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ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. KLEMENTA
„Chváliť nám treba slávnych mužov, našich
otcov, ako nasledovali po sebe. Pre svoju rozvahu
stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach
viedli národy. V ich výrokoch sú slová múdrosti;
zostavovali piesne a nápevy, písali a prednášali
básne. Boli bohatí a obdarení silou; usilovali sa
o krásny život a pokojne žili vo svojich rodinách.
Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov, už za
ich života ich chválili. Zostávajú vo svojom potomstve, posvätné dedičstvo sú ich vnukovia; lebo ich
potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka im – aj ich
synovia. Ich potomstvo zostane naveky a ich sláva
nezanikne nikdy. Ich telá odpočívajú v pokoji a ich
meno žije z pokolenia na pokolenie. O ich múdrosti
rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich ospevuje.“ (Sir 44, 1. 4-7. 11-15)

Dňa 18. novembra 2018 sa konala odpustová slávnosť ku cti patróna kostola, ale aj našej
obce Sv. Klementa I. Kto bol svätý Klement?
Sv. Klement bol tretím nástupcom sv. Petra po
Línovi a Klétovi. Cirkev spravoval asi v rokoch
92-99, no s istotou sa to nedá určiť. Počas jeho

pontifikátu nastal rozkol v Korinte, kde sa niektorí
mladší členovia Cirkvi postavili proti hierarchii.
Pápež Klement preto napísal List Korinťanom,
ktorý sa zachoval dodnes. Poukázal v ňom na
právomoc, ktorú dal Kristus apoštolom a tí svojim

nástupcom. Upozorňoval, že cirkevná obec nemá
právo zosadiť svojho biskupa a má byť podriadená hierarchii. Na rozkaz cisára bol odsúdený na
prácu v mramorových baniach na Kryme. Tam
sa však kvôli nemu obrátilo toľko pohanov na
kresťanov, že ho odsúdili na smrť a hodili ho do

mora s kotvou, ktorú mu uviazali na krk. Jeho
pozostatky priniesli v roku 863 svätí Cyril a Metod
na Veľkú Moravu.

sociálno‑odborové združenie baníkov a hutníkov
v Koterbachoch v roku 1935. Našla sa na povale
po požiari v r. 2006. Je osadená na trojmetrovej
tyči béžovej farby s ručne vyšívanými ornamentmi.
Tyč zástavy je vybíjaná sto tridsiatimi plieškami
z mosadze, na ktorých sú mená baníkov tohto
združenia. Na jej konci je dvojkríž s kladivom.
Erb na zástave pozostáva z baníckych kladív, na
ktorých je zavesený banícky lampáš a nad nimi
kríž. Na zástave sú heslá: „Hoden je robotník mzdy
svojej!“ a „Miluj blížneho svojho!“. V strede týchto
textov je farebný obraz sv. Klementa, pápeža a mučeníka, patróna baníkov. Históriu tejto baníckej
zástavy predstavil predseda Baníckeho cechu
Ing. Cyril Kacvinský. Následne bola požehnaná
generálnym vikárom.

Slávnostnú svätú omšu vo farskom kostole
Sv. Klementa celebroval generálny vikár Spišskej
diecézy Mons. Prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton
Tyrol, PhD spolu s miestnym správcom farnosti
Mgr. Matúšom Perignáthom. Na odpustovej svätej
omši sa zúčastnili aj členovia Baníckeho cechu.
K slávnostnému razu tohto sviatku nepochybne
prispela i dychová hudba Železničiar zo Spišskej
Novej Vsi, ktorá sprevádzala túto liturgickú
slávnosť. V homílii hlavný celebrant vyzdvihol to
dobré, čo v našej obci existuje. Rovnako aj vieru

a obetavosť našich predkov. Neskôr sa zameral na
výklad daných perikop zo Svätého Písma, ktoré
prislúchali na daný deň a na eschatológiu, teda
o udalostiach pred posledným súdom.
Táto odpustová slávnosť bola výnimočná
ešte aj tým, že počas nej bola odovzdaná zástava, ktorú dalo vyrobiť Slovenské kresťanské
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Na záver tejto odpustovej slávnosti bola starostovi obce p. Miroslavovi Blišťanovi udelená
plaketa Sv. Martina. Udelil ju spišský diecézny
biskup Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., za 28
rokov prínosu a spolupráce s farnosťou. Ako
spomenul pri jej odovzdávaní generálny vikár – je
neobvyklé, ale o to viac potešujúce, že samospráva
takto spolupracuje s miestnou cirkevnou obcou.
Každý, kto sa zúčasSSStnil tejto slávnosti
mohol za stanovených podmienok získať aj úplné
odpustky. K čomu nás teda posúva táto slávnosť?
K uvedomeniu si toho, čo už vedeli naši predkovia.
K baníckemu heslu: „Zdar Boh!“ a k tomu, čo je
napísané na jednom z našich zvonov: „Dedičstvo
otcov, zachovaj nám Pane.“
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Mgr. Ján Szentkereszty

■■ Vážení občania,

ani sme sa nenazdali a uplynulo 28 rokov od vzniku samosprávy. Keby som si v tom čase bol dal
takú námahu a odfotil si celú obec snáď by sme spoločne mali vo svojom svedomí, ako sa podarilo
zachrániť obec pred úpadkom.
Všetci sme boli prekvapení čo sa valí na obec zo strany štátu. Nikto nevedel čo to je samospráva!!! Učili sme sa za pochodu poznávať úskalia medzi novým spôsobom riadenia obce a bývalým
miestnym národným výborom.
Riadiť obec, keď bola zastavená ťažba nerastných surovín a ich spracovanie na NPZ bolo pre
nás všetkých občanom, poslancov a starostu najväčší úder!!! Zo dňa na deň stratili naši občania
stabilný príjem na čo boli zvyknutí. Boli zvyknutí ráno vstať, ísť do práce a boli si istý, že majú stabilný
príjem, prácu a že môžu v kľude a v pokoji žiť.
Dvadsaťštyri členné zastupiteľstvo bolo náročné pri požiadavkách na ďalší život občanov.
V súčasnosti spracovávame prehľad prác čo sa od vzniku samosprávy realizovalo. Budú to mnohé
ukazovatele pri životaschopnosti rozvíjajúcej sa obci.
Preto mi dovoľte sa Vám všetkým občanom poďakovať za spoluprácu, pochopenie pri niektorých
ťažkých pozíciách a osobnej spolupráci pri realizácii investičných prác. Boli to dni hektické, boli
náročné na požiadavky od občanov. Pri práci v tak zložitej obci sa vyskytovali aj nedostatky, za čo
sa Vám úprimne ospravedlňujem.
Súčasne som si vedomý, že na obec sa vkladajú najrozličnejšie požiadavky, preto nastal čas
počúvať aj svoje zdravie. Som rád, že sa zobúdza aj mladá generácia pri spoluúčasti na riadení obce.
Územný plán je predloha, kde sa má obec uberať po stránke investičnej a životného prostredia.
Pri písaní tohto článku poznám už nového starostu a nových poslancov a prajem im, aby boli
v prvom rade zdraví, mali radosť z práce, aby pri plnení svojich úloh v prvom rade si uvedomili čo
ich čaká v ôsmom volebnom období samosprávy. Ďakujem za spoluprácu všetkým pracovníkom
obecného úradu, ktorí pracovali a pracujú na obecnom úrade za pochopenie, za statočnosť pri
požiadavkách od štátu, štátnych orgánov ako aj od občanov.
Ešte raz úprimná vďaka, dal som obci to, čo bolo v mojich silách. Budem sa vždy radovať a ďakovať
mojej obci, že som mohol žiť medzi Vami, medzi priateľmi a statočnými občanmi.
Miroslav Blišťan

Informátor OcÚ
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29. 10. 2018
Uznesenie OcZ 118/49/2018
OcZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy
s. č. 89 za školský rok 2017/2018
Uznesenie OcZ 119/49/2018
OcZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy
5RPII za školský rok 2017/2018
Uznesenie OcZ 120/49/2018
OcZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy
s. č. 96 za školský rok 2017/2018
Uznesenie OcZ 121/49/2018
OcZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 06/2018/OcZ
Horizont 9 / 2018
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Uznesenie OcZ 124/49/2018
OcZ schvaľuje odpísanie zmarenej investície projektovej dokumentácie - Prestavba budovy na komunitné
centrum a novostavba Materskej školy Rochus vo výške 15 000,00 EUR
Uznesenie OcZ 125/49/2018
OcZ schvaľuje odmeny za rok 2018 pre poslancov obecného zastupiteľstva, členov rady, predsedom
komisií a členom komisií v celkovej výške 4 945 €
Uznesenie OcZ 126/49/2018
OcZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 30 % súčtu mesačných platov za rok 2018
Uznesenie OcZ 127/49/2018
OcZ berie na vedomie zápis z verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytového priestoru (garáž)
v časti obce Rochus
Uznesenie OcZ 128/49/2018
OcZ schvaľuje Nájomnú zmluvu o nájme nebytového priestoru (garáž) v časti obce Rochus uzatvorenú
medzi obcou Rudňany a p. Mariánom Sivačkom, Rudňany s. č. 270
Uznesenie OcZ 129/49/2018
OcZ prehlasuje, že miestnu komunikáciu na parcele číslo C834( na ktorú nie je založený list vlastníctva.
Vlastníci sú identifikovateľní na parcelách “E“ pod číslami E3567/302 LV501, E3552/14 LV1085,
E3567/14 LV501, E3567/13 LV900, E3567/9 LV900) v časti obce Zimné a Zimná dolina udržiava
obec Rudňany v prevádzkyschopnom stave a ktorú využívajú občania obce a iné organizácie: Lesy SR,
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Armáda SR, Urbárska spoločnosť Odorín, Urbárska
spoločnosť Závadka, Urbárska spoločnosť Markušovce
Uznesenie OcZ 130/49/2018
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 3-izbového bytu s. č. 245/5 sl. Ľubomíru Almášiovú
Uznesenie OcZ 131/49/2018
OcZ schvaľuje návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok v sume 3 091,48€

VÝZVA

Obecný úrad v Rudňanoch v y z ý v a všetkých občanov , ktorí si nesplnili povinnosť v zmysle
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za odpad tým, že ešte neuhradili daň
z nehnuteľností , daň za psa a poplatok za odpad za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ako aj
ostatné pohľadávky týkajúce sa nájmov a prenájmov bytových a nebytových priestorov, aby tak urobili
v najbližšom termíne, nakoľko ich obec bude súdne vymáhať v zmysle platných právnych predpisov.
Občania – daňovníci, ktorí predali alebo kúpili alebo inak nadobudli nehnuteľností v katastri obce
Rudňany v roku 2018, sú povinní do 31.1.2019 podať na obec Rudňany priznanie o vzniku alebo
zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a dani za psa.
Občania – poplatníci, ktorí si uplatňujú zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad
v zdaňovacom období roku 2019, sú povinný o to požiadať písomne , na predpísanom tlačive s doložením príslušných dokladov (tlačiva sa nachádzajú na známej webovej stránke obce Rudňany,
alebo si ich môžete osobne vyzdvihnúť na OcÚ Rudňany u p. Cvengrošovej )
Božena Cvengrošová

Výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Rudňany.

V obci Rudňany sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov						1
Počet volebných okrskov 						2
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledky hlasovania
2
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OBEC RUDŇANY
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce
Účasť vo voľbách v %

Volebný
Okrsková voleb- Okrsková volebná komisia č. 1 ná komisia č. 2 obvod spolu
2 645
1 229
1 416
1 493
766
727
1 491
764
727
735

708

1 443

738

693

1 431

62,33 %

51,34 %

56,45 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na
funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:
Číslo
kandid.
na hl.
lístku
1
2
3

Politická strana,
Počet platných hlasov
politické hnutie alebo
Meno a priezvisko kandidáta koalícia, ktorá kanVolebný
didáta navrhla alebo Okrsok Okrsok
obvod
č. 1
č. 2
nezávislý kandidát
69
Janka GAZDUROVÁ, Ing.
nezávislá kandidátka
34
35
544
Juraj KANDRÁČ
SRK
227
317
818
Rastislav NEUVIRTH, Bc.
SNS
477
341

Za starostu obce bol zvolený:
Číslo
kandid.
na hl.
lístku
1

Meno a priezvisko kandidáta
Rastislav NEUVIRTH, Bc.

Politická strana,
politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo
nezávislý kandidát
SNS

Počet platných hlasov
Okrsok
č. 1

Okrsok
č. 2

Volebný
obvod

477

341

818

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Por.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8

Skratky a kódy politicPočet platných hlasov
kých strán hnutí alebo
Meno a priezvisko kandidáta
koalícií, ktoré kanVolebný
didáta navrhli alebo Okrsok Okrsok
obvod
č. 1
č. 2
nezávislý kandidát
700
Lukáš BODZIONY, Mgr.
KDH
369
331
649
Marek DUĽA, Ing.
KDH
354
295
601
Milan ŠARÍK
SNS
352
249
561
Marián VYTYKÁČ, Mgr.
KDH
312
249
526
Slavomír SIRKO, Mgr.
nezávislý kandidát
279
247
Eva KRAJŇÁKOVÁ, PhDr.,
464
nezávislá kandidátka
230
234
PhD.
Martin HOZZA
SNS
222
228
450
Helena DUNKOVÁ
NAJ
189
260
449
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9
10
11

Martina CHOVANCOVÁ, Bc. SaS, OĽANO
Eduard BERKY
SRK
Rudolf HORVÁTH
NAJ

216
173
147

218
255
263

434
428
410

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Por.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Skratky a kódy poliPočet platných hlasov
tických strán hnutí
Meno a priezvisko kandidáta alebo koalícií, ktoré
Volebný
kandidáta navrhli ale- Okrsok Okrsok
obvod
č. 1
č. 2
bo nezávislý kandidát
378
Janka GAZDUROVÁ, Ing.
nezávislá kandidátka
173
205
375
Marek HORVÁTH
SRK
145
230
366
Peter ČOPJAN, Bc.
SMER – SD
185
181
329
Tomáš STANISLAV
SNS
159
170
312
Marián TEŠÍK
SNS
182
130
311
Beáta KIRNÁGOVÁ, Mgr.
SMER- SD
175
136
293
Rudolf KAČÍR, Ing.
SMER-SD
171
122
273
Jozef COMBA
SMER-SD
118
155
256
Matej SERVÁTKA
nezávislý kandidát
173
83
253
Jozef OGURČÁK
SNS
155
98
208
Tatiana ZELENICKÁ
SNS
123
85
98
František FABÍNY
SNS
41
57

■■ Rozhovor… Rozhovor…

Možno niektorí zaregistrovali na sociálnych
sieťach, alebo sa dozvedeli od iných ľudí, no
možno vôbec netušia, že našej spoluobčianke
Patrícii Kiráľovej vyšla jej prvá knižka. Prvotina
sa volá „Láska po arabsky“ a ja som autorke
položila niekoľko otázok, ktoré ma
zaujímali a verím, že odpovede na
ne zaujmú aj Vás.
Kedy ste dostali nápad napísať
knihu? Rozmýšľali ste nad tým
už dlhšie, alebo to prišlo náhle,
nečakane?
S týmto nápadom som sa pohrávala už dávno. Písanie ma baví
od základnej školy, písala som
len krátke poviedky, skôr len pre
seba a raz som sa o tom priznala
aj spolužiakom. Počas strednej som napísala
jednu knihu, ale som ju neposielala do žiadneho
vydavateľstva, potom som mala pár rokov „spisovateľskú“ prestávku, ale nakoniec som sa k tomu
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vrátila. Mala som viacero námetov, tak som si
vždy aspoň zhruba načrtla na papier. Takže, bola
to cesta na dlhú dobu.
Odkiaľ ste čerpali námet, prečo práve Láska
po arabsky a nie po slovensky?
Nápad napísať knihu na arabskú tému prišiel,
dá sa povedať, sčista‑jasna. Rada čítam tento žáner, okrem iného, a tak mi zišlo na
um, že by som mohla aj ja napísať
niečo na ten štýl. Pôvodne mala
kniha iný pracovný názov „Nástrahy a útrapy“. Po dopísaní knihy mi
tento názov veľmi nesedel k obsahu
knihy, tak som zvolila „Láska po
arabsky“.
Ako dlho ste pracovali na svojej
knihe a akým spôsobom? Písali ste
len vtedy keď Vás kopla múza, alebo
ste si určili počet strán denne, ktoré chcete napísať.
Lásku po arabsky som písala presne 9 mesiacov s menšími prestávkami, presne toľko trvá
tehotenstvo a práve preto svoju prvotinu nazývam

Horizont 9 / 2018

doslova svojím dieťaťom . Niekedy som mala
toľko nápadov, že som ich musela dostať zo seba
von, a bolo mi jedno, či to bolo na papier alebo do
notebooku. Jednoducho, keď ma kopla múza, písala som. Ak som náhodou nebola pri notebooku,
mala som pri sebe zošit, ktorý som si vyhradila
výlučne na písanie. Nikdy som si neurčila, že každý
deň musím písať toľko a toľko hodín alebo strán.
Držím sa toho, že keď mi nič nenapadá, treba si
dať prestávku, aby si mozog oddýchol.
Je to Vaša prvá kniha, ale veríme že nie posledná a že prídu časom aj ďalšie.
Chcete ďalej písať? Máte už nejaký nový námet, ktorý sa chystáte
preniesť do slov a riadkov?
Určite to nie je posledná kniha.
Písanie ma neskutočne baví, je to
môj život a neviem si predstaviť,
že by som s tým niekedy skončila.
Ako som už spomínala, písať som
začala ešte na základnej škole a odvtedy bolo mojím životným snom,
resp. cieľom stať sa spisovateľkou,
a to sa mi splnilo vďaka vydavateľstvu Marenčin PT, spol. s r. o.
Momentálne mám rozpísané
dve knihy: jedna je na arabskú
tematiku, podobne ako Láska po
arabsky, a tá druhá je druhé pokračovanie fantasytrilógie. Áno, druhá časť, prvá
časť je momentálne vo vydavateľstve a ak všetko
pôjde dobre, vyjsť by mohla niekedy budúci rok,
ale viac neprezradím .
V koľkých výtlačkoch bola vydaná Vaša kniha?
Možno to vyznie čudne, ale ani sama neviem,
haha. Bolo však veľa výtlačkov vydaných. Moja
prvotina sa nachádza vo viacerých dobrých kníhkupectvách, ako sú napr. Martinus, Pantarhei,
Magnastore.sk, Abcknihy.sk, Bux.sk, Knihyprekazdeho.sk, či Gorila.sk.
Spolupracovali ste s niekým pri tvorbe obalu,
alebo to bol Váš nápad?
Obálku som si navrhla sama, pomohla mi
v tom stránka Shutterstock.com kde je mnoho
nádherných a úchvatných fotiek. Mala som viacero
možností, medzi ktorými som sa nevedela rozhodnúť. Svoje možnosti som zaslala vydavateľovi
a vybral z mojich návrhov.

Aký bol proces od nápadu, cez napísanie až po
samotné vydanie knihy? Dali ste rukopis niekomu
prečítať pred samotným vydaním? Oslovili ste
sama niektoré vydavateľstvá, alebo ste im priamo
zaslali rukopis?
Ako som spomínala, kniha je také moje dieťatko, lebo som ju písala presne 9 mesiacov. Dávala
som ju prečítať niektorým svojim veľmi dobrým
priateľom, ktorí ma upozornili na prípadné chyby
a po dopísaní som si rukopis párkrát aj sama po
sebe prečítala. Oslovovala som jednotlivé vydavateľstvá a zároveň som im hneď
posielala aj rukopisy. Z niektorých
som mala zamietavú odpoveď, až
som natrafila na pána Marenčina,
ktorý vlastní vydavateľstvo Marenčin PT, spol. s r. o., a prijal môj
rukopis.
Ste spokojná so svojou prvotinou? Zaznamenali ste už nejakú
spätnú väzbu od svojich priateľov,
známych, čitateľov?
So svojou prvotinou som spokojná, veľmi mi pomohla korektorka, ktorá prechádzala a opravovala môj rukopis po jeho prijatí
vydavateľom. Samozrejme, je to
moja prvotina, takže sa mám ešte
čo učiť. Takisto, ak si s niečím nie
som istá, tak mi veľmi pomôžu aj iné skúsenejšie
autorky, ako sú napr. Mirka Manáková alebo Emily D. Beňová, ktoré považujem za svoje priateľky.
Áno, už som dostala aj spätnú väzbu, bola
aj pozitívna, aj negatívna, ale s tým sa ako autor
musím popasovať. Samozrejme, autor je šťastný,
ak jeho knihu chvália. Ale aj tie negatívne recenzie sú na niečo dobré, lebo sa tak posúvam ďalej
a viem, v čom si mám dávať pozor, čo musím
opraviť v ďalšej knihe atď.
Ďakujem za odpovede na otázky a prajem
za celú redakčnú radu veľa tvorivých nápadov
a inšpirácie do ďalších kníh.
Aj ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. 
Pripravila: Ing. Mária Malecová
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■■ Z redakčnej pošty
Deň otvorených dverí v ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ v spolupráci s MŠ v Rudňanoch pozvalo všetkých rodičov budúcich
prvákov spolu s deťmi a ich p. učiteľkami na
Deň otvorených dverí dňa 5. 11. 2018 o 15.30
hod. Toto spoločné stretnutie otvoril a všetkých
privítal vo vestibule ZŠ p. riaditeľ Mgr. P. Fischer.
Po srdečnom privítaní prítomných čakalo na
predškolákov milé prekvapenie. Štvorica žiakov 4.
ročníka svojím uvítacím vystúpením spolu s p. uč.
Mgr. S. Glevickou zbavila malých predškolákov
obáv a navodila veselú náladu nielen deťom, ale
i rodičom. P. uč. Mgr. S. Glevická odovzdala každému predškolákovi diplom, na ktorý bolo potrebné
nalepiť 4 smajlíkov, ktoré deti postupne získavali
po splnení jednotlivých úloh. Prehliadka ZŠ sa začala v priestoroch šatne, pokračovala počítačovou
miestnosťou a nazreli sme aj do Školského klubu.
Prvého smajlíka deti získali v I. A triede pod
vedením p. uč. Mgr. M. Kalafutovej za triedenie
cukríkov podľa farby, za priraďovanie obrázkov
k začiatočným písmenám, za výtvarne dotvorenie
stromu podľa ročných období i za vyfarbovanie
geometrických tvarov podľa predlohy.
V II. A triede pod vedením p. uč. Mgr. I.
Bryndzovej deti triedili obrázky ovocia a zeleniny
i obrázky domácich a voľne žijúcich zvierat.
Tretieho smajlíka deti získali v IV. A triede pod
vedením p. uč. Mgr. S. Glevickej za plnenie matematických úloh a hádaniek. Najväčšiu radosť deti
prejavili pri plnení poslednej úlohy v telocvični,
kde p. zástupca Mgr. M. Vytykáč pripravil pre ne
prekážkovú dráhu.

V závere stretnutia čakalo pre všetkých prítomných malé pohostenie. Deti si domov odniesli
pekné zážitky a vrecúško plné školských potrieb.
V závere by som sa chcela v mene rodičov i pedagogického kolektívu poďakovať za ochotu sprístupniť našim predškolákom priestory ZŠ, oboznámiť
ich s tým, čo ich čaká v budúcom školskom roku
po vstupe do ZŠ a tak im umožniť plynulý a nebojácny prechod do I. ročníka ZŠ. Veľká vďaka patrí
p. riad. Mgr. P. Fischerovi, p. zástupcovi Mgr. M.
Vytykáčovi, p. zástupcovi Mgr. L. Bodzionymu
p. uč. Mgr. S. Glevickej, p. uč. Mgr. I. Bryndzovej
i p. uč. Mgr. M. Kalafutovej.
Deti a kolektív MŠ – Rudňany č. 89,
Bc. Adela Jendreková

Divadelné predstavenie –
Snehulienka a sedem trpaslíkov

Dňa 11. novembra 2018 zorganizovala p. uč.
A. Dlugošová a p. uč. A. Jendreková v spolupráci
s rodičmi návštevu divadelného predstavenia
v Spišskom divadle – Reduta. Za pekného nedeľného popoludnia naši škôlkari vycestovali do
Spišskej Novej Vsi v sprievode svojich rodičov.

Rozprávku Snehulienka a sedem trpaslíkov mohli
sledovať priamo z prvých dvoch radov.
Po skončení divadelného predstavenia sme
s deťmi a ich rodičmi zašli do neďalekej cukrárne,
čomu sa potešili nielen deti, ale aj dospelí. Veríme,
že aj v budúcnosti sa takto spoločne vyberieme
za kultúrou.
Deti a kolektív MŠ – Rudňany č. 89,
Bc. Adela Jendreková
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Či to totá, či ne totá…

A to je názov ľudovej piesne, ktorou prezentovala v speve našu MŠ Alžbetka Bodzionyová pod
vedením p. uč. Alžbety Novorovskej.
Prehliadka detí materských škôl v speve pod
názvom ŠPIVANKA sa uskutočnila 13. 11. 2018
v Kultúrnom dome v Tepličke nad Hornádom.
Súťaž organizovalo Oddelenie školstva, rozvoja
a SŠÚ v Smižanoch pod vedením PaedDr. A.
Baluchovej a PaedDr. V. Skoumalovej v spolupráci so ZŠ a MŠ, Obecným úradom v Tepličke.
Zúčastnených bolo 23 MŠ z nášho okresu Spišská

nadanie, zmysel pre rytmus a schopnosť naďalej
rozvíjať svoj hlasový fond a talent do budúcnosti.
Nebolo medzi nimi víťaza ani porazeného. Zvíťazili všetci! Potlesk patril všetkým. Odmenení
boli diplomom, spoločnou fotografiou, drobnou
pozornosťou a nechýbalo ani pohostenie.
Poďakovanie sa dostalo aj p. učiteľkám, ktoré
pripravovali deti k speváckej prezentácii, snahou
ktorých je a určite bude i v blízkej budúcnosti
prebúdzať v deťoch lásku k ľudovým tradíciám,
zvykom na slovenskej dedine a tiež ľúbeznému
spevu nášho národa. Nech spev stále vnáša medzi
nás radosť, pocit šťastia a krásna.
V závere chcem poďakovať organizátorom
tohto podujatia, oceňujem ich prácu a snahu pripraviť pre všetkých podnetné prostredie s prvkami
ľudových tradícií a zvykov na dedine.
MŠ č. 89 v Rudňanoch, uč. Alžbeta Novorovská

Približujme deťom históriu našej
obce aj ľudové tradície!

Nová Ves. Veľmi milé a vzácne privítanie zo strany
organizátorov vystriedalo kultúrne vystúpenie detí
z hosťujúcej MŠ, ktoré svojim pásmom detských
ľudových hier, spevom a tancom vniesli medzi
zúčastnených radosť a úsmev na tvárach. Tradície
folklóru zasa priblížili žiačky ZUŠ zo Spišskej
Novej Vsi zo súboru Šofolka pod vedením riaditeľky Mgr. Marcely Maniakovej. Odeté v ľudových
krojoch zaspievali krásne, ľúbezné piesne z nášho
regiónu, zo Spiša. Následne sa deti prezentovali
spevom vybranej a nacvičenej ľudovej piesne,
ktorý prehodnocovala trojčlenná porota. Okrem
doprevádzania na vlastnom hudobnom nástroji
bol k dispozícii aj korepetítor – riad. ZUŠ Mgr. M.
Maniaková, ktorá na požiadanie doprevádzala
deti na akordeóne. Vystúpenie vo veľkej sále pred
mikrofónom a publikom vnieslo medzi vystupujúcimi deťmi do určitej miery neistotu, nám dobre
známu trému. Ale i napriek tomu to nemalo žiadny
dopad na záverečné hodnotenie, verdikt poroty,
ktorá u každého dieťaťa pozdvihla jeho spevácke

Poznajú naše deti históriu rodnej dediny?
Myslím, že veľmi málo. Hoci sa pán starosta Miroslav Blišťan počas svojho volebného obdobia dostatočne snažil históriu obce čo najviac priblížiť verejnosti, je aj na nás dospelých, aby sme ju dostali
do povedomia našich detí. Hoci baníctvo v obci je
už minulosťou, je dôležité o ňom hovoriť. Málokto
si uvedomuje, že bane v Rudňanoch boli po II.
svetovej vojne najväčším železorudným závodom

v Československu. Nemali by sme zabúdať na to,
že Rudňany preslávila ťažba medených, strieborných a železných rúd a získavanie ortuti. Každý
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deň chodíme okolo pamätníkov v obci, či okolo
ťažnej veže na bani Západe. Mali by sme deťom
hovoriť, čo nám majú pripomínať. Aj v MŠ 5RP
II Rudňany sa o to snažíme. Deň materských
škôl sme spolu s deťmi oslávili pri štôlni Krížová,
následne sme navštívili banícky archív. Tu si deti
mohli prezrieť rôzne banícke artefakty, vzorky rúd
a minerálov. Na zastávke sme nezabudli hovoriť
o ťažnej veži na bani Západ, že slúžila na dopravu
materiálu a rúd, na prepravu baníkov z povrchu do
podzemia. Ukázali sme deťom pamätník s erbom
obce, na ktorom sú dve skrížené banícke kladivká.
Touto cestou sa chcem poďakovať pánovi Šarikovi
za ochotný prístup, za výklad a sprístupnenie
baníckeho archívu.
No nielen baníctvo tvorí našu históriu. Celý
východ Slovenska je známy aj svojou bohatou
ľudovou kultúrou. Buďme deťom oporou a vzorom

aj v tejto oblasti pretože, repertoár ľudových piesní
u dnešných detí je značne obmedzený. Prvoradou
úlohou pri práci s ľudovými piesňami je preniesť
ich z archívneho záznamu k našim deťom. Deti sa
učia z prostredia, v ktorom vyrastajú. Keď učitelia
a rodinní príslušníci spievajú ľudové piesne, je
veľký predpoklad, že aj deti ich s radosťou budú
spievať a vybudujú si kladný vzťah k ľudovej hudbe.
Je dôležité spievať deťom krásne piesne, ktoré poznáme zo svojho detstva. Dobrej piesni nestačí len
chytľavá melódia. Musí mať tiež jednoduchý text,
ktorý si dokážu zapamätať už po pár počutiach.
Pomocou ľudovej slovesnosti pomáhame deťom
rozvíjať cit pre krásu a estetiku a tak získavať vzťah
k životu, prírode a ľudovým tradíciám.
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K takému zámeru prispieva aj Spoločný školský úrad Smižany, ktorý organizuje prehliadku
detí materských škôl v speve ľudovej piesne. Spev
ľudových piesní v podaní detí z materských škôl
sa 13. 11. 2018 ozýval aj z kultúrneho domu na
Tepličke, ktorý bol vyzdobený v duchu ľudovej
tradície. Našu MŠ 5RP II na tejto prehliadke
výborne reprezentovala Lilianka Horváthová
s piesňou Kapura, kapura. Vracajme sa k našej
histórie a k našim tradíciám!
Mgr. Valéria Hozzová

Športové dopoludnie v ZŠ

V snahe rozvíjať spoluprácu našej MŠ so ZŠ
v Rudňanoch naši predškoláci i deti zo strednej
triedy strávili hodinu telesnej výchovy v telocvični
ZŠ. Všetky športové aktivity / cvičenia s Bosu,
cvičenia Rinoset program, cvičenia s Kinball
i cvičenia na koordinačných vozíkoch/ s deťmi
prebiehali pod vedením p. zástupcu Mgr. M. Vytykáča a p. uč. Mgr. F. Rychnavského. Myslím, že

tou najväčšou odmenou pre nich bolo vidieť radosť
a záujem detí, s akým sa zapájali do pripravených
loptových aj vytrvalostných športových disciplín.
Naše poďakovanie patrí p. zástupcovi Mgr. M.
Vytykáčovi i p. uč. Mgr. F. Rychnavskému za ich
čas a ochotu, ktorú venovali našim deťom.
Deti a kolektív MŠ – Rudňany č. 89,
Bc. Adela Jendreková
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■■ Policajné okienko

V období mesiacov september a október 2018 príslušníci Obecnej polície zistili a objasnili 13 priestupkov z toho 4
priestupky proti majetku podľa §-u 50 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, 5 priestupkov na úseku
podnikania podľa §-u 24 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (nedovolený predaj) porušením VZN
č. 3/2011, 4 priestupky proti verejnému poriadku podľa §-u 48, zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (3
porušenia VZN č. 1/2011 o čistote obce, 1 porušenie VZN č. 3/2013 o podmienkach predaja, podávania a používania
alkoholických nápojov na území obce Rudňany). Priestupky boli riešené v blokovom konaní.
• Dňa 3. 9. 2018 boli príslušníci ObP privolaní do predajne potravín CBA, kde došlo ku krádeži tovaru v hodnote 2,70 €.
Krádeže sa dopustili mal M.H a J.K. Vec riešená v kompetencii ObP.
• Dňa 4. 9. 2017 príslušníci ObP Rudňany v súčinnosti s pracovníčkami terénnej a sociálnej práce vykonali interaktívnu
besedu s obyvateľmi časti Zabijanec, Rochus 5 RP II, s dopravnou tematikou a to hlavne rodičom a žiakom, ktorí
nastúpili do 1.ročníka, bolo im vysvetlené ako sa majú správať cestou do školy, ako aj zo školy, a bola im vysvetlená
problematika tzv. záškoláctva, predovšetkým rodičom bola vysvetlená skutková podstata prečinu Ohrozovania mravnej
výchovy mládeže podľa §-u 211 Trestného zákona
• Dňa 8. 9. 2018 policajti ObP Rudňany zabezpečovali verejný poriadok a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky počas
konania, večerného behu obcou Rudňany.
• Dňa 12. 9. 2018 boli príslušníci ObP privolaní do predajne potravín CBA, kde došlo ku krádeži tovaru v hodnote 1,35 €.
Krádeže sa dopustila mal J.H. Vec riešená v kompetencii ObP.
• V dňoch 19. 09. 2018 – 21. 09. 2018 hliadka ObP vykonávala zvýšený dohľad nad verejným poriadkom v obci, ako aj
v okolí Slovenskej pošty počas poberania dávok sociálneho zabezpečenia.
• Dňa 24. 9. 2018 o 19,45 hod pristihli policajti ObP 4 maloleté osoby pri krádeži okapových rúr z priestorov ŠSŠ.
Odcudzené veci boli osobám zaistené a vrátené majiteľovi. Vec riešená v kompetencii ObP.
• Dňa 2. 10. 2018 bol policajtmi ObP pristihnutý pri krádeži ovocia zo záhrady rodinného domu v časti Huta maloletý
T.H. Vec riešená v kompetencii ObP.
• V dňoch 18. 10. 2018, 19. 10. 2018 a 22. 10. 2018 hliadka ObP vykonávala zvýšený dohľad nad verejným poriadkom
v obci, ako aj v okolí Slovenskej pošty počas poberania dávok sociálneho zabezpečenia.
Mgr. Štefan Súkeník, náčelník ObP

SPOMIENKY

Čas tak neúprosne rýchlo letí.
Postupne otupí bolesť, smútok, žiaľ.
Spomienky zo srdca nik nevezme ti.
A práve v ňom si nám všetkým, náš otec drahý ostal.
Osud Ti nedoprial tu dlhšie s nami byť,
ale pre nás budeš, otec, stále žiť.
Dňa 11. decembra 2018 uplynie už neuveriteľných
35 rokov, čo nás navždy po ťažkej chorobe opustil
môj manžel, otec, starý otec p. Jozef Duľa. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku. My
spomíname s úctou a láskou.
Manželka Agnesa a deti Jozef, Milan, Miroslav
a Rastislav s rodinami



Dňa 26.12.2018 uplynie 13 rokov od chvíle, čo nás
navždy opustil Ing. Emil Kalafut.
Všetko zmizlo, bez stopy jeho práce a jeho láska nám
vždy ostala.
S láskou v srdci a v modlitbe spomína manželka a tí,
čo ho milovali.

POĎAKOVANIE

Bolesťou unavený tíško si zaspal.
Odišiel si za svetlom, za ktorým ide každý sám.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavenie
sústrasti a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli dňa
5.11.2018 rozlúčiť s našim synom, otcom, bratom,
krstným otcom, priateľom, príbuzným a známym
Mariánom Laciňákom. Úprimne ďakujeme vdp.
farárovi Mgr. Matúšovi Perignáthovi, starostovi obce
p. Miroslavovi Blišťanovi, Mgr. Kataríne Kandráčovej, Mgr. Jánovi Szentkeresztymu, kostolníkovi p.
Ambrozovi Frankovi, p. Amálii Višňovskej, správcovi cintorína a všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojnú
rozlúčku.
Smútiaca rodina
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■■ Zo športu
A – MUŽSTVO

05.08.2018 ŠK Strážske – OŠK Rudňany 2:2 (Zelenický, Bdžoch)
11.08.2018 OŠK Rudňany – FK Krásnohorské Podhradie 4:0
(Zelenický 2x, Rychnavský, Lipták)
15.08.2018 AFK Topoľany – OŠK Rudňany 2:1 (Lipták)
18.08.2018 MFK Sobrance – OŠK Rudňany 1:0
26.08.2018 OŠK Pavlovce nad Uhom – OŠK Rudňany 4:0
29.08.2018 OŠK Rudňany – TJ Družstevník Čičarovce 2:0
(Zelenický, Bdžoch)
01.09.2018 OŠK Rudňany – FK Kechnec 2:4 (Bdžoch, Lipták)
09.09.2018 TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom – OŠK
Rudňany 1:2 (Bdžoch, Zelenický)
15.09.2018 OŠK Rudňany – MFK Veľké Kapušany 1:0 (Bdžoch)
23.09.2018 FK Čaňa – OŠK Rudňany 2:0
29.09.2018 OŠK Rudňany – Slávia TU Košice 0:1
06.10.2018 TJ Mladosť Kalša – OŠK Rudňany 6:1 (Bdžoch)
13.10.2018 OŠK Rudňany – MFK Spartak Medzev 0:1
21.10.2018 FK TATRA Sokoľany – OŠK Rudňany 3:1 (Bdžoch)
27.10.2018 OŠK Rudňany – FK Geča 73 2:0 (Bdžoch, Sabol)
03.11.2018 OŠK Rudňany – AFK Topoľany 4:2 (Bdžoch 2x,
Lipták 2x)
11.11.2018 TJ Družstevník Čičarovce – OŠK Rudňany 1:1
(Zelenický)
A-mužstvo sa po jesennej časti IV. ligy JUH VsFZ umiestnilo na
11. mieste so skóre 23:30.
Najlepší strelci A-mužstva 10- Bdžoch 6- Zelenický 5- Lipták
1- Rychnavský, Sabol

B – mužstvo

05.08.2018 FK NOVES - Spišská Nová Ves B 6:0 (Steiner Patrik
2x, Stanislav Erik 2x, vlastný 2x)
12.08.2018 OKŠ Spišský Hrušov – OŠK Rudňany B 5:3 (Schmidt
M., Kuffa, Stanislav Erik)
26.08.2018 OŠK Rudňany B – OŠK Slovinky 9:1 (Kuffa 4x,
Steiner Patrik 2x, Steiner Marek, Steiner Matúš, Stanislav Erik)
02.09.2018 Slovan FO Markušovce - OŠK Rudňany B 2:1
(Stanislav Erik)
09.09.2018 OŠK Rudňany B – OŠK Hnilčík 3:2 (Kuffa 2x,
Stanislav Erik)
16.09.2018 OFK Matejovce nad Hornádom - OŠK Rudňany B
1:3 (Kern, Steiner Patrik, Steiner Marek)
23.09.2018 OŠK Rudňany B – MFK Gelnica 3:0 (kontumačne)
29.09.2018 OFK Jaklovce - OŠK Rudňany B 3:0
07.10.2018 TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce - OŠK Rudňany
B 2:1 (vlastný)
14.10.2018 FK 56 Iliašovce - OŠK Rudňany B 0:3 (Stanislav
Erik 2x, Kuffa)
B-mužstvo sa po jesennej časti VII. ligy SOFZ umiestnilo na 4.
mieste so skóre 32:16

Najlepší strelci B-mužstva 8- Stanislav Erik, Kuffa 5- Steiner
Patrik 2- Steiner Marek 1- Steiner Matúš, Schmidt M., Kern

Dorast

25.08.2018 OŠK Rudňany – OŠK Teplička 1:1 (Borák Šimon)
31.08.2018 OFK Matejovce nad Hornádom – OŠK Rudňany
1:1 (Mrovčák)
09.09.2018 OŠK Rudňany – TJ Sokol Chrasť nad Hornádom 0:3
15.09.2018 TJ Štart Hrabušice – OŠK Rudňany 3:1 (Borák
Šimon)
22.09.2018 OŠK Rudňany – FK POKROK SEZ Krompachy 0:10
29.09.2018 ŠK Breznovica Letanovce - OŠK Rudňany 10:0
07.10.2018 TJ Spartak Bystrany - OŠK Rudňany 3:0
14.10.2018 OŠK Rudňany – FK Olcnava B 0:4
30.10.2018 TJ Družstevník Odorín – OŠK Rudňany 7:0
Mužstvo dorastnencov sa po jesennej časti U19 A SOFZ umiestnilo na 10. mieste so skóre 3:42.
Najlepší strelci dorastencov 2- Borák Šimon 1- Mrovčák

Žiaci

18.08.2018 OŠK Rudňany – Slovan FO Markušovce 8:1 (Harviščák 2x, Mód 2x, Neuvirth N. 2x, Fabiny B., Neuvirth M.)
22.08.2018 OTJ Jamník - OŠK Rudňany 4:0
23.08.2018 OŠK Rudňany – OŠK Teplička 12:0 (Harviščák 3x,
Neuvirth M. 2x, Mód 2x, Mikuš 2x, Schmidt, Borák, Neuvirth N.)
29.08.2018 FK NOVES Spišská Nová Ves B – OŠK Rudňany 2:0
31.08.2018 OŠK Rudňany – TJ Štart Hrabušice 0:5
09.09.2018 OKŠ Spišský Hrušov - OŠK Rudňany 1:6 (Mód 2x,
Neuvirth N. 2x, Harviščák, Mikuš)
15.09.2018 OŠK Rudňany – TJ SŠM Bystrany 2:1 (Fabiny
B., Mód)
22.09.2018 OŠK Rudňany – OŠK Slovinky 7:0 (Stanislavová 2x,
Dobranský F., Fabiny M., Harviščák, Mód, Šaršan)
30.09.2018 TJ Družstevník Odorín - OŠK Rudňany 6:2 (Mód 2x)
06.10.2018 TJ Baník Poráč - OŠK Rudňany 0:3 (Mód 2x,
Harviščák)
20.10.2018 OŠK Rudňany - TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce
7:0 (Harviščák 2x, Mód 2x, Neuvirth N. 2x, Mikuš)
24.10.2018 Slovan FO Markušovce - OŠK Rudňany 4:2 (Dobranský F., Mód)
27.10.2018 ŠK Breznovica Letanovce - OŠK Rudňany 3:0
30.10.2018 FK Olcnava - OŠK Rudňany 9:0
Mužstvo žiakov sa po jesennej časti U15 A SOFZ umiestilo na
6. mieste so skóre 49:36.
Najlepší strelci žiakov 15- Mód 10- Harviščák 7-Neuvirth N. 4Mikuš 3- Neuvirth M. 2- Stanislavová, Dobranský F., Fabiny M.,
1- Borák, Fabiny M., Schmidt, Šaršan

pripravil Peter Mrovčák
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