Štefánik

S májom si vždy spájame lásku, veď ho aj voláme máj – lásky čas. Druhá májová nedeľa však
už tradične patrí našim mamičkám, babičkám,
prababičkám…
Oslavujeme totiž krásny sviatok – Deň matiek. V dnešnej dobe nám ho pripomínajú v médiách, ale aj v letákoch z niektorých obchodných
reťazcov, ktoré ponúkajú kytičky a darčeky pre
mamičky. Preto aj tí, viac zabudliví majú šancu nezabudnúť. Aj keď mama je ten človek, na ktorého
by sme nemali nikdy zabúdať.
Deň matiek je len jeden deň
v roku, ale my máme 365 dní
na to, aby sme pre nás tak
blízkemu človeku ukázali, čo
pre nás znamená, ako nám na
ňom záleží.
Mama je človek, ktorý nás
sprevádza životom od nášho
začiatku. Stojí pri nás v dobrom i v zlom, teší sa z našich
úspechov, trápi sa z našich
starostí. Mama je náš najväčší kritik, ale zároveň náš
najväčší fanúšik a nikto nám

neodpustí toľko, ako ona. Nikto nás tak nezištne
neľúbi aj so všetkými našimi chybami ako mama.
V dnešnej dobe, keď vek odchodu do dôchodku
neustále rastie, deti často nemôžu byť s rodičmi
tak často, ako by si priali, hlavne v období, keď
nás najviac potrebujú a my by sme im mohli vrátiť časť toho, čo do nás s takou láskou vštepovali
celý život. Nezabúdajme im povedať, čo všetko
pre nás znamenajú, akí sú stále pre nás dôležití.
Preto v tento deň skúsme svojim drahým mamám
povedať : Mamička, ľúbim ťa.
A pritom nezáleží, či máme 5, 15, alebo 50
rokov. Mama je a vždy bude pre nás ten najbližší
človek.
Na záver chcem za celú redakciu Horizontu
popriať všetkým mamkám, babkám, prababkám…
všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a lásky v kruhu svojich najbližších.
Ing. Mária Malecová

Informátor OcÚ
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 30. 4. 2018
Uznesenie OcZ 41/43/2018
OcZ schvaľuje Zmluvu o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby,
rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v meste/obci uzavretú medzi Obcou Rudňany,
053 23 Rudňany, 234 v zastúpení Miroslavom Blišťanom, starosta obce a Slovenským futbalovým
zväzom, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava v zastúpení Jánom Kováčikom, prezident Slovenského
futbalového zväzu.
Uznesenie OcZ 42/43/2018
OcZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 02/2018/OcZ
Uznesenie OcZ 43/43/2018
OcZ berie na vedomie Správu o činnosti ObP Rudňany za rok 2017
Uznesenie OcZ 44/43/2018
OcZ berie na vedomie Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Materskej
školy v časti obce Zabíjanec uzavretú medzi Obcou Rudňany, 053 23 Rudňany, 234 v zastúpení Miroslavom Blišťanom, starosta obce a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálská 4,6,8,
816 43 Bratislava v zastúpení Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

■■ Oznam o vyhlásení výberového konania
Obecný úrad Rudňany, 053 23 Rudňany
vyhlasuje výberové konanie na
 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).
Výberové konanie sa uskutoční dňa 14. 6. 2018 o 8.30 hod. v priestoroch zasadačky
obecného úradu na Obecnom úrade Rudňany.
Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.
Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP,
TP alebo obe pozície). Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu
o ktorú má záujem, nebude pozvaný na VK.
Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a
TP- NEOTVÁRAŤ“.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 8. 6. 2018 (rozhodujúcou
pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne
uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Bližšie informácie nájdete: http://www.rudnany.sk/samosprava/uradna-tabula/oznam-o-vyhlaseni-vyberoveho-konania-209.html
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■■ Banícka obec Rudňany

Pod týmto názvom bola autormi uvedenej
publikácie – knihy – „ Banícka obec Rudňany „
21. marca 2018 v Spišskom múzeu prezentovaná.
Podujatia sa zúčastnilo cca 40 účastníkov, tých,
ktorí prejavili záujem o dianie v baníckej obci Rudňany v neďalekej i staršej minulosti. Prezentáciu
viedol jeden z autorov knihy Miroslav Štavik. Obsah svojich príspevkov uvedených v knihe priblížili
autori – Miroslav Blišťan, Cyril Kacvinský a Anton
Šarík. Knihu vydala obec Rudňany. K vydaniu
knihy sme sa rozhodli preto, aby sme oprášili dejiny- dianie v našej obci od stredoveku do súčasného
obdobia. Je treba povedať, že o histórii našej obci
bolo spomínané i v minulosti v celej rade rôznych
dokumentov, napr. :Dejiny baníctva na Slovensku,
Z dejín baníctva v Rudňanoch, Rudnianske rudné
pole, 100 rokov ťažby železných rúd, mesačník
obce Horizont. Vydávané boli noviny: Rudnianske
šachty mieru, Banícke slovo, kroniky Základnej
školy (škôl), kroniky závodu ŽB.
Okrúhle výročia spoločenských organizácií:
Výročia Baníckeho učilišťa, Z kultúrnej histórie Rudnian, celá rada rôznych správ z konferencií,
kde sa píše a hovorí o rudnianskom baníctve
a v tejto súvislosti vždy o našej obci. Veľmi ma
mrzí, že sa nezachovali (asi boli odcudzené) kroniky obce do roku 1989. Do mnohých dokumentov je
možné nahliadnuť i v našom Archíve baníctva. Po
prezentácii knihy v Spišskej Novej Vsi má slušný
ohlas u čitateľov nielen z Rudnian. Knihu je možné dostať na sekretariáte OcÚ v Rudňanoch, pre
občanov obce je zdarma. Ďakujem zastupiteľstvu
OcÚ za finančnú podporu pri vydaní knihy – bez
tejto by to nebolo možné.
Anton Šarík

■■ Kňazské rekolekcie

Dňa 17. 5. 2018 sa vo farnosti Rudňany konali
kňazské rekolekcie. Svätú omšu, ktorá bola o 9:00
vo farskom kostole Sv. Klementa v Rudňanoch celebroval J.E. Mons. Štefan Sečka - spišský diecézny biskup. Hlavnými koncelebrantmi boli Mons.
František Dlugoš – dekan v Levoči, Mgr. Matúš
Perignáth – správca farnosti a Mgr. Matúš Knižacký – kaplán v Levoči, ktorý bol zároveň i kazateľom
kňazských rekolekcií, za účasti takmer osemde-

siatich kňazov. Svätej omše sa zúčastnili veriaci
farnosti, rovnako žiaci s pedagógmi zo Základnej
školy a Spojenej školy v Rudňanoch
V homílií sa okrem iného kazateľ zameral na
jednotu v Cirkvi. Na jej rozdrobenosť, ale i na to,
ako ju máme spoločne vytvárať. Jednotu s Bohom,
Cirkvou, s biskupmi a kňazmi a tiež medzi sebou
navzájom.
Kňazské rekolekcie sú takýmto dôkazom jednoty. Je to stretnutie kňazov so svojím biskupom.
Konajú sa štyrikrát do roka. V našej farnosti to
boli rekolekcie tzv. dolnospišských dekanátov:
Levočského, Spišskonovoveského a Spišskopodhradského. Pracovné stretnutie kňazov sa
uskutočnilo v priestoroch spoločenskej sály OcÚ.
Prosme všetci za milosť Ducha Svätého pre
nášho biskupa, kňazov, diakonov, zasvätené
osoby, laikov i pre celú Cirkev. Aby sa naplnili
slová Pána Ježiša: „Ut omnes unum sint – Aby
boli všetci vo mne.“
Mgr. Ján Szentkereszty

■■ Rudniansky literát
Rudňany – srdce množstva ľudí
Rudňany v žilách nám kolujú,
vtáčiky tu nádherne vyspevujú.
V lese je mnoho krásnych stromov,
nikdy sa mi nechce odtiaľ domov.
Keď tu stromy vyrúbu,
do sŕdc nám jazvy pribudnú.
Kostol nám tu zvonmi vyzváňa,
každý doň rád prichádza.
Keď teplo domov nás zohrieva,
v lese zimná prikrývka stromy pokrýva.
Keď sa deti pred domami hrajú,
radostne na nás pozerajú.
Keď sa príroda rozrastá,
radosť nám do života prirastá.
Les nás vždy počúva,
naše prosby spracúva.
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Prechádzka
Len čo slnce náruč zrána otvára dokorán,
zlaté slzy zlatej gule vylievajú na stráň.
Život zrazu nadýchne sa, získa nový zmysel bytia,
vtedy človek pomyslí si, aké šťastie, zázrak žitia.
Rezkým krokom kráčam vpred, obopnutá horskou
vlahou,
ponad jemné šumy lístia, cítim sviežosť vodných
brehov.
Zavriem oči, hlboký nádych srdce poskočí,
odrazu sa s vďakou dívam, prírode do očí.
Ako vnímam tie jej živly, chcem s ňou splynúť
v jeden dych,
ponad vôňu rastlín ostrú, ktorá sa vznáša nebom
v diaľ,

myšlienky ihneď sa rozostrú, dušu skvári zvláštny
žiaľ.
Aká škoda že sme vnútri, obklopení stenami,
nepúšťame túto krásu, aby prišla za nami.
Všetko dobré tam sa skrýva, v ďalekých pláňach
zelene,
vstaňme od stola, vykročme v ústrety, už viac len
tak neleňme.
Jedna taká prechádzka vylieči veru každý bôľ,
lepšie dívať sa na nebo, ako doma na prázdny stôl.

■■ Z redakčnej pošty

správať, aby bola naša planéta Zem „zdravá“,
prečo je dôležité triediť odpad a šetriť vodou. Keďže
nám všetkým záleží na kráse našej planéty, zapojili sme sa do zbierania odpadkov a nečistôt v okolí
našej materskej školy a v školskej záhrade. Deti sa
čudovali, čo všetko ponachádzali.
Za Svetový deň vody je označovaný 22. marec.
Témou Svetového dňa vody je pre tento rok, Voda
a udržateľný rozvoj“. Je dôležité poukázať ako je
voda prepojená so všetkými oblasťami života berúc
do úvahy to, akú budúcnosť si chceme vytvoriť.
V edukačnej aktivite „Džbán plný vody“ si deti
pozorovaním a ochutnaním vody zistili, že voda je
bez chuti, číra tekutina, ktorá je pre život človeka
veľmi dôležitá
Ľudia potrebujú vodu. Voda je v centre trvalo
udržateľného rozvoja. Vodné zdroje a rozsah
služieb, ktoré poskytujú, podporujú znižovanie

Poďakovanie

Ďakujeme obecnému úradu a zastupiteľstvu
OcÚ za poskytnutie dotácie na výročnú členskú
schôdzu SZZP č. 6 v našej obci. Dotácia bola
použitá na túto akciu, ktorej sa zúčastnilo 120
členov a 12 prizvaných hostí. Za spestrenie výročnej schôdze ďakujeme našej speváckej skupine
Rudňanke a deťom z MŠ č. 89 a 5RPII. Vytvorili
príjemnú atmosféru.
Ján Bodnár

Učme deti vážiť si prírodu

V MŠ 5RP II Rudňany sme si spolu s deťmi
pripomenuli pamätné dni Deň Zeme a Deň vody.
Celý týždeň sa deti oboznamovali ako sa majú
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Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa
každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je
ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa
konali pri oslavách jarnej rovnodennosti 21. marca
a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide
o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci
ľudí na dopady ničenia životného prostredia,
a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach.
V poslednej dobe bola niekoľkokrát vyslovená
myšlienka, že by sviatok bolo lepšie posunúť na
letný slnovrat, pretože by pekné počasie prilákalo
viacej ľudí. Našu Zem sme si výtvarne zobrazili
spoločnou prácou- maľovaním. Našu prácu sme
ukončili spevom piesne naša Zem je guľatá…
Na záver všetkým ľuďom odkazujeme: „Je veľmi dôležité, aby sme mysleli na našu prírodu každý
deň v roku.“
Zuzana Michalková, učiteľka MŠ 5RP II
Rudňany 359

Beseda s lesníkom
chudoby, hospodársky rast a udržateľnosť životného prostredia. Voda v súvislosti s potravinami
a energetickou bezpečnosťou, zdravím ľudí a životným prostredím prispieva k zlepšeniu sociálnej
pohody a k všeobecnému rastu spoločnosti. Voda
ovplyvňuje živobytie miliardám ľudí.

Dňa 20. 4. 2018 zavítal do našej MŠ p. Ing. Tadeáš Topoli. Hneď na úvod deti zaujal svojím
vzhľadom – oblečený do lesníckej uniformy. Po
vzájomnom predstavení deti poučil, že ako sa
doma staráme o svoje bývanie, tak aj o zvieratká
a rastlinky v lese je potrebné, aby sa niekto po-
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staral. Zaujímavou a zážitkovou formou priblížil
deťom svoju prácu – prácu lesníka.
Zameral sa hlavne na formovanie pozitívneho
vzťahu detí k prírode a lesu. Dozvedeli sme sa
mnoho zaujímavosti o tajomstvách prírody a starostlivosti o lesnú zver. Deti boli očarené trofejami
získanými v lese, názornými ukážkami semien
ihličnatých stromov. Okrem iného deti formou
edukačnej aktivity triedili obrázky zvierat i rastlín
podľa miesta ich výskytu - na lúku, pri potoku,
v lese. Deti dostali aj odmenu v podobe obrázkov
za pozorné počúvanie.
Stretnutie s p. lesníkom bolo pre deti veľmi
podnetné a bolo vedené na vysoko profesionálnej
úrovni. I touto cestou sa chceme poďakovať a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Deti a kolektív MŠ Rudňany č. 89, Bc. Adela
Jendreková

Muzikál – kačky – rapotačky

Dňa 24. 04. 2018 navštívil MŠ – Rudňany
č. 89 „MUZIKÁL KRO‑KUS“ z Košíc, aby sa
našim deťom predstavil muzikálovou hrou: KAČ-
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KY – RAPOTAČKY.
V podaní kačky KOKO a káčera ŠANÓN, ich
príbehom odletu do teplých krajín a príletu domov,
deti mali možnosť oboznámiť sa a vnímať spôsob
dnešného žitia ľudí, výdobytky dnešnej modernej
doby, ale i ich kladné a záporné stránky. Poukázali
na zložitý proces globálneho otepľovania, jeho
zásah na našu ZEM, dôležitosť recyklácie odpadu,
starostlivosť o životné prostredie, zdravý životný
štýl, vzájomnú úctu medzi ľuďmi.
Základnou pointou muzikálovej hry bola
i túžba po poznaní iných krajín sveta, dovolenky
v zahraničí, ale na druhej strane i sladký odlet
domov, túžba po domove, pretože ako vraví staré
príslovie: „Všade je dobre, ale doma je najlepšie.“
Predstavenie: „KAČKY – RAPOTAČKY“
upútalo naše deti rytmickým spevom, tancom,
hudbou, ale i možnosťou spolu s hercami si zaspievať, zatancovať, zašantiť.
Zážitkovým učením mali deti možnosť stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana prírody, životného
prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty ZEM.
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Učme sa teda všetci environmentálne cítiť
a žiť v súlade s harmóniu prírody a vzájomne
sa rešpektovať s pocitom záchrany našej krásnej
planéty ZEM.
Deti a kolektív MŠ – RY č. 89, I Rabinská

Návšteva v knižnici

Dňa 14. 05. 2018 deti našej MŠ 5RPII Rudňany navštívili obecnú knižnicu. Cieľom našej
návštevy bolo oboznámenie sa s prevádzkou a pravidlami v knižnici. Utváranie záujmu a pozitívneho
vzťahu detí ku knihám. K získavaniu informácií
a k túžbe čítať. Viesť deti k správnemu a šetrnému
zaobchádzaniu s knihami.
Na začiatku pani knihovníčka deťom dôkladne
vysvetlila, aké druhy knihy poznáme, čo obsahujú,
kto je spisovateľ, či ilustrátor. Deti tieto informácie
už vedeli, lebo pani učiteľky ich dôkladne pripravili. Preto pre deti nebol problém reagovať na otázky
od pani knihovníčky.
Potom pani knihovníčka predstavila deťom
priestory knižnice, spôsob jej prevádzky. Rozprávala deťom o druhoch kníh, o ich rozdelení
a označení podľa farieb. Veľký úspech u detí mali
najmä knihy o zvieratkách. Deti mali možnosť si
knihy aj prezrieť. Pri prezeraní im pomáhali pani
knihovníčka aj pani učiteľky.

Na záver deti od pani knihovníčky dostali sladkú odmenu. Tetu knihovníčku deti odmenili
básničkami a pesničkami.
Deti si odniesli z knižnice pekné zážitky a dúfame, že sa splní náš zámer, aby deti získali ku
knihám lásku a pozitívny vzťah, čím si budú ľahšie
rozvíjať svoju predčitateľskú gramotnosť.
Edita Jendrálová, MŠ 5RPII
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■■ Spoločenská rubrika
Obyvateľstvo obce k 23. 5. 2018
Stav podľa vekových
kategórií
Spolu
Deti do 18 rokov
– z toho do 15 rokov
Ostatní obyvatelia

NARODENIA

Melisa Horváthová
Dušan Horváth
Dominik Žiga
Andrea Horváthová
Eliáš Horváth
Natália Tomková
Elisa Horváthová
Dagmara Dunková
Jana Horváthová
Samuel Hováth

JUBILANTI
90 rokov
Mihok Anton

Spolu

Muži

4516/2636 2255/1292
1855/1558
928/771
1608/1364
811/679
2661/1078 1327/521

Ženy

2261/1344
927/787
797/685
1334/557

80 rokov
Kalafutová Helena
75 rokov
Sivačková Terézia
70 rokov
Szentkeresztyová Mária
Horváthová Justína
65 rokov
Mrovčáková Pavlína
Bodnár Štefan
Krempaská Božena
60 rokov
Kubíková Janka
Cvengroš Juraj

SPOMIENKY

Čas ubieha, zastaviť ho nemožno a na našich drahých
zabudnúť sa nedá.
Už len kytičku kvetov na hrob môžeme dať,
tichú modlitbu odriekať a ľahký odpočinok priať.
S hlbokým žiaľom a so spomienkou v srdci sme si
v mesiaci máj pripomenuli 3 roky, čo nás navždy
opustil náš drahý, otec, starý otec, prastarý otec a
svokor Ján Kapitančík a v mesiaci jún si pripomenieme bolestných 30 rokov, čo od nás odišla milovaná
mamička, babička, prababička svokra a príbuzná
Justina Kapitančíková.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Ivana, Darina,
Iveta a Alena s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá



Už nevidíš slnko ani krásny deň, vo veľkej diaľke snívaš
svoj večný sen.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali,
ale navždy budeš v srdciach nás, čo
sme ťa milovali.
Dňa 23. júna 2018 si pripomenieme
15. výročie, čo nás navždy opustil náš
drahý otec, dedko, pradedko, svokor
a príbuzný Ján Ali.
Ten kto ťa poznal si spomenie, ten kto ťa mal rád,
nikdy nezabudne.
S úctou a láskou spomínajú deti a vnuci s rodinami
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