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Nepredajné

Vážení občania!
Najkrajšie sviatky roka pomaly zostávajú už
len v našich spomienkach a myšlienkou na chvíle
pohody, ktoré sme prežili so svojimi najbližšími.
Postupne sa sústreďujeme na nový rok, na
všetko čo začína plniť náš čas. S nástupom nového
roka sa spájajú rôzne predsavzatia, či už osobného
charakteru alebo ambície v pracovnej oblasti.
Preto by som chcel každému občanovi zaželať,
aby rok 2018 bol obdobím naplnenia našich túžob,
pevného zdravia a tiež energie, pretože bez nej by
sme len veľmi ťažko mohli dosahovať nové ciele.
Slovenská republika si pripomína štvrťstoročie samostatnosti. Je to aj obdobie samostatnosti
obcí a miest pri rozhodovaní o svojej budúcnosti.
Dnes sú mestá a obce samostatne správne, s vlastným územím, s veľkou kompetenciou oddelení
od štátu. Preto je veľká zodpovednosť poslancov
a starostov ako svojou prácou ovplyvňujú rozvoj
svojho územia.

Aj rok 2017 bol, pre našu obec, úspešný nie
len v plnení rozpočtu obce ale aj v plnení potrieb
občanov. Treba vysloviť poďakovanie Obecnému
zastupiteľstvu v Rudňanoch, hlavne za ich kladný
prístup k práci pre obec, vďaka čomu sa naša obec
rozvíja správnym smerom.
Vážení občania!
Koncom roka 2018 nás čakajú komunálne
voľby, v ktorých voliči vyjadria svoj názor k doterajšej práci volených zástupcov. Samotným
voľbám bude predchádzať volebná kampaň, ktorá
nie vždy je korektná voči kandidátom a voličom.
Som presvedčený, že naším spoločným záujmom
musí byť dôstojná volebná kampaň a potreba spolupráce občan – poslanec – starosta. V blížiacich
sa komunálnych voľbách prajem kandidátom
úspech a nech sa obci darí čo najlepšie.
Všetkým občanom obce Rudňany želám veľa
zdravia v novom roku a prežitie roku 2018 v šťastí
a úspechu.
Miroslav Blišťan, starosta obce

■■ Poslanci na slovíčko…

Začiatkom roka 2018 začala svoju činnosť
Miestna občianska poriadková služba (MOPS).
Položili sme preto zopár otázok predsedovi
Komisie pre ochranu verejného poriadku p. Jozefovi Ogurčákovi.
1. Kto koordinuje hliadky MOPS?
Vo výzve, ktorá bola vypísaná Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky je uvedené, že koordinátorom môže byť bezúhonný občan alebo
pracovník obecného úradu. Na základe rozhodnutia pána starostu nebola táto funkcia obsadená
z dôvodu uvedenej skutočnosti, že koordinátorom
môže byť aj pracovník obecného úradu, preto túto
činnosť bude podľa jeho rozhodnutia vykonávať
Obecná polícia Rudňany.
2. Môžu občania obce podávať návrhy na prácu
MOPS?
Občania môžu podávať návrhy alebo postrehy
k práci členov hliadok MOPS avšak ich zameranie,
úlohy a samotná práca je presne formulovaná
v projekte MOPS v obci Rudňany tak, aby bola
zmysluplne naplnená realizácia tohto projektu.
3. Na koho sa môžu občania v prípade potreby
obrátiť?
V prvom rade na Obecnú políciu obce Rudňany, ktorá funguje už od roku 2010 a nie pánovi

starostovi obce, ktorý je častokrát bezdôvodne
vyrušovaný. Príslušníci obecnej polície pracujú od
pondelka do piatku v čase od 7,00 do 15,00 hod.
v dvojčlenných hliadkach. Nakoľko v súčasnej
dobe pracujú na obecnom úrade iba traja príslušníci obecnej polície, výkon služby v poobedňajších
hodinách ako aj v sobotu a nedeľu je plánovaný
sporadicky na základe bezpečnostnej situácie
v obci, ako aj na zabezpečenie verejného poriadku
počas konania rôznych kultúrno- spoločenských
akcii v obci. V prípade neprítomnosti obecnej
polície je potrebné neodkladne volať na Obvodné
oddelenie PZ v Markušovciach 053/4498123
alebo na bezplatnú linku 158.
Telefónne čísla Obecná polícia Rudňany:
053/4499486 alebo 053/4170166
Hliadka (mobil): 0902 919 732
Email OP Rudňany: obecna.policia@rudnany.sk
Dôležité telefónne čísla :
150 — hasiči
155 — rýchla záchranná pomoc
158 — polícia
112 — tiesňová linka
Ďakujeme za rozhovor a do ďalšej práce Vám
prajeme hlavne veľa úspechov a elánu.
Mgr. Katarína Kandráčová

■■ VÝZVA
Obec Rudňany, ako správca miestnych daní a poplatkov, týmto v y z ý v a všetkých občanov –
daňovníkov, ktorí predali alebo kúpili, alebo inak nadobudli nehnuteľností v katastri obce Rudňany
v roku 2017, aby v termíne do 31. 1. 2018 podali na obec Rudňany „Priznanie“ k vzniku alebo
zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a dani za psa /alebo oznámili zánik daňovej
povinnosti na príslušnom tlačive/.
Občania – poplatníci, ktorí si uplatňujú zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny
odpad v zdaňovacom období roku 2018, 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)
Obec Rudňany, ďalej 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.
Božena Cvengrošová, referent daní a poplatkov
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Informátor OcÚ
SADZOBNĺK CIEN

(návrh ceny podl‘a § 43 0bčianského zákonnĺka § 3 ods.1 zák. NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenáchv znení neskorši‘ch platných predpisov) platný pre obec R U D Ň A N Y
1) Úsek vodného hospodárstva – vodné a stočné-obecné byty -zálohové platby
24 b.j..,17 b.j.BZ 29 bj.		
3,65 € /na osobu/mesiac
ZS, 2xl0 b.j.., MŠ č.89-4 bj.		
3,31 € /na osobu/mesiac
29 b.j..Rochus		
2,65 € /na osobu/mesiac
Uvedené ceny prenájmu sú stanovené ako minimálne
2) Úsek bytového hospodárstva – elektrická energia obecné byty (spoloč.priestory-obec.elektromer)
obecné byty 5 RP 11
0,33 € /mes./domácnosť
ostatné byty
1,33 € /mes./domácnosť
3) Úsek stravovania-prenájom miestnosti
a) stravné lístky
dôchodcovia
1,80 €
		
zamestnanci
0,83 €
		
ostatní
3,00 €
		
poplatok za rozvoz obedov
0,50 € za 1 obed
b) schôdzková činnost‘ a propagácia výrobkovschôdzková činnost‘ pre organizácie a spoločenstvá
za každú začatú hodinu		
2,00 €
pre propagáciu výrobkov (najviac do 4 hod.)
20,00 €
c) spoločenské poduj.atia s možnost‘ou podávania stravy
prenájom spoločenskej miestnosti: svadba
60,00 € občania obce
			
110,00 € cudzí
		
jubileá do 5 hodín
25,00 €
		
za každú ďalšiu hodinu
5,00 €
		
zábavy, plesy
50,00 €
		
kar, krstiny do 3 hodín
10,00 €
		
za každú ďalšiu hodinu
5,00 €
d) režijné náklady pri akciách v spoločenskej sále
		
svadobné hostiny domáci
6,50 € /na osobu
		
svadobné hostiny cudzí
8,50 € /na osobu
		
jubileá
4,00 € /na osobu
		
kar
2,00 € /na osobu
		
krstiny s podaním 1 chodu jedla 2,00 € /na osobu
		
krstiny s podaním 2 chodov jedál 4,00 € /na osobu
		
zábavy, plesy
6,50 € /na osobu
4) Obecná knižnica
a) zapisné na kalendárny rok
deti
0,33 €
		
dospelí
0,49 €
b)zapožičanie knihy alebo časopisu v hodnote pod 1,65 €
0,09 €
c)zapožičanie knihy alebo časopisov v hodnote nad 1,65 €
0,16 €
d) poplatok za náučnú literatúru		
0,09 €
a za každý nasledujúci i začatý mesiac
0,16 €
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e) poplatok za oneskorené vrátenie knihy (časopisu)
I. upomienka		
0,33 € a poštovné
II. upomienka		
0,66 € a poštovné
III. upomienka		
0,99 € a poštovné
IV. upomienka		
1,32 € a poštovné
f) poplatok za stratu knihy – dvojnásobok kúpnej ceny knihy, časopisu
g) poplatok za poškodenie knihy, časopisu – podl‘a rozsahu poškodenia v rozpätí 30-100 % kúpnej
ceny knihy, časopisu
5) Činnost` v kultúre
a) vysielanie v miestnom rozhlase fyzické osoby
1,65 €
		
právnicke osoby
3,31 €
b) pohľadnice		
0,16 €
c) inzercia v obecnom časopise – 1 slovo
0,25 €
d) plošná inzercia v obecnom časopise
0,15€/1 cm2
(reklama formou obrázka max formát A6)
6) Prenájom nebytových priestorov – ročne
a) na podnikateľské účely		
8,29 € / m2
b) skladové priestory		
8 ,29 € / m2
c) garáže -Rochus, Stupy		
4,79 € /m2
d) Zdravotné .stredisko RY		
6,50 € /m2
e)Sl.pošta 8.8.		
4,32 € /m2
Uvedené ceny prenájmu sú stanovené ako minimálne
7) Kopírovacie služby
a) formát A4 – jednostranný
fyzické osoby
0,10 €
b) formát A4 – obojstranný
fyzické osoby
0,20 €
c) formát A3 – jenostranný
fyzické osoby
0,20 €
d) formát A3 – obojstranný
fyzické osoby
0,40 €
e) skenovanie – strana
fyzické osoby
0,50 €
8) Ostatná činnosť
evidenčná znamka pre psa		
1,56 €
kosenie		
6,50 € / 1 hod.
preprava NV IVECO		
0,80 € / 1 km
stojné IVECO (za každých začatých 15 min)
0,90 €
pracovny stroj HIDROMEK
		
preprava
1 €/ 1 km
		
práca
25 €/1 motohodina
9) športová činnosť
prenájom mini ihriska pri ZŠ		
10,00 € za 1 hod.
za umelé osvetlenie mini ihriska pri ZŠ
2,00 € za 1 hod.
prenájom multifunkčného ihľiska v areáli OŠK
2,00 € za 1 hod.
Sadzobník miestnych poplatkov schválený Obecným zastupiteľstvom v Rudňanoch
Uznesením č.149/39/2017 zo dňa 11. 12. 2017 platný od 1. 1. 2018.
Vyhotovila: Cvengrošová Božena
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■■ Ako sme boli odovzdať ceny...

Bol predvianočný čas a členovia redakčnej rady sa vybrali do priestorov Základnej školy prekvapiť
všetkých nádejných malých pisateľov, ktorí sa zapojili do našej súťaže „Rudniansky literát“. Žiaci boli
vyzvaní , aby sa dostavili do riaditeľne a všetci s malou dušičkou, čakali a pýtali sa: „ Čo sme urobili?“
Aké boli ich tváre natešené, keď zistili, že neprišli „na koberček“. V úvode sa im prihovorila a súťaž
vyhodnotila šéfredaktorka časopisu Mgr. Katarína Kandráčová a členovia redakčnej rady Bc. Danka
Pustulková a Mgr. Ján Szentkerestzty odovzdali ceny v hodnote 150 eur. Odmenení boli všetci, aj tí,
ktorí nevyhrali, lebo všetci si to zaslúžili. Veď všetkých zapojivších bolo 17. Riaditeľ školy p. Mgr. Peter
Fischer im všetkým poďakoval, vyjadril potešenie nad tým, že sa venujú i takejto umeleckej činnosti
a príhovor ukončil presvedčením, že práve títo žiaci sa raz môžu stať dobrými novinármi alebo spisovateľmi. A o tom, že i v našej škole vyrastajú talenty, svedčia ich práce a my opäť uverejňujeme ďalšie z nich.
Redakčná rada

Zima

Zima

Vonku je už zima, mráz,
poďte deti medzi nás.
Kopa snehu nás von láka,
postavíme snehuliaka.

Vonku padá biely sneh,
berte deti sane hneď.
Pôjdeme sa sánkovať,
a možno aj guľovať.

Vezmite si svoje sane,
posadajme spolu na ne.
Budeme sa sánkovať,
veselo sa radovať.

Postavíme snehuliaka,
biely sneh nás predsa láka.
Budeme sa radovať,
že sa môžme v snehu hrať.

Snehuliak už vonku stojí,
bielučký je ako z múky,
do okien sa díva z lúky.
Vietor fúka po poli,
pozametá sneh v okolí.
My sa zimy nebojíme,
snehuliaka postavíme.

Keď sa domov vrátime,
po večeri zaspíme.
Timur Kaprál 3.A

Paťka Šomšáková 3.A
Horizont 1 / 2018
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■■ Sprievodca archívom
baníctva Rudňany

V závere môjho príspevku uverejneného
v HORIZONTE č. 7/2017, keď bude archív
„konečne v novom šate“, som sľúbil, že čitateľov
„HORIZONTU“ prevediem po tomto skromnom
zariadení. Sľub plním uvedením „Sprievodcu
archívu baníctva Rudňany“
Banícky archív bol založený ako účelová nezisková organizácia Baníckeho cechu v Rudňanoch
a obce Rudňany dňa 9. septembra 2004
Pri vstupe do archívu, ešte na schodišti si
všimnite 2 metrovú ukážku banského diela,

ktorá sa nazýva „komín“. Je typické pre všetky
strmo uložené rudné ložiská. Na našom závode
pri výške obzorov 75 m mali komíny až 80 m.
Slúžili ako fáracia cesta pre baníkov, na dopravu
vŕtacieho náradia, materiálu na výstuž, pre dopravu odstreleného materiálu (rudy alebo jaloviny).
Boli razené za pomoci vrtnej techniky a strelných
trhavých prác. V druhej polovici 20-tého storočia nastúpila modernejšia technika. Najprv to
boli plošiny ALYMAC švédskej
výroby, neskoršie plošiny RP3
československej výroby.
Vo vstupnej hale si všimnite symboly baníctva, model šachetnej veže, bol plne
funkčný do roku 1990, ktorý
zhotovil v 60-tych rokoch minulého storočia baník Ondrej
Kakalejčík. Za vežou je plastická
mapa Rudnian, ktorú zhotovil
v r. 1928 učiteľ miestnej školy
p. Kraviansky. Vedľa je obraz od
J. Čaučika „Založenie Rudnian
z roku 1825 razenie ROCHUS
štôlne.“ Ide o pokročilejšie štá-
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dium razenia, pretože toto bolo zahájené v roku
1795 (môžete sa o tom presvedčiť na „PORTÁLI
ŠTOLNE“ pri vstupe do Rudnian.) Na podlahe je
uložený veľký kus rudnej výplne z Banskej Štiavnice. Obsahuje galenit, sfalerit a baryt.
Po ľavej strane je miestnosť určená na porady,
schôdzky. Sú tu geologické mapy banských diel
z oblasti Rudnian, plastická mapa. Je tu možnosť
sledovania videozáznamov.
Do ďalších miestností je možné postupovať
„baníckou chodbou“ vystúženou drevenou výstužou – výdrevou, podobne ako sa vystužovali mnohé horizontálne banské diela, najmä dočasného
charakteru. Na začiatku chodby po pravej strane
je umiestená fotografia Pamätných dosiek zomrelých pracovníkov závodu následkom pracovných
úrazov. Originály sa nachádzajú na miestnom
cintoríne. Úrazy sa stali v rokoch 1943 – 1994. Tu
na podstavci je plastika hlavy umierajúceho volajúceho baníka po úraze. Autorom je pracovník,
baník nášho závodu, Tibor Gurín, insitný umelec.
Po celej banskej chodbe vo
vitrínach i na nich sa nachádzajú
vzorky rúd a hornín z Rudnianskej
bane, ale aj vzorky zo „Sadrovky“
v Novoveskej Hute (anchydrit, sádrovec) a travertín z Dreveníka. Vo
vitrínach sú publikácie z bývalého
podniku Železorudné bane, ale aj
z iných závodov a inštitúcií. Obsahujú tiež rôzne spomienkové predmety
a drobné darčeky, ktoré venovali
archívu členovia baníckeho cechu
a jeho sympatizanti. Po stranách pri
strope chodby sú zobrazené sprievody baníkov v uniformách 18-tého
storočia z Frejbergu v Nemecku, dar
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baníkov z Lauchameru.
Z chodby pravá miestnosť v ľavo je venovaná
knižnici a rôznym písomnostiam, fotografiám
a podobne. Nachádza sa tu banícka literatúra, ale
aj literatúra so strojníckou a elektro – tematikou,
ktorá úzko súvisela s banskou činnosťou. Pre návštevníkov sú tu vzácne banícke noviny a časopisy:
Hlas Rudňan, Rudnianske šachty mieru, Banícke
slovo a celoštátny ústredný časopis ZUDY a pod.,
vrátane obecného časopisu HORIZONT. Sú tu

fotografie banícke i nebanícke, odznaky, zástavky
a vlajočky. Banícke zástavy vzhľadom na ich rozmery sú umiestnené v zasadačke Obecného úradu.
Mimo iného sú tu k nahliadnutiu i komplexné
rozbory hospodárenia závodu od roku 1964 do
roku 1993. Zvlášť upozorňujeme na vzácne mapy:
najstaršia mapa Rudnian z roku 1758 a 1864,
ktorá svedčí už v tom čase o mohutnom rozfáraní
časti Rudnianskeho ložiska.
V ďalšej miestnosti sú skromné ukážky baníckej a geologicko
‑meračskej činnosti. Vývoj v používaní osvetlení v podzemí, od
olejových lámp cez karbidové
a elektrické. Sú tu ukážky meračských prístrojov: teodolit,
nivelačný prístroj, meračský
geologický kompas a mnohé pomôcky pre zhotovovanie bansko
‑geologickej dokumentácie.
Sú tu i odpaľovacie strojčeky,
ochranné prilby, vzor razenia
banskej chodby v TH výstuži,
vrtné kladivo s podperou, šra-

mačka, staré banské náradie a podobne.
V miestnosti sa nachádza i model „Hĺbenia
jamy – šachty“ a jej výstuže liatym betónom,
ktorý zhotovil v technickom krúžku SOU majster
odborného výcviku p. Ján Ošust (model bol funkčný). Bol znefunkčnený po drastickej likvidácii
Historickej izby v budove ZK ROH.
Úpravníctvo – tretia miestnosť.
Za vybudovanie tejto expozície vďačíme,
žiaľ už dnes nebohému, Ing. Ladislavovi Sabovi,
ktorý za pomoci manželky usporiadal jednotlivé
dokumenty tak, aby bolo možné utvoriť si obraz
o úprave rúd v tzv. Starom závode na Zabijanci

a na NPZ – Oľšo, činnosť ktorého bola začatá
v roku 1964.
Na ľavej stene miestnosti je veľká schéma,
ktorá nás sprevádza celým úpravárenským procesom od prijatia rudy z bane až po finálne výrobky,
prípadne polotovary.
Na pravej strane sú údaje o výsledkoch pri
úprave rudy na Starom závode. Na
protiľahlej stene sú na panely údaje
o práci komplexu Ortuťovne.
Pod oknami je panel o otvorení NPZ v roku 1964. V strede
miestnosti sa nachádzajú exponáty
flotátorov, vzorky výrobkov, ktoré
sa získavali z rudnianskej rudy na
NPZ (Nový priemyselný závod).
V miestnosti sa nachádzajú
technické správy z jednotlivých
technologických uzlov, správy zo
služobných ciest, odborné knihy,
najmä tie ktoré sa týkali úpravy
úžitkových nerastov.
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■■ Rubrika (nielen)
pre pamätníkov

Pýchou Rudnianskeho závodu ostane:
–– bol najväčší rudný banský závod v Československu, ktorý zamestnával cca 2500 pracovníkov
–– okrem plnenia výrobných úloh mal na dobrej
úrovni vybudované: školstvo (výchova učňovského dorastu, Závodná škola práce)
–– starostlivosť o ľudí: závodné stravovanie,
bývanie, rekreačná starostlivosť, kultúrnospoločenský život
–– bol jediným závodom v Československu, ktorý
ťažil a upravoval okrem železných rúd, rudy barytové (zásoboval barytovú chémiu, výstavba
atómových elektrární, úprava röntgenových
miestností, hlbinné vŕtanie, ťažidla pre vyrovnávanie ložísk a pod.)
–– ťažil mednato‑ortuťové rudy (chalkopyrit,
tetraedrit, rumelku)
–– jediný v Československu vyrábal na ortuťovni
čistú ortuť pre celé národné hospodárstvo.
–– dodával medený koncentrát pre získavanie
medi

V decembri som našu rubriku ukončila fotografiami z výstavby novej budovy Osemročnej
strednej školy a posledná –tretia školská kronika
sa začína práve jej otvorením. V kronike je dokonca aj pozvánka na slávnostné odovzdanie
novostavby zo dňa 2. 9. 1956.
Otvorenie novej budovy sa v nej opisuje nasledovne: „2. septembra 1956 sa Rudňany obliekli
do slávnostného rúcha. Popoludní o 14 h. predseda
ONV v SNV súdruh Minka rozstrihol slávnostnú
stuhu na bránach „nového školského paláca“.
Keď 8. 9. 1934 otvorili 6-triednu rím.kat. ľudovú školu, slávili Koterbachy skutočne historickú
udalosť. V roku 1934 bola táto škola najkrajšou
školou v hornom Spiši. A dnes? Stojí pred nami
krásna budova, taká, o akej kotrbašskí obyvatelia
v r. 1934 nevedeli ani snívať.
Stavbu novej školy prevádzali Pozemné stavby n.p. Poprad – prevodzovňa Rudňany. Vedúci
stavby bol staviteľ Ján Žofka. Stavbu projektoval
Ing. Gréč, Stavoprojekt Košice.
Z ďalších hostí boli : s. krajský inšpektor
Brocko, s. tajomník OV KSČ Šeďo, vedúci školstva
a kultúry rady ONV v SNV Mikluš.“

spracoval : Anton Šarík

8

Horizont 1 / 2018

V ďalších rokoch sa v kronike opisuje fungovanie školy, zmeny v zložení pedagogického
zboru, akcie organizované školou. Niektoré zápisy sa oplatí prečítať, škoda že dnes už v školách
takéto kroniky nemáme. Vstupy do jednotlivých
školských rokov boli krásne ilustrované, písmo
v kronike je úhľadné a kronikári si na vedení
kroniky dali záležať. Z ďalších rokov som vybrala:

Fotografia č. 1 – z rozlúčkového večera učiteľov na konci školského roka 1957-58. Páčili sa
mi slová pri fotografii: „Takto ako sme tu – už iste
nebudeme. Všetci sme si vzájomne rozumeli a tak
aj výsledky našej práce boli dobré.“

Fotografie č. 2 a 3 : Žiaci 9 tr. pomáhali v šk.
roku 1961-62 pri betónovaní stožiarov v Rudňanoch, kde odpracovali 550 h.

Fotografie č. 4,5 : Zábery z divadelnej hry
Popoluška z roku 1962-63
Na ukážku som oskenovala aspoň niektoré
ilustrované strany, ktorými začínali jednotlivé
školské roky v kronike.
Týmto príspevkom
odkladám školské kroniky späť na policu v baníckom cechu, kde ležali dlhé
roky. Aj mi budú trochu
chýbať, lebo z nich dýchala minulosť, vzbudzovali
vo mne úctu a určitú po-
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svätnosť. Okrem nich sa v baníckom cechu nachádza veľa fotografií, dokumentov a kníh, ktoré stoja
za našu pozornosť.
Verím, že sa do baníckeho cechu radi pozrú naši občania všetkých vekových kategórií, aby si pripomenuli históriu, ktorá sa viaže k našej obci.
Ing. Mária Malecová

■■ Z redakčnej
pošty

Touto cestou chceme sa
poďakovať aktívnym rodičom,
ktorí sa podieľali pri príprave
tejto slávnosti. Veľká vďaka
patrí p. J. Bodnárovi za stvárnenie role Mikuláša, za sponzorské dary TESCO - p. S. Zúdorovi, p. Z. Ošustovej, p. Mgr. D.
Fischerovej, p. Mgr. D. Sirkovej, p. K. Bjelončíkovej, p. M.
Hozzovi, p. Mgr. L. Bodzionyovej, p. Mgr. T. Hozzovej a p. M.
Novorovskému.
V novom roku zdravie,
lásku, šťastie všetkým občanom
obce prajú detí a kolektív MŠ –
RY č. 89
I.Rabinská

Stretnutie
s Mikulášom

Čaro Vianoc najintenzívnejšie prežívajú deti a aj preto
mesiac december v MŠ‑RY
č. 89 niesol sa v znamení vianočnej atmosféry.
Dňa 06. 12. 2017 dopoludnia sa splnil našim deťom
sen stretnúť a vidieť zoči‑voči
Mikuláša, ktorý ich obdaril
balíčkom sladkostí a pobavil sa
s nami pri krátkom programe.
Ďakujeme Komisii pre kultúru
a šport pri OcÚ – Rudňany za balíčky a spríjemnený mikulášsky deň.
Dňa 15. 12. 2017 popoludní zorganizovali
sme v spolupráci s rodinou ZIMNÚ SLÁVNOSŤ
PRI STROMČEKU, ktorá sa uskutočnila v spoločenskej sále OcÚ- Rudňany. Mikuláš potešil
deti opäť balíčkom ovocia, sladkostí, ale i novými
hračkami. Rodičia sa potešili z vystúpenia svojich
detí, ktoré sa im predstavili bohatým kultúrnym
programom s vianočnou tematikou – básňami,
piesňami, tancom, vinšmi, hudobno – pohybovými hrami.
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Rok 2017 v OŠK Rudňany

Vážení športoví priatelia, dovoľte mi, aby som
zhodnotil rok 2017 v OŠK Rudňany. Historicky
najstarší šport, ktorý už desaťročia reprezentuje
našu obec v regionálnych alebo oblastných súťažiach má bohatú základňu, do ktorej rok čo
rok pribúdajú ďalší. Pôsobenie našich mužstiev
môžeme hodnotiť pozitívne i keď nie každému
mužstvu sa v jarnej časti ročníka 2016/2017
a jesennej časti ročníka 2017/2018 darilo podľa
našich predstáv. Ak by sme išli postupne od
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mužstva dospelých, tak A- mužstvo si vo svojej
súťaži počínalo v celku uspokojivo a musíme
vyzdvihnúť kvalitu IV. ligy, ktorá je na vysokej
úrovni. Zároveň ma teší fakt, že po nie príliš optimistickej letnej príprave sme dokázali v jesennej
časti roč. 2017/18 obstáť a dosiahli sme sériu 5
zápasov bez prehry a odohrať kvalitné zápasy,
v ktorých získalo A- mužstvo 17 bodov. Mužstvo
dospelých aj napriek svojmu mladému vekovému
priemeru ukázalo svoju kvalitu a výborná partia
okolo trénera Kubusa nám predvádzala pekný
futbal. Samozrejme nás mrzia zápasy, ktoré sa
nedotiahli do úspešného konca, ale pevne veríme,
že v jarnej časti uvidíme množstvo vydarených
zápasov, ktoré pritiahnu ešte viac divákov na náš
štadión. V jesennej časti môžeme byť spokojný aj
s pôsobením B- mužstva, ktoré vo svojej súťaži je
momentálne zo 7. mužstiev na 1. mieste. V tabuľke
majú podobne ako druhý Kojšov 18 bodov. Mládežnícke družstvá sa po jesennej časti umiestnili
vo svojich súťažiach v strede tabuliek. Mužstvo
dorastu pod vedením Mgr. Petra Fischera sa
umiestnilo na 7. mieste a potešujúci je fakt, že do
kádra A- mužstva sa presadili niektorí naši mladí
dorastenci(Oliver Mrovčák, Timotej Mojcher,
Matej Gurčík, Marián Zelenický). Mužstvo žiakov
prešlo veľkou obmenou a momentálne väčšina
z nich môže hrať v tejto kategórii 4-5 rokov. No
musíme podotknúť, že napriek veľkému fyzickému
hendikepu si počínajú dobre a z ich strany je veľká
snaha predvádzať a učiť sa hrať pekný futbal. Naši
najmenší futbalisti- prípravka majú za sebou ďalší
rok svojho pôsobenia a my musíme vysloviť spokojnosť. Štyri turnaje, 3 krát 2. miesto a prvenstvo
na domácom Turnaji 8 mužstiev 28. 10. 2017, kde
sme dokázali zdolať mužstvá Spišskej Novej Vsi,
Krompách, Smižian a iné, ktoré majú každoročne
bohatú základňu hráčov. Dôležité je ďalej s týmito
deťmi pracovať a venovať sa im pre budúcnosť
nášho klubu. Rád by som apeloval na rodičov,
aby i naďalej viedli svoje deti k športu a rozvíjali
ich telesnú kultúru, ktorá je pre nich určite dôležitá. Zloženie trénerov v našom futbalovom
klube bolo nasledovné: A- mužstvo- Pavol Kubus,
B- mužstvo- Michal Antal st., Dorast- Mgr. Peter
Fischer, Žiaci- Rastislav Neuvirth, PrípravkaMartin Knaus. Jazdci Enduro motoklubu OŠK
Rudňany sa v sezóne 2017 prioritne zúčastňovali
countrycrossového seriálu pod názvom Cassovia

cup na regionálnej úrovni Východného Slovenska, voľných countrycrossových pretekov ako
Chlebnicky countrycross na Orave, Veľká cena
Kojšova, motokrosových pretekov na spestrenie
a zbieranie skúsenosti ako i dobrý tréning a taktiež
motocyklových relly na celoslovenskej úrovni, kde
sme veľmi úspešní. V seriáli Cassovia cup získali
pretekári OŠK spolu štyri pódiové umiestnenia
a to jedno prvé, tri druhé. Rasťo Kalafut v triede
Amatér skončil na celkovo druhom mieste v konkurencii 44 pretekárov a čaká ho ešte slávnostné
dekorovanie a odovzdanie trofeje za celkove druhé
miesto v sezóne 2017. Slavomír Sirko skončil
v seriály celkovo na siedmom mieste vo veľmi silnej
kategórii Veterán a konkurencii 26 pretekárov
i napriek neúčasti na dvoch pretekoch. Na Veľkej
cene Kojšova Slavomír Sirko získal vo svojej triede
3. miesto, Rasťo Kalafut svoju triedu suverénne
vyhral. V motocyklových relly Slavomír Sirko pri
jedinej účasti v rámci seriálu v Tuhrinej získal
druhé miesto v kategórii jazdcov nad 45 rokov
a štvrté celkovo v kategórii ľahkých motoriek.
Vcelku je to sedem pódiových umiestnení v sezóne
a pretekoch rôzneho charakteru a obohatenie OŠK
o sedem trofeji a jednu naviac za celkové druhé
miesto v triede Amatér. Základom fungovania
a dosiahnutia týchto výsledkov v Obecnom športovom klube je samozrejme vo financovaní a podpore prostredníctvom obce a schválení finančných
prostriedkov poslancami OcZ, sponzorskými
prostriedkami a prostredníctvom dotácií zo SFZ
a SoFZ, kde sme cez ponúknuté projekty a granty
dokázali zabezpečiť materiálne prostriedky na
činnosť vo výške viac ako 2500 €, ktoré pomôžu
pri budovaní tréningovej plochy ako aj technickým
zabezpečením t.j. automatická práčka, tréningové
pomôcky ako aj Full HD kamera, ktorá bude slúžiť
nielen na účely OŠK, ale na podujatia organizované obcou. Dovoľte mi poďakovať starostovi obce
p. Miroslavovi Blišťanovi za podporu Obecnému
športovému klubu, poslancom OcZ za schválenie
finančných prostriedkov, členom Dozornej rady,
trénerom za činnosť a samozrejme všetkým hráčom a pretekárom, ktorí šíria dobré meno nášho
klubu na okresnej a regionálnej úrovni. Do nového
roku prajem všetkým hráčom, pretekárom, trénerom a funkcionárom OŠK pri ich činnosti hlavne
pevné zdravie a veľa úspechov.
Rastislav Neuvirth, štatutár OŠK
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■■ Spoločenská rubrika

NARODENIE
Brajen Horváth
Nikola Horváthová
Samuel Horváth
Ashley Pokutová
Peter Kinik
Severín Klorus
Jana Pechová
Úmrtie
December
Štefan Pokuta
Milan Višňovský
Anna Kalafutová
Ľuboš Šarík

JUBILANTI
75 rokov
Horváthová Adolfína
Maričák Štefan
65 rokov
Offeritzová Anna
Pecha Michal
60 rokov
Drefko Vladimír
Hanuščinová Viera
Gubašová Mária

■■ Veľké ďakujem

Vyslovujem veľkú pochvalu a obdiv vedeniu
Interného a Neurologického oddelenia v Levoči.
V oboch oddeleniach som bola hospitalizovaná
od 6. decembra do 29. decembra 2017.
Našťastie nebola som v izbe sama, na druhej
posteli ležala zlatučká 76- ročná pani Mária
z Margecian. Veľmi dobre sme si rozumeli. Musím
pochváliť láskavé a pekné sestričky, ktoré dávajú
dobrý príklad pre študentov SZŠ, ktorí tam v tom
čase mali prax a vždy prišli na izbu a pýtali sa, či
nám s niečím môžu pomôcť. Sestrička Mária, mladé krásne dievča sa nám vždy s nehou prihovorila.
A vyslovila sa, že má z nás radosť. Pýtala som sa,
či by išla pracovať do zahraničia. Jej odpoveďou
bolo slovo – nie. Má rada svoju prácu vo svojom
rodnom kraji.
Sestry a lekári sú pilierom nášho zdravotníctva. Skláňam sa nad ich dennými, či nočnými
službami na oboch oddeleniach. Veľmi pekne
ďakujem pani primárke, pánu primárovi, lekárom a lekárkam za všetku starostlivosť. Všetkým
prajem dobré zdravie, lebo ono je v živote najcennejšie. Prajem aj Vám, všetkým čitateľom časopisu
Horizont zdravie, zdravie, zdravie.
P. S. Ďakujem mojej obvodnej pani doktorke
Hajekovej za jej starostlivosť, mojej švagrinej
Milke, ktorá mi denne chodí dávkovať lieky a Erike
Sabovej, ktorá sa o mňa starala odvozom na vyšetrenie krvi a meranie tlaku. Obe tieto vzácne ženy
sú mojimi anjelmi strážnymi. Ďakujem všetkým
vospolok.			
Emília Centková

Obyvateľstvo obce k 15. 1. 2018
Stav podľa vekových
kategórií
Spolu
Deti do 18 rokov
– z toho do 15 rokov
Ostatní obyvatelia

Spolu

Muži

4508/2626 2257/1290
1858/1554
935/773
1617/1363
816/679
2650/1072 1322/517

Ženy

2251/1336
923/781
801/684
1328/555

SPOMIENKA

Už nevidíš slnko ani krásny deň, vo veľkej diaľke snívaš svoj večný sen.
Odišiel si od nás, my sme ostali v žiali,
ale navždy ostaneš v srdciach našich, čo sme
ťa milovali.
Dňa 19, januára 2018 si pripomenieme 2. výročie, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec,
starý otec a príbuzný JOZEF GROMADA.
S láskou spomína manželka Terka, Miroslav
a Miroslava s rodinami.

POĎAKOVANIA

Z úprimného srdca ďakujeme za vyjadrenú
sústrasť a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli
dňa novembra 2017 rozlúčiť s našim drahým
manželom, otcom, starým otcom, švagrom,
a príbuzným Jánom Dewerom. Za dôstojnú
rozlúčku ďakujeme p. farárovi Matúšovi Perignáthovi, p. farárovi Jánovi Dewerovi z Krakova, Ing. Janke Gazdurovej, Mgr. Kataríne
Kandráčovej, Mgr. Jánovi Szentkeresztymu
a miništrantom.
Manželka a synovia s rodinami


Ďakujeme všetkým, ktorý si vo sviatočnom
čase našli chvíľu, aby sa zúčastnili na poslednej
rozlúčke s našim milovaným synom a bratom
Ľubošom Šaríkom dňa 28. 12. 2017. Úprimne
ďakujeme za kvetinové dary, prejavenú sústrasť
a dôstojnú rozlúčku všetkým a osobitne starostovi obce p. Blišťanovi, Mgr. Kandráčovej,
ženskému speváckemu zboru Rudňanka a
umeleckej skupine zo Spišskej Novej Vsi.
S úctou rodičia a bratia Dušan a Milan
s rodinami.
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