Ročník XVI.

číslo 6
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Nepredajné

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Rudňany, konaných dňa 6.6.2009
Volebný okrsok číslo 1 (Základná škola)
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov

1129

50,16 %

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky

141

12,49 %

Počet odovzdaných obálok

141

100 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

135

95,74 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Č. 1
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
33
24,44 %
Č. 2
Č. 3
Č. 4
Č. 5
Č. 6
Č. 7
Č. 8
Č. 9
Č. 10
Č. 11
Č. 13
Č. 14
Č. 15
Č. 16
Č. 17

Sloboda a Solidarita
Smer – sociálna demokracia
Strana zelených
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
Demokratická strana
MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity
Agrárna strana vidieka
Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja
Komunistická strana Slovenska
Slovenská národná strana
LIGA, občiansko – liberálna strana
Strana demokratickej ľavice
Slobodné Fórum
Kresťanskodemokratické hnutie

2
56
2
13
1
1
8
11
2
6

1,48 %
41,48 %
1,48 %
9,63 %
0,74 %
0,00 %
0,00 %
0,74 %
0,00 %
5,93 %
8,15 %
0,00 %
1,48 %
0,00 %
4,44 %

Volebný okrsok číslo 2 (Obecný úrad)
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov

1122

49,84 %

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky

119

10,60 %

Počet odovzdaných obálok

119

100 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

112

94,12 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Č. 1
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
23
20,53 %
Č. 2
Sloboda a Solidarita
2
1,79 %
Č. 3
Smer – sociálna demokracia
33
29,46 %
Č. 4
Strana zelených
2
1,79 %
Č. 5
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
12
10,71 %
Č. 6
Demokratická strana
0,00 %
Č. 7
MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity
0,00 %
Č. 8
Agrárna strana vidieka
0,00 %
Č. 9
Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna
0,00 %
strana
Č. 10 Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja
0,00 %
Č. 11 Komunistická strana Slovenska
11
9,82 %
Č. 13 Slovenská národná strana
5
4,46 %
Č. 14 LIGA, občiansko – liberálna strana
0,00 %
Č. 15 Strana demokratickej ľavice
1
0,89 %
Č. 16 Slobodné Fórum
3
2,68 %
Č. 17 Kresťanskodemokratické hnutie
20
17,86 %
Celkové výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Rudňany
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov

2 251

100 %

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

260
260
247

11,55 %
100 %
95 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Č. 1
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
56
22,67 %
Č. 2

Sloboda a Solidarita

4

1,62 %

Č. 3

Smer – sociálna demokracia

89

36,03 %

Č. 4

Strana zelených

4

1,62 %

Č. 5

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

25

10,12 %

Č. 6

Demokratická strana

1

0,40 %

Č. 7

MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity

-

0,00 %

Č. 8

Agrárna strana vidieka

-

0,00 %

Č. 9

Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana

1

0,40 %

Č. 10

Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja

-

0,00 %

Č. 11

Komunistická strana Slovenska

19

7,69 %

Č. 13

Slovenská národná strana

16

6,48 %

Č. 14
Č. 15

LIGA, občiansko – liberálna strana
Strana demokratickej ľavice

3

0,00 %
1,21 %

Č. 16

Slobodné Fórum

3

1,21 %

Č. 17

Kresťanskodemokratické hnutie

26

10,53 %
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Informátor OcÚ
Obecné aktuality

súčasnom období začíname pracovať na príprave
akcie s cieľom zvýrazniť Rudňany čo najlepšie.

Za agroturistikou a vidieckym
turizmom

Slobodáreň

Dňa 18.7.2009 v priestoroch nášho športového areálu v Zimnom sa uskutoční 7. ročník podujatia s názvom „Za agroturistikou a
vidieckym turizmom“ (v skratke AVITUR).
Podujatie sa uskutoční pod gesciou Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej
Vsi a má už v našom regióne svoje stále miesto.
Účelom tohto podujatia je pomôcť pri zviditeľňovaní mikroregiónu Stredný Spiš. Deväť
obcí (Danišovce, Harichovce, Jamník, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Odorín, Poráč, Teplička a Rudňany) budú propagovať a prezentovať
svoje okolie, históriu i súčasnosť, kultúrne pamiatky, gastronómiu, tradičné remeslá, vystúpenia
folklórnych skupín, rôzne súťaže atď. Náš ročník
spestrí aj vystúpenie skupiny Senzus a speváka p.
Petra Stašáka.
Predchádzajúce ročníky obec reprezentovalo
veľa našich zručných občanov a aj touto cestou vyslovujem obdiv pre cit a všetko krásne čo dokázali
svojimi rukami vytvoriť. Verím, že nás budú úspešne reprezentovať i na domácej pôde. Ďalej chcem
vysloviť presvedčenie a súčasne vyzvať aj ďalších
našich občanov, ktorí sa doteraz do tejto reprezentácie nezapojili, aby prispeli ku ďalším obohateniam tohto podujatia a propagácie našej obce.
Verím, že máme „skryté talenty“, ktorým doteraz
chýbalo odhodlanie. Predstaviť sa môžu rôznymi
zbierkami, výrobkami, maľbami, výšivkami, remeselnými výrobkami atď.
6. ročník bol veľmi vydarený a uskutočnil sa v
obci Odorín. Krásne slnečné počasie prilákalo aj
mnoho občanov našej obce, ktorí si z podujatia
odnášali tie najkrajšie spomienky. Nedajme sa zahanbiť ani my a každý občan v rámci svojich možnosti (napr. čistotou okolo svojho obydlia) nech
prispeje k tomu, aby naša obec nebola prezentovaná negatívne.
Napriek tomu, že do júla je zdanlivo ešte veľa
času, vzhľadom na organizačnú náročnosť už v

Reagujem na rôzne dotazy zo strany našich
občanov týkajúce sa budúceho zámeru s budovou
Slobodárne – súp. číslo 75.
Štatutár obce, t.j. p. starosta, dňa 14.4.2008
podpísal po predchádzajúcom súhlase OcZ (uznesenia č. 132 z 27.11.2007 a uzn. č. 164 z
20.2.2008) kúpno-predajnú zmluvu. Predávajúci
– SR Bane Sp. N. Ves, š.p. v likvidácií, kupujúci –
Obec Rudňany. Právne účinky zmluvy nastali dňa
18.6.2008. Cena bola stanovená dohodou a súhlasom MH SR na 49 790,88 EUR (1 500 000,- Sk).
Vzhľadom na skutočnosť, že o tejto budove sa
nezachovala žiadna projektová dokumentácia, v
mesiacoch február a marec t. r. bolo zo strany projektantov vykonané celkové zameranie všetkých
priestoroch, čo je podmienkou pri vypracovaní
projektu. Na základe toho projektant (Ing. Švač)
začal pracovať po predchádzajúcich rokovaniach
na OcÚ na samotnom projekte. Záverečný návrh
projektu bude po konzultáciách predložený pravdepodobne do konca mesiaca mája až júna. Po
jeho zrealizovaní by v tejto budove malo byť spolu
48 bytov /16 1-izbových, 26 2-izbových a 6 bytov
3 izbových.Budova bude mať 3 vchody. Vzhľadom
na skutočnosť, že projekt je v štádiu ukončovania,
môže ešte dôjsť k menším zmenám. V budove je
zámer umiestniť knižnicu, časť priestorov by mala
byť vyhradená pre klub dôchodcov, či iné aktivity.
V rozpočte obce na r.2009 je vyčlenená čiastka 26 555,14 EUR (800 000,- Sk) , ktorá je plánovaná na zameranie a spracovanie celkovej projektovej dokumentácie (vrátane všetkých potrebných
vyjadrení odborníkov - plyn, elektrika, voda, kanál, požiarna bezpečnosť stavby atď.).Na zrealizovanie projektu, vzhľadom najeho značnú finančnú náročnosť, prichádzajú do úvahy nasledujúce
roky. Obec nedisponuje potrebnými fin. prostriedkami, do úvahy preto prichádzajú možnosti z eurofondov,či čerpanie úveru.
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Cintorín
Dňa 8.10.2008 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo výjazdové rokovanie Vlády SR. V priebehu jednaní bola na ďalší rozvoj jednotlivých miest
a obcí vyčlenená určitá finančná čiastka. Našej
obci bola určená účelová dotácia (na opravu chodníkov) v čiastke 26 555,14 EUR (800 000, Sk).
OcZ rozhodlo, že peniaze budú použité na opravu hlavného chodníka na našom cintoríne, ktorý
je v zlom stave.Jedná sa o schody vedúce stredom
cintorína (zdola nahor). Po zameraní a spracovaní štúdie by práce mali byť dokončené v tomto
roku.
Eva Chroustová, zástupkyňa starostu obce

Vážení spoluobčania!
Obraciam sa k Vám formou Horizontu so žiadosťou o pomoc ohľadom cintorínskych záležitostí. V dome smútku sú vyvesené zoznamy hrobových miest na našom obecnom cintoríne. Na
zozname sú údaje zomrelých, nájomcov a úhrad.
Ak niekto z Vás má vedomosti o neznámych zomrelých a neznámych nájomcoch v uvedených zoznamoch, bol by som rád, keby ste tieto informácie poskytli správcovi cintorína. Poskytnuté
informácie mi snáď umožnia doplniť chýbajúce
dátumy a mená zomrelých a mená a adresy nájomcov. Vopred Vám ďakujem za možnú spoluprácu.
Neznámi dospelí:
Zomr.1.Tekáčová Margita + Jozef –nájomca neznámy
2.Krempaský Matej - nájomca neznámy
3.Klimková Mária+ František - Zajacová Zlatica – adresa
neznáma
4.Petro Miroslav - nájomca neznámy
5.Dančo František+Melánia- Dančo F. umrel- nájomca
neznámy
6.SzaboZoltán - nájomca neznámy
7.Hižnay Vladimír - Hižnayová Mária – adresa neznáma
8.Sura Jozef - nájomca neznámy
9.Starovecký Ján- nájomca neznámy
10.Kandráčová Mária - nájomca neznámy
11.Koribanič Ján - nájomca neznámy
12.Bavalová Mária- nájomca neznámy
13.Lipovská Katarína- nájomca neznámy
14.Kuchar Juraj - nájomca neznámy
Neznáme deti:
Zomr. 1. Michálik Peter- nájomca neznámy- žiadna platba
2. Repaská Monika -nájomca neznámy- žiadna platba
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3. Bendík Ján-nájomca neznámy – žiadna platba
František Fischer, správca cintorína

Obnovme tradíciu
V poslednom období čoraz častejšie sme formou masovokomunikačných prostriedkov informovaní o tragédiách, ktorých príčinou sú porušované protipožiarne predpisy.
V spomienkach sa vraciam do minulosti, verím, že nielen ja rád si spomínam na aktívnu činnosť dobrovoľného hasičského zboru, ktorý dlhé
roky pôsobil v obci. Spomínam si na pp. Bodnára
Jána, Fana Jozefa, Cvengroša Rudolfa, p. Bačáka
Vladimíra a ďalších , ktorí bezplatne organizovali
dlhoročne činnosť na úseku požiarnej ochrany v
obci. Boli to aj rôzne súťaže, často s okresnou pôsobnosťou, ktoré sa tešili veľkému záujmu občanov. Do tejto činnosti bola zapojená aj školská mládež, kde v súčasnosti vidím rezervy. Obec v zmysle
§ 15 odst.1 písm. a zákona č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi je povinná podieľať sa v
rozsahu svojej pôsobnosti na vytváranie podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi. Za tým
účelom je taktiež v zmysle citovaného zákona povinná zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie
požiarov ako aj iných živelných pohrôm. Isto si
spomíname na povodne pred rokom,kde by pri
odčerpávaní vody určite našiel uplatnenie dobrovoľný hasičský zbor. Napriek tomu, že obecné zastupiteľstvo vyčleňuje značné finančné prostriedky na úpravu priestorov, ktoré by mali slúžiť na
činnosť obecného hasičského zboru (objekt bývalých garáži v územnej časti Stupy), stále pretrváva
nezáujem zo strany občanov obnoviť tento útvar.
Zo zákona taktiež vyplýva obci povinnosť pravidelnej kontroly obydlí v smere spôsobilosti vykurovacích telies a to ako v objektoch spravovaných obcou, tak aj vrodinných domoch. Takáto kontrola
vykurovania v rodinných domoch určite nebola
niekoľko rokov vykonávaná. To je to nebezpečenstvo, ktoré budeme riešiť vtedy, keď dôjde k nešťastiu ? Obraciam sa preto na občanov, zvlášť z radov
mládeže, aby sme obnovili činnosť dobrovoľného
hasičského zboru v obci. Pomoc zo strany obecného zastupiteľstva určite nájdu.
Alebo budeme jedinou obcou v okrese kde nepoznajú hasičov?
Predseda KOVP pri OcZ, JUDr.Vladislav Chroust
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Z redakčnej pošty
Nechajte deti prísť ku mne...
Svitol jarný Deň, kedy sa nám, deťom 3. A
triedy, naplnili srdcia Láskou – Ježišom.
Snáď postačia naše vrúcne slová a naša
vďaka, ktorú sme v tejto prešťastnej chvíli prejavili Bohu, nášmu dôstojnému pánovi farárovi, rodičom, krstným rodičom a všetkým našim blízkym. Aj keď nie sme ešte dospelí,
vieme, čo prijatie tejto sviatosti pre nás znamená. Neboli sme hrdí na krásne biele šaty, na
perly vo vlasoch a vyblýskané topánky, no boli sme
hrdí na to, čo sme si vniesli z tohto dňa do našich
sŕdc – Lásku, ktorá nám ukáže tú správnu cestu k
plnohodnotnému kresťanskému životu.
Ďakujeme.
Za 3.A napísala M.O.

noch. Na túto opravu
prispela Obec Rudňany sumou 4 979,09
EUR. Za túto pomoc
obci v mene farníkov i
vo svojom mene vyjadrujem úprimnú
vďaku.
Matúš Perignáth, správca farnosti Rudňany

Dňa 28. júna 2009 o 10.30 hod. sa bude v našej farnosti vysluhovať sviatosť birmovania. Túto
sviatosť príde birmovancom vyslúžiť Mons. František Tondra, spišský diecézny biskup.

Medzinárodný deň detí

V dňoch od 1.- 3. júna 2009 firma BOROKO
z Českej republiky vykonala opravu zvonov vo zvonici pri Kostole sv. Klementa 1. pápeža v Rudňa-

Celý týždeň od 1.6 – 5.6.20089 sa v našej MŠ
Rudňany 89 niesol v znamení osláv sviatku detí.
Pretože počasie nie veľmi prialo, celý deň patril
detskej diskotéke, súťaži Lets Dance a veru nechý-
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A to hlavné – v aktovkách sme si
namiesto učebníc a písaniek doniesli
hračky, hry a veselú náladu.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám tento deň spríjemnili.
Žiaci ZŠ Rudňany

bal i tanec metlový a balónový. Ďalšie dni týždňa
patrili výletu do ZOO – Spišská Nová Ves, športovej olympiáde. Najviac radosti deti mali z disciplíny – preteky na kolobežke, bicykli a behu cez (pomedzi prekážky) s detským kočiarom. Nedali sa
však zahanbiť ani v hode loptou na cieľ., behu vo
vreci. Každý súťažil a každý bol odmenený diplomom za odvahu, pohybovú zdatnosť, obratnosť.
P. učiteľky deti obdarovali i darčekom - papierovou lienkou, zapriali im veľa slnečných, šťastných dní. O tom, že pripravené aktivity s deťmi boli
spontánne, plné radosti vravia i fotografie, ktoré
dokumentujú jednotlivé kultúrne, výchovno vzdelávacie a športové aktivity.
Zároveň by sme sa chceli poďakovať OcÚ
Rudňany za sponzorsky poskytnutý autobus k
školskému výletu a za sladké pampúšiky k MDD
a za vykosenie a upratanie školskej záhrady.
Deti a kolektív MŠ Ry 89
Rabinská I.

Deti v MŠ 5RPII v Rudňanoch
oslávili MDD dňa 2.- 6.2009 športom
a zábavnými hrami. Na detskom ihrisku Slniečko súťažili v hode loptičkou
do koša a hodom loptičkou do cieľa.
Behali cez prekážky, behali k méte s raketou, na ktorej bola položená loptička, a na kolobežke slalom okolo štafetových kolíkov. V závere sa všetky deti zahrali
pohybové hry. Radosť z hier a súťaži sa zračila na
ich tváričkách. Za športové výkony boli odmenené sladkou odmenou.
V rámci osláv MDD dňa 3.júna sme navštívili
ZOO v Spišskej Novej Vsi. Výletu sa zúčastnilo 36
detí s učiteľkami a rodičmi. Deti s nadšením obdivovali exotické a iné zvieratá z rôznych krajín. Zaujali ich najmä zvieratká z afrického kontinentu
lev, opice, tiger a mnoho iných. Pre rómske deti,
ktoré nechodia von z osady a prvýkrát cestovali
autobusom to bol veľký zážitok, prostredníctvom
ktorého si rozšírili svoje vedomosti o zvieratkách
ale aj svet mimo osady Pätoraká.
Ďakujeme Obecnému úradu v Rudňanoch za
poskytnutie obecného autobusu.
Z. Schneiderová, riaditeľka MŠ

A je to tu!
Dlho očakávaný deň – Deň detí.
V ZŠ Rudňany sa uskutočnil 2. júna. Počasie nám neprialo, takže pôvodný program sa
zredukoval na športové hry na ihrisku. Veľkým
lákadlom bolo divadlo Janko Hrach, v ktorom
účinkovala aj Superstar Katka Koščová. Mali
sme „sladký deň“. Najprv balíček sladkostí od
združenia rodičov, potom občerstvenie – pampúšiky a džúsy, ktoré nám venoval obecný
úrad.
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MŠ 5RP II na výlete v ZOO

Inzerát
Každý vie, ešte zo školských lavíc, aké dôležité sú zdochlinožravce. Sú neoceniteľnými hrobármi v ríši zvierat. Či už tieto „odpadky“ odpracú supy, či živočíchy z morského dna, ktoré zdochliny
vyhľadávajú čuchom, či hyeny, ktoré dokážu dokonca zožrať aj kosti, parohy, kopytá i kožu. No, čo
už so zdochlinou. Takže väčšinou sa o to postará matka príroda. A čo ak si ju nájdete ráno skoro pod
oknami? Bývate blízko lesa, takže vás to vlastne ani neprekvapí. Ale určite vás napadne, či umrela
na nejakú chorobu, alebo jej k tomu dopomohol predátor. Veď zavoláte poľovníka, on vie, čo s tým.
Pán poľovník aj príde, aj pozrie a nič! Prejde niekoľko hodín a nič. Prídu aj páni policajti a nič. Vaša
malá zdochlina prečká noc. Možno, že ráno je múdrejšie večera. No ráno je na ňu pohľad hodný len
pre silnejšie žalúdky a nie pre 15 zvedavých maloletých detí. Hoduje na nej stovka múch a iných
malých živočíchov. A znova prídu páni policajti, a znova nič. Myslíte si, že veru oni sú tí najkompetentnejší, ktorí by vám mali dať nejakú radu. Takže sa pýtate sami seba. Koho kontaktovať? Obecný
úrad, keď cez víkend neúradujú? Príslušníkov polície, ktorí prídu, no nekonajú? Nejakého veterinára, u ktorého sa možno zapne odkazovač? Poľovníkov, ktorí podľa ich slov nemajú právomoc? Či
ju pochovať a porušiť niekoľko zákonov a predpisov? Či poznáte niekto nejakého chovateľa už spomínanej hyeny, čo by vám ju zapožičal?
A poradí nám niekto???
Obyvatelia 2x10 b.j.(na kúpalisku)
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A takto oslavovali Deň detí v Špeciálnej základnej škole.
Aj touto cestou ďakujú obecnému úradu za občerstvenie, ktoré deťom pripravil.
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ol si mi všetkým otec,
učiteľ, priateľ z detstva, vzor,
Viem často zvykol som ťa trápiť,
Tvrdohlavo snažiac sa svoje presadiť.
Nie nebol som, akým si ma chcel mať,
Tak vzdialený som bol od tvojích predstáv
Jedno však celkom iste viem.
Základ dobrý si mi dal!
Lež v tomto svete otec,
nie všetko sa podarí dobré urobiť.
Pod mojimi činmi ukrytá je láska,
Hlboká vďačnosť, rešpekt a obdiv.
Nespomínam si už na čo som myslel,
Vďačný som Bohu zato, že ťa mám,
Ľutujem, ľutujem ak ublížil som ti kedy,
Tvoj obraz v mojom srdci navždy uchovám.

Tretia júnová nedeľa patrí každoročne Dňu
otcov. Ako mnohé z novodobých sviatkov alebo
pamätných dní sa aj tento zrodil v USA.
Deň otcov, ktorý v tomto roku pripadá na nedeľu 21. júna, nie je oveľa mladší ako sviatok matiek. O jeho "zavedenie" do kalendárov sa postarala Sonora Smartová Doddová zo Spokane v
americkom štáte Washington v roku 1910. Reagovala tak na Deň matiek, ktorý sa slávi z iniciatívy Anny Marie Jarvisovej.
Smartová Doddová bola presvedčená, že má
mimoriadneho otca. Henry Jackson Smart bol veteránom občianskej vojny a keď jeho žena po pôrode zomrela, sám vychoval šesť detí. Podľa Doddovej bol jej otec odvážny, obetavý a milujúci
muž. Otec Smartovej Doddovej sa narodil v júni,
preto voľba na oslavy prvého Dňa otcov v meste
Spokane pripadla na 19. júna 1910. V tento deň
sa konala zvláštna omša, ktorá bola venovaná otcom. Podľa niektorých prameňov oslovila pani
Doddová člena americkej vlády, aby pomohol presadiť tieto bohoslužby na počesť otcov. Jednotlivé
štáty USA a organizácie začali robiť nátlak na Kongres, aby oficiálne vyhlásil Deň otcov so zámerom
sláviť ho každý rok. V roku 1924 americký prezident Calvin Coolidge z tejto myšlienky urobil celonárodnú záležitosť, aby vznikli užšie vzťahy medzi otcami a ich deťmi a upozornil otcov na plnenie
si záväzkov voči ratolestiam.
Oficiálnym sa tento sviatok stal až za vlády
prezidenta Lyndona B. Johnsona. Ten v roku 1966
podpísal prezidentský výnos, ktorým sa zaviedli

oslavy každú tretiu nedeľu v júni. Odvtedy sa vyjadruje úcta otcom od ich rodín v USA aj v európskych štátoch vždy tretiu nedeľu v júni.
Sviatok hlavy rodiny nie je výmysel uplynulého storočia, o jeho rôznych podobách sa dozvedáme aj zo stredovekých listín z územia dnešného
Nemecka alebo Rakúska, keď sa na počesť otcov
konali pod záštitou cirkvi celé procesie. Od roku
1700 bol sviatok ponímaný skôr ako hold statusu
rodiny, v ktorej mal otec nezastupiteľnú rolu živiteľa a ochrancu.
Zmyslom Dňa otcov je, osláviť podiel mužov
na výchove detí, podľa možností v ideálnej kompletnej rodine. Preto do trojice jarných rodinných
sviatkov, májového Dňa matiek a júnového Dňa
otcov, patrí v júni niekde aj Deň rodiny. Vo svete
slávia v niektorých krajinách aj Deň babičiek.
V súčasnosti slávia vedno s Američanmi a
Kanaďanmi tento sviatok napríklad v Brazílii,
Veľkej Británii, Francúzsku i Rakúsku. Po roku
1989 sa začal šíriť aj v strednej Európe - aj u nás.
Najčastejšou oslavou je slávnostný obed detí s
mamičkou a oteckom a ani staršie, už osamostatnené deti, nezabudnú poslať svojim tatkom milé
blahoželania.
Staré čínske príslovie hovorí:“ Sto mužov môže
vytvoriť tábor, ale iba žena môže vytvoriť domov.“ Sú
však príbehy rodín, aj v našej obci, kde túto úlohu musel na seba prevziať otec. Musel byť deťom otcom aj
matkou. Byť prísny, aj láskavý, pokarhať, aj poláskať,
prečítať rozprávku na dobrú noc, pofúkať rozbité koleno, pripraviť svoje ratolesti na samostatný život v dospelosti. Stálo ho to určite viac námahy a sily, ako ženu.
No nevzdal sa, zabudol na slovo „ja“ a nahradil ho slovom „moje deti“.
Žijeme v rýchlej dobe, plnej zhonu, náhlenia
a zmien. Je preto dôležité na chvíľu spomaliť, zastaviť a venovať sa svojim blízkym a rodine, niekoľko hodín stráviť spolu a uvedomiť si, ako dobre, že máme jeden druhého.
21. jún je deň otcov, takže by sa patrilo im poďakovať za všetky opravené spotrebiče, za vysávanie a vozenie autom k lekárovi, za jašenie sa s deťmi, za pomoc pri počítači, za milé úsmevy, za to, že
deťúrence učia športom a drvia s nimi matiku, za
každé pohladenie po vláskoch pred spaním, za…
Oteckovia, vďaka Vám, že ste oporou a istotou vašich rodín.
D.Pustulková a internet

Horizont 6 / 2009

9

Aj Rudňany majú talent…
Vôňa dreva patrí medzi najkrajšie vône prírody. Je to materiál všestranne využiteľný, no
vyčariť z beztvarej
hmoty umelecké dielko je veľmi náročné. Je
nato potrebná zručnosť a estetické cítenie
a to všetko pri svojej
práci využíva pán Ján
Bodnár, ktorý sa už
niekoľko rokov venuje
umeleckému rezbárstvu.
Za svoju drevenú plastiku
Pieta bol na krajskej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorú organizuje Krajské osvetové
stredisko v Košiciach ocenený veľmi krásnym tretím miestom. Taktiež sa zúčastnil i družobnej výstavy v Maďarsku v roku 2004 a jeho diela boli vy-

kov a rezbárov, ktorý združuje podobne nadšených
ľudí, ako som ja a pomáha nám pri prezentácii
našich výrobkov.
Z akého dreva vyrezávate svoje plastiky?
Mne sa najviac osvedčila lipa a mojim najnovším motívom, na ktorom teraz pracujem je hlava Ježiša Krista. Okrem tejto plastiky mám rozrobených viacero kúskov, ku ktorým sa vraciam
podľa vlastnej chuti.
Predstavíte nám svoje plastiky aj na Avitur
2009, ktorá sa uskutoční aj v našej obci?
Samozrejme a teším sa na to, že sa nás tam
stretne viac rezbárov a navzájom si vymeníme svoje nápady.
Do ďalšej práce Vám želáme hlavne veľa zdravia, veľa krásnych motívov a prajeme Vám, aby
vaše plastiky žali úspech na rôznych výstavách a
súťažiach. Ďakujem za rozhovor.
Katka Kandráčová
Keďže uplynulo pár dní od sviatku detí ponúkame Vám životopis jedného žiaka našej základnej
školy.

To som ja

stavené v galérii Gárdony.
Môžete nám prezradiť, kedy ste zacítili potrebu takto sa umelecky prejaviť?
Takáto práca ma lákala od detstva, kedy som
od strýka odpozerávaval prvé ťahy rydlom. Ale ako
to už chodí, naplno som sa tomu začal venovať až
na dôchodku a mojimi prvými učiteľmi boli pán
Tibor Gurín a pán Hrušovský z Harichoviec. Oni
ma vlastne motivujú i dodnes a môžem povedať,
že si teraz pri
priateľských
debatách vymieňame svoje
skúsenosti. Od
roku 2002 som
členom Klubu
neprofesionálnych výtvarní-
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Bol prekrásny júlový deň. Práve v tento deň som
sa do sveta zápachu výfukových plynov a iných škodlivých látok, ja, v poradí druhý syn svojich rodičov,
prihlásil na tento svet.
I keď si moji rodičia v duchu priali dievčatko,
zahrnuli ma láskou a všetkým tým, čo malé deti k
svojmu životu potrebujú. Chodiť som začal veľmi
skoro. Nemal som ani deväť mesiacov. Učaroval mi
pohyb v každej forme. Skákanie, beh, plávanie, lyžovanie, ale aj iné rôzne aktivity.
Zo všetkého najviac milujem hudbu, basketbal
a športové potápanie, ktorému sa venujem pravidelne. Moji rodičia mi občas vyčítajú moje horšie vlastnosti. Nad nápisom na dverách mojej detskej izby
iba krútia hlavou: „ Pozor! Uvnitř je extrémní bodrel! Zavírejte tyto dveře, chcete – li předejít eventuálnimu riziku vzniku akútniho infarktu myokardu
u případných návštev.“
Ja síce presne viem, kde čo je, ale mame sa to
nepáči. Mám i svoje tajné predsavzatie a plány, ale
tajnosti sa neprezráduajú. Nemám ešte stále jasno,
čo bude po skončení základnej školy. No mám okolo seba ľudí, čo mi určite pomôžu a poradia. Nemyslím tým len rodičov, ale i učiteľov a veľa dobrých kamarátov.
Jerguš Kalafut 8.A
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Zo športu

Do pozornosti

Futbal
„A“ mužstvo
Rožňava – Rudňany
Rudňany – Žakarovce
Rudňany – Haniska
Čaňa – Rudňany

3:1
1:0
1:2
2:0

(1:1)
(0:0)
(0:0)
(1:0)
Mgr. Fischer

Dňa 25. 7. 2009 sa uskutoční 14. ročník súťaže v kopaní
11 m kopov „Šanca pre každého“, na ktorú vás srdečne pozývame.
Výbor OŠK Rudňany

Kolky
M. Gonda

Konečná tabuľka Východoslovenský Pohár
Družstvo
SABINOV
RUDŇANY
STRÁŽSKE
ŠEMŠA
PREŠOV

Odohrané
5
5
5
5
4

Priemer Umiestnenie
935,20
1
933,40
2
931,40
3
931,00
4
892,00
5

Konečná tabuľka jednotlivcov VP.
Priemer

Por
1.
2.
3.
5.
9.
12.
17.
18.
24.

Priezvisko a meno
GONDA Marián
DUJAVA Dušan
SOPKO Pavol
KARCHŇÁKOVÁ Slávka
BENKO Štefan
NUBER Ivan
BENKO Ivan
HRADISKÝ Tomáš
BENKO Jozef

Družstvo
Rudňany
Sabinov
Šemša
Rudňany
Rudňany
Rudňany
Rudňany
Rudňany
Rudňany

Odohr.
3
5
5
3
5
3
3
3
2

Plné Doráž. Chyby
173,67 76,00
2,00
164,40 84,60
3,00
167,20 81,80
1,00
168,00 75,67
4,67
165,40 71,60
3,00
159,00 72,00
3,67
154,33 63,67
9,00
159,00 57,33
6,67
151,00 66,00
7,50

60 hod.
249,67
249,00
249,00
243,67
235,00
231,00
218,00
216,33
217,00

OZNAM
Oznamujeme čitateľom, že nasledujúce číslo časopisu
Horizont bude vydané až v septembri 2009.
Príjemné prežitie letných dovoleniek želá redakcia Horizontu.
Horizont 6 / 2009
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Obyvateľstvo obce
k 9. 6. 2009

Spoločenská rubrika
Stav podľa vekových kategórií

Spolu

Muži

Ženy

Narodenie:

jubileá v júni

Spolu

3686/1700 1823/826 1863/874

Petra Vadelová
Peter Bjelončík
Alena Horváthová
Anna Horváthová
Michal Horváth
Lucia Horváthová
Cindy Kotlárová
Kristián Horváth

80 rokov
Margita Ošustová
Anna Stanislavová
75 rokov
Justína Aliová
Mária Mrovčáková
Cecília Kalafutová
Margita Šteinerová
65 rokov
Ladislav Horváth
Jozef Zachar
Margita Kušniráková
60 rokov
Ing. Miroslav Malák
Agnesa Dewerová
Margita Gidušková

Deti do 18 rokov

1409/1019

686/489

723/530

– z toho do 15 rokov

1196/ 901

591/432

605/469

Ostatní obyvatelia

2277/ 681

Naše rady opustili
Anna Jarošová 1937
Ján Zachar
1936
Anna Kurinovská 1934

Prisťahovanie
Gaborčík Ján
Gaborčíková Juliana
Michalko Štefan
Tinusová Ivana

Odsťahovanie
Agnesa Mikušová
Erika Jašová
Emil Horváth

Významné životné

25. výročie sobáša
Ján Šteiner a Dana
rod. Gubašová

Uzavretie sobáša
Monika Kalafutová
a Milenko Kukič
Lucia Kopinecová
a Ján Kucaj

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, Ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou nekončí, v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 20.6.2009 uplynie 15 rokov,
čo nás navždy opustil Stanislav
Zúdor.
S láskou spomínajú, manželka, dcéry a nevesta s rodinami

1137/337 1140/344

Policajné okienko
Nápad trestnej činnosti a priestupkovosti
v obci Rudňany:
Za mesiac máj 2009 bolo spáchaných:
13 trestných činov – prečinov:
1 prečin všeobecného ohrozovania
1 prečin krádeže
10 prečinov ohrozovania mravnej výchovy mládeže
1 násilný prečin – ublíženie na zdraví
Všetky trestné činy – prečiny boli objasnené a páchateľ
bol zistený.
9 priestupkov
3 priestupky proti majetku – drobné krádeže a poškodenie veci
5 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu – rôzne schválnosti
1 iný priestupok
V dvoch prípadoch sa doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľa a to u krádeže mob. telefónu ku škode V.P. a rozbitie
sklenej výplne na Potravinách CBA - Rudňany Huta.
Týmto žiadame občanov o pomoc pri zistení páchateľov
uvedených priestupkov, ktoré neboli objasnené.
Tieto informácie poskytol starší referent pre riadenie
policajnej stanice npor. Stanislav Varša, Obvodné oddelenie PZ Markušovce

Spomienky
I keď už nie si medzi nami, v našich

Neplačte, že som odišla
Len pokoj a milosť Bohu mi prajte
S modlitbou na perách si na mňa spomínajte.
Dňa 17. júna uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá
mamka, babka, prababka, svokra
VIKTÓRIA SABOVÁ.
Kto ste ju poznali venujte jej s nami tichú spomienku.
Smútiace deti s rodinami

srdciach zostávaš stále s nami.
Dňa 4. júna 2009 uplynul rok od
úmrtia nášho drahého manžela
a otca Jána Krempaského.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Manželka Angela
synovia Ján a Miroslav s rodinami
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