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Duchovné zamyslenie ...
Jesenné obdobie nám prináša do duše
nostalgiu. Premýšľame o svojom živote,
spomíname na tých, ktorých máme radi, ale aj na
tých, ktorí už nie sú medzi nami. Dušičkové
obdobie je aj pripomienkou toho, že tu nie sme
pánmi, lebo si nemôžeme pridať k životu ani jeden
deň. Toto obdobie je veľmi pekné a krásne, lebo je
plné nádeje na život, ktorý tu na tejto zemi
nekončí, ale je aj nádejou, že tí, ktorí sú ešte v
očistci, budú skrze naše modlitby, prijatí do božej
slávy a spolu s Otcom, ktorý je na nebesiach, už
budú kraľovať večne. Pripravme sa na toto
obdobie najmä duchovne: spoveďou, modlitbou,
svätou omšou, svätým prijímaním, našou obetou.
Veď raz aj my budeme potrebovať modlitbu tých,

ktorých tu zanecháme. Nech sú zelené vence
symbolom víťazstva a nádeje vo večný život, nech
zapálená svieca nie je len zapálenou sviecou, ale
nech je symbolom Ježišovho víťazstva nad
hriechom a večnou smrťou. Pri krste zapaľujeme
sviecu, lebo v človeku je prítomný živý Kristus, na
cintorínoch zapaľujeme sviecu s nádejou, že si
toto svetlo - Ježiša Krista, človek v srdci uchoval a
teraz s ním žije večne. Je krásne pozerať sa na
cintorín večer, lebo mi pripomína mesto živých,
lebo život je všade tam, kde sa svieti a je svetlo.
Prajem požehnaný čas!
Marcel Macala – správca farnosti Rudňany

Poslanci na slovíčko ...
Dnes sme na slovíčko oslovili p. poslankyňu
Bc. Martinu Chovancovú, predsedníčku bytovej,
zdravotnej a sociálnej komisie.
1. Koľko členov má Vaša komisia a kto v nej
pôsobí?
Som predsedom komisie bytovej, sociálnej,
zdravotnej. Jej členmi sú zamestnanci obecného
úradu: Mgr.Katarína Molčanová /referát
exekučný, projektový a správy bytov/, Anna
Stanislavová /referát matriky a prevádzky
zariadení/, Mgr. Jana Janošíková /referát
sociálnych veci a rodiny/, Ján Astaloš /vodič,
koordinátor/. Sú to ľudia s dlhoročnými
skúsenosťami.
2. Čo je náplňou Vašej komisie a ako často máte
stretnutia?
Komisia pri svojej činnosti zameriava svoju
pozornosť na sociálnu pomoc, sociálne služby,
bytové otázky a zdravotníctvo, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou. Komisia má snahu
presadzovať jednoznačne ľudsko-právny rozmer
potrieb občanov v spomínaných oblastiach.
Komisia bytová, sociálna, zdravotná zasadá
jeden krát za mesiac. V situáciách, ktoré si
vyžadujú akútne riešenie, tak aj dvakrát.
3. Koľko máme v súčasnosti nájomných bytov?
Sú nájomníci obecných bytov disciplinovaní?
V súčasnosti máme 185 bytových jednotiek,

i

ktoré sú momentálne obsadené nájomcami.
Disciplinovanosť? Nájomníci bytových jednotiek
neuhrádzajú nájom k určenému dátumu a
vznikajú tak nedoplatky, ktoré sme nútení riešiť
cestou exekučného príkazu.
4. Keďže máte v názve komisia zdravotná,
vysvetlite nám, aká je vaša náplň v tomto
smere?
Žijeme v obci, kde sú nutné zdravotnícke
zariadenia ako je všeobecný lekár, pediater a
stomatológ. Žijú tu ľudia, ktorí sú odkázaní na ich
pomoc. Našou úlohou je vytvoriť vhodné
podmienky na ich prácu.
5. Veľkou oporou škôl sú sociálne pracovníčky.
Je pravda, že projekt, prostredníctvom
ktorého pôsobia, končí?
Projekt, cez ktorý pracujú sociálne
pracovníčky, nekončí. Je veľkou pomocou pre
našu obec, aby táto ich činnosť pokračovala
naďalej.
6. Budova, v ktorej sídlila časť špeciálnej školy,
momentálne zíva prázdnotou. Čo s ňou
plánujete urobiť?
Budova, v ktorej sídlila časť špeciálnej školy
je v štádiu riešenia.
Ďakujem za rozhovor.
Mgr. Lucia Bodzionyová

Informátor OcÚ

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.10.2019
Uznesenie OcZ č. 129/2019
OcZ schvaľuje program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie OcZ č. 130/2019
OcZ schvaľuje do návrhovej komisie Mgr. Mariána Vytykáča, Mgr. Slavomíra Sirka
Uznesenie OcZ č. 131/2019
OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Mareka Duľu, p. Rudolfa Horvátha
Uznesenie OcZ č. 132/2019
OcZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej
školy s. č. 89 za školský rok 2018/2019
Uznesenie OcZ č. 133/2019
OcZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej
školy 5RPII za školský rok 2018/2019
2
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Uznesenie OcZ č. 134/2019
OcZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
školy s. č. 96 za školský rok 2018/2019
Uznesenie OcZ č. 135/2019
OcZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019 podľa § 14 ods. 2 písmena a), b), c)
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
63 540€. Zároveň sa tým upravuje ﬁnančná časť programového rozpočtu obce pre rok 2019.
Uznesenie OcZ č. 136/2019
OcZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Sadzobníku cien
Uznesenie OcZ č. 137/2019
OcZ schvaľuje:
a) založenie obchodnej spoločnosti RUPOD, s.r.o. so sídlom Rudňany 234, 053 23 Rudňany,
b) majetkovú účasť obce Rudňany v obchodnej spoločnosti RUPOD, s.r.o. so sídlom Rudňany 234, 053
23 Rudňany vo výške 49 % zo základného imania vo forme peňažného vkladu 2.450,00 EUR,
c) Bc. Rastislava Neuvirtha, bytom Rudňany 472, 053 23 Rudňany do funkcie konateľa obchodnej
spoločnosti RUPOD, s.r.o. so sídlom Rudňany 234, 053 23,
d) Spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zakladateľmi a spoločníkmi
Obec Rudňany, sídlo: Zapálenica 234, 053 23 Rudňany, IČO: 00329533
Občianske združenie "údržbár" Rudňany, sídlo: Rudňany 234, 053 23 Rudňany, IČO: 52565360.
Uznesenie OcZ č. 138/2019
OcZ schvaľuje zmenu nájomcu bytu č. 21 v bytovom dome súp. č. 80 p. Jaroslava Mikuša
Uznesenie OcZ č. 139/2019
OcZ schvaľuje zmenu Harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiacoch november a
december na 25.11.2019, 16.12.2019

Naši seniori
Dňa 17.10.2019 usporiadala OR-SZZP
Spišská Nová Ves pod vedením pani Ľudmily
Mlynárovej nultý ročník súťaží v speve, prednese
poézie a ukážok tvorivých výrobkov členov
organizácií SZZP pod názvom ,,Tvorivá jeseň".
Za našu organizáciu SZZP č. 6 sa zúčastnili v
speve : Spevácka skupina Rudňanka, v prednese :
pani Marta Prachnárová a krásne výrobky
predvádzali pán Ján Bodnár a pani Anna
Vincentyová. Každý z účastníkov bol odmenený
diplomom a srdcom na podstavci. Celá súťaž sa
niesla vo veľmi príjemnej atmosfére. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali za krásny
priebeh tejto akcie a dúfame, že sa stretneme o rok
znova.
19.10.2019 naša organizácia usporiadala
zájazd do Poľska - Nového Targu na dušičkové
nákupy.
Anna Offeritzová
Horizont 9 / 2019
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Z našich škôl
Materská škola, Zimné
„Vstávaj Honzo hore, na baňu klopajú ...“
Tradície citátu piesne sú spojené s minulosťou
obce, ale i napriek útlmu baníctva zachovali sa pre
generáciu detí i občanov našej obce. V súvislosti s
plnením úloh výchovno-vzdelávacej práce
snažíme sa našim deťom vštepovať poznatky o
bohatej histórii a tradíciach našej obce tak, aby si
ich dokázali udržať, zachovať a ďalej rozvíjať pre
budúce pokolenie.
Dňa: 08.10.2019 sa deti MŠ Zimné č. 89
Rudňany zúčastnili exkurzie v Archíve
rudnianskeho baníctva. Deti a pedagogických
zamestnancov privítal správca archívu pán Anton
Šarík a pútavou formou priblížil deťom históriu
baníctva, ťažkú a nebezpečnú prácu baníkov pri
ťažbe železných rúd. Deti mali možnosť
oboznámiť sa s rôznymi pracovnými nástrojmi,
ochrannými prilbami, baníckou uniformou,
symbolmi baníckeho cechu, fotograﬁami ,
kronikou a inými artefaktami. Mali možnosť
pozrieť si i poťažkať niektoré druhy rúd i s
obsahom striebra a zlata. Prechádzali
pomyselným banským komínom a banskou
chodbou, najviac ich však upútala maketa ťažnej
veže. V závere prehliadky chcel byť každý
baníkom. Prezentovali sa tak piesňou,
poďakovaním a samozrejme baníckym
pozdravom „Zdar Boh“.

Srdečne ďakujeme za ústretovosť, pekný
výklad a sprevádzanie archívom pánovi A.
Šaríkovi. Jeho záslužná činnosť vedie k
zachovávaniu kultúrneho dedičstva obce.
Deti a ped. zamestnanci MŠ Zimné č. 89
Nováková Zlatica
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Dajme spolu gól
Od začiatku septembra sme sa s našimi
najmenšími škôlkarmi zapojili do projektu
Slovenského futbalového zväzu „DAJME
SPOLU GÓL“.
Projekt realizujeme raz týždenne v spolupráci
s trénerom Dávidom Farkašovským.
Zameriavame sa hlavne na rozvoj pohybových
schopností detí (koordinácia, rýchlosť....) a
samozrejme na vytvorenie pozitívneho vzťahu
detí k športu a k pohybu ako takému. Veľmi nás
teší radosť, ktorú možno vidieť u detí práve počas
realizovania hodiny. Tomuto projektu sa budeme
venovať počas celého školského roka. Na záver
zorganizujeme výstup z projektu a v spolupráci s
rodičmi, deti ukážu čo všetko sa počas roka
naučili.

Mgr. Dávid Farkašovský
Materská škola 5RPII
Európsky týždeň športu
V októbri sme v našej škole zažili explóziu
aktivít. Začali sme už v mesiaci september, kedy
sme sa znovu zapojili do projektu „Európsky
týždeň športu“, kde sme deti nabádali k
zvýšenému pohybu. Deti súťažili pred školou v
rôznych disciplínach . No aj v telocvični ZŠ
Rudňany ich čakalo malé prekvapenie o ktoré sa
postarala Mgr. Ľudmila Kučmová. Okrem
prekážkovej dráhy v telocvični, ktorej náročnosť
bola prispôsobená našim deťom a športovým
aktivitám mohli zažiť krásne športové dopoludnie
v areály telocvične Základnej školy Rudňany.
„Šport vnáša ľuďom do života systematickosť,
kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu si
nielen zlepšujú zdravie, ale zároveň sa učia, že po
poctivej práci sa dostavia výsledky."
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11. október Svetový deň obezity
Všetky deti boli vyzvané našou pani
kuchárkou k tomu, aby si pripravili zo zeleniny
zdravú desiatu. Zeleninový šalát z kapusty a
mrkvy všetkým deťom chutil a pani učiteľky ich
pochválili, že to zvládli výborne. Tak sme si
pripomenuli Svetový deň boja proti obezite.
15. október Svetový deň umývania rúk
Každoročne si 15. októbra pripomíname
Svetový deň umývania rúk. Pravidelný návyk ich
dôkladného umývania treba budovať už v ranom
detstve. Je to najjednoduchší spôsob, ako sa dá
predísť šíreniu veľkej časti infekčných chorôb.
Pravidelne k nám do školy chodí pracovníčka
Zdravých regiónov pani Kveta Berkyová. Tá s
deťmi precvičuje správnu techniku umývania rúk
a diskutuje na tému hygiena v slovenskom i
rómskom jazyku.
24. 10. Medzinárodný deň školských knižníc
Pri príležitosti tohto sviatku sme navštívili
Spišskú knižnicu.. Pani knihovníčka deťom
predstavila široký repertoár detských časopisov a
rozprávkových kníh, ktoré sa v knižnici
nachádzajú. Dozvedeli sa, ktoré knihy sú pre deti,
aké sú základné hygienické návyky pri čítaní a ako
správne listovať. Potom si prezreli knižnice a
internetovú čitáreň.

Zároveň sa deti v Múzeu Spiša zúčastnili
výstavy „Od babičky na boľačky“
a
„Mláďatá“. Poznávanie liečivých rastlín deťom
spríjemnila nielen vôňa bylín, ale aj ľudová
atmosféra. V druhej expozícii deti pozorovali
lesné zvieratá a ich mláďatá.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým
zainteresovaným osobám, či už pani knihovníčke,
pracovníčke Zdravých regiónov, sprievodkyniam
Múzea či učiteľom v ZŠ za milý, pútavý výklad,
vynaloženú námahu a obetavý prístup a
trpezlivosť k našim deťom.
učiteľky MŠ 5RP II Rudňany
Exkurzia v Archíve rudnianskeho baníctva
Dňa 21.10.2019 sa aj deti MŠ 5.RPII Rudňany
zúčastnili exkurzie v Archíve rudnianskeho
baníctva. Už po ceste do archívu si prezreli štôlňu
Krížová. V závere prehliadky sa deti aj pani
učiteľky poďakovali pánovi Šaríkovi za jeho
pekný výklad a sprevádzanie archívom, rozlúčili
zápisom do kroniky a prednesom básne: “Naša
škôlka maličká, je z Rudnian banícka”.

Deň jablka v MŠ 5RPII Rudňany
Deň jablka je oslava a zdôrazňovanie
bohatstva odrôd tohto ovocia. Podstatná
myšlienka tohto ovocia spočíva v tom, aby človek
nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol
fyzickej, kultúrnej a genetickej pestrosti. Jablko
sa na Slovensku stalo symbolom boja proti
rakovine a inšpiráciou zdravého životného štýlu.
Jablko je sladké, šťavnaté, voňavé a zdravé.
Jablko je vitamínový poklad. Čím viac jabĺk, tým
menej chorôb. Každý deň zjedz jedno jablko pre
svoje zdravie!
Dňa 22.10.2019 sme si aj v našej MŠ 5RPII
Rudňany pripomenuli aké sú jabĺčka zdravé. Celé
dopoludnie prebiehali v triedach tvorivé aktivity
na tému “Jabĺčko”. Každá trieda si zhotovila
rôznymi výtvarnými technikami jedno veľké
jablko a taktiež jablkové čelenky. Po aktivitách sa
všetky deti stretli na chodbe, kde zhotovené
jabĺčko uložili na strom, spoločne si zaspievali
veselé piesne a zarecitovali básničky o jabĺčku.
Nechýbali ani zaujímavosti o jablku, ktoré
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rozšírili vedomosti detí o tomto ovocí.
Na záver si každý pochutnal na sladkom a
šťavnatom jabĺčku.

Edita Jendrálová, MŠ 5RPII Rudňany
Základná škola
Október žiakom našej základnej školy
poskytol veľmi veľa zaujímavých športových,
informačných či literárnych aktivít:
- 2. 10. 2019 sa v Chrasti nad Hornádom
uskutočnil športovo-vedomostný pretek s účasťou
15 základných škôl. Chlapci - Alex Šmelko,
Marek Mrovčák, Matúš Kuchta sa umiestnili na
10.mieste a dievčatá - Viktória Hudecová, Sára
Combová, Daniela Kucajová na 5.mieste.
- na Okresných majstrovstvách žiakov ZŠ v
stolnom tenise na ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha dňa
9.10.2019 skončili Matias Neuvirth, Tomáš Mód
a Nikolas Neuvirth vo svojej skupine na 3. mieste.

- dňa 16.10.2019 sa žiaci 9.A triedy zúčastnili
európskeho týždňa programovania CODE
WEEK, ktoré sa uskutočnilo na Gymnáziu Janka
Francisciho-Rimavského v Levoči. Žiaci dokázali
zostrojiť robota a oživiť jeho pohyby pomocou
programovacieho jazyka.
6

- 17. 10. 2019 sa podarilo získať 2. miesto v
Okresných majstrovstvách v malom futbale
žiakov ZŠ na ZŠ Komenského v SNV Nikolasovi
Neuvirthovi, Jánovi Horváthovi, Marekovi
Borákovi, Petrovi Dunkovi, Lukášovi
Horváthovi, Šimonovi Horváthovi, Ivanovi
Horváthovi, Ladislavovi Horváthovi a
MarekoviDunkovi.

17. 10. 2019 občianske
združenie Paľikerav
pripravilo v priestoroch
nahrávacieho štúdia RTVS
v Košiciach krajskú súťaž
v prednese v slovenskom a
rómskom jazyku Rómovia recitujú. Žiačka
Rozália Horváthová
obsadila 1. miesto. V
decembri ju čaká účasť na
celoslovenskom kole v Bratislave.
- 21. 10. 2019 sa na ZŠ Komenského v
Smižanoch uskutočnili Okresné majstrovstvá vo
ﬂorbale žiakov ZŠ. Ivan Horváth,Ladislav
Horváth,Lukáš Horváth,Tomáš Mód, Ladislav
Borák, Ladislav Horváth, Stanislav Horváth a
Radoslav Zalibera obsadili v svojej skupine 3.
miesto.
- 21. 10. 2019 si Svetový deň umývania rúk na
našej škole pripomenuli žiaci 0. C a 0. E vďaka
ACEC a Lucii Katreničovej, ktorú doprevádzali
Darina Pačanová a Helena Dunková.
- 22. 10. 2019 sa žiaci 6., 7., 8., a 9. ročníka
zúčastnili besedy s členkou OZ Mladí ľudia a
život na tému Násilie a šikana.
- 24. 10. 2019 sa 24 žiakov našej školy
zúčastnilo nezabudnuteľného zápasu na trávniku
bratislavského Tehelného poľa, kde si sily zmerali
SK SLOVAN BA a WOLVERHAMPTON
WANDERERS FC.
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Uvedieme aspoň niektoré aktivity, ktoré sme
zrealizovali :

- 25. 10. 2019 sa so žiakmi 8. a 9. ročníka na
tému šikanovanie a trestnoprávna zodpovednosť
rozprával príslušník policajného zboru kpt. Lang
- žiaci našej školy tiež naplno využívali
slnečné počasie babieho leta. Zapojili sa do in-line
korčuľovania na školskom dvore, ale aj do
cyklotúr v blízkom okolí našej obce pod vedením
p.uč.Kučmovej a p.uč. Karabina.
- posledný deň pred jesennými prázdninami
boli prváčikovia oﬁciálne prijatí medzi žiakov
našej školy. Imatrikulácie pripravili žiaci 9.A
triedy s triednou učiteľkou.
L.Bodzionyová,T. Hozzová, K. Duľová
Spojená škola
V októbri sa naša škola zapojila do súťažnovzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, ktorej
cieľom je „podporovať spoluprácu a aktívnu
účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o
potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako
súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín
pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a
ochranu životného prostredia.“ V týždni od
pondelka 14.10 do piatku 18.10.2019 sme
zorganizovali mnoho aktivít k vyhláseným
denným témam, ktorých bolo celkovo 10. Každý
učiteľ spracoval dané témy so žiakmi podľa
svojho a kreativite sa medze nekládli. Vďaka
pedagógom prežili deti netradičný týždeň plný
zaujímavých aktivít, v ktorých sa hravou formou
naučili ako a čo raňajkovať, prečo máme jesť
zeleninku, zažili mliečny deň na Deň mlieka,
pochopili aký dôležitý je správny pitný režim, v
kuchynke navarili chutné pokrmy zo zeleniny,
mäsa, naučili sa čo to o cukroch, tukoch, soli a čo
môže spôsobiť ich nadmerná konzumácia a v
neposlednom rade o tom, aký dôležitý je pohyb
pre naše zdravie. Škoda že natočené videá a
zážitky sa nedajú preniesť na papier, ale aspoň
fotograﬁe nám pripomenú jednotlivé aktivity,
ktoré sme s deťmi uskutočnili.

Vyrábali sme obrázky zo soli
Urobili sme si „ Papkáča“, aby sme videli čo sa
stane, keď budeme jesť veľa cukru, tuku, soli a
nahrali sme o tom aj video.
- Na každú dennú aktivitu, sme na školskom
ihrisku napísali nadpis , tento vytvorili žiaci
kriedami, ale niektoré vytvorili z textilu, učebníc,
ba aj svojimi telami.

- Pripravili sme si zdravé taniere: naozajstné,
aj z plastelíny, krepového papiera, urobili
výstavku ovocia a zeleniny.
- Vyrobili sme krásne výrobky na Deň mlieka z
obalov, krabičiek na mlieko, jogurtov a ďaľších
odpadových materiálov
- Vyrobili sme si vlastné cestoviny a veľa, veľa
ďalších zaujímavých vecí.
Treba povedať, že všetkým učiteľom, ale aj
žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže patrí veľké
ďakujem za ich tvorivosť a ochotu urobiť niečo
navyše. Najaktívnejšou triedou pri realizácii
denných aktivít sa stala 2.B trieda p. učiteľky Mgr.
Bakošovej.
- dňa 22.10.2019 sa uskutočnila súťaž v
skladaní puzzle pre žiakov 4.A a 5.B triedy, ktorej
sa zúčastnilo 14 žiakov
- dňa 25. októbra sme si pripomenuli svetový
deň prevencie týrania a zneužívania detí. Práve
táto téma bola náplňou prednášky s Kpt. Langom
z policajného zboru Spišská Nová Ves pre žiakov
8.-9. ročníkov, ktorú zorganizovala p. Kamencová
ako koordinátorka drogovej prevencie.
Spracovala: M. Malecová
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Rozhovor ... Rozhovor ...
Tentokrát sme sa s našimi otázkami obrátili na
členky našej speváckej skupiny Rudnianka, ktoré
sme navštívili v čase po ich skúške, zhodou
okolností práve, keď vypli elektrický prúd.
Ich prijatie bolo veľmi srdečné a ochotne nám
dali na všetko odpovede, predovšetkým vedúca
súboru p. Marta Šaríková nám porozprávala od
ich začiatkov až po súčasnosť.

Kedy vznikla Rudnianka? Kto bol jej
zakladateľom?
Vznikli sme na podnet bývalého starostu p.
Miroslava Blišťana. Oslovil nás na „Úcte k
starším“, bolo to v októbri roku 2008. Vytvorila sa
skupina s Vladkom Sertelom a odvtedy
účinkujeme. Bolo nás 12, meno nám dala Hanka
Nikolaidesová a šéfkou bola Agneska Čechová.
Kto je v súčasnosti vedúcim súboru a ako často
mávate skúšky?
Tak ako som hovorila, do roku 2012 bola
vedúcou Agneska Čechová, po nej som to zobrala
ja – Marta Šaríková. Stretávame sa 1x týždenne v
pondelok a v repertoári máme okolo 150 piesní.

Odkiaľ beriete piesne, sú to piesne ľudové, alebo
vymýšľate texty aj sami?
Keď sme začínali, boli to skôr banícke piesne,
ľudovky a z každého rožku trošku. Hanka
Nikolaidesová nám zložila aj našu úvodnú
pesničku Rudnianka prišla a otextovala aj
niektoré ďalšie piesne. Piesne vyberáme aj podľa
toho, kde vystupujeme a na akú príležitosť.
8

Aké úspechy má na svojom konte Rudnianka?
Väčšinou sme chodili s Baníckym cechom na
každoročné stretnutie banských miest a obcí a tam
sme sa aj zapájali do súťaže. V Pezinku sme
vyhrali 1. miesto, získali sme zlatú karbitku. A
získali sme veľa, veľa ďalších ocenení. Napríklad
v Prakovciach – Slovanská pieseň, 2x sme mali
zlaté pásmo a 1x strieborné pásmo.

Čo považujete za svoj najväčší úspech?
Každý diplom aj každý pohár je úspech.
Najviac si vážime naše prvé ocenenie, ktoré sme
získali v Pezinku. My sme prišli, nastúpili,
odspievali ... a vyhrali sme prvé miesto. A ďalší
veľký úspech v Michalovciach - Srdce ako dar,
tam sme získali Laureáta.
Máte nejaké túžby, ciele ktoré by ste chceli
dosiahnuť?
Našou túžbou bolo vydať CD, už sa to aj
rozbehlo, ale niekde to stagnuje, nevieme či z toho
niečo bude. Bola by to taká pamiatka pre nás,
nevieme dokedy budeme v tomto zložení,
niektoré členky nás už navždy opustili.
Veľmi pekne chceme všetkým členom
Rudnianky poďakovať za neopísateľnú atmosféru
pri sviečkach , kde z každej ich vety sršala láska k
tomu čo robia a kde banícke piesne striedali
ľudovky. Veľká škoda, že tá atmosféra a tie krásne
melódie nemôžeme preniesť na stránky
Horizontu. Držíme palce Rudnianka, aby Vám to
ešte dlho tak pekne spievalo a aby ste aj naďalej
široko-ďaleko šírili dobré meno našej obce.
členky Redakčnej Rady
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Zo športu
Výsledkový servis mužstiev OŠK:
A-mužstvo
15 gólov
05.10.2019 Slávia TU Košice – OŠK Rudňany 4:0 U19-dorast
12.10.2019 OŠK Rudňany – MFK SPARTAK 07.09.2019 OŠK Rudňany–TJ Spartak Bystrany 6:2
Medzev 1:3
Góly: Temňuk, Barčák, Dudjak, Vincenty, Pavlík,
Góly: Bdžoch
Horváth
20.10.2019 OŠK Pavlovce n/ Uhom – OŠK 19.10.2019 FK Olcnava – OŠK Rudňany 0:7
Rudňany 1:2
Góly: 3x Temňuk, 2x Dudjak, Pavlík, Barčák
Góly: Rychnavský, Sirko
Tabuľka U19-dorast:
Tabuľa A-mužstvo:
1 TJ Baník Poráč 8 7 0 167:11 21
1 Slávia TU Košice 14 13 1 0 61:5 40
2
OŠK Rudňany 8 7 0 1 48:11 21
2 OŠK Rudňany 14 10 2 2 36:20 32
3
TJ
Spartak Bystrany 8 5 1 2 31:17 16
3 MFK Spartak Medzev 14 10 1 3 42:21 31
4
TJ
Sokol
Chrasť nad Hor. 8 5 0 3 34:27 15
4 FK Čaňa 14 10 1 3 36:17 31
5
TJ
Štart
Hrabušice
9 5 0 4 29:36 15
5 FK Kechnec 14 9 2 3 42:16 29
6
OŠK
Teplička
8
4
1
3
28:20 13
6 MFK Ťahanovce 14 7 2 5 36:38 23
7
TJ
Družstevník
Odorín
8 3 0 5 35:36 9
7 ŠK Strážske 14 7 2 5 31:34 23
8
FK
Olcnava
8
3
0
5
30:38
9
8 1. ŠK TATRAN Sp. Vlachy 14 6 3 5 22:24 21
9
OFK
Matejovce
nad
Hor.
8 1 0 7 12:32 3
9 TJ Družstevník Cejkov 14 6 0 8 27:40 18
10
ŠK
Breznovica
Letanovce(odstúpené)
0 0 0 0 0:0 0
10 FK Geča 73 14 5 1 8 23:29 16
11
OŠK
Slovinky
9
0
0
9
7:93
0
11 OŠK Pavlovce nad Uhom 14 4 2 8 24:28 14
Najlepší strelec U19 – Danilo Temňuk – 11
12 AFK Topoľany 14 4 1 9 23:44 13
gólov
13 MFK Sobrance 14 2 3 9 24:35 9
U15-žiaci
14 TJ Slavoj Kr. Chlmec 14 3 0 11 15:35 9
04.10.2019 OŠK Rudňany – TJ SŠM Bystrany 0:1
15 FK TATRA Sokoľany 14 2 1 11 19:41 7
12.10.2019 ŠK Breznovica Letanovce – OŠK
16 MFK Veľké Kapušany 14 1 4 9 8:42 7
Najlepší strelec A-mužstva – Tomáš BDŽOCH, Rudňany 2:2
Góly: Neuvirth, Mód
Samuel LIPTÁK – 9 gólov
19.10.2019 OŠK Rudňany – TJ Spišské
B-mužstvo
Tomášovce 12:0
06.10.2019 OŠK Rudňany – FK 56 Iliašovce 2:0
Góly: 5x Fabiny Branko, 3x Borák Marek, 2x
Góly: Steiner Patrik, Stanislav Erik
Dobranský, Mód, Mikuš
12.10.2019 OŠK Slovinky - OŠK Rudňany 0:2
Tabuľka U15-žiaci
Góly: Stanislav Erik, Hozza
20.10.2019 OŠK Rudňany – TJ Spišské 1 TJ SŠM Bystrany 12 11 1 0 94:5 34
2 FK Spišská Nová Ves B 11 9 0 2 77:29 27
Tomášovce 3:2
3 OŠK Rudňany 11 8 1 2 78:12 25
Góly: Stanislav Erik, Findura, Steiner Marek
4 FK Olcnava 11 7 1 3 53:24 22
Tabuľka B-mužstvo
5 TJ Štart Hrabušice 11 7 1 3 51:27 22
1 OŠK Rudňany 12 10 0 2 34:16 30
6 TJ Družstevník Odorín 11 5 1 5 35:30 16
2 TJ Baník Poráč 11 8 1 2 32:13 25
7 ŠK Breznovica Letanovce 11 5 1 5 33:36 16
3 OKŠ Spišský Hrušov 12 7 1 4 35:24 22
8 Slovan FO Markušovce 11 4 1 6 44:50 13
4 OŠK Hnilčík 11 6 2 3 44:16 20
9 OTJ Jamník 11 4 1 6 32:52 13
5 FK 56 Iliašovce 11 5 3 3 17:24 18
10 OŠK Slovinky 11 4 0 7 44:33 12
6 MFK Gelnica 12 5 1 6 26:24 16
11 OŠK Teplička 11 2 3 6 31:30 9
7 TJ Spišské Tomášovce 12 4 3 5 27:28 15
12 TJ Spišské Tomášovce 11 0 1 10 10:63 1
8 OŠK Slovinky 12 1 1 10 17:49 4
13 FK 56 Iliašovce 11 0 0 11 2:193 0
9 OFK Jaklovce(odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0
Najlepší strelec U15 – Tomáš MÓD – 20 gólov
10 OFK Matejovce nad Hor. 11 0 0 11 8:46 0
P. Mrovčák
Najlepší strelec B-mužstva – Erik STANISLAV Horizont 9 / 2019
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Cetka Il ka
„Být stále mlád, to bych si přál, být stále mlád...“
Prave nam, ľudze dobre, skončil mešac oktober, ftery je, jak sce už v minulym čisle našeho
Horizontu čitali, mešacom ucty ku staršim ľudzom. O tej ucce ku staršim by še dalo bars veľo a dluho
rečovac, ale skušenosci ma každy z nas staršich svojo. Ja z mojich skušenoscoch možem hvarec, že čím
starší človek, tým menej ma úcty k ľudzom starším od neho. Aj ked na tych našich mladych
puberťakoch nadavame, že vystrajaju, že še neznaju hovac slušne, ešči jaku taku uctu voči staršim maju,
no horši je to už s totyma, od fterych by sce čekali, že su rozumne dospele ľudze. Cez ceple letne noci
mladeš samozrejme že je vo svojim živle, že vystraja to, co ju prave napadne. Jednu taku noc som še
zobudzila na krik a rehot vonkaj. Ked som kukla cez oblok, po parkovisku še vožili našo puberťaci v
modrym kontajneru na papir, bo bul prazdny, prave vysypany, trebalo ho využic. Otvorlila som oblok a
slušnym kľudnym hlasom / šak s krikom nič nezmožece, lem ich vyprovokujece/ som še ich opytala:“
No mladeš odejdzece sami, abo mam volac policiu?“ V ten moment še šicke brali het, ešči aj toten z
kontajnera, co ho vožili, vyskočil jak struna a kračal za nima. Bes slova. Tak prekvapena jak oni, som
bula aj ja, bo som čekala všelijake poznamky a nič. O paru tyžne neskorši sebe zaš partia mladých, no
neznam či vobec našich rudňanskych mladych, pristavila pod oblokom auta, šicke vystupili a vešelo
debatovali. No ked už bulo pol jedenástej, zaš som otvorila oblok a opytala še ich, či znaju, že keľo je
hodzin, že uš je nočny kľud. Jeden slušny mlady hlapec še veľmi slušne ospravedlnil, že si to nevšimli,
žeby sme im to prebačili, že už idu het. Našedli do motoroch a odešli. A ja som zaš bula v šoku. Teho
roku na jar to už tak veru nebulo. V jednu nedzeľu rano pristavila na parkovisku partia s dvoma
motorami , vystupili a začali še vešelo bavic, zrejme pokračovali v tym, co robili calu noc v dajakym
podniku, na dajakej zabave. Ked sme im hvareli, že je pol piatej rano a nočny kľud, ich odpovec bula „no
a co, šak je nedzeľa.“ A vtedy še vam už aj rozum zastavi nad tym jak te ľudze rozmyšľaju. Myšlim sebe,
že pre večšinu ľudzi bez ohľadu na vek, je nedzeľa dzeň, kedy sebe možu dlukši pospac, ked caly tydzeň
stavaju skoro rano do roboty. No pre nich je nedzeľa rano asi jediny dzeň v tyžňu, kedy rano nešpia a
cahaju nočnu šichtu, inakši asi caly tydzeň vyspavaju do dzešatej a aj dlukši. No mušim hvarec, že toto
už nebuli puberťaci, ale dospele hlopy, u fterych by sce už čekali aj rozumne zmyšľane, ale asi bulo
pritopene v alkohole. No a „najvekšu“ uctu k staršim vam prejavia u doktoroch. Ked mušice isc rano
pred piatu postavic še po vytlačene časenky, abo ked vam treba prednostne vyšetrene na stanovene
diagnozy, co vam vlastne je, a vy „nespadace“ do kategorii ftere su označene jak prednostne, bez
časenky. A ked še vašo dzeci pytaju, jak by vas doktor mohol zobrac skorej a odpovec šestričky /asi
štyricatničky, od fterej už čekace dajake životne skušenosti a rozumny pohľad na život/ je : „ No veď
koľko má rokov?“ a vy poviece vecej jak 80 a ona pokračuje „ no čo chcece? Čakajte ako každý druhý,
kde sa tlačíte na prednostné vyšetrenie?“ a vy „medzi riadkami“ čitace, co uš tu s takym starcom scece,
čekajce na termin, doftedy možno aj zomre a nebudze nas tu zaťažovac. Ftedy še presvečice o tym, jak a
do kedy sebe naša spoločnosc važi starych ľudzi. Stare ľudze su nam dobre lem doftedy, kym važne
neohoreju, kym su sebestačne, nepotrebuju žadnu pomoc a možeme še pred europsku uniu prezentovac,
že ich mame a jak še o nich dobre starame. Ale ked ju začňu potrebovac, tak nastane problem. Na
oddelenie dlhodobo chorých še treba objednac dopredu a čekac, do „domova dôchodcov“ treba dac
žiadosc a čekac aj paru roky. No a ked nahodou vy a vaša rodzina mace na to, žeby sce išli do
súkromného starobinca, ta še vam ľehko može stac, že vas tam za drahe peňeži budze ošetrovac doktor –
kuchar a šestrička – upratovačka, jak temu bulo v domove IRIS v Bratislave a štatne kontroly povedzia,
že pri ich kontrole bulo šicko v poradku. A ešči je tu taka pomoc, na fteru še daju využic eurofondy. Bars
še mi pači reklama, dze jedna asi kuharka rečuje o tym, že už ani nedufala, že še vraci do roboty, bo ma
horu matku, o fteru še treba starac. Ale vďaka eurofondom jej ku horej matke zabezpečili opatrovateľku
a ona še mohla do roboty vracic. Ja by som hvarela, že do tej reklamy mali dac ne kuharku, ale našu
opatrovateľku, co hodzi opatrovac /karmic a prebaľovac/ ľudzi do Rakuska abo Nemecka a ku jej
rodičom doma ma cez eurofondy opatrovateľku, to je asi vekša pravda. Bo tak to v našej spoločnosci
funguje. Za 24 -hodzinovu opateru o stareho človeka vam daju taky šmiešny opatrovateľsky prispevok,
že z neho nemožece vyžic a mušice svojich rodičoch nehac na cudzich ľudzi. Teraz 1. oktobra zomrel
„náš zlatý slávik“ Karel Gott. Mal jednu pesničku fteru tu mušim spomnuc a to: „Být stále mlád, to bych
si přál, být stále mlád...“ Ja by som lem dodala, že ne kvôli “pôžitkom“ mladosci, ale kvôli postoju calej
našej spoločnosci ku starým a vo väčšine aj horym ľudzom....
Cetka Iľka
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Policajné okienko
V mesiaci október príslušníci Obecnej polície zistili a objasnili 12 priestupkov, z toho 1
priestupok proti majetku podľa §-u 50 ods.1 zákona č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
3 priestupky na úseku podnikania podľa §-u 24 ods.1 zákona č.372/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov (nedovolený predaj) porušením VZN č.3/2011, 2 priestupky proti verejnému poriadku
podľa §-u 47, zákona č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 1 priestupok proti občianskemu
spolunažívaniu podľa §-u 49 zákona č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, a 5 priestupkov
proti verejnému poriadku podľa §-u 48, zákona č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (3
porušenia VZN č.3/2019 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 príp. napomenutím.
-Dňa 3.10.2019 bol odchytený túlavý agresívny pes bielej farby stredného vzrastu nezistenej
rasy v časti Zimné a prevezený do útulku ,, Šťastný psík,, v obci Matejovce nad Hornádom.
-Dňa 9.10.2019 v čase od 11,00 hod do 13,30 hod hliadka zabezpečovala bezpečnosť a
plynulosť cestnej premávky na št. ceste č.3244 počas dokumentácie dopravnej nehody a následne
zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky počas naloženia vozidla na odťahovú
službu v neprehľadnom úseku.
-Dňa 14.10.2019 bol zistený priestupok proti verejnému poriadku podľa §-u 46 a 47 zákona
č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorého sa dopustil J.F, tým, že pod vplyvom
alkoholických nápojov ležal na Námestí baníkov. Priestupok riešený v kompetencii ObP.
-Dňa 14.10.2019 bol zistený priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa §-u 49
zákona č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorého sa dopustil M.H, tým, že pod
vplyvom alkoholických nápojov fyzicky napadol D.L a I.CH. Vec prevzalo OO PZ Markušovce.
-Dňa 14.10.2019vo večerných hodinách bol zistený priestupok proti majetku podľa §-u 50
zákona č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorého sa dopustil G.Č, tým, hádzaním
kameňov poškodzoval oplotenie v časti Stupy. Priestupok riešený v kompetencii ObP.
-V dňoch 18.10.2019 až 22.107.2019 hliadka ObP vykonávala zvýšený dohľad nad verejným
poriadkom v obci, ako aj v okolí Slovenskej pošty počas poberania dávok sociálneho
zabezpečenia.
-Dňa 22.10.2019 o 20.45 hod bolo telefonicky oznámené, že z bytu M.H v obytnom dome
č.245 vychádza veľký hluk. Po príchode na miesto hliadka ObP zjednala nápravu.
-Dňa 23.10.2019 o 15,00 hod bol poskytnutý servis občanovi D.L, ktorý v etalizovanom stave
ležal pred budovou Obecného úradu.
-Dňa 25.10.2019 o 19,30 hod telefonicky oznámil I.S, že J.H sa mu vyhrážal zabitím. Vec
riešená hliadkou ObP na mieste. Oznamovateľ bol poučený a možnosti podať oznámenie na OOPZ
Markušovce.
-Dňa 29.10.2019 o 17,30 hod telefonicky oznámil personál pohostinstva Čajka, že v
pohostinstve na zemi leží opitá osoba. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o I.D, ktorý bol následne
hliadkou ObP z pohostinstva vyvedený.
-Dňa 30.10.2019 bola hliadkou ObP poskytnutá asistencia pracovníkom Ministerstva vnútra
SR sekcie Europrojekty počas kontroly stojísk s kontajnermi v rómskych osadách.
-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
vozidlom. Väčšina ľudí hlavne starších nosí tmavé oblečenie, ktoré zhoršuje viditeľnosť chodcov
najmä v noci. Chodci sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky. Ignorovanie tohto pravidla
môže znamenať pokutu do výšky 50 eur. V tejto súvislosti ObP žiada občanov prechádzajúcich v
časti Huta pri Základnej škole, aby v plnej miere využívali chodník z dôvodu vlastnej bezpečnosti.
Náčelník OcP
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Kam za kultúrou?
-15.11.2019 – 18:30 v obradnej sieni Radnice
v SNV uvedú Lutnové duety od renesancie po
barok duo Jakub Mitrík a Richard Závada.
-16.11.2019 – 9:30 CVČ, Klub mladých,
Mladí ľudia a život pozývajú na celodenný
workshop – Deň študenstva v Novejši do Múzea
Spiša v SNV
-16.11.2019 – 16:00 uvedie Dom kultúry Mier
tanečne stvárnenú pôvodnú hru Igora Pargáča –
Agnus Dei (Okamih zlomu v kocke) tanečným
divadlom Bratislava – ATaK.
-17.11.2019 – 17:00 sa uskutoční v
priestoroch Provinčného domu v SNV výstava
unikátnych fotograﬁí pri príležitosti 30. výročia
nežnej revolúcie pod názvom Jak to bulo v
Novejši.
-19.11.2019 – 15:00 vás Dom matice
Slovenskej pozýva na stretnutie matičiarov,
sympatizantov, priateľov MS pri príležitosti 100.
výročia oživotvorenia MS.
-19.11.2019 – 16:00 vás Klub kaktusárov
pozýva na prednášku Pachyformy a sukulentné
bonsaje do Multifunkčného energeticko –
baníckeho centra v SNV.
-22.11.2019 – 10:00 sa v Multifunkčnom
energeticko-baníckom centre uskutoční 12.
ročník Ľudovej slovesnosti – oživenie cechov,
remesiel, tradícií.
-23.11.2019 – 9:00 sa na Radnici v Levoči
uskutoční verejné podujatie Starodávna muzika –

festival venovaní gajdám a ninerám.
-4.12.2019 – Dom kultúry Mier o 18:30
uvedie Richarda Mullera & Band v predstaveni
Šansóny a iné piesne. Hostia: Michael Kocáb,
Ondřej Soukup.
-5.12.2019 – 16:00 na pódiu pred Redutou
uvedie Divadlo Portál Prešov Vianočnú
rozprávku a spolu s deťmi bude čakať na akciu
Mikuláš v meste.
-6.12.2019 – 19:00 FS Ruthenia uvedie
program o optácií Rusínov – Zem zasľúbená v
Kine Úsmev Levoča.
-13.12.2019 – 18:00 sa v Dome kultúry Mier
uskutoční podujatie Vianoce s folklórom.
Prezentovať sa tu budú vianočné zvyky, tradície,
piesne, tance.
13. -15.12.2019 – sa uskutoční v SNV tradičný
vianočný trh.
T. Hozzová

Spoločenská rubrika
Narodenie a úmrtie obyvateľov v októbri 2019
Narodenie
muži

10/9

Úmrtie

1/3

z toho

3/2

muži

0/2

ženy

1/0

z toho
ženy

0/6

Stav obyvateľstva k 31.10.2019
spolu

z toho

4674/2812 muži 2348/1386 ženy 2326/1425
,

Pozývame Vás na výstavku „ Tvoríme s radostou“
Po celý rok sme v našom mesačníku Horizont uskutočňovali rozhovory s Rudňancami, ktorí
niečo zaujímavé robia, vytvárajú a boli ochotní sa s nami o to podeliť. Vieme, že šikovných ľudí je
u nás veľa, rozhovory sme robili len s časťou z nich , nedá sa osloviť všetkých. Ale teraz prišla tá
chvíľa, keď by sa mohli zapojiť tí, ktorých sme oslovili, ale aj tí, ktorých sme nestihli osloviť.
A o čo vlastne ide? Dňa 30. novembra 2019 od 14,00 h do 18,00 h by sme radi usporiadali v
spoločenskej sále obecného úradu výstavku prác našich Rudňancov. Kto sa môže zapojiť? Všetci,
ktorí sa nám ozvú a majú výrobky , ktoré chcú ukázať ostatným. Stačí nahlásiť meno a aké výrobky,
alebo čo chcete prezentovať na mailovej adrese: obec@rudnany.sk do 25.11.2019 . Boli by sme
radi, keby ste sa zapojili do tejto našej snahy a pomohli nám tým urobiť niečo zaujímavé a
inšpiratívne pre ostatných občanov obce. Veríme, že by to spestrilo predvianočnú atmosféru, veď
stretnutí s pozitívne naladenými ľuďmi nie je nikdy dosť. Preto Vás všetkých pozývame na
výstavku a verím, že sa prídete pozrieť, čo všetko vedia naši ľudia šikovnými rukami vytvoriť.
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