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Čo pre mna znamenajú Vianoce?
Čo pre mňa znamenajú Vianoce? Vianoce pre
mňa znamenajú to, že sme konečne všetci spolu a
pri jednom stole. Mamka, ocko, Danka a ja. Je to
akoby sme boli iba my. Všade ticho, na stole
zapálené sviečky, pripravené jedlo, pod obrusom
peniažtek a ešte ten príjemný pocit, že sú Vianoce.
Mám veľkú radosť z vianočného stromčeka a jeho
ozdôb, z adventných nedieľ a adventnej
čokoládky. Je jedno aký sviatok máte najradšej, či
je to Veľká noc, Deň detí, Deň učiteľov, Deň
ľavákov....pravákov...No v našom srdci sa vždy
určite nájde miesto na naše milované Vianoce.
(3.A)
Pre mňa Vianoce znamenajú rodinu, večeru
pri jednom stole, radosť, úsmev. Vianoce nie sú o
darčekoch, ale o láske a hlavne byť s rodinou.
(8.A)
Pre mňa Vianoce znamená veľmi. Krásny deň
je najviac, keď dostanem pod stromček darčeky,
keď prichádza Mikuláš je to šťastný mesiac.
(6.A)
Kvôli viere neoslavujeme Vianoce, ale musím
sa priznať, že sa mi páči tá atmosféra okolo, čo u
ľudí prevláda, že sú šťastní a že sa v ten deň majú
veľmi radi a že sú všetci konečne spolu brat,
sestra, mama, otec.
(6.A)
Jeden deň v roku sa celá rodina stretne pri
jednom stole. V celom dome sa šíri vôňa

kapustnice. Aj atmosféra Vianoc sa šíri celým
svetom. Stromček svieti a v celom dome je kľud. A
keď z kapra sú už len kosti, z kapustnice už len
hrniec a z oplátok len omrvinky môžu sa deti
konečne rozbehnúť k darčekom. Ja by som chcel
svetu darovať svätý pokoj a kľud.
(8. A)
Vianoce sú čas pokoja a krásnej atmosféry.
Najlepšia chuť kapustnice. Voňavé medovníky.
Celá rodina pokope. Spievanie kolied....a keď sa
pozriem von z okna nech sneží. A čo by som
darovala? Keby som mala čarovný prútik zmení v
celý svet všetko na dobré. A netúžim po inom, len
nech je každý v rodine zdraví.
(8. A)
Len jedno želanie mám, aby mi mamička
darovala maličkého bračeka, to si najviac želám,
aby som počula na svoje narodeniny, že je mamka
tehotná. A keby to bolo v mojej moci chcela by
som, aby boli pri mne moji rodičia navždy.
(8.A)
Chcem, aby sa babka uzdravila a nebola viac
chorá.
(3.A)
Niektorí už zabudli, že 24. 12. 2019 nejde iba
o darčeky. Rodinu vám nikto nenahradí, ale
darčeky áno. My sa vždy tešíme, že máme rodinu
pri sebe a najlepšiu kapustnicu na svete.
Samozrejme sa teším aj na darčeky a vianočný
veget a rozprávky. No najšťastnejším ma robí naša
rodinná atmosféra a až potom to ostatné.
(8.A)

Pán starosta na slovíčko ...
V poslednom čísle mesačníka Horizont sme
požiadali o rozhovor pána starostu Bc. Rastislava
Neuvirtha.
1. Uplynul prvý rok vášho pôsobenia v
úrade starostu. Každý jeden občan mohol
zaregistrovať, že sa naša obec prebúdza a
mení. Do obce ste spolu s novozvolenými
poslancami priniesli entuziazmus a my občania
môžeme zmeny pozorovať na každom kroku.
Mohli by ste nám pripomenúť, čo všetko sa
vám počas prvých 365 dní podarilo splniť z
vašich predsavzatí?
Po nástupe do úradu sme spoločne s
poslancami OcZ začali postupne pracovať na
prioritách, ktoré sme si na toto volebné obdobie
predsavzali. Vzhľadom k tomu, že rozpočet obce
sa schvaľoval až v marci tohto roku, plánované
akcie som sa snažil pripraviť určitý čas predtým.
Základom bolo vysporiadať pozemky a
nehnuteľný majetok, príprava projektových
dokumentácií a štúdií na akcie, ktoré sa mali v
roku 2019 uskutočniť. V návrhu rozpočtu a
následnom schválení boli projekty z hľadiska
ﬁnancií náročnejšieho charakteru, ale k dnešnému
dňu si myslím, že to bol dobrý krok. Spoločne s
poslancami a pracovníkmi OcÚ sme dokázali
tieto projekty zvládnuť a dotiahnuť do úspešného
konca. Významnejšie investície boli hlavne s
vysporiadaním budovy a pozemku bývalého
kultúrneho domu, následné búracie práce,
rekonštrukcia elektroinštalácie, znižovanie
stropov a maľovanie MŠ 89, rekonštrukcia a
výmena elektroinštalácie v spoločenskej sále
OcÚ, taktiež priestorov obecného úradu, výstavba
gabiónov, oplotenia a úprava terénu, ako aj
výmena stĺpov a doplnenie svietidiel verejného
osvetlenia. Súčasťou rozpočtu bol aj nákup
traktora Solis s príslušenstvom (mulčovač, radlica
a posyp). Zároveň sme sa zamerali na úpravu
interiéru v zdravotnom stredisku (maľovanie
ambulancií a čakárne, výmena lavičiek),
maľovanie Domu smútku, maľovanie rímskokatolíckeho kostola, vybudovanie prístrešku a
nákup veľkoobjemových kontajnerov na
separáciu odpadu v zbernom dvore a zároveň to
boli menšie akcie – výmena elektroinštalácie a
maľovanie MŠ 5RPII, nákup vianočnej výzdoby,
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výdajný automat na pitnú vodu v časti Zabíjanec,
rekonštrukcia zastávok v centre obce, výmena
vodomerov v nájomných bytoch, projektová
dokumentácia kanalizácie v časti Zimné a iné (
vybudovanie altánku v areáli OŠK, informačné
tabule a značky, wiﬁ sieť pre obecné inštitúcie a
pod). Ak sa pozrieme na činnosť, ktorú sme
vykonali z hľadiska budúcnosti, tak jedným
dôležitým krokom je vytvorenie spoločnosti
RUPOD s.r.o, ktorá by mala slúžiť (po schválení
štatútu) ako sociálny podnik, ktorý by vykonával
rôzne činnosti spojené so stavebníctvom, údržbou
verejných priestranstiev a komunikácií, údržbou
bytov a v neposlednom rade by mala vytvoriť
pracovné miesta nielen pre sociálne odkázaných
ľudí, ale aj pre ostatných občanov našej obce. Pre
účely sociálneho podniku by mali taktiež slúžiť
priestory Šachty Zimné, ktoré by mali začiatkom
budúceho roka prejsť do majetku našej obce.
Ďalej sme pristúpili k prenájmu pozemkov a
poplatku TKO v časti Zabíjanec a 5RPII. Týmto
opatrením sa snažíme zmierniť náklady na odvoz
a uloženie odpadu, pretože v budúcom roku nás
čaká zvyšovanie poplatku za komunálny odpad.
V oblasti kultúry a športu sme v spolupráci s
Komisiou pre kultúru, šport a školstvo a OŠK
dosahovali pekné výsledky a som rád, že do
budúcna vzniká nový oddiel v rámci
Dobrovoľného hasičského zboru. Akcia Ahoj
Leto s rekordným počtom návštevníkov či
výsledky všetkých mužstiev OŠK vrátane
Enduromotoclubu môžem hodnotiť pozitívne a
dúfam, že v nastavenom trende budú ďalej
pokračovať. Do dlhodobého prenájmu sme získali
budovu Cirkvi ( bývalá Špeciálna škola), s ktorou
má obec do budúcna svoje plány a pevne verím, že
tieto priestory začneme v r. 2020 využívať v
prospech občanov našej obce.
2. Čo považujete za najväčší úspech a
naopak najväčšie sklamanie z ročného
pôsobenia vo funkcii starostu obce Rudňany?
Za najväčší úspech považujem asi
vysporiadanie a zbúranie kultúrneho domu, ale aj
každý projekt, ktorý vyriešil už nevyhovujúci
stav, ako napr. rekonštrukcia MŠ. Úspechom pre
mňa je aj fakt, že sme v OcZ postupne dokázali
nájsť zhodu vo väčšine rozhodnutí, ktoré boli v
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prospech obce. Sklamaný som hlavne z toho, ako
to dopadlo so spoločnosťou Kačka. V podstate
sme zostali odrezaní od väčšiny potravín. Po viac
ako dvoch mesiacoch sme sa po jednaniach so
správcom konkurznej podstaty dostali dňa
18.11.2019 k našim priestorom v časti Zimná
dolina . Následne sme na OcZ prijali uznesenie,
ktorým sme schválili zámer s prenájmom a po
účinnosti by mala v polovici decembra začať
prevádzka potravín.
3. Uskutočnili ste aj premeny, ktoré
prvotne neboli v pláne resp. vyskytli sa v
dôsledku havarijných stavov?
Závažný havarijný stav máme v časti Zimné
na kanalizácii, ktorú riešime s Podtatranskou
vodárenskou spoločnosťou. Po rokovaniach sme
pristúpili k vypracovaniu projektovej
dokumentácie na územné konanie a stavebné
konanie a zrealizovať by sa to malo na jar 2020.
Financovať to bude PVS a spoluúčasť bude mať
taktiež obec, keďže sa jedná o kanalizáciu, ktorá
doteraz bola v majetku Bane v likvidácii.
Vybuduje sa nová vetva, pretože pôvodná vedie
cez pozemky súkromných osôb.

4. Dňa 25.11.2019 sa obecné zastupiteľstvo
zaoberalo návrhom obecného rozpočtu na rok
2020, mohli by ste nám priblížiť, aké zmeny
môžeme očakávať v nasledujúcom období?
Záleží, s akým hospodárskym výsledkom sa
ukončí rok 2019. Pri návrhu sme však kládli dôraz
na priority, ktoré nás z hľadiska dotácií
eurofondov neminú ( Materská škola v časti
Zabíjanec, zdravotné stredisko - realizuje sa
príprava žiadosti). Na rok 2020 plánujeme ďalej
pokračovať v investíciách, ktoré riešia úpravu
priestorov bývalého KD, rekonštrukciu ciest a
chodníkov, výmenu zastávok, rekonštrukciu
budovy Hatri, vybudovanie detského ihriska a iné.
Rozpočet sa bude schvaľovať 16.12.2019 a verím,
že postupnými krokmi a hlavne rozvážnymi
rozhodnutiami budeme napĺňať ciele, ktoré sme si
predsavzali.
Prajem všetkým poslancom OcZ a
pracovníkom OcÚ veľa zdravia, síl, úspechov a
hlavne veľa dobrých rozhodnutí v prospech našej
obce.
Za rozhovor ďakuje Mgr. Lucia Bodzionyová

Vianočné prianie
Opäť sa blíži koniec kalendárneho roka a s
ním aj výnimočné čaro adventu a blížiacich sa
Vianoc. Obdobie vzácne na udalosti, radosť,
osobitnú vnímavosť, ale aj príležitosť stretnúť sa
so svojimi blízkymi, rodinou a spoločne sa tešiť
pri štedrovečernom stole. Tu, kde každý máme
svoje osobitné miesto, želania i očakávania, a kde
atmosféru ticha a pokoja prežívame spoločne.
Vianoce sú i čas, kedy sa skôr zastavíme vo víre
všedného života a v podvedomí končiaceho sa
roka bilancujeme. Čo sme urobili, čo sme mohli
urobiť, ale aj to, čo sme si odložili na rok budúci.
Aj tento rok nám pripravil prekvapenia veselé,
smutné, niekedy i trpké, no verím, že viac bolo
tých krajších a radostných. Počas Vianoc
venujeme tichú spomienku aj tým, ktorí nás
navždy opustili, ale tiež máme príležitosť myslieť
na tých, ktorí sú v našom okolí nevládni, starší,
opustení. Skúsme spoločne prispieť k tomu, aby
tieto Vianoce boli krajšie a radostnejšie pre
všetkých, aby ich atmosféru pocítili všetci
obyvatelia našej obce.

končiaceho sa roka 2019 vám chcem všetkým
poďakovať za spoluprácu, s ktorou sa nám
podarilo realizovať spoločne zámery v našej obci.
Vaše pripomienky, predstavy a spoločný záujem
ma presviedčajú o tom, že spolupráca bude
prínosom pre našu obec.
Dovoľte mi, aby som vám v mene svojom i v
mene pracovníkov obecného úradu a poslancov
obecného zastupiteľstva poprial ničím nerušené a
požehnané vianočné sviatky. Nech je pre vás i pre
vašich blízkych nový rok naplnený radosťou,
rodinnou pohodou, láskou a pokojom.
Bc. Rastislav Neuvirth
starosta obce

Vážení spoluobčania, v posledných dňoch
Horizont 10 / 2019
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Informátor OcÚ

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.11.2019
Uznesenie OcZ č. 140/2019
OcZ schvaľuje program 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie OcZ č. 141/2019
OcZ schvaľuje do návrhovej komisie Mgr. Lukáša Bodzionyho, p. Martina Hozzu
Uznesenie OcZ č. 142/2019
OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Milana Šaríka, Mgr. Mariána Vytykáča
Uznesenie OcZ č. 143/2019
OcZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 05/2019/OcZ
Uznesenie OcZ č. 144/2019
OcZ schvaľuje VZN č. 4/2019 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody
Uznesenie OcZ č. 145/2019
OcZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019 podľa § 14 ods. 2 písmena a)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ktorú vykonal starosta obce dňa 04.11.2019.
Zmenou rozpočtu sa celkové príjmy a celkové výdavky nemenia. Zároveň sa tým upravuje ﬁnančná
časť programového rozpočtu obce pre rok 2019.
Uznesenie OcZ č. 146/2019
OcZ schvaľuje Dodatok č. 22 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce
Rudňany č. 6000/2002/V-18 uzatvorený medzi objednávateľom Obec Rudňany a zhotoviteľ Brantner
Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 147/2019
OcZ schvaľuje odmeny za rok 2019 pre poslancov obecného zastupiteľstva, predsedom komisií a
členom komisií v celkovej výške 5 773 €
Uznesenie OcZ č. 148/2019
OcZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 30 % súčtu mesačných platov za rok
2019
Uznesenie OcZ č. 149/2019
OcZ schvaľuje podľa § 33 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v zn. n. p. a o zmene a
doplnení niektorých zákonov za veliteľa Dobrovoľného hasičské zboru Rudňany Karola Novotného
Uznesenie OcZ č. 150/2019
OcZ schvaľuje podľa § 15 ods.1b a §35 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v zn. n.
p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov za členov Dobrovoľného hasičské zboru Rudňany Jána
Astaloša st., Miloša Varšu, Ľuboša Vincentyho, Romana Hosára, Jána Kalafuta, Reného Krempaského,
Tomáša Sivačka, Rastislava Kalafuta, Františeka Tkáča, Lukáša Michalíka, Jána Astaloša ml.,
Dominika Taubera, Ľubomíra Taubera, Kristínu Krempasku
Uznesenie OcZ č. 151/2019
OcZ schvaľuje zmenu nájomcu bytu nižšieho štandardu č. 3 v bytovom dome súp. č. 512 p. Filipa
Horvátha
Uznesenie OcZ č. 152/2019
OcZ schvaľuje zmenu nájomcu bytu nižšieho štandardu č. 5 v bytovom dome súp. č. 516 p. Zuzanu
Tulejovú
Uznesenie OcZ č. 153/2019
OcZ schvaľuje zmenu nájomcu bytu nižšieho štandardu č. 3 v bytovom dome súp. č. 513 p. Viktora
Dunku
4
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Uznesenie OcZ č. 154/2019
OcZ schvaľuje zmenu nájomcu bytu nižšieho štandardu č. 7 v bytovom dome súp. č. 359 p. Róberta
Horvátha a manželku Margitu Horváthovu
Uznesenie OcZ č. 155/2019
OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Rudňany, a to:
- Prenájom nebytových priestorov s. č. 125 v prospech spoločnosti MORFEUS ONE,
s.r.o., Odborárov 3138/22A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36718009,
DIČ: 2022307793 v cene 8,29 €/m2/mesiac
spôsobom podľa citovaného zákona ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že obec zabezpečí pre svojich občanov v odľahlých
lokalitách zásobovanie základnými potravinami.

Výzva
Obecný úrad v Rudňanoch v y z ý v a všetkých občanov , ktorí si v tomto roku 2019
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 aj 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 2019, sú povinní do 31.1.2020 podať na obec Rudňany nové
Priznanie, čiastkové priznanie alebo oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k
dani z nehnuteľností a k dani za psa.
Občania – poplatníci, ktorí si budú chcieť uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku
za komunálny odpad v zdaňovacom období roku 2020 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 B. číslo dverí 9 )
Cvengrošová B. referát DaP

Banícky cech Rudnany
pokračujeme aj v Rudňanoch a prijímame za
nových členov nášho Baníckeho cechu „skokom
Členovia Baníckeho cechu Rudňany , jeho cez kožu“. Tohto roku nám to vyšlo aj podľa
sympatizanti a hostia sa dňa 23. novembra 2019
stretli tradične ako každý rok na „Šachtágu“ ,
ktorý sa konal už po 17 - sty krát v krásnej
spoločenskej miestnosti Ocú. Účasť , ako aj
pominulé roky bola chválihodná , so
stodvadsiatimipiatimi účastníkmi.
Treba zdôrazniť, že Banícky cech si aj týmto
podujatím plní jedno z poslaní , ktoré je uvedené v
jeho „Stanovách“, aby sa snažil zachovávať
históriu a zvyky, ktoré sa uplatňovali v minulosti
v baníckych kolektívoch. V tejto tradícii

17 – sty Šachtág
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kalendára, pretože 23. november je dňom
Klementa. Tohto významného svätca prijali
rudnianski baníci za svojho patróna.
Súčasťou Šachtágu bolo krátke zastavenie pri
soche svätého Klementa , kde po krátkej
spomienke a položení kytice kvetov ,
nasledovala svätá omša. Po nej sa účastníci
presunuli k budove Ocú , kde mohli spolu s
ostatnými obyvateľmi obce sledovať ohňostroj.

V sále Ocú potom prebiehal samotný Šachtág
spojený s prijímaním nových členov, ktorých bolo
deväť. Scenár takmer hodinového programu , v
ktorom nebola núdza o zábavné a úsmevné
momenty pripravil náš člen Ing. Ondrej Kozák,
ktorý ho odprezentoval s p. JUDr. Kamasom.

Zábavné bolo aj prijímanie nových členov, ktorí
sa museli pri skoku cez kožu prezentovať
humorným slovom, alebo spevom. V programe
Šachtágu už tradične nesmela chýbať naša
Rudňanka.

Veľmi nás potešilo, že tak ako na ostatných
podujatiach , aj na tomto sa zúčastnili pozvaní
hostia zo sesterských cechov a spolkov. Zvlášť
nás potešila aj hojná účasť poslancov Obecného
zastupiteľstva.
Po prijatí nových členov pokračovala voľná
zábava spojená s tancom . Aj 17-sty Šachtág
považujem za úspešný.
Anton Šarík
člen VV BC Ry

Zo športu
Úspechy a sklamania Enduro motoklubu
OŠK v sezóne 2019
Sezóne predchádzala tradične zimná príprava
bohatá na lyžovačku, turistiku, hokej, posilňovňu
a beh, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou aj hlavnej
pretekovej časti. Začali sme tradične prvým
pretekom 7. apríla v Kechneci, ktorý otvára
pohárovú sezónu Cassovia cup na úrovni
východoslovenského regiónu. Privítala nás pekná
upravená rýchla trať s množstvom prachu a
pomerne teplým počasím na dané obdobie. Darilo
sa vcelku dobre, keďže očakávania na prvom
preteku neviete odhadnúť. Slavomír Sirko ml. v
triede dorast 50 ccm skončil v prvej jazde na
peknom druhom mieste a v druhej po páde pri
zrážke s pretekárom v boji o prvé miesto musel
veľa doháňať. Skončil piaty ale celkovo mu to
vyšlo na pekné tretie miesto. Slavomír Sirko st. v
triede veterán, čiže jazdcov vo veku 40 až 49
rokov skončil v oboch rozjazdách na štvrtom
mieste, hoci v druhej jazde bol ešte tesne pred
cieľom tretí. Tým sa vlastne aj pripravil o celkové
tretie miesto a skončil štvrtý. Pokračovali sme
6

ďalším pretekom 12. mája na Zelenom dvore, kde
sa nám až tak nedarilo. Slavomír Sirko ml. prvú
jazdu nedokončil pre zaseknutu prednú brzdu a v
druhej skončil šiesty. Keďže mu chýbali body z
prvej jazdy skončil celkovo siedmy.

Slavomír Sirko st. vo svojej triede skončil v oboch
rozjazdách na šiestom mieste, takisto aj celkovo.
Čiastočne zato mohlo aj blúdenie na trati po
pretrhnuti pások. Prvý júnový víkend sme mali
nabitý, keď v sobotu sme sa zúčastnili
Medzinárodných majstrovstiev SR v motokrose
mládeže v Mníšku nad Hnilcom v ťažkých
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blatistych podmienkach. Slavomír Sirko ml. v
triede 50 ccm skončil v prvej jazde na 10 a druhej
na 11. a celkovo na 11. mieste v konkurencii
českých, poľských a ukrajinskych chlapcov. V
konkurencii Slovákov skončil na šiestom mieste.
Bola to dobrá skúsenosť, ktorá sa hneď na ďalší
deň pretavila do pódia na preteku v Kavecanoch,
kde po druhom a treťom mieste skončil celkovo
druhý. Slavomír Sirko st. na ťažkej, technicky
náročnej trati skončil dvakrát tretí, čo mu zaručilo
i celkové tretie miesto na pódiu. Bol to pre nás
úspešný víkend. Posledný júnový víkend sme
mali znovu ťažký, keď obaja sme v sobotu
štartovali na Enduro cup Stred v Liptovskom
Petri. Jednalo sa o seriálový pretek v ťažkých
prašných podmienkach. Slavomír Sirko ml.
skončil dvakrát druhý a to mu zaručilo i druhé
miesto celkovo. Slavomír Sirko st. skončil
dvakrát šiesty a tiež celkovo. Umiestnenie pekné s
ohľadom na nedzinarodnu účasť a slovenskej
veteránskej špičky. Hneď v nedeľu nás čakal
Stropkov so svojou nenarocnou ale rýchlou traťou
vo veľkom teple. Slavomír Sirko ml. pokračoval v
dobrých výsledkoch aj tu, keď prvú jazdu vyhral a
v druhej bol druhý. Celkovo skončil druhý. Dve
druhé miesta za víkend potešili. Slavomír Sirko st.
po piatom a štvrtom mieste skončil celkovo štvrtý,
no v priebežnom poradí seriálu si zabezpečili
tretie priebežné miesto. Nasledovala mesačná
pauza a v auguste sme sa zúčastnili preteku v
náročných podmienkach celodenného dažďa v
Chlebniciach. Štartoval len Slavomír Sirko st.,
keďže trieda detí na tomto preteku nestartuje.
Štartoval aj v triede Amatér, kde z počtu viac ako
50 pretekárov skončil na štvrtom mieste. Keďže
prioritou bola trieda Veterán, sústredil sa hlavne
na ňu. Po pokazenom štarte usporiadateľom, keď
niektorí jazdci ostali stáť a mali štartovať spolu s
Proﬁ, z posledného miesta sa prebojoval až na
piate miesto. Sčasti to bolo sklamaním, keďže z
Chlebnic sme zvykli brať pódium. Ďalší víkend
sme sa zúčastnili Memoriálu Janka Haviara v
Domaniži. Uznávaný dvojdňový pretek s
medzinárodnou účasťou pod záštitou Slovenskej
motocyklovej federácie. Slavomír Sirko st. v
konkurencii 56 pretekárov štartoval až z druhej
línie, aj napriek tomu skončil v prvý deň na 14.
mieste. V druhý deň sa mu nedarilo, keď nebol
klasiﬁkovaný. Slavomír Sirko ml. v prvý deň tretí,
na druhý deň druhý, celkovo tretí. Znovu
potešujúce pódium. Cez tento víkend sa zúčastnili
aj ďalší naši jazdci voľného preteku na Domasi,
kde Ján Astalos v konkurencii 63 pretekárov
skončil na slušnom 29. mieste, Ján Vansac a Vasil
Jaremic nedojazdili. 1. septembra sme sa tešili na
pretek v Budimire. Pekná trať, ideálne počasie.
Pekný výsledok v triede 50 ccm, kde Slavomír
Sirko ml. po treťom a druhom mieste skončil

celkovo druhý. Pekný pretek a deň pokazilo
zranenie Slavomíra Sirka st. čo znemožnilo
pokračovať v preteku a celkovo tak aj v sezóne.
Budimír si vyskúšal aj Ján Astalos, keď v triede
veterán skončil na 12. mieste z 19. štartujúcich
pretakarov. Nasledoval pretek v Družstevnej pri
Hornáde už len za účasti Slavomíra Sirka ml. v
triede 50 ccm. Nastalo veľké sklamanie, keď v
prvej jazde musel tesne pred cieľom v poslednom
kole odstúpiť pre poruchu motorky z prvého
miesta. Poruchu sme cez prestávku odstránili a v
druhom kole potvrdil svoje kvality, keď skončil na
treťom mieste. Keďže mu chýbali body z prvej
jazdy, skončil desiaty, no najhoršie bolo, že z
dvoch nedojazdenych rozjazd počas sezóny body
chýbajú aj do celkového poradia seriálu Cassovia
cup a skončil na nepopulárnym štvrtom mieste,
len 5 bodov za tretím. Veľká škoda a sklamanie.
Slavomír Sirko st. pre zranenie neštartoval a tým
sa pripravil o celkové tretie miesto, keď spadol na
šieste miesto v konkurencii 39 pretekárov. Škoda,
aj taký je šport. Sezóna však pokračovala a
Slavomír Sirko ml. s to vynahradil na seriáli
Enduro cup Stred pod záštitou SMF, kde na
preteku v Kopernici vo veľkom blate a
celodennom daždi a zime vyhral a ešte aj bojoval s
technikou, keď motorka znovu odmietala
poslušnosť. Ale zvládol to i tak. Nasledovalo
Morovno, kde si prebral trofej za celkovo druhé
miesto v Enduro cup Stred 2019 v triede 50 ccm.
Bola to náplasť za smoliarsku sezónu Cassovia
cup, kde pódiové umiestnenie ušlo len o chlp.
Sezónu sme zavŕšili motokrosom v Rimavskej
Sobote 2. novembra. Už cesta nepovedala čo nás
bude v daný deň čakať ohľadom počasia. Od
Hnilčíka až po Dobsinu súvislá vrstva snehu a
husté sneženie s vetrom. Tri stupne a celodenné
mrholenie vytvorili na trati nezjazdne podmienky
pre najmenších pretekárov. No po rozjazde
veľkých motoriek sa blato rozjazdilo a zvládli to
aj najmenší. Už meraný tréning napovedal, že
Slavomír Sirko ml. bude favoritom, nakoľko mal
v meranom tréningu najrýchlejší čas. Potvrdil to aj
v samotnom preteku, keď prvú jazdu vyhral, v
druhej bol druhý, ale celkovo to vyšlo na prvé
miesto. Aj napriek ťažkým podmienkam, zime,
dažďu, pekná bodka za sezónou 2019. Ak to
zhrnieme, osem pódiových umiestnení v preteku,
jedno celkovo druhé miesto, spolu 9 trofejí od
Slavomíra Sirka ml. a jedna od Slavomíra Sirka
st., spolu 10 cenných trofejí pre OSK Rudňany. Aj
taká bola sezóna Enduro motoklubu v roku 2019.
Úspešná s trpkou príchuťou. Veľké poďakovanie
za podporu patrí starostovi obce, poslancom
obecného zastupiteľstva, dozornej rade OSK,
sponzorom a všetkým, ktorí nás akýmkoľvek
spôsobom podporujú.
S. Sirko
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Výstava: „Tvoríme s radostou“
Dňa 30.11.2019 sa nám podarilo uskutočniť našu plánovanú výstavku ručných prác pod názvom
„Tvoríme s radosťou“, ktorú sme avizovali aj v mesačníku Horizont, v rozhlase aj na sociálnych sieťach
a dokonca aj na plagátoch. Napriek studenému vetru a chladnému sobotňajšiemu počasiu sa akcia
vydarila a my sme obdivovali nádherné práce, ktoré vyrobili šikovné ruky našich spoluobčanov.
Vystavovateľov bolo 20 a bolo sa veru na čo pozerať. Veď sa pozrite sami.

8
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Fantastickú atmosféru vytvorila spevácka skupina Rudňanka, ktorá ochotne prijala naše pozvanie a na
našu radosť vydržala až do samotného konca. Ešte raz chceme všetkým jej členkám aj p. harmonikárovi
srdečne poďakovať.

Nielen Rudňanka prispela k dobrej nálade, ale aj vianočný punč a domáce vianočné medovníčky
dotvárali rodinnú, príjemnú atmosféru.

Na záver sme všetkým vystavovateľom poďakovali za to, že sa s nami prišli podeliť o svoje krásne
práce a stihli sme im urobiť aj jedno foto s p. starostom.
Organizátormi akcie boli členky časopisu Horizont, ale aj nečlenka Alenka Sertlová, ktorá nám
ochotne vo všetkom pomáhala a za úspešnú spoluprácu ďakujeme poslancom OcZ , pracovníkom
Ocú a starostovi obce, ktorý náš nápad podporil hneď od začiatku. Je radosť spolupracovať s takými
ľuďmi, ktorí vám nezištne podajú pomocnú ruku. Veríme, že sme sa v takejto príjemnej atmosfére
nestretli poslednýkrát.
Horizont 10 / 2019
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Z našich škôl
Materská škola, Zimné
Deň materských škôl
Pri príležitosti Dňa materských škôl sa v našej MŠ
uskutočnili nasledovné aktivity:
- Šarkániáda – športový deň
- návšteva Baníckého archívu
- detské predstavenie PACI PAC v kine Mier v
Spišskej Novej Vsi v rámci spolupráce s rodinou
Uskutočnené aktivity boli zdokumentované
fograﬁami a zaslané Spoločnému školskému
úradu v Smižanoch.
Aj takýmto spôsobom môžeme vnášať do
povedomia detí kultúru a cez rozprávky ,
vychádzky i divadelné predstavenia rozvíjať ich
estetické cítenie a dbať o ich všestranný rozvoj i
po pohybovej stránke.

zábavu.
Deti a kolektív MŠ Rudňany č. 89,
Bc. Adela Jendreková
Špivanka
Dňa 19.11.2019 sa uskutočnila v Spišských
Tomašovciach prehliadka detí materských škôl v
speve ľudovej piesne pod názvom Špivanka. Na
podujatie, ktoré organizoval Školský úrad
Smižany prišli vystúpiť deti z 27 okolitých obcí.
Našu obec výborne reprezentovali deti z MŠ
Zimné 89 - Pavlínka Budzionyová s piesňou Moja
mac maľučka i ja budzem teľa a z MŠ 5RP II
zaspieval Ricardo Horváth pieseň Trenčín
dolinečka. Žiaľ, náš moderný spôsob života
vyháňa ľudové zvyky a tradície z nášho života, a
preto je na nás, aby sme na tieto zvyky a tradície
nezabúdali, oživovali ich aj prostredníctvom
takýchto aktivít. Veďme naše deti k tomu, aby
tradície vnímali ako čosi čarovné a pekné.

Divadelné predstavenie – PINOKIO
Dňa 5. novembra 2019 navštívilo našu MŠ v
dopoludňajších hodinách divadlo z Prešova.

Predstavili sa nám s rozprávkou pod názvom –
PINOKIO. V tejto rozprávke mali naše deti
možnosť vidieť dôsledky klamstva hlavného
hrdinu PINOKIA. Na rozprávkach je najlepšie, že
majú takmer vždy šťastný koniec a dobro zvíťazí
nad zlom. A takto to bolo aj v tejto rozprávke,
ktorá priniesla deťom nielen poučenie, ale aj
12

Zlatica Nováková, Valéria Hozzová
Základná škola
November a december ponúkol žiakom
základnej školy pestrú paletu aktivít.
Dňa 11.11.2019 žiaci 4. B s p. uč. Grausovou
navštívili Banské múzeum v Rudňanoch. Pán
Anton Šarík žiakom podrobne porozprával o
sedemstoročnej histórii Rudnian a baníctva. Deti
zaujala informácia, že v Rudňanoch sa ťažilo až
35minerálov v hĺbke až 720 m. Deti si okrem
užitočných informácii odniesli aj brožúrky o
Rudňanoch a pohľadnice. Na poďakovanie deti
zaspievali pánovi Šaríkovi pieseň Vstávaj Honzo
hore.
V dňoch 12.-13. 11. 2019 sa uskutočnili
okresné majstrovstvá žiakov a žiačok v
bedmintone. Našu školu reprezentovalo družstvo
žiakov v zložení Timur Kaprál, Peter Bjelončík a
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Ján Šaršan. Družstvo dievčat nastúpilo v zložení
Martina Mikušová, Diana Stanislavová a
Veronika Kučmová pod vedením p.uč.Karabína.
V konkurencii 16 družstiev sa dievčatá umiestnili
na delenom 7.-8. mieste a družstvo chlapcov
obsadilo delené 12.-14. miesto.

Naši žiaci získali 3.miesto. Z každého družstva
bol porotou vybraný najlepší hráč. Ocenenie
spomedzi našich hráčov získala žiačka 4.A triedy
Sindy Kotlárová.
Dňa 27.11.2019 bola brána našej školy
dokorán otvorená pre tých najmenších- pre
predškolákov z MŠ Zimné 89 Rudňany. V škole
pre detičky p.uč. Sirková a p.uč. Melegová
pripravili aktivity z oblastí slovenského jazyka,
matematiky, prvouky, hudobnej a výtvarnej
výchovy v podobe zázračných miestnostíRozprávkovo, Doprava, Ročné obdobia. Po
zábavnom popoludní čakalo deti a ich rodičov
pohostenie, ktorého sa zhostil Bc. Rastislav
Neuvirth a aj vedenie základnej školy. Po šantení
v telocvični bolo každé z detí odmenené
diplomom, malým lego darčekom a medailami,
ktoré im vyrobili žiaci v školskom klube.
Poďakovanie patrí p.uč. Duľovej, T. Hozzovej,
Kirnágovej, Szentkeresztyovej, p.asistentke D.
Sirkovej, BMcopycentru- Miroslavovi Baronovi,
vedeniu školy, v neposlednom rade Bc.
Rastislavovi Neuvirthovi a Mgr. Lukášovi
Bodzionymu ako sponzorom a všetkým
predškolákom, ktorí sa postarali o veselú náladu v
jedno novembrové popoludnie.

13.november je aj Dňom nevidiacich a práve v
tento deň navštívila naša 1.A s p.uč. Glevickou
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých
v Levoči. Dôvodom exkurzie bola aj téma
prvouky : Učíme sa zmysly človeka ( zrak a
poruchy zraku). Deti sa stretli s nevidiacim
človekom. Oboznámili sa s pomôckami, ktoré
týmto ľuďom zlepšujú život a pomáhajú pri
dennodenných činnostiach.

14.11.2019 sa naša škola zapojila do zbierky
Hodina deťom. Vyzbieralo sa 127,41 €.
Dňa 21.11.2019 sa žiaci 3.A a 4.A triedy spolu
s p. uč. Kučmovou zúčastnili turnaja vo vybíjanej,
ktorý sa konal v telocvični ZŠ Komenského v
Smižanoch. V turnaji si zmeralo sily 11 družstiev.

Mikulášska noc má svoju moc. O tom sa
mohli presvedčiť aj žiaci 1.A, 5.A a 7.A triedy.
Pod vedením triednych učiteliek Bodzionyovej,
Glevickej, Butvínoveja povereného riaditeľa
školy Mgr. Vytykáča sa zúčastnili neobyčajnej
Noci v škole. So súmrakom sa do školy vkradla
dobrá nálada, ktorá bola predzvesťou množstva
šibalstiev a zážitkov v podobe skrývačiek,
odhaľovania skrytých a nepoznaných zákutí
školy, športových aktivít, ale hlavne dobrej
nálady.
6.12.2019 navštívil našu školu sv. Mikuláš so
svojimi pomocníkmi. Žiaci 1.stupňa im pripravili
krátky program a Mikuláš potom odmenil všetky
deti sladkým balíčkom.
Lucia Bodzionyová, Tatiana Hozzová
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Spojená škola
V týždni od 14.10 do 18.10.2019 sme sa
zapojili do súťaže „Hovorme o jedle“, a o
aktivitách, ktoré sme robili, sme už napísali. Nové
je to, že sme vyhrali ako najaktívnejšia škola a pre
ocenenie sme si išli do Bratislavy. Okrem pocitu,
že to stálo za to, sme vyhrali aj peňažnú odmenu,
za ktorú si môžeme vylepšiť našu školskú
kuchynku, alebo nakúpiť pomôcky o zdravej
výžive. Ceny nám odovzdávala v hotely Carlton
p. Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR.Z úspechu máme veľkú radosť, kedže sme sa
do súťaže zapojili prvýkrát a vďaka patrí všetkým
učiteľom aj žiakom, ktorí sa do súťaže aktívne
zapojili.

Dňa 7.11.2019 zorganizovala p. učiteľka Mgr.
Vaľková príjemné popoludnie so žiakmi prvého
stupňa. Žiaci zhotovovali jesenné sovy- symboly
múdrosti, ktoré hýrili pestrými farbami ako aj
samotná príroda v jeseni. Hotové výrobky
naaranžovali na pripravenú maketu jesenného
stromu so suchým lístím. Stromček žiackych prác
s pestrofarebnými sovami nám skrášľuje priestory
školy.

Ako sa vyrábajú drevené hračky? To sme
našim žiakom ukázali dňa 26.11.2019 v školskej
kuchynke, kde p. Seman s manželkou priamo pred
našimi očami vyrábali z dreva krásne hračky.
Akciu zorganizovala p. uč. Mgr. Semanová.

Dňa 5.11.2019 sa žiaci 6. – 9. ročníkov a 1.- 2.
ročníka OU zúčastnili ﬁlmového predstavenia
pod názvom „Rozprestri krídla“ v kine Mier v
Spišskej Novej Vsi. Organizačne akciu
zabezpečila PaedDr. K.Imrichová, vedúcou akcie
bola Mgr. Ľ. Kamencová, autobus na prepravu
žiakov zabezpečil Mgr. V.Hudáček. Filmového
predstavenia sa zúčastnilo spolu 40 žiakov a 7
učiteľov. Žiakom a aj učiteľom sa predstavenie
páčilo a domov sa vracali pozitívne naladení a plní
dojmov a pocitov z ﬁlmu.

Dňa 6.12.2019 nás tak ako každý rok navštívil
v škole Mikuláš s anjelikom aj s čertom. Deti ho
privítali piesňami, tancom a potom sa tešili z
mikulášskych balíčkov.

M.Malecová
14
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Rozlúčka ...
S pocitom hlbokého smútku a úprimnej účasti
sme dňa 12.12.2019 vzdali poslednú úctu a
vďaku vzácnemu človeku s veľkým srdcom a
navždy sa rozlúčili s pánom MIROSLAVOM
BLIŠŤANOM, ktorý nás opustil dňa 8. decembra
2019 v úctyhodnom veku 83 rokov, obklopený
láskou svojich najbližších.

Všetci sme verili a držali palce v jeho
odhodlanom a ťažkom boji s chorobou. A bojoval
naozaj statočne. Ale už je dobojované, už nič
nebolí, už len tichá spomienka zasadla na náš stôl.
Smutno je, keď odchádza človek, s ktorým bolo
dobre pohovoriť, poradiť sa, opýtať sa ho na
čokoľvek. Smutno je, keď odchádza človek, ktorý
mal vždy slovko pre každého z nás. Len pomaly
začíname chápať stratu, ktorá nás postihla.
Predstavujeme si všetky tie miesta, na ktorých
sme ho pravidelne videli a na ktorých bude
odteraz chýbať. Mal ešte svoje túžby a mal aj
svoje tajné sny.
Nechajme v tejto chvíli priestor spomienkam
o živote pána Miroslava Blišťana.
Pán Miroslav Blišťan sa narodil 2. apríla 1936
rodičom Štefanovi a Emme Blišťanovým, v
učupenej dedine pod Kriváňom, v obci Dovalovo.
V rodnej dedine vychodil ľudovú školu a
meštiansku v Liptovskom Hrádku. V roku 1951
odchádza študovať na dva roky na Banícke
učilište v Kišovciach. Úspešne ukončil školu,
dostal výučný list a stal sa tovarišom. Pre jeho
dobré teoretické a praktické výsledky bol
delegovaný na banícku priemyslovku v Rožňave.

Tohto húževnatého, odvážneho, mladého 19
ročného muža, rodáka z Liptova, zavial vietor
životného osudu na Spiš 5. júna 1955 za prácou.
Keď prišiel do našej obce Rudňany určite ani
netušil, že tu aj navždy zostane.
Zamestnal sa v závode ŽB Rudňany, kde
pôsobil v rôznych hospodárskych funkciách a
prešiel mnohými úsekmi Starého a Nového
závodu. Tu spoznal svoju celoživotnú partnerku
Magdu, s ktorou 26. decembra 1961 uzavrel
manželstvo. V spoločnom manželstve spolu
vychovali dve dcéry - Ivetu, Alenu a syna
Miroslava.
V mieste bydliska sa zúčastňoval občianskeho
a politického života v rámci telovýchovnej
organizácie TJ Baník, dve volebné obdobia v rade
Miestneho národného výboru. Táto jeho prax bola
v ž d y s p o j e n á s o rg a n i z á c i o u p r á c e a
komunikáciou s občanmi a spolupracovníkmi.
Práve to ho priviedlo v roku 1990 až na funkciu
starostu obce, kde pôsobil 28 rokov. Z pozície
tejto funkcie sa výraznou mierou zaslúžil a
prinášal našej obci neustály rozvoj a
napredovanie, o čom svedčí nemalé množstvo
práce, ktorú za sebou zanechal. Vyslúžil si tak titul
„ Najstarší starosta na Spiši“, ako o ňom písali
niektoré denníky, avšak jeho vitalitu sme mu
mohli závidieť i my, neskôr narodení.
Celý svoj život delil medzi rodinu, prácu,
šport. Jeho srdcovou záležitosťou bol futbal a
taktiež banícke a kultúrne dedičstvo našich
predkov. Spomienky na neho sa viažu aj s jeho
verejným pôsobením v rôznych združeniach a
organizáciách pôsobiacich v našej obci.
Žil s občanmi, vnímal ich potreby a vždy
hľadal pozitívne riešenia. Častokrát nepochopený
ako všetci tí, čo sa vystavia naho pred verejnosť.
Obhájil si svoje činy, bol nápomocný a ani v
chorobe nezložil ruky do lona, pracoval ďalej a
pomáhal ,kde sa dalo.
Chcel sa ešte mnohokrát prejsť po kúsku
Rudnianskej zeme, ktorú mal tak rád. Chcel ešte
veľa dobrého urobiť, chcel ešte mnohým pomôcť.
Mnohých ešte čakal, no už nestihli prísť.
Odišiel navždy, niet ho viac medzi nami, ale
zostane živý v našich spomienkach, v našej
pamäti ako človek, v ktorom bolo vždy dosť síl a
životného ľudského optimizmu. Ďakujeme mu za
všetko, čo urobil pre našu obec. Nech odpočíva v
pokoji.
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Kam za kultúrou?

Spoločenská rubrika

-21. 12. 2019 o 16:00 a 19:00 Vás pozýva
miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA na
vystúpenie s názvom Tichá noc 2019, hosťom
bude bulharský miešaný zbor PETKO STAINOV.
-22. 12. 2019 o 17:00 Vás kapela Sám sebou
pozýva do Kultúrenho domu v Smižanoch na
akustický koncert.
-26. 12. 2019 o 15:00 a 16:00 sa v priestoroch
pred Radnicou v SNV uskutoční tradičné
betelhemské predstavenie Keď tá hviezda jasná v
podaní Divadla teatrálnej skratky.
-26. 12. 2019 o 19:00 Divadlo Kontra v Dome
Matice slovenskej uvedie vyše 400. reprízu ONE
MAN SHOW – Rum a vodka ( svokry a mamy
vraj máte nechať doma ).
-28. 12. 2019 o 18: 00 na beneﬁčnom
koncerte v Svätyni Božieho milosrdenstva v
Smižanoch vystúpi spevokol Spektrum a kapela
Sám sebou.
-29. 12. 2019 o 19:00 sa v Dome Matice
slovenskej v SNV uskutoční koncert Michala
Smetanku – Balady v tónoch igrica od dávna po
súčastnosť.
-29. 12. 2019 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v
Smižanoch uskutoční galaprogram – Mal som
jedno šerdco milé spojený s krstom CD
FSkSmižančanka.
-31.12.2019 sa uskutoční 44.ročník
silvestrovského výstupu na Veľkú Knolu. Zraz
účastníkov bude o 8:00 na parkovisku pred
Kultúrnym domom v SNV.
-1.1.2020 o 18:00 sa stretnú občania mesta a
okolia Spišskej Novej Vsi pred Radnicou na
Novoročnom stretnutí občanov. Pripravený je
novoročný ohňostroj a kultúrny program s A
capella Pro Vocals.
-12.1.2020 o 16:00 v Kine Úsmev v Levoči
vystúpia Šarišanci so svojou koncertnou tour pri
príležitosti vydania nového albumu s názvom So
srdcom, hosťami budú Anka Poráčová, Vladka
Keselicová, Ľubo Šimčík.
-17. 1. 2020 o 19: 00 sa v Koncertnej sále
Reduty uskutoční 24. ročník Plesu Spišiakov.

Narodenie a úmrtie obyvateľov v novembri 2019
9/9

Narodenie
muži

Úmrtie

0/5

2/0

muži

1/0

ženy

1/0

z toho

z toho
ženy

0/4

Stav obyvateľstva k 30.11.2019
spolu

z toho

4680/2820 muži 2351/1391 ženy 2329/1429
Spomienka
„Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí,
ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí...“
Dňa 13.11.2019
uplynulo 13 rokov, kedy nás navždy opustila naša
milovaná mamička, babička, sestra, švagrina ...
Lucia Hozzová rod. Hudáková.
S láskou na ňu spomínaju : dcéra Mária s rodinou,
synovia Vladimír a Maroš s rodinami, ostatná rodina
a známi.
Odpočívaj v pokoji.

Spomienka
„Len láska ostala, tá smrť nepozná.“
Dňa 26.12.2019
uplynie 14 smutných rokov odvtedy, čo navždy
odišiel do večnosti Ing. Emil Kalafut.
S láskou v srdci spomína manželka a tí, čo ho
milovali.

Spomienka
„Čas plynie, no spomienky ostávajú.“
26.12.2019 uplynie 40 rokov, čo
nás navždy opustil náš otec,
Ján Novorovský vo veku 54 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú syn Marián a dcéry
Miloslava a Janka s rodinami.

T. Hozzová
Horizont - kultúrno-spoločenský mesačník obce Rudňany, evidenčné číslo: EV 3043/09; ISSN 1339-0422; Zodpovedná redaktorka: Mária Malecová.
Vydáva Obecný úrad Rudňany, Rudňany č. 234, 053 23 Rudňany; IČO: 00329533. Tel./fax: 053 449 91 02, e-mail: horizont@rudnany.sk;
obec@rudnany.sk; náklad 700 výtlačkov, sadzba a tlač: Ing. Ľuboš Hladt - ACE media.

