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Veľká noc prichodzi...
Vďaka rôznym ľudovým zvykom, tradíciám, celý rok neboli dlhy, chudoba a zvada. Varili sa iba
rituálom a samozrejme aj vďaka kresťanstvu je zelené jedlá zo špenátu, čakanky, žihľavy, kelu.
veľkonočné obdobie pre nás aj časom na Počas veľkého piatka sa v kostoloch neslúži svätá
poznávanie minulosti. Veľkej noci predchádza 40- omša, konajú sa obrady a spievajú pašie.
dňový pôst, ktorý trvá od popolcovej stredy, mylne Dodržiava sa prísny bezmäsitý pôst. Historici
označovanej za škaredú, až do bielej soboty. spomínajú, že v tento deň sa ľudia pred východom
Voľakedy sa počas pôstu nekonzumovalo mäso, slnka kúpali v potoku, aby nemali chrasty, lišaje,
ryby, mlieko ani vajcia. Na konci pôstu začína ženy pehy, aby mali krásne vlasy a boli zdraví.
veľký týždeň, v ktorom všetky dni majú svoje Muži sa ponárali do vody a z dna potoka v zuboch
typické pomenovanie. Začína sa kvetnou nedeľou. vynášali kamene, aby ich počas roka neboleli.
Počas kresťanských obradov sa v tento deň svätia Nesmelo sa prať, aby sa bielizeň nezašpinila od
palmové a olivové ratolesti, u nás bahniatka. krvi Ježiša. Počas obradov bielej soboty sa
Ratolesťami sa pripomína príchod Ježiša Krista posväcuje oheň a veľkonočná svieca – paškál.
do Jeruzalema. Posvätené
Popol zo starých ohnísk sa rozbahniatka si ľudia doma
sypal po poli, aby ochraňoval
zapichovali za trámy, do okien,
úrodu. Počas dňa sa pridokonca ich pálili. Mali slúžiť
pravovali veľkonočné jedlá –
ako ochrana pred búrkou,
pripravovala sa šoldra – šunka,
krupobitím, bleskami. Modrý
paska – sladký koláč, hrudka – z
pondelok dostal pomenovanie
vajec a mlieka. Jedlá sa v
podľa farby, ktorá v tento deň
nedeľu niesli na posvätenie do
prevládala v chrámoch. Sivý
kostola – švecenina. Všetko, čo
utorok je sivým, pretože nie je
sa nezjedlo (i škrupiny z vajec)
ničím výnimočný medzi
sa neskôr zakopalo alebo
ostatnými dňami. Judáš svojím Vyrobili : Žiaci 4.A triedy ZŠ v Rudňanoch spálilo. Počas Veľkonočnej
krivým, škaredým pohľadom
nedele si rímskokatolícki
zanechal pomenovanie pre škaredú stredu. veriaci pripomínajú zmŕtvychvstanie – Kristov
Kresťania zelenú farbu zelenému štvrtku pripisujú zázrak. Veľkonočný pondelok je pondelkom
kvôli pripomenutiu modlitby Ježiša v zeleni baránka, zmŕtvychvstalého Ježiša. Na Slovensku je
Getsemanskej záhrady. Počas tohto dňa si spätý hlavne so šibaním a kúpaním. Aj korbáč, aj
kresťania pripomínajú aj ustanovenie sviatosti voda je symbolom zdravia, mladosti, plodnosti.
oltárnej a sviatosti kňazstva. Zaväzujú sa zvony - Všetky spomínané zvyky by sme si mali vážiť a
prestávajú zvoniť ako znak súcitu s utrpením uchovávať ich v pamäti pre ďalšiu generáciu, aby
Krista. Vraj odlietajú do Ríma. Voľakedy museli sme nezabúdali, že cez poznanie minulosti si
gazdinky pozametať dom pred východom slnka, budeme viac vážiť prítomnosť a lepšie sa
aby v dome neostali blchy. Ľudia si v tento deň zorientujeme aj v budúcnosti.
nesmeli nič požičiavať ani sa hádať, aby v dome po
T. Hozzová (spracované podľa internetu)
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VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH PREZIDENTA SR V ROKU 2019 - 1. KOLO VOLIEB
Okrsok č. 1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných odovzdaných hlasov
Účasť vo voľbách v %
Číslo Kandidáti na prezidenta SR

Okrsok č. 2 Obec celkom

1237
347
347
343
28,05

1411
255
255
254
18,07

Okrsok č. 1 Okrsok č. 2

2648
602
602
597
22,73
Spolu

%

1

Béla BUGÁR, Ing.

3

3

6

1,00

2

Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.

58

77

135

22,61

3

Martin DAŇO

1

0

1

0,16

4

Štefan HARABIN, JUDr.

80

25

105

17,58

5

Eduard CHMELÁR, doc., Mgr., PhD.

5

4

9

1,50

6

Marián KOTLEBA, Ing., Mgr.

88

82

170

28,47

7

Milan KRAJNIAK, Bc.

31

8

39

6,53

8

József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.

0

0

0

0,00

9

František MIKLOŠKO, RNDr.

11

3

14

2,34

10

Robert MISTRÍK, Dr., Ing

1

0

1

0,16

11

Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.

64

52

116

19,43

12

Róbert ŠVEC, Mgr.

0

0

0

0,00

13

Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.

0

0

0

0,00

14

Juraj ZÁBOJNÍK, Dr., Ing,, PhD.

1

0

1

0,16

15

Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.

0

0

0

0,00

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH PREZIDENTA SR V ROKU 2019 - 2. KOLO VOLIEB
Okrsok č. 1 Okrsok č. 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných odovzdaných hlasov
Číslo Kandidáti na prezidenta SR
1
Mgr. Zuzana ČAPUTOVÁ
JUDr. Maroš ŠEVČOVIČ, PhD.
2
Počet platných odovzdaných hlasov
2

1236
259
259
250

1417
268
268
262

Okrsok č. 1 Okrsok č. 2
92
158
250
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184
78
262

Spolu

%

2653
527
527
512

100,00
19,86
100,00
97,15

Spolu

%

276
236
512

53,91
46,09
100,00

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.03.2019
Uznesenie OcZ č. 41/2019
OcZ schvaľuje program05. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie OcZ č. 42/2019
OcZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení p. Martin Hozza, p. Rudolf Horváth
Uznesenie OcZ č. 43/2019
OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Milana Šaríka, Mgr. Mariána Vytykáča
Uznesenie OcZ č. 44/2019
OcZ schvaľuje Dodatok č. 7 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a
žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany na rok 2019
Uznesenie OcZ č. 45/2019
OcZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Rudňany na roky
2019 až 2021
Uznesenie OcZ č. 46/2019
OcZ schvaľuje Rozpočet obce Rudňany na roky 2019 - 2021 s tým, že príjmy a výdavky rozpočtov na
roky 2020-2021 nie sú záväzné
Uznesenie OcZ č. 47/2019
OcZ schvaľuje dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre subjekty Obecný športový klub Rudňany v
sume 38 000€, Banícky cech Rudňany 5 000€, Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO č.6 Rudňany
1200€ a Rímskokatolícka cirkev 8 000 €
Uznesenie OcZ č. 48/2019
OcZ schvaľuje podnájom nebytových priestorov, uzatvorený medzi prenajímateľom Štefan Straka,
Tkáčska 2/205201, Spišská Nová Ves, IČO 40355080 a podnájomcom MäsoTrade, s. r. o., Tkáčska
2697/2, Spišská Nová Ves, IČO 46446761 na dobu neurčitú
Uznesenie OcZ č. 49/2019
OcZ berie na vedomie Zápisnicu zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov a kontroly
Uznesenie OcZ č. 50/2019
OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať časti parcely vo vlastníctve obce Rudňany, a to z:
parcely KN-C 1182/16 = zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1 o výmere 12 343 m2
- za cenu prenájmu 3 €/1 m2/rok,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že sa jedná o časti pozemku v dlhodobom
užívaní prenajímateľom a z dôvodu vyriešenia vyhradeného parkovania v danej lokalite.

Deň učiteľov
Dňa 28.3.2019 sa v spoločenskej sále obecného úradu v Rudňanoch uskutočnilo slávnostne
posedenie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v pôsobnosti obce.
Všetkým sa prihovoril riaditeľ ZŠ Mgr. Peter Fischer a poďakoval bývalému pánovi starostovi
Miroslavovi Blišťanovi za dlhoročnú spoluprácu.
Príhovor predniesol aj starosta obce Bc. Rastislav Neuvirth, v ktorom vyzdvihol usilovnú a nie
ľahkú prácu pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.
Chceme vysloviť úprimné poďakovanie za zorganizovanie podujatia, ktoré aspoň na chvíľu spojilo
zamestnancov rudnianskych škôl. Naše ďakujem patrí pánovi starostovi Bc. Rastislavovi Neuvirthovi,
obecnému zastupiteľstvu, členom kultúrno-športovej komisie a všetkým zamestnancom OcÚ, ktorí sa
podieľali na príprave a obsluhe na podujatí.
Mgr. Marián Vytykáč
Predseda komisie pre kultúru, šport a školstvo
Horizont 3 / 2019
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Z našich škôl
Základná škola
Spracovanie, triedenie a recyklácia odpadov,
alebo trvalo udržateľný systém separovaného
zberu
Dňa 21.03.2019 sa uskutočnila prednáška na
témy Spracovanie a recyklácia odpadov a Trvalo
udržateľný systém separovaného zberu pre žiakov
1. a 2.stupňa Základnej školy v Rudňanoch.
Prednášajúcim bol Ing. Miroslav Vitikáč, ktorý je
manažérom IMS ﬁrmy Brantnernova, s.r.o..
Myšlienka na túto tému vznikla ako reakcia na
katastrofálny stav nakladania s odpadmi
obyvateľmi našej obce, environmentálnu
neznalosť a ľudskú nedbanlivosť.
Cieľom prednášky bolo, aby si žiaci našej školy
a ľudia žijúci v našej obci uvedomili:
- ako správne nakladať s odpadmi
- čo je vlastne triedenie a recyklácia odpadov a
prečo recyklovať a triediť
- aké je „ jednoduché “ triediť a recyklovať
- vplyv a dôsledky nesprávneho nakladania s
odpadmi na životné prostredie a kvalitu
ľudského života a to nielen z estetického, či
ﬁnančného hľadiska
- že správnym triedením a recyklovaním
odpadov vdýchneme odpadom nový život a
chránime naše primárne zdroje a tým aj životné
prostredie
- v neposlednom rade šetríme aj ﬁnančné
prostriedky nielen našej obce, ale aj ﬁnančné
prostriedky samotných obyvateľov
Celá naša zem, nevynímajúc našu obec
Rudňany, je zaplavená odpadom. Preto je
nesmierne dôležité viesť nielen starších
obyvateľov našej obce, ale aj od útleho veku
našich žiakov k tvorbe pozitívneho vzťahu k
životnému prostrediu, pochopeniu samotného
významu spracovania, triedenia a recyklácie
odpadu aj z globálneho hľadiska.
Dôsledok nesprávneho nakladania s odpadmi
sa skôr či neskôr odzrkadlí v kvalite nášho života.
Je len na nás, v akej obci chceme žiť, za akých
podmienok a v akom prostredí chceme raz
vychovávať naše deti.
Ing. Marek Duľa
Hitparáda marcových podujatí v ZŠ Rudňany
Zvonením na hodinu sa naša škola 1. marca
4

preniesla do minulosti – relácia v rozhlase deťom
priblížila, prečo je práve marec – mesiacom knihy.
Keďže majú knihy sviatok, tak sa deti spolu s pani
učiteľkami rozhodli v triedach vytvoriť čitateľské
kútiky.
Významného zberateľa slovenských
ľudových rozprávok, Pavla Dobšinského, sme si
pripomenuli počas Dňa ľudovej rozprávky. V
tento deň sa vyučovanie zmenilo na rozprávkové.
Hodiny slovenského jazyka a literatúry boli
netradičné, nielen vďaka učiteľkám v krojoch, ale
aj prostredníctvom čítania Dobšinského
rozprávok: Ako išlo vajce na vandrovku, Soľ nad
zlato a O troch grošoch.
Počas marca žiaci prvého stupňa vytvorili
krásne a zaujímavé leporelá na tému Hrdinovia
rozprávok, no nezaostali ani starší žiaci, ktorí
vytvorili leporelá z detských kníh Gabriely
Futovej.
Dňa 13.marca nás vzorne reprezentovali naše
žiačky na obvodnom kole recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín. Umiestnili sa na
vynikajúcich miestach a postúpili na okresné kolo
súťaže:
1. m. (II.kat., próza) – Diana Stanislavová,
2. m. (III.kat., poézia) – Ester Horváthová,
1. m. (III.kat., próza) – Vlasta Horváthová.

Od roku 1992 si každoročne pripomíname
22.marca Svetový deň vody. Na vzácnosť vody
poukazoval tematický týždeň, ktorý prebiehal na
našej škole od 18. marca do 21. marca 2019. Žiaci
sa pod vedením učiteľov zúčastnili rôznych
aktivít - výzdoba školy, výtvarné práce a výzdoba
triedy, tvorba plagátov a rôznych náučných a
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informačných materiálov, vypracovanie
pracovných listov, čítanie populárno-náučných
článkov, realizácia pokusov a mnoho iných
zaujímavých činností, akými bola napríklad aj
exkurzia do ČOV v Spišskej Novej Vsi. Žiaci sa jej

zúčastnili 21.3.2019. Počas exkurzie sa
oboznámili s jednotlivými úsekmi čističky,
prostredníctvom ktorých prejde odpadová voda
mnohými procesmi, aby sa opäť mohla vrátiť
naspäť do prírody.
Ešte v decembri sa na našej škole uskutočnilo
školské kolo matematickej súťaže Pytagoriády.
Zúčastnili sa jej žiaci 3. - 8. ročníka a v dňoch 26.3
a 27.3.2019 nás dvaja úspešní riešitelia Timur
Kaprál a Dalibor Vadel reprezentovali na
okresnom kole v Spišskej Novej Vsi.
Ako to v každej skutočnej rozprávke býva
„...zazvonil zvonec a mesiacu marec bol koniec.“
Za základnú školu spracovali: K. Butvinová,
L. Bodzionyová, Z. Hajková, T. Hozzová, N.
Kandrová
Spojená škola
- Marec je aj mesiacom knihy a to pripomenula
našim žiakom koordinátorka drogovej prevencie
p. uč. Kamencová reláciou v školskom rozhlase
dňa 12.3.2019, v ktorej si vypočuli rozprávku „
Zlatovláska“.
Aspoň touto formou sa im snažila priblížiť naše
literárne bohatstvo, o ktorom majú minimum
vedomostí, nakoľko čítajú veľmi málo.
- Dňa 27.3.2019 zorganizovali učitelia:
p.Hudáček, Kuchta, Kamencová a Zelený
hokejbalový turnaj pre žiakov 5. - 7.ročníka ŠZŠ
na asfaltovom ihrisku pred školou. Družstvo
tvorili traja hráči a hralo sa systémom každý s
každým 2x8 min. Víťazom sa stalo družstvo 9.B
triedy.

- V marci sa uskutočnilo školské kolo súťaže v
speve ľudových piesní pod názvom „Spievanky“
pre žiakov 1.-4.r - organizátormi boli uč.
Marciová , Semanová a pre žiakov 5.-9.r. p. uč.
Krestianová. Poradie bolo nasledovné :
Kategória 1. - 4.r.
1. miesto – Helena Girgová 3.A
2. miesto - Anastázia Horváthová 4.A
3. miesto – Anton Tomko 4.A
Kategória 5. - 9.r.
1.miesto – Eduard Horváth 6.B
2.miesto - Svetlana Kotlárová 5.B
3.miesto - Peter Horváth 5.A

- Dňa 28.3.2019 pre nás žiaci našej školy pod
vedením p.uč. Čislákovej a Kandráčovej
pripravili prekvapenie na Deň učiteľov vo forme
básní a piesní , za ktoré im pekne ďakujeme.
Prekvapeniam ešte nebol koniec a poobede nás v
priestoroch spoločenskej sály v Rudňanoch
privítal pán starosta R. Neuvirth, ktorého
pozvanie sme s radosťou prijali a aj touto formou
chceme poďakovať jemu aj OcZ za príjemne
strávené popoludnie.
-1.4.2019 usporiadala p. uč. Hovancová a
Kandráčová školské kolo v recitácii poézie a
prózy „Gaňova Tarnava“ a víťazi jednotlivých
kategórií budú reprezentovať našu školu na
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okresnom kole v Spišskej Novej Vsi. Súťažilo sa v
niekoľkých kategóriách – 1. - 4.r., 5. - 9 r. , B a C
varianty , oddelene poézia a próza. Všetkým
víťazom blahoželáme a na okresnom kole
prajeme veľa úspechov.

k ochrane našej rudnianskej prírody.Naše
zastavenie pri kŕmidle nebolo posledné.
Vynášanie Moreny
Dňa 28.02.2019 zorganizovala p. uč. A.
Dlugošová v MŠ – Ry č.89 staroslovanský rituál
VYNÁŠANIE MORENY – jej upálenie a
utopenie. Deti s p. uč. vynášajú so spevom
zhotovenú Morenu zo slamy, prezlečenú do kroja
k obecnému potoku pri ZŠ – Ry, kde ju zapálili a
hodili do vody, aby odplašili zimu a privolali jar.
Morena je zosobnená zima a na jar končí jej vláda.
Veľmi emotívne naše deti prežívali túto aktivitu,
ktorou sme im chceli priblížiť staré slovanské
zvyky na dedinách, ktoré dnes už upadajú do
zabudnutia. Morena odchádza, príroda sa začne
prebúdzať, na čo sa iste všetci už tešíme.

Spracovala : M.Malecová

Karneval v MŠ
Ani sme sa nenazdali a je tu opäť čas
fašiangov, plesov, čas zábavy. Najviac toto
obdobie preciťujú deti, ktoré sa nesmierne tešia na
karnevalové masky, rozprávkové bytosti, do
ktorých sa preodeli v MŠ – Ry č.89 dňa
01.03.2019. Priestory našej MŠ zmenili sa na
hrad, deti a pani učiteľky na lienky, motýle,
včielky, čertov, Betmenov a pod. Každý sa tešil,
nikto nezaháľal v tanci a súťažiach, preto boli
všetci obdarení sladkosťou.Rodičia svojim deťom

Materská škola Zimné
Malí ochranári
Les môj dobrý kamarát, pomôžem Ti veľmi rád.
Sadím stromy, chránim zvieratá a kvety,
tak to robia múdre deti.
Úspech pri záchrane prírody je založený na
postojoch človeka k prírode, ako sa dokážeme
vzájomne rešpektovať. Túto myšlienku
vštepujeme deťom už od útleho veku. Dňa
13.2.2019 zorganizovali p. učiteľky MŠ Rudňany 89 enviromentálnu aktivitu, ktorá bola
cielená na kŕmenie lesných zvierat, poučenie o
tom, aké zvieratká žijú v našich lesoch, ako im
pomáhať prežiť tuhú zimu, čím ich prikrmovať.
Všetci sme sa tešili, že sme aspoň troškou prispeli

pripravili krásne, tvorivé masky, aby na karnevale
zažili chvíle radosti, zážitkov, dojmov. Veď bol to
deň v ROZPRÁVKOVE a tak sa i rozprávkovo
cítili.
I.Rabinská
6
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Predškoláci v ZŠ
Stalo sa tradíciou, že naši predškoláci majú
možnosť pozrieť sa a zacvičiť si v priestoroch
telocvične v ich budúcej základnej škole. Táto
príležitosť sa im naskytla dňa 12.3. 2019, kedy
trieda s počtom 20 detí v doprovode svojich
učiteliek Bc. A. Neuvirthovej a Bc. A.
Jendrekovej navštívili ZŠ. Na dôležitosť tejto
akcie poukazuje aj prítomnosť p. riaditeľky MŠ Z.
Novákovej a p. riaditeľa ZŠ Mgr. P. Fischera. Skôr
ako deti začali plniť jednotlivé cvičenia museli sa
prezliecť do úborov ako veľkí školáci. Celé
športové podujatie, ktoré pre nich pripravili p.
zástupca Mgr. M. Vytykáč a p. učiteľ Mgr. F.
Rychnavský prebiehalo za aktívnej činnosti
všetkých detí. S nadšením a plní elánu plnili
pripravené športové disciplíny. V pripravených
športových aktivitách si deti rozvíjali svoje
pohybové schopnosti – rýchlosť, stabilizáciu,
svalovú rovnováhu a zmysel pre kooperáciu
činnosti. Na záver sa chceme poďakovať p.
zástupcovi Mgr. M. Vytykáčovi a p. uč. F.
Rychnavskému a tešíme sa na ďalšie podujatia v
spolupráci so ZŠ.
Bc. A. Jendreková a kolektív MŠ

MŠ Zimné a 5RPII
RECITÁTORIK
Dňa 22.03.2019 sa p. uč. I. Rabinská z MŠ –
Ry č.89 a p. uč. E. Jendrálová z MŠ 5RPII
zúčastnili s deťmi Natáliou Rumančíkovou a
Jakubom Horváthom celo – okresnej súťaže pod
názvom RECITÁTORIK, ktorý inicioval a
organizoval Spoločný školský úrad Smižany v ZŠ
s MŠ – Poráč. Tejto súťaže v prednese detskej
poézie a prózy sa zúčastnilo 27 detí z materských
škôl, ktoré patria pod tento školský úrad.
Zúčastnené deti sa predstavili pred 3člennou
porotou. Z MŠ – Ry č.89 Natália Rumančíková
poéziou od Jany Barillovej: ,,Na okraji lesa“ a z
MŠ 5RPII Jakub Horváth poéziou od Jany
Barillovej: ,,Mobil“. Porotu a všetkých

zúčastnených obaja upútali svojim výrazným a
prirodzeným prednesom, správnou intonáciou a
imitáciou, smelým vystupovaním.Odmenení boli
diplomom, školskými potrebami, sladkosťou a
veľkou pochvalou od organizátorov i pani
učiteliek. Natálii i Jakubovi blahoželáme k ich
úspechu, tešíme sa s úspešnej reprezentácie našich
MŠ i obce a dúfame, že svoj talent budú rozvíjať i
naďalej v ZŠ.
Veľká vďaka patrí Riaditeľstvu ZŠ s MŠ –
Poráč a všetkým zamestnancom, starostovi obce
Poráč p. Volčkovi za milé privítanie, pohostenie a
spomienkové darčeky, p. uč. E. Jendrálovej a p.
uč. I. Rabinskej za prípravu detí na túto súťaž, v
nemalej miere p. Rumančíkovej za poskytnutý
odvoz na túto milú aktivitu do obce Poráč.
I.Rabinská, E. Jendrálová

MŠ 5RPII
Exkurzia v Markušovciach
Dňa 19. 3. 2019 sa pedagogickí zamestnanci a
deti z MŠ 5RP II Rudňany zúčastnili exkurzie v
Dardanely Markušovce. Tu sa deti v pripravenom
programe „Hra s hudbou“ oboznámili s rôznymi
hudobnými nástrojmi, rozdelili si ich do skupín,
zoznámili sa zo zvukom jednotlivých hudobných
nástrojov a stali sa súčasťou hudobného
programu. Spievali a hrali na rôzne hudobné
nástroje a mali z toho veľkú radosť. Zároveň v
tento deň navštívili kaštieľ v Markušovciach kde
na nich čakal program pod názvom „Ako sa
princezné obliekali a rytieri zachraňovali“.
Zážitkovou formou a divadelným prevedením
spoznali štýl obliekania princezien a rytierov,
navštívili krajčírsku dielňu kde deti za pomoci
dospelých ušili malým princeznám šaty. Spolu s
rytierom sa zúčastnili rytierskych súťaží, vypočuli
si príbehy z čias kráľov, čím nadobudli predstavu
o živote v minulosti. Všetci zúčastnení si
predstavenie naplno užili a odchádzali s pekným
kultúrnym zážitkom.
Pedagogickí zamestnanci MŠ 5RP II Rudňany
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Naši seniori
Výročná členská schôdza SZZP
Dňa 27.3.2019 sa uskutočnila výročná členská schôdza našej organizácie, ktorej sa zúčastnilo 121
členov a 21 hostí. Spríjemnili nám ju svojimi vystúpeniami MŠ 58 , MŠ 5RPII a Rudnian-ka, za čo im
veľmi pekne ďakujeme. Po zhodnotení doterajšej činnosti sme si naplánovali program na ďalšie
obdobie. Najbližšie uskutočníme po Veľkej noci zájazd do Poľska na jarné nákupy. 1.a 8. mája sa
uskutoční brigáda na očiste obci, na ktorú vyzývame našich členov v hojnom počte. Ostatné aktivity
budú oznamované priebežne.
Anna Offeritzová

Policajné okienko
V období mesiacov február a marec 2019 príslušníci Obecnej polície zistili a objasnili 10
priestupkov z toho 4 priestupky proti majetku podľa §-u 50 ods.1 zákona č.372/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov, 3 priestupky na úseku podnikania podľa §-u 24 ods.1 zákona č.372/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov (nedovolený predaj) porušením VZN č.3/2011,a 3 priestupky proti
verejnému poriadku podľa §-u 48, zákona č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (2 porušenia
VZN č.1/2011 o čistote obce, 1 porušenie VZN č.3/2013 o podmienkach predaja, podávania a
používania alkoholických nápojov na území obce Rudňany ). Priestupky boli riešené v blokovom
konaní , príp. napomenutím.
- Dňa 1.2.2019 bola zistená krádež drevnej hmoty z lesného porastu v časti nad 5RP II, ktorej sa
dopustil mladistvý S.H. Nakoľko sa jednalo o trestný čin podľa §-u 212/2d Trestného zákona ,
krádež drevnej hmoty bola odovzdaná OO PZ Markušovce k ďalšej realizácií.
- Dňa 14.2.2019 o čase os 09,30 hod do 13,00 hod policajti ObP vykonali aistenciu pracovníkovi
počas deratizácie v časti 5 RPII,
- V dňoch 18.2.2019 až 20.2.2019 hliadka ObP vykonávala zvýšený dohľad nad verejným
poriadkom v obci, ako aj v okolí Slovenskej pošty počas poberania dávok sociálneho
zabezpečenia.
- Dňa 25.2.2019 policajti ObP vykonávali dohľad nad verejným poriadkom počas vydávania
potravinových balíčkov sociálnej pomoci.
- V dňoch 15.3.2019 a 30.3.2019 policajti ObP zabezpečovali pokojný priebeh prezidentských
volieb.
- V dňoch 18.3.2019 až 20.3.2019 hliadka ObP vykonávala zvýšený dohľad nad verejným
poriadkom v obci, ako aj v okolí Slovenskej pošty počas poberania dávok sociálneho
zabezpečenia.
- Obecná polícia vyzýva občanov obce Rudňany, vzhľadom na nadchádzajúce jarné obdobie, aby
dodržiavali VZN obce Rudňany č.1/2011 o čistote obce v zmysle ktorého, je zakázané spaľovať
zvyšky rastlín, lístia, smeti, odpadkov a vypaľovať trávu na verejných priestranstvách. Je
zakázané akékoľvek vypaľovanie, ktoré zasahuje svojím dymom do priestorov bytov a domov
obyvateľov. Na likvidáciu takéhoto odpadu sú určené hnedé nádoby na bioodpad . V prípade
porušenia ustanovení môže byť uložená bloková pokuta do výšky 33 € a v rozkaznom konaní do
výšky 250 €.
Mgr. Štefan Súkenník, náčelník ObP
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Zo športu
10.3.2019 Prípravný zápas žiakov:
OTJ Jamník 1:3 OŠK Rudňany
Góly: Harviščak, Mód, Dobranský F.
3.3.2019 Prípravný zápas B-mužstva:
TJ Slovan Nálepkovo(V.liga-Podt. VsFZ) - OŠK
Rudňany B 10:1
Gól: Pižem R.
9.3.2019 Prípravný zápas B-mužstva:
OŠK Rudňany B - ŠK Harichovce(III.liga U19sk.PT-VsFZ) 14:1
Góly: Antal 7x, Kuffa 3x, Stanislav P. 2x, Pižem R.,
Šteiner P.
17.03.2019 Prípravný zápas B-mužstva
Obecný futbalový klub Matejovce n/ Hornádom –
OŠK RUDŇANY 2:2
Góly: Knaus, Kuffa
24.03.2019 Prípravný zápas B-mužstva
ŠK Breznovica Letanovce – OŠK RUDŇANY B
8:0
10.3.2019 Prípravný zápas A-mužstva:
OŠK Rudňany - TJ Slovan Nálepkovo(V.ligaPodt. VsFZ) 3:0
Góly: Zelenický, Lipták, Bdžoch.
17.03.2019 Prípravný zápas A-mužstva
FK Noves Spišská Nová Ves (TIPOS III. liga
východ) – OŠK RUDŇANY 4:0
30.3.2019 Majstrovský zápas žiakov 15.kolo:
OŠK RUDŇANY - OTJ Jamník 2:8 (0:5).
Góly: 65. Mód, 66. Borák.
Zostava OŠK: Fabiny Matej - Šaršan, Mikuš,
Harviščak, Fabiny B. - Mód, Neuvirth N.(13.
Hudák), Borák, Fabiny Maxim - Stanislavová,
Dobranský F.(63. Dobranský A.)
23.03.2019 Majstrovský zápas A-mužstva
OŠK RUDŇANY - ŠK Strážske 3:1 (2:1).
Zostava OŠK: Tököly – Rychnavský(79.
Jarabek), Compel (C), Guballa, Bolcár – Regec
(79. Mrovčák O.), Sirko, Gurčík(60. Červeňák) –
Zelenický(64. Mikuš), Bdžoch (79. Pižem R.),
Lipták.
Tréner Mgr. Radoslav Sirko:
Od začiatku zápasu sme boli aktívnejším
družstvom. Snažili sme sa tlačiť pred súperovu
bránu, nedovoliť mu zakladať postupný útok a čo
najskôr skórovať. Super sa snažil zhustiť svoju
polovicu ihriska a vychádzať do jednoduchých
rýchlych protiútokov. Čo sa mu aj po našich

nevyužitých šanciach a nedôraze vo vlastnom
pokutovom území raz podarilo. Našťastie sme
rýchlo dokázali odpovedať a ešte do polčasu
otočiť vedenie na našu stranu. Viac menej sme
mali cely zápas hru pod kontrolou. Boli sme
dominantnejší na lopte, v herných kombináciách a
taktiež herných činnostiach jednotlivca. Taktiež
nám dobre vstúpili do zápasu až 5 striedajúci
hráči, čo je samozrejme veľmi pozitívne
konštatovanie. Škoda znova len našej efektivity.
Výsledok mohol byť aj krajší, no napriek tomu
hodnotím výkon pozitívne a na úvod jarnej časti
sme vcelku spokojní.
30.03.2019 Majstrovský zápas A-mužstva
19.kolo:
FK Krásnohorské Podhradie - OŠK RUDŇANY
1:3 (1:1).
Góly: 23. 88. Lipták, 70. Bdžoch.
Zostava OŠK: Tököly – Rychnavský, Compel
(C), Guballa, Bolcár(90. Jarabek) – Regec, Sirko,
Červeňák(90. Gurčík) – Zelenický(58. Pižem R.),
Bdžoch(75. Mikuš), Lipták.

Tréner Mgr. Radoslav Sirko:
Vedeli sme, že súper hra v domácom prostredí
agresívny priamočiary futbal s množstvom
nakopnutých lôpt. A tomu sme prispôsobili aj náš
spôsob hry, kedy sme súpera zaskočili aktívnou
hrou s vysokým napádaním, aby sme obmedzili
spomínané dlhé lopty na našu polovicu ihriska. To
sa nám hlavne v prvom polčase darilo spoľahlivo
plniť a získavať veľké množstvo lôpt, z čoho
potom pramenila naša herná prevaha. Už do
30.minúty sme mohli viesť aj štvorgólovým
rozdielom. Bohužiaľ efektivita zakončenia znova
nebola na adekvátnej úrovni. Súper nás do polčasu
po našej chybe potrestal, napriek tomu sme boli
ďalej lepším mužstvom. Zvládli sme dobre aj
štandardné situácie súpera a odmenou nám boli
ďalšie dva góly. Naše víťazstvo bolo zaslúžené a v
poriadku bol aj náš herný výkon družstva až na
efektivitu zakončenia.

Horizont 3 / 2019

9

Rozhovor ... Rozhovor ...
Keď počujeme slovo farma, farmári, vybaví sa
nám ako prvé súťaž na Markíze , v ktorej ľudia
súťažia o peniaze, snažia sa trošku žiť ako kedysi,
chovať zvieratká a jesť to, čo si sami vyrobia. Aj
my sme v Rudňanoch navštívili jedného, ale
naozajstného „farmára“, ktorý sa chovu zvierat
venuje už dlhé roky a je to p. Milan Biskup.
1. Ako ste sa vôbec dostali k tomu, že ste začali
chovať hospodárske zvieratá?
Keď som bol chlapec, doma sme stále niečo
chovali, takže mi to nebolo cudzie. U nás bol však
iniciátorom môj syn. Bolo to zhruba pred 30 rokmi,
keď chcel chovať nejaké zvieratko. Ponúkal som
mu zajace, ale on si vybral teliatko. A tak sme z
Moravy priviezli naše prvé teliatko Šárku. A tak to
začalo. Už si ani nepamätám, koľko teliatok a kráv
sme mali. Ale máme to v knihe všetko popísané.

2. Aké vlastnosti by podľa Vás mal mať dobrý
farmár ?
Predovšetkým trpezlivosť, lásku k zvieratám,
nevidieť za tým len peniaze. Je to veľa roboty, ale
my to robíme radi. Prinúti nás to každý deň vstať a
celý deň robíme okolo zvierat a výrobkov z mlieka.
Som zvyknutý na ťažkú prácu a starostlivosť o
zvieratá. Aj keď živočíšna výroba smrdí, mne to
nikdy nesmrdelo.

3. Čo všetko Vám poskytuje chov kravičky?
Sme samostatní čo sa týka mäsa, či už ide o
10

mäso hovädzie, alebo bravčové môžem Vám
povedať, že si nepamätám, že by som za
posledných 20-30 rokov kupoval mäso. Ročná
produkcia z jednej kravičky je 250 kg mäsa, 300 kg
syra, okrem toho vyrábame maslo, smotanu,
tvaroh, domáce jogurty. Syry údim hlavne na
čerešňovom dreve, to sa mi najlepšie osvedčilo.
Stačí tak 2-3 hodinky. Údime aj slaninku a
klobásky.
4. Keďže som bola s Vami v udiarni, môžem to
dosvedčiť a veľká škoda pre čitateľov, že sa vône
nedajú preniesť cez papier.
V dnešnej dobe stojí jedna krava od 1200 do
1500 eur. Mali sme kravičku, čo dávala 9,5 tisíc
litrov mlieka za 300 dní laktačného obdobia.
Kravičku máme 5 -7 aj 10 rokov. Naše kravy viac
vydržia, pretože nemajú toľko chémie, majú iné
podmienky.

5. Nikdy Vás chov zvierat neobmedzoval?
Hlavne keď chce človek niekde cestovať,
zvieratkám sa nedá vysvetliť, že ich nenakŕmime,
nepodojíme.
Takto sme to nevnímali, keď sme išli na
dovolenku, alebo sme potrebovali niekde odísť,
zastúpili nás deti. Boli tak vychovávané od
malička.
6. Dojíte kravičku ručne?
Nie, dojíme ju 2x denne dojacím zariadením.
7. V dnešnej dobe sa veľa hovorí o biopotravinách a zdravej výžive. Vidíte rozdiel medzi
Vami vyrábanými výrobkami a tými kúpnymi?
Z nášho mlieka je výborné kyslé mlieko,
tvaroh a syry sú husté a nie mäkké, natierateľné s
mnohými umelými prísadami. Okrem syridla do
nich nepridávame žiadne umeliny. Puding z
kravského mliečka je hustý, takmer môžeme
prevrátiť nádobu a nevypadne. Hlavne vieme, čím
sme tie zvieratká kŕmili, prirodzenou stravou bez
antibiotík a chemikálií.
Ďakujeme pekne za rozhovor a nech sa Vám
naďalej darí.

Horizont 3 / 2019
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Vyhodnotenie sútaže
Vyhlasovateľ súťaže mesačník HORIZONT
dňa 31.03.2019 ukončil súťaž o najkrajšiu
kraslicu roku 2019, v ktorej súťažiaci predviedli
svoju kreativitu a šikovnosť.
V kategórii dospelí sa súťaže zúčastnili:
Tatiana Bdžochová, Zuzana Gazdurová, Eva
Varšová, Zuzana Hájková, Alžbeta Novorovská.
V kategórii žiaci sa súťaže zúčastnili:
Karolína Jendreková, Martina Mikušová, Peter
Bjelončík, Patrik Drábik, Timur Kaprál, Nikolas
Neuvirth, Zuzana Tomašková, Katarína
Harviščáková.

Výhercovia:
Kategória žiaci: Martina Mikušová
Kategória dospelí: Alžbeta Novorovská

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým, ktorí sa zúčastnili súťaže ešte raz ďakujeme. (K.Duľová)
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Spoločenská rubrika
Stav obyvateľov podľa vekových kategórií k 27.03.2019
Kategórie podľa veku

Spolu

Mužov

Žien

Počet všetkých obyvateľov

4595

2296

2299

Deti do 18 r./z toho do 15 r.

1921/1667

971/848

950/819

Muži od 18 do 100 rokov

1325

1325

-

Ženy od 18 do 100 rokov

1349

-

1349

Narodenie a úmrtie obyvateľov v mesiaci marec 2019
Narodenie marec 2019
muži

9/8

Úmrtie marec 2019

2/1

muži

2/1

ženy

0/0

7/6

z toho

z toho
ženy

2/2

Kam za kultúrou?
- 20.4. 2019 bude ZOO v Spišskej Novej Vsi
po zimnej prestávke opäť otvorená.
- Na veľkonočný pondelok - 22. 4. 2018 o
18.00 sa v letohrádku Dardanely v Markušovciach
uskutoční veľkonočný koncert.
- 1. 5. 2019 vás ZOO v Spišskej Novej Vsi
pozýva o 14.00 na činohernú rozprávku pre deti
„Polepetko“ a od 10.00-16:00 na roadshow „Za
krásny a zdravý úsmev“.
- 1. 5. 2019 bude slávnostné otvorenie 64.
sezóny Košickej detskej historickej železnice.
- V amﬁteátri Madarasparku sa uskutoční
prvomájové stretnutie. O 15.00 je pripravená
rozprávka pre deti „Ako išlo vajce na vandrovku“
a o 16.00 vystúpi folklórna skupina Čečina.
- 3. 5. 2019 sa o 14.00 pri pamätníku na
Štefanikovom námestí v Spišskej Novej Vsi
uskutoční pietna spomienka pri príležitosti 100.
výročia smrti M. R. Štefánika.
- 12. 5. 2019 sa v ZOO uskutočnia oslavy 30.
výročia jej založenia. Prichystaný je celodenný
program, v ktorom vystúpi ľudová hudba
Romana Barabasa, súbor Krompašan, 13 ciest,
Sranda banda, Pavol Dzurik a Paci Pac.
- 14. 5. 2019 o 16.30 a 19.30 Dom kultúry
Mier uvedie muzikálový príbeh Radošinského

naivného divadla a SĽUKU o kľúčovej osobnosti
slovenskej histórie - M. R. Štefánikovi - pod
názvom „Malý veľký muž“.
Pripravila : T. Hozzová
Spomienka
„Predobré srdce na svete sme mali, ktoré vedelo nás
milovať,keby sme láskou zobudiť ho chceli neozve
sa nám viackrát, zmĺklo, stíchlo, išlo spať.“
Dňa 27. marca 2019 uplynulo
10 rokov, čo nás navždy opustil
náš manžel, otec a dedko
Milan Anďal.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. S láskou a
úctou smútiaca rodina.

Spomienka
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 21. januára 2019 uplynulo 40 rokov, kedy nás
navždy opustil náš otec, dedko Štefan Krempaský.
Dňa 25. januára 2019 uplynulo 10 rokov, kedy nás
navždy opustila naša mamka, babka Agnesa
Krempaská.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú
spomienku. S láskou spomínajú deti a vnúčatá.
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