Ročník XXIV.

číslo 8

Október 2017

Nepredajné

Október – mesiac úcty k starším
Tento slogan si pamätám zo školských čias,
keď ako nástenkárky sme špendlili farebné obráz‑
ky stareniek a starčekov. Ja mám to šťastie, že žijú
obe moje mamky. Rada počúvam ich spomienky
z mladosti, ako pomáhali rodičom pri domácich
prácach, či na dvore pri rezaní dreva a jeho správ‑
nom ukladaní. Moje mamky zažili druhú svetovú
vojnu, veľakrát i hladovali, do meštianskej školy
v Spišskej Novej vsi chodili peši. Doteraz si cenia
chlebík, aj keď je tvrdší, vedia ho zužitkovať do
poslednej omrvinky. V mieste bydliska mojej
mamičky mladé rodiny vyhadzujú spomínaný
chlebík, rožky , buchty do kontajnera.

Prajem všetkým starkám i starkým dni plné
porozumenia so svojimi deťmi a vnúčatami a mla‑
dým prajem cit a trpezlivosť, lebo teraz sú mladí,
no nevedia, či sa dožijú staroby. A čo dávajú svojim
rodičom, to sa im vráti od ich detí.
Vážme si starobu, i jej bolesti a utrpenia, nech
necíti samotu, ale hrejivý pocit z nášho snaženia.
Nielen v októbrový čas,
ale denne po celý rok,
skúste hladkať našim drahým strieborný vlas.
Veď keď ste spolu, stačí k tomu iba malý krok.
Emília Centková

■■ Poslanci na slovíčko…
Nelegálne skládky

Obec Rudňany sa v rámci OP‑ĽZ (Operačný
program –Ľudské zdroje) zapojila do projektu
pod názvom, Sanácia nezákonne umiestneného
odpadu a vybudovanie stojísk“. OcZ na svojom
zasadnutí dňa 27. 03. 2017 uznesením 35/2017
schválili spolufinancovanie vo výške 5% z max.
čiastky 81 000 €, kde našej obci podľa kritérií
OPĽZ bola určená čiastka v celkovej výške
66 059,11 €. Žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku a spracovanie žiadosti bola
v spolupráci s neziskovou organizáciou Rozvoj
Spiša, Medza 10,05201 SNV. Žiadosť bola vypra‑
covaná a odoslaná 14. 08. 2017.
Projekt bol pripravený na základe zhodnotenia
východiskovej situácie a optimálne riešenie bolo
rozpracované do predkladanej žiadosti o NFP(‑
Nenávratný finančný príspevok).Prostredníctvom
predkladaného projektu budú zlikvidované nele‑
gálne skládky, ktoré predstavujú enviromentálne
záťaže a zároveň dôjde k eliminácii nepriaznivých
vplyvov na životné prostredie ako aj na zdravie
našich občanov. Miesta s nezákonne umiestneným
odpadom sa nachádzajú v rôznych lokalitách v in‑
traviláne obce v bezprostrednej blízkosti obydlí.
Najväčším problémom sú z môjho pohľadu sklád‑
ky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Základnej školy
a elokovaného pracoviska(bývalý kultúrny dom),
kde hrozí riziko úrazov či nakazení detí. Odpad
vzhľadom k svojej polohe predstavuje riziko pre
zdravie obyvateľov a taktiež riziko kontaminácie

povrchových a podzemných vôd. Zároveň chcem
zdôrazniť, že občania svojim nedisciplinovaným
a nezodpovedným prístupom napomáhajú roz‑
množovaniu hlodavcov, ktoré predstavujú veľké
riziko prenášania chorôb. V tejto časti našej obce
sa jedná o odpad, ktorý vzhľadom na svoje zlo‑
ženie(stavebný, komunálny) sa nedá použiť na
zhodnotenie a tak bude riešený v rámci zmesového
komunálneho odpadu.
Celkovo sa jedná o šesť parciel v rôznych čas‑
tiach našej obce- parcela CKN 740/1, 740/2(par‑
cely v okolí kultúrneho domu), parcela CKN
529/1(Zimná dolina), CKN 807/1 (Stupy) a dve
nelegálne skládky na parcele CKN 908 a CKN 790
v lokalite Zabíjanec. Celkovo sa jedná o cca 486
tón odpadu a z toho približne 120 tón odpadu je
v centre obce. Zber, likvidácia nezákonného odpa‑
du a následná sanácia(úprava miesta) by mala byť
podľa vypracovanej žiadosti realizovaná v období
od 10/2017 do 03/2018. Chcel by som zdôrazniť,
že jedná sa o parcely, ktoré vlastní obec resp.
o parcely, kde sa žiadal súhlas majiteľov pozemkov
viď. okolie kultúrneho domu(Bane v likvidácii)
a parcela v časti obce Stupy (Spolstav Eko, s.r.o).
Momentálne je žiadosť v spracovaní a násled‑
ne bude na obec zaslané rozhodnutie o schválení.
Verím, že realizáciou tohto projektu sa prispeje
k očiste a prioritne k zabezpečeniu ochrany zdravia
obyvateľov našej obce. Zároveň mi dovoľte aby
som v mene obce ako aj OcZ požiadal občanov,
aby boli zodpovednejší pri nakladaní s odpadom
a neznečisťovali lokality našej obce vytváraním
resp. zakladaním nelegálnych skládok.
Rastislav Neuvirth, zástupca starostu obce

Informátor OcÚ
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 25. 9. 2017
Uznesenie OcZ 109/36/2017
OcZ schvaľuje do funkcie predsedu Komisie pre rozpočet a majetok obce Ing. Janku Gazdurovú a za
člena Komisie pre rozpočet a majetok obce Mgr. Petra Fischera, ktorí svoju činnosť začnú od 01. 10. 2017
Uznesenie OcZ 110/36/2017
OcZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017 v bode 3, podľa § 14 odst. 2 písmena
a), b) a 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 navýšia o 1 000 € a celkové výdavky
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navýšia o 53 995 €. Zároveň sa tým upravuje finančná časť programového rozpočtu obce pre rok 2017.
Uznesenie OcZ 111/36/2017
OcZ berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 05/2017/OcZ
Uznesenie OcZ 112/36/2017
OcZ schvaľuje VZN č. 5/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Rudňany
Uznesenie OcZ 113/36/2017
OcZ berie na vedomie Zmluvu o poskytovaní služieb uzavretej medzi obcou Rudňany a Ing. Martinom
Macalom, Brezová 1856/16, 052 01 Spišská Nová Ves s účinnosťou od 01. 11. 2017
Uznesenie OcZ 114/36/2017
OcZ
a)
berie na vedomie informáciu o zámere spoločnosti Brantner Nova, s. r. o. ohľadom
rozšírenia Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi o 4. a 5. Etapu s predpokla‑
danou celkovou životnosťou skládky do roku 2042
b)
súhlasí a podporovať rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. Spišská Nová
Ves o 4. a 5. Etapu, nakoľko táto skládky je stabilizačným prvkom pre zachovanie trvale udržateľného
rozvoja odpadového hospodárstva obcí a miest regiónu Spiša.
Uznesenie OcZ 115/36/2017
OcZ
a)
súhlasí
- s obnovou bytovej budovy v účeloch U513, U973 a U993 v súlade s § 10, ods. 10 Zákona č. 150/2013
o ŠFRB na základe zmluvy o dielo uzavretou so spoločnosťou ART PLAST, spol. s r. o. zo dňa 27. 2. 2017.
- s investičným zámerom obce s názvom „Zateplenie bytového domu, Rudňany 80“ realizovať obnovu
bytovej budovy v súlade so stavebným povolením č. 12/SP‑SŠ/16-Má, vydaného Obcou Poráč právoplat‑
ným dňa 27. 05. 2017 na parcele C KN č. 320/2 v katastrálnom území Rudňany podľa listu vlastníctva
č. 1 podľa spracovanej projektovej dokumentácie Ing. Ľubomírom Grockým,
- so spôsobom financovania obnovy bytovej budovy prostredníctvom úveru zo ŠFRB vo výške
126 300,00 €,
- s vyčlenením výšky vlastných zdrojov z rozpočtu obce na spolufinancovanie obnovy bytovej budovy
v celkovej výške 42 105,14 €,
- s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB,
- so zabezpečením záväzku voči ŠFRB bytovým domom súpisné číslo 80, ktorý sa nachádza na parcele
č. C KN č. 320/2 v katastrálnom území Rudňany, Obec Rudňany, Okres Spišská Nová Ves podľa listu
vlastníctva č. 1 vrátane pozemku pod bytovým domom č. C KN č. 320/2 vo výmere 448 m2 v katastrálnom
území Rudňany, Obec Rudňany, Okres Spišská Nová Ves podľa listu vlastníctva č. 1 špecifikovanými
vyššie.
a)
súhlasí s prijatím záväzku:
- zriadiť záložné právo na bytový dom v prospech ŠFRB vrátane pozemku pod bytovým domom,
- že bude vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte obce vo výške 526,25 €/mesiac
a zabezpečí splácanie poskytnutého úveru počas celej doby splatnosti úveru.

■■ Oznam

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov
samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.
Voľby sa budú v našej obci konať v dvoch okrskoch v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
Okrsok č. 1 – Základná škola č. 96 – jedáleň
Okrsok č. 2 – Spoločenská sála obecného úradu
Zoznam kandidátov na poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných
obvodov a zoznam kandidátov na predsedu Košického samosprávneho kraja sú k dispozícií na úradnej
tabuli obce Rudňany alebo na www.rudnany.sk
Horizont 8 / 2017
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Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2017
o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Rudňany
Článok 1
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a stanovuje podmienky na vylepovanie a
umiestňovanie volebných plagátov na území obce Rudňany počas volebnej kampane pre voľby do Ná‑
rodnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych
krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí (ďalej len „volebná kampaň“).
Článok 2
Základné pojmy
Volebné plagáty v zmysle tohto nariadenia sú všetky materiály vhodné na umiestňovanie na ve‑
rejných priestranstvách do informačných tabúľ, ktorých účelom je oboznámenie občanov s volebným
programom politických strán a kandidátov vstupujúcich do volebnej kampane.
Článok 3
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov
Obec Rudňany Všeobecným záväzným nariadením vyhradzuje miesto, na ktorom možno v súlade
so zákonom o volebnej kampani umiestňovať počas volebnej kampane volebné plagáty a informácie
politických subjektov vo volebných kampaniach výlučne na:
-	
propagačnej tabuli pri rodinnom dome s.č. 282
-	
propagačnej tabuli pri rodinnom dome s.č. 329
-	
propagačnej tabuli pri zdravotnom stredisku s.č. 79
-	
propagačnej tabuli pri bývalej slobodárni s.č. 75
-	
propagačnej tabuli pri bytovom dome s.č. 125
Článok 4
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
1. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane musí zod‑
povedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, t. j. pre všetky kandidujúce subjekty musí
byť vytvorený rovnomerný priestor na umiestnenie volebných plagátov.
2. Rozdelenie vyhradenej plochy pre volebné plagáty obec vykoná až po zaregistrovaní politickej
strany, koalície alebo zaregistrovaného kandidujúceho jednotlivca.
3. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na miesto, ktoré mesto označí pre
konkrétny kandidujúci subjekt.
4. Ak miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, zostane voľné a
nesmie ho obsadiť iný kandidujúci subjekt.
5. Vylepovanie a údržbu volebných plagátov počas predvolenej kampane na vyhradených plo‑
chách a následné odstránenie volebných plagátov si každý kandidujúci subjekt zabezpečí na
vlastné náklady.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté všeobecné platné právne predpisy a platné všeobecné
záväzné nariadenia obce Rudňany.
2. VZN č. 5/2017 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na obecnej tabuli.
Miroslav Blišťan, starosta obce Rudňany
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■■ Terénna práca v našej
obci

Dňa 13. 7. 2017 sa uskutočnilo výberové ko‑
nanie na pracovnú pozíciu terénna sociálna práca
a terénna práca. Činnosti terénneho sociálneho
pracovníka a terénneho pracovníka sme začali vy‑
konávať 1. 8. 2017. TSP a TP sa v obci realizuje na
základe „Národného projektu: Terénna sociálna
práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít.“ Národný
projekt spadá pod Ministerstvo vnútra SR.
Na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka
boli vybraté: Mgr. Darina STANISLAVOVÁ,
Mgr. Iveta FIEDLEROVÁ VALENČÍKOVÁ,
Mgr. Jana STANISLAVOVÁ, na pozíciu terénneho
pracovníka Miroslava KOČÍKOVÁ, Lýdia MAJE‑
ROVÁ, Martina KAČMARČÍKOVÁ.
Našou cieľovou skupinou sú jednotlivci a sku‑
piny sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym
vylúčením. Pracovná náplň pozostáva z:
• Vyhľadávania jednotlivcov, rodín, osôb so
zdravotným postihnutím, nevládnych starších
ľudí so sociálnymi problémami.
• Poskytujeme základné informácie v krízových
situáciách a podporu pri zabezpečení sociál‑
nych služieb.
• Poskytujeme sociálnu intervenciu a plánuje‑
me proces riešenia problémov.
• Realizujeme individuálny a skupinový pora‑
denský proces.
• Zabezpečujeme sprostredkovanie kontaktu
s aktérmi v spoločenskom prostredí, ktorých
sa týka daný sociálny problém.
• V prípade potreby sprevádzame klienta do jed‑
notlivých inštitúcií, konáme v záujme klienta.
• Spolupracujeme a sprostredkovávame infor‑
mácie medzi klientmi a inštitúciami (Obecný
úrad, MŠ, ZŠ, ŠZŠ, ÚPSVaR, zdravotné
zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné
a mimovládne inštitúcie).
• Mapujeme lokality – zberáme demografické
údaje, analyzujeme potreby lokality.
Pracovná doba je pondelok, utorok, štvrtok
od 07,00 – 15,00 v stredu od 07,00 – 16,00,
v piatok 07,00 – 14,00. V prípade akýchkoľvek
otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom
čísle 0917 095 874, 053 41 70 150 alebo e‑mailom
terenna.praca@rudnany.sk.

■■ Rubrika (nielen) pre
pamätníkov

Pozvoľne sme sa presunuli v kronike Strednej
školy v Rudňanoch do školského roka 1952/53,
kedy do učiteľského zboru pribudli noví učitelia
: Dalibor Šuster a Jozef Filas. Otvorených bolo
5 tried, v ktorých bolo spolu 196 žiakov. Mnohé
akcie uvádzané v kronike sa opakujú – oslavy Dňa
baníkov, branné cvičenia, oslavy výročia VOSR,

mesiaca československo- sovietskeho priateľ‑
stva… a tak o nich nebudem podrobnejšie písať.
Spomínajú sa brigády pri zalesňovaní, kde
bolo vysadených niekoľko tisíc stromčekov. Tak‑
tiež sa žiaci zapojili do zberu odpadových surovín.
Spomína sa nový školský zákon a v kronike sa
píše: „ Dnes /24.apríl/ bol vyvesený nový školský
zákon, ktorý má v budúcnosti zaistiť jednotné
a ucelené školské vzdelanie pre každého občana
Republiky. Stredné školy boli týmto zákonom
zrušené. Povinná školská dochádzka sa určuje od
6. do 14. roku života dieťaťa. Organizácia školstva
sa prevedie v budúcom školskom roku.“
V máji opäť prebehli záverečné skúšky žiakov,
ktoré všetci ukončili úspešne. Nechýbal ani kon‑
coročný výlet, tentokrát na Oravskú priehradu,
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do Demänovskej jaskyne, na Oravský zámok a do
Štrbského plesa.
V šk roku 1953/54 sa opäť zmenilo zloženie
pedagogického zboru a riaditeľom bol p. Jozef
Slivko. Spomínajú sa rôzne akcie, ktoré sa konali
v kultúrnom dome, či už to boli oslavy MDŽ,
filmové predstavenia, alebo kultúrne programy.
24. apríla sa konal „ Prvý učiteľský deň“ v Spišskej
Novej Vsi, na ktorom učiteľský zbor vystúpil ako
spevácky súbor.
V máji učiteľský zbor zahral v kultúrnom dome
v Rudňanoch divadelnú hru „ Službohonci od
Vazova“, ktorý neskôr zahrali aj v Markušovciach.
Žiaci sa v júni zapojili do zberu fliaš, nazbierali ich
vyše 3000. V tomto mesiaci sa zapojili aj do zberu
železa a papiera.
Na záver školského roka riaditeľ oznámil žia‑
kom, že v sporení sa umiestnili na prvom mieste
v okrese a boli odmenení rôznymi vecnými darmi.
Učiteľský zbor na konci školského roka 1954:
A v budúcom čísle nás čaká ďalší školský rok
a kronika sa pomaly, ale iste, blíži ku koncu.
Spracovala : M. Malecová
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■■ Z redakčnej pošty
Svetový deň mlieka v Spojenej
škole
Keď budeš piť čerstvé mlieko,
pozbavíš sa mnohých liekov.

Mlieko a mliečne výrobky obsahujú všetky
živiny potrebné pre rastúci organizmus dieťaťa
a mladého človeka a takmer všetky látky potrebné
pre výživu v dospelosti. Mlieko by malo byť každo‑
dennou súčasťou nášho jedálnička, či ako nápoj na
raňajky, k obedu alebo ako súčasť večere. Mlieko
je základnou potravinou mnohých pokrmov: kaší,
krémov, pudingov, nákypov, omáčok, polievok.
Mlieko a syry zvýšia hodnotu každého pokrmu:
polievok, omáčok, zeleniny. Mlieko a mliečne vý‑
robky účelne doplnia bielkoviny strukovinových,
zemiakových a obilninových pokrmov. Toto všetko
sme sa snažili deťom prezentovať dňa 28. 9. 2017,
pretože v tento deň sa na celom svete oslavuje
Deň mlieka.
Žiaci si najprv pozreli náučné interaktívne vi‑
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deo o tom, ako sa mlieko vyrába a spracováva a aká
je jeho cesta na náš stôl. Potom sa rozpŕchli do
tried, aby mohli plniť úlohy v pracovných listoch.
Výborná bryndzová pomazánka, ktorú sme
pripravili žiakom, im veľmi chutila.
No našli sa i takí, ktorí dali prednosť mliečnej
desiate, v ktorej bol syr, jogurt a mliečko.
Porozprávať deťom o vplyve mliečka na naše
zdravie prišiel MUDr. Branislav Pencák, ktorý
veľmi pútavo rozprával o jeho význame, o dobrých
i zlých baktériách a o zdravých kostiach a zúbkoch.
A či sme si niečo zapamätali, preveril kvíz. A za
výborné vedomosti dostali niektorí žiaci jednotku
z vlastivedy.
Mgr. Katarína Kandráčová, Mgr. Martina
Zúdorová

Abeceda zdravia

V abecede zdravia, písmenka nám vravia,
že máme jesť viac ovocia, zeleniny,
čo je dobré a čo zlé v abecede od A po Z.

Dňa 3. 10. 2017 dopoludnia do MŠ‑ RY
č. 89 opäť zavítalo bábkové divadlo: SLNIEČKO
z Piešťan. Bábkoherec p. Kazík sa nám predstavil
divadelným príbehom: „ABECEDA ZDRAVIA.“

Hlavnou ideou divadla bolo poučiť deti
o zdravom životnom štýle, o potrebe jesť veľa
ovocia – zeleniny, pohybovať sa po čerstvom
vzduchu, veľa cvičiť, upevňovať imunitu a tak
sa chrániť pred ochorením. Z ovocia – zeleniny
máme veľa sily, máme pevné svaly. Cvičiť máme
všetci aj malí i veľkí.
Deti sa stali spoluhráčmi predstavenia, spolu
si zaspievali, zacvičili, imitovali hru na gitare,
klarinete, spoznávali písmenka abecedy od A po
Z a hľadali slová na dané hlásky z rôznych druhov
ovocia a zeleniny, zdravých potravín pre človeka.
Touto zážitkovou formou – divadelným pred‑
stavením: „ABECEDA ZDRAVIA“, prehĺbili sme
u detí city, estetické vnímanie, záujem starať sa
o svoje zdravie, ktoré je u každého z nás prvoradé,
nenahraditeľné.
Deti, kolektív MŠ‑RY č. 89 I Rabinská

Srdce ako dar

25. a 26. septembra 2017 sa uskutočnil už 14.
ročník súťažnej prehliadky záujmovo – umeleckej
činnosti Srdce ako dar v Mestskom kultúrnom
stredisku v Michalovciach. Slovenská humanit‑
ná rada a Zemplínske osvetové stredisko ako
odborný garant úspešne pokračujú v tejto tradícii
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a prezentujú záujmovo – umeleckú činnosť znevý‑
hodnených skupín obyvateľstva, ktorí sú viacná‑
sobne ohrození sociálnou exklúziou a to nielen
z Košického, ale aj Prešovského kraja a zahraničia.
Prehliadka vyzýva k mobilizácii rôznych foriem
záujmovo – umeleckých činností tejto skupiny
obyvateľstva. Presadzuje demokratické hodnoty
a základné ľudské práva, sociálnu inklúziu a nedis‑
krimináciu. V širokom zábere vychádza potrebám
znevýhodnených. Nadnárodný rámec získala
zapojením sa súťažiacich z Poľska, Maďarska,
Ukrajiny, Srbska a Chorvátska. Súťažná prehliad‑
ka je významným krokom pre vytváranie „sociál‑
nej scény“, má činorodý charakter, zbližuje ľudí
a podporuje hľadanie vlastných výrazových pro‑
striedkov. Projekt bol podporený Ministerstvom
kultúry SR pre rok 2017 a uskutočnil sa pod jeho
záštitou. Našu organizáciu SZZP veľmi úspešne
reprezentovala folklórna skupina Rudňanka, ktorá
sa stala laureátkou vo svojej kategórii. V prednese
poézie a prózy sa predstavili p. Marta Prachnárová
a p. Katka Kandráčová. Zúčastneným blahoželáme
a ďakujeme za reprezentáciu našej obce.
Marián Vytykáč st.

„Počúvajte vrúcny hlas, jak Mária volá nás.“
Dňa 30. 9. 2017 sa uskutočnila púť farnosti
Rudňany a filiálky Matejovce nad Hornádom do
národnej Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
v Šaštíne. Hoci sa vyrážalo v skorých ranných ho‑
dinách, odmenou pre pútnikov bola nádhera ba‑
ziliky v Šaštíne a hlboký duchovný zážitok. Svätú
omšu celebroval Vdp. Matúš Perignáth. Homíliu
predniesol Vdp. Marcel Macala, v ktorej upriamil
našu pozornosť najmä na trináste zastavenie krí‑
žovej cesty, kedy telo Pána Ježiša skladajú z kríža
a dávajú do rúk jeho bolestnej matky Panny Márie.
Hoci ľudské telo bolo mŕtve, Ježiš ako Boh ostal
živý. V závere svätej omše nám člen rádu Paulínov,
ktorí spravujú túto baziliku odovzdal pamätný
list našej farskej púte. Po svätej omši nám bola
predstavená história baziliky a možnosť prezrieť
si múzeum, prezentujúce úctu k Sedembolestnej.
Po tomto duchovnom zážitku neostáva iné,
než zopakovať slová hymnickej piesne k Panne
Márii kde sa okrem iného spieva: „Matka drahá,
spomni na nás tu pod Tatrami. Verní sme my svätej
Cirkvi, prebývaj s nami…“ (JKS 394)
Mgr. Ján Szentkereszty

PÚŤ K SEDEMBOLESTNEJ
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Spiš z neba
Pred nedávnom sa mi dostala do rúk krásna
publikácia s názvom Spiš z neba. Sú v nej letecké
fotografie regiónu. Ako som sa dozvedela, vydalo
ju vydavateľstvo CBS, ktoré má na svojom konte
už niekoľko takýchto vydaní. A pripravuje celú
kolekciu kníh o každom regióne Slovenska. Sú to
napríklad Tatry, Zamagurie, Liptov či Zemplín.
Vznikla zo spolupráce 48 miest a obcí Spiša. Ďal‑
šími, ktorí tento projekt podporili boli: Košický
a Prešovský samosprávny kraj, Poráč park, ZOO
SNV, a ďalších 14 sponzorov. Už názov aj predslov
autora vypovedá, o čom táto kniha je. Keď sa povie
Spiš, určite si každý predstaví Spišský hrad, Mari‑
ánsku horu nad starobylou Levočou, či naše svetu‑
známe Tatry a panenskú prírodu Slovenského raj,
a či jedinečné Pieneniny. Jedinečnosti Spiša pri‑
dávajú aj tradície a ľudová tvorba obcí ako Poráč,
Vlková či Olcnava. V neposlednom rade je tam aj
zmienka o našej baníckej obci Rudňany. Málokto
z nás vedel, že ako z rozprávky vystrihnutý zámok
Nedzeca v Poľsku sa nachádza v oblasti, ktorá
niekedy patrila Slovensku. Krásny pohľad je i na
stredoveké námestie v Spišskej Sobote, kostoly
v Kežmarku, pravoslávny chrám v Smolníku, či
okúzľujúci pohľad na Mengusovskú dolinu. Ani
tento časopis by nestačil, aby som vymenovala tie
krásy Spiša, o ktorých málokto vie, či ich pozná.
Odchádzame na dovolenky do čoraz exotickej‑
ších krajín a priznajme si, často nepoznáme ani
zrnko z histórie či kultúry susediacej dediny a ani
vlastného rodiska. A prečo o tom všetkom píšem?
Práve to chýba našej obci. A viem si to aj živo
predstaviť. Rudňany z neba. Staré fotografie sa
striedajú s novými. Nové informácie nezatieňujúce
tie staré. Krásna panoráma Zavistlivca, Krížovej,
zábery, ktoré môžete vidieť len pohľadom z lietad‑
la. A verím, že by sme boli milo prekvapení, akú
krásu máme pod nosom. Pred niekoľkými rokmi
sa moja sestra presťahovala do dedinky Malý
Slavkov, 3 km od Kežmarku. Ako nový obyvateľ
a sused dostala od známej krásnu publikáciu o de‑
dine. Preto chcem osloviť kompetentných obce,
či by takéto niečo troška nepreslávilo našu malú
obec a nielen správy vo večernom vysielaní Krimi.

■■ Zo športu
A – mužstvo

10.09.2017 ŠK STRÁŽSKE – OŠK RUDŇANY
2:1 (Bdžoch)
16.09.2017 OŠK RUDŇANY – TJ DR. PETROV‑
CE NAD LABORCOM 1:1 (Bdžoch)
24.09 2017 TJ DRUŽSTEVNÍK MALÁ IDA –
OŠK RUDŇANY 1:2 (Mikuš, Regec)
01.10.2017 OŠK RUDŇANY – TJ DRUŽSTEV‑
NÍK ČIČAROVCE 3:0 (2xČerveňák, Michal)
08.10. 2017 FK KECHNEC – OŠK RUDŇANY
2:2 (Bdžoch, Mikuš)

B – mužstvo

10.09.2017 SLOVAN MARKUŠOVCE – OŠK
RUDŇANY B 3:3 (2xStanislav, Šteiner P.)
17.09.2017 OŠK RUDŇANY B – OŠK SLOVIN‑
KY 5:0 (2xHozza, Antal, Červeňák, Šteiner P.)
08.10.2017 TJ FK KOJŠOV – OŠK RUDŇANY
B 1:1 (Hozza)

Dorast

29.09.2017 TJ DRUŽSTEVNÍK ODORÍN – OŠK
RUDŇANY 5:1 (Horváth I.)
04.10.2017 OŠK RUDŇANY – TJ HRABUŠICE
3:2 (2xGurčík, Temňuk)
07.10.2017 OŠK RUDŇANY – OŠK SLOVINKY
10:0 (2x Horváth I., 2xHorváth M., 2xJasenčák,
2xTauber D., Tauber Ľ., Mrovčák)

Žiaci

17.09.2017 FK OLCANVA – OŠK RUDŇANY
1:1 (Horváth V.)
23.09.2017 TJ SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE – OŠK
RUDŇANY 0:12 (4xNeuvirth M., 3xBorák Š.,
3xMód, 2xHorváth V.)
01.10.2017 OŠK RUDŇANY – MŠK TATRAN
SPIŠSKÉ VLACHY 3:1 (Horváth V., Mód, vlastný)
08.10.2017 OTJ JAMNÍK – OŠK RUDŇANY 5:0

Dagmar Mrovčáková
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Pripravil: Peter Mrovčák ml.

Voľby do VÚC
Šport a kultúra v obci sú už roky mojou
srdcovkou. Celý život sa venujem futbalu,
trénujem deti a vidím, že to funguje. Cením si podmienky, ktoré sa v Rudňanoch
dokázali vytvoriť, ale zároveň si myslím,
že s prispením kraja môžeme tieto podmienky zlepšiť a vytvoriť ďalšie možnosti
viacerým druhom športu v našej obci. Je
to možnosť, ako mladým ľuďom ukázať
cestu k plnohodnotnému prežitiu svojich
voľnočasových aktivít.
S podporou kraja vytvorme podmienky
pre nové oddiely, turistiku, lyžovanie, tak
ako to bolo v minulosti. Podarilo sa nám
začať s cyklotrasou, ale teraz ju treba
dobudovať a prepojiť celý región, aby
pohľad na našu obec nebol väčšinou v negatívnom svetle, ale aby sme ukázali
krajšiu stránku našej lokality a prírody, ktorá si to zaslúži.
Vráťme sa k veciam, ktoré nás zdobili. Pomôžme kultúre a organizáciám, ktoré našu obec reprezentujú a odvádzajú skvelú prácu.
Bane nám zatvorili, ale rómska problematika je otvorená a treba ju riešiť. Strana
Šport do Košíc a na Východ navrhuje a podporuje výstavbu materských škôl a povinnú školskú dochádzku detí od 3 rokov. V Rudňanoch chceme ďalej budovať nájomné
byty, denný stacionár, aj centrum služieb pre občanov. Ale potrebujeme, aby nám
kraj pomohol dostať do vlastníctva budovy, ktoré nám tu ostali. Máme dvojzmennú
prevádzku na ZŠ a znova riešime problémy so štátom vo veci vlastníctva a prevodu
majetku pod samosprávu. Verím, že je to cesta, ako tieto problémy riešiť.
Jednou z priorít strany Šport do Košíc a na Východ je výchova novej generácie
a zároveň možnosti jej zamestnania formou Obecných a Krajských podnikov, ktoré
budú fungovať s podporou Samosprávneho kraja.
V športe nie sme sami. Fandíme Spišu a v Spišskej Novej Vsi kandidujú aj moji
spoluhráči. Lívia Kozlová, Vladimíra Dunková a Radovan Ďorko.
Dajte mi hlas do VÚC, aby som po siedmych rokoch v samospráve mohol ďalej
hájiť záujmy obce pre lepší život našich občanov.
Rastislav Neuvirth,
kandidát za poslanca do VÚC
Horizont 8 / 2017
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■■ Spoločenská rubrika
NARODENIE
Kevin Horváth
Michaela Ogurčáková
Jasmína Horváthová
Timea Krčmárová
Šarlota Ogurčáková
Jaroslav Horváth
Samanta Horváthová
Ivan Horváth
JUBILANTI
85 rokov
Helena Kapustová
80 rokov
Jozef Krempaský
65 rokov
Ján Macalla
Štefan Stanislav
Chceme tiež zablahoželať našim spoluobčanom,
ktorí sa v mesiaci september dožili úctyhodného
veku viac ako 80 rokov
89 rokov
Ján Bosák
83 rokov
Vlasta Cvengrošová

Obyvateľstvo obce k 10. 10. 2017
Stav podľa vekových
kategórií
Spolu
Deti do 18 rokov
– z toho do 15 rokov
Ostatní obyvatelia

Spolu

Muži

4495/2606 2252/1281
1843/1543
924/764
1612/1363
812/678
2652/1063 1328/517

Ženy

2242/1325
918/779
800/685
1324/546

SPOMIENKY
Čas plynie, ale smútok
a bolesť v srdci zostáva,
zabudnúť nikdy nedovolí.
Nezabúdame na tvoj úsmev na perách
a radosť, ktorú si nám prinášal.
Dňa 8. októbra 2017 sme si pripomenuli prvé výročie
smrti nášho milovaného manžela,
otca, dedka Vladimíra Bodnoviča.
Ďakujeme tým, ktorí ste ho poznali
a spomienkami naňho nezabúdate,
ako žil a prinášal radosť do našich
životov.
S láskou a úctou spomína manželka
Alžbeta, syn Daniel, dcéra Alžbeta,
synovia Vladimír a Dušan s manželkami, dcéra
Alena s manželom, vnúčatá Monika, Maroš, Robo,
Miriama, Jakub, Emka a ostatná smútiaca rodina.
V srdciach tých, ktorí ťa milovali budeš stále žiť.


Do večnosti odišli ste spať,
zaplakal každý, kto Vás mal rád.
Odišli ste od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budete žiť v srdciach tých,
ktorí Vás radi mali.
K hrobu Vášmu my však chodíme,
pri plamienku sviečok a
tichej modlitbe na Vás spomíname.
Dňa 16. septembra 2017 uplynulo
23 rokov, kedy navždy dotĺklo srdce
nášho otca, dedka Jozefa Barnáša.
Dňa 14. novembra 2017 uplynie
25 rokov kedy nás náhle opustila
naša drahá mamka a babka Helena
Barnášová.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti a vnúčatá
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