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Vinšovačka
Znace ľudze dobre, že sebe šicko na toten Novy rok vinšujece i sľubujece,
Ale dobre znace, že len bars malo z teho aj dotrimujece.
Jeden sce schudnuc, druhy prestac kuric, Treci zaš nezna,
jak tote veľke dzeci už z domu vyduric.
Veru čežke je toto novoročné prianie, najlepši budze, vykašlac še na ne.
Stačí nam ľem jedno: Naj še šicke dobre mame v totej našej dzedzine,
Naj sebe žijeme jak v dobrej rodzine.
Ked sebe nepomožeme, ta si aspoň nerobme preky,
Bo na toto nepomožu potom žadne ľeky.
Radzi še majme, na sebe še ušmivajme šicko najlepše v Novym roku sebe poprajme.
To a ešči zdravie, ščesce by Vam popriac rada,
tota naša podarena redakčna rada.
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Poslanci na slovíčko ...
V novom roku sme niekoľko otázok položili
predsedovi komisie pre rozpočet a majetok obce
pánovi Mgr. Lukášovi Bodzionymu.
1. Kto vo vašej komisii pôsobí? Koľko máte
členov?
Som predsedom komisie pre rozpočet a
majetok obce. Naša komisia pozostáva zo štyroch
členov, ktorú tvoria predovšetkým ľudia, ktorí ku
ekonomike majú veľmi blízko. Komisiu tvoria:
hlavná ekonómka obce Rudňany p. Anna
Šteinerová, p. Božena Cvengrošová, p. Mária
Milaniaková a p. Anastázia Melušová.
2. Ako často sa stretávate? Čo je hlavnou
náplňou vašej práce?
Hlavná náplň našej práce je veľmi pestrá a
rozmanitá, ale vo všeobecnosti sa naša komisia
zaoberá prerokovaním návrhov rozpočtu obce a
jeho prípadnými zmenami, prerokovaním VZN o
miestnych daniach a poplatkoch, prerokovaním o
možných čerpaniach úverov a pôžičkách a v
neposlednom rade komisia dohliada na
hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a
majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na
dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady
hospodárenia s majetkom obce. Ďalej sú to správy
o čerpaní rozpočtu a záverečný účet obce a
samozrejme predkladáme písomné stanoviská pre
rokovanie do obecného zastupiteľstva. Z každého
stretnutia komisie pre rozpočet a majetok obce je
vyhotovená zápisnica.
Naše stretnutia sú realizované s výnimkou
dvoch alebo troch mesiacov skoro pravidelne,
záleží však samozrejme na vzniknutej situácií.
3. Je za vami prvý rok práce, pokúste sa ho
zhodnotiť.
Z pozície predsedu pre rozpočet a majetok
obce hodnotím rok 2019 ako rok, v ktorom sa nám
podarilo urobiť veľký kus práce. To čo sa nám
podarilo urobiť v roku 2019 už zhodnotil p.
starosta v predchádzajúcom čísle a ja som veľmi
rád, že všetky schválené ﬁnančné prostriedky na
rok 2019 boli správne a rozumne investované do
rozvoja našej obce. Pevne verím, že v tomto
trende budeme úspešne pokračovať aj v roku
2020.
4. Mnohých občanov určite zaujíma nový
rozpočet, ktorý ste schválili na zasadnutí 16.12.
2019. Môžete ho v skratke predstaviť
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obyvateľom obce?
Ako ste už spomínali rozpočet na rok 2020 bol
schválený na OcZ 16.12.2019 a mňa osobne
veľmi teší, že všetci poslanci OcZ dokázali nájsť
cestu k schváleniu obecného rozpočtu. Celý
rozpočet obce s konkrétnymi príjmami a
výdavkami môžu občania nájsť na webovom sídle
obce. V nadchádzajúcom roku nás čakajú
projekty, ktoré nás z hľadiska dotácií z
eurofondov neminú a to výstavba MŠ v časti
Zabíjanec a rekonštrukcia zdravotného strediska.
Ďalej chceme pokračovať v rekonštrukcii ciest a
chodníkov v našej obci a samozrejme chceme
riešiť úpravu priestorov na mieste bývalého
kultúrneho domu, výmenu zastávok a v
neposlednom rade vybudovanie detského ihriska
a rekonštrukcia priestorov v budove Hatria mnoho
iných aktivít.
5. Čo v novom rozpočte pokladáte za hlavné
priority?
Ako som už spomínal v predchádzajúcej
otázke v nadchádzajúcom roku nás čakajú
projekty, ktoré sú viazané na dotácie z eurofondov
a to výstavba MŠ v časti Zabíjanec a
predovšetkým rekonštrukcia zdravotného
strediska (všetky požiadavky na projekt sú
splnené, čakáme na schválenie projektu).
Samozrejme nechceme zabúdať ani na iné aktivity
v obci a pevne verím, že sa nám podarí naše ciele
naplniť.
6. Aké zmeny nastali v čase pôsobenia v
majetku našej obce?
Asi najvýraznejšou zmenou v majetku obce
bol prevod bývalého kultúrneho domu zo
súkromného vlastníctva do majetku obce. Žiaľ
záchrana KD už nebola možná. Ďalej obec
Rudňany vysporiadala viacero pozemkov na
verejných priestranstvách od štátneho podniku
bane v likvidácií. V súčasnosti aktívne
komunikujeme s vlastníkom bývalej internátnej
budovy a celého areálu, ktorého súčasťou je aj
terajšie elokované pracovisko ZŠ Rudňany,
Železnicami Slovenskej republiky o prevode ich
majetku do vlastníctva obce. Pevne verím, že toto
naše úsilie sa podarí zrealizovať.
Na záver sa chcem úprimne poďakovať
všetkým členom komisie pre rozpočet a majetok
obce, p. starostovi, poslancom OcZ a
pracovníkom OcÚ za spoluprácu v roku 2019 a
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pevne dúfam, že naša spolupráca bude aktívne
pokračovať aj v roku 2020. Zároveň prajem
všetkým obyvateľom našej obce úspešný rok
2020.
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Ďakujeme za rozhovor. Aj my želáme veľa
úspechov pri realizovaní stanovených cieľov.
Tatiana Hozzová

Informátor OcÚ

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019
Z prijatých uznesení vyberáme :
Uznesenie OcZ č. 159/2019
OcZ schvaľuje VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Rudňany
Uznesenie OcZ č. 160/2019
OcZ schvaľuje Sadzobník cien platný pre obec Rudňany na rok 2020
Uznesenie OcZ č. 162/2019
OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 1. polroku 2020 a
poveruje hlavného kontrolóra obce na vykonanie schválených kontrol
Uznesenie OcZ č. 163/2019
OcZ schvaľuje Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2020
Uznesenie OcZ č. 164/2019
OcZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019 podľa § 14 ods. 2 písmena a), b), c)
zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Zmenou rozpočtu sa celkové príjmy a celkové výdavky navýšia o 92 656 €.
Zároveň sa tým upravuje ﬁnančná časť programového rozpočtu obce pre rok 2019.
Uznesenie OcZ č. 166/2019
OcZ schvaľuje dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre subjekty Obecný športový klub Rudňany v
sume 40 000€, Banícky cech Rudňany 5 000€, Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO č.6 Rudňany
1 200€, Rímskokatolícka cirkev 8 000 € a Dobrovoľný hasičský zbor Rudňany 5 000€
Uznesenie OcZ č. 167/2019
OcZ schvaľuje Rozpočet obce Rudňany na roky 2020 - 2022 s tým, že príjmy a výdavky rozpočtov na
roky 2021-2022 nie sú záväzné
Uznesenie OcZ č. 168/2019
OcZ berie na vedomie Rámcovú kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je predaj školských, kancelárskych
potrieb a čistiacich prostriedkov uzatvorenú medzi kupujúcim Obec Rudňany a predávajúcim MIVA
Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany
Uznesenie OcZ č. 169/2019
OcZ berie na vedomie Zmluvu o poskytovaní služby, ktorej predmetom je poskytovanie služby revízie
prevádzkových tlakových nádob, tesnostné skúšky, tlakové skúšky, opravy, montáž a úprava plynových
zariadení uzatvorenú medzi objednávateľom obec Rudňany a poskytovateľom Jozef Džubák Tip-Top,
Podunajská 7, Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 170/2019
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, ktorý je
daný tým, že obec zabezpečí pre svojich občanov v odľahlých lokalitách zásobovanie základnými
potravinami.
Horizont 1 / 2020
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Uznesenie OcZ č. 172/2019
OcZ
a) berie na vedomie informáciu o projektovom zámere za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti,
b) schvaľuje predloženie projektového zámeru na realizáciu projektu „Budovanie centra
integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany“,
c) schvaľuje realizáciu predmetného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie
nasledovne:
prístavba a rekonštrukcia existujúceho zdravotníckeho zariadenia Rudňany, adresa Rudňany 79,053 23
Rudňany
obstarania zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
vybudovania IKT infraštruktúry ambulancií a spoločných priestorov vrátane vybavenia
vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia
zabezpečenia plnej bezbariérovosti objektu,
d) schvaľuje predložený návrh Partnerskej zmluvy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
ktorí prejavili záujem byť partnermi pri realizácií uvedeného projektu,
e) schvaľuje predložený návrh Nájomnej zmluvy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
ktorí prejavili záujem o prenájom priestorov v uvedenom objekte,
f) schvaľuje zabezpečenie ﬁnančných prostriedkov na spoluﬁnancovanie projektu vo výške 5 % z
celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 44 000 EUR.“
Uznesenie OcZ č. 175/2019
OcZ schvaľuje Dodatok č. 8 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie pre prevádzku a mzdy na dieťa a
žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany na rok 2020

Z kultúrnej komisie
V mesiaci december sa komisia pre kultúru,
šport a školstvo podieľala na uskutočnení
niekoľkých kultúrnych a športových podujatí.
Pred Vianocami , dňa 18.12.2019 to bola akcia
Jubilanti, kde boli ocenení občania, ktorí v 2.
polroku 2019 oslavovali svoje životné jubileá .
Posedenie spríjemnili svojim vystúpením deti z
MŠ č. 89, MŠ 5RPII, ZŠ Rudňany, hudbou a
spevom skupiny Rudňanka a Jamničan.
Jubilanti 2. polrok 2019
MENO A PRIEZVISKO
Mária Centková
Margita Šišková
Ján Mrovčák
Vlasta Cvengrošová
Andrej Barta
Alžbeta Bodnovičová
Anna Nováková
Rozália Fedáková
Alfonz Havránek
Ján Jurek
Irena Krempaská
Gabriela Kalafutová
4
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MENO A PRIEZVISKO
Katarína Hrušovská
Vladislav Chroust
Rudolf Kopinec
Ján Kozák
Oľga Maričáková
Peter Vincenty
Jozef Zelenický
Štefan Babik
Marta Čopjanová
Milan Farkalin
Margita Holubová
Anna Horváthová
Mária Krajňáková
Marcel Kubík
Klement Maršalek
Zlata Ošustová
Katarína Poloniová
Anna Stanislavová
Miroslav Rác
Julie Skasková
Jozef Bogus
Božena Horváthová
Mária Kaprálová
Milan Lenart
Alena Macalová
Iveta Rabinská
František Rauch
Daniela Servátková
Milada Stanislavová
Dana Šteinerová
Mária Tomašková
Viera Žigová
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konala Štefanská zábava za účasti vyše stovky
hostí, ako občanov našej obce, tak aj ľudí z
blízkeho okolia. Do rytmu hrala skupina
Dimenzion.
V čase, keď sa každý z nás zvyčajne chystá na
rozlúčku so starým rokom sa dňa 31.12.2019 v
ranných hodinách konal na ihrisku OŠK tradičný
silvestrovský futbalový turnaj, na ktorom sa
zúčastnilo sedem družstiev. Zima neodradila ani
nadšencov futbalu , aby si ho zahrali, ani
fanúšikov , aby prišli podporiť hráčov a pozrieť si
tento výnimočný turnaj s dlhoročnou tradíciou.

65
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V medzisviatkovom období sa dňa
26.12.2019 v spoločenskej sále Obecného úradu

Touto cestou, by som sa chcel poďakovať
starostovi obce, poslancom obecného
zastupiteľstva, členom komisie pre kultúru, šport
a školstvo a všetkým tým, ktorí nám celý rok
pomáhajú pri organizovaní rôznych akcií. Verím,
že aj rok 2020 nám prinesie množstvo
nezabudnuteľných zážitkov, ktoré môžeme zažiť
v našej obci.
Mgr. Vytykáč Marián (predseda komisie)

Z našich škôl
Materská škola, Zimné
Vianočné piesne a autentické vianočné zvyky,
pestrý vianočný program, Mikuláš,ktorý s
množstvom balíčkov pre všetky dobré deti
navštívil aj deti z MŠ Zimné 89 v Rudňanoch. To
všetko sa udialo 18. 12. 2019v spoločenskej sále
OcÚ – Rudňany. Najväčším vianočným čarom
boli pre nás naše deti, ktoré pani učiteľky opäť
úžasne pripravili. Svojou usilovnou prácou
vniesli nie len ony, ale aj naše deti do našich sŕdc
vianočnú náladu, pokoj a častokrát aj dojatie. Po
lícach sa skotúľala nejedna slzička a myslím, že
šťastná bola každá mamička. A tak veľké

ďakujem patrí hlavne pani učiteľkám, ktoré
pripravujú naše deti po celý rok. Odvádzajú
náročnú prácu, ktorá si vyžaduje veľa trpezlivosti,
odhodlania, ale i lásky.
Mikuláš potešil nejedno detské srdiečko a opäť
deti obdaril bohatým balíčkom sladkostí, ovocia,
ale i novými hračkami. Touto cestou sa chceme
poďakovať aj aktívnym rodičom, ktorí sa
podieľali na príprave tejto slávnosti. Veľká vďaka
patrí p. J. Bodnárovi za stvárnenie role Mikuláša,
za sponzorské dary p. M. Amrózyovej, p. Mgr. D.
Sirkovej, p. D. Bujňákovej.
A tak Vám už len želám, aby ste zabudli na
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všetky bôle a starosti a prežili nový rok 2020 len a
len v radosti.
Bc. Katarína Jánošíková
December v našej MŠ
Mesiac december je pre deti mesiacom
radostným. I naše deti sa preto s ozajstnou
radosťou pripravovali na sviatok svätého

Mikuláša i na sviatky vianočné. Už pár týždňov
pred príchodom Mikuláša do našej MŠ usilovne
nacvičovali so svojimi p. učiteľkami pestrý
program, aby slávnostne privítali Mikuláša. Ten 6.
decembra 2019 navštívil našu MŠ v červenom
kabáte, dlhou bielou bradou v sprievode anjela a
čerta. Sladká odmena sa ušla každému, pretože
deti smelo zaspievali a zarecitovali.

Ale najkrajší zážitok mali deti pri
vyzdobenom vianočnom stromčeku na obecnom
úrade dňa 19.12.2019. Slávnostný program, v
ktorom vystúpili natešené deti si prišli pozrieť
rodičia i starí rodičia. Darčeky si deti rozbaľovali
nasledujúci deň v MŠ.
A že december bol bohatý na zážitky svedčí aj
divadelné vystúpenie pod názvom – Danka a
Janka. Úsmevné scénky deti zaujali, pobavili aj
potešili dňa 17.12. 2019. Účinkujúcich deti
odmenili potleskom.
Deti a kolektív MŠ – Rudňany č. 89
Bc. Adela Jendreková
6
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Základná škola
Mesiac december sa v našej škole niesol v
znamení príprav na najkrajšie sviatky roka. Žiaci
sa so svojimi učiteľmi pustili do výroby
vianočných pozdravov. Najkrajšie pohľadnice
boli vystavené na spoločnej nástenke.

Žiaci 1.A sa zapojili do vianočnej pošty a svoje
pozdravy poslali prváčikom do Považskej
Bystrice. Tí im následne poslali maličké darčeky.
Prichádzajúce Vianoce bolo cítiť aj spoza
zatvorených dverí jednotlivých tried. Mnohí žiaci
sa aktívne zapojili do príprav vianočného
programu. A tento rok bola vianočná besiedka
naozaj vydarená. Deti ukázali ako sa dokážu
premeniť na čarokrásne snehové vločky, malých
snehuliakov či Mikuláškov. Predviedli svoj talent
v oblasti spevu, tanca, ale i herectva.

Počas decembra sa mohli žiaci zapojiť aj do
dvoch súťaží, organizovaných na našej škole.
Prvou bola súťaž v prednese slovenských povestí
Šaliansky Maťko. Súťažilo sa v troch kategóriách.
Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach,
budú našu školu reprezentovať na okresnom kole.
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1.kat.: 2. a 3.roč.
1. miesto: neudelené
2. miesto: Rodrigo Horváth (3.E) a Janka
Horváthová (3.E)
3. miesto: Rozália Horváthová (3.E)
2. kat.: 4. a 5. roč.
1. miesto: Šárka Tomášová (5.A)
2. miesto: Oľga Dunková (4.B)
3. miesto: Nikolas Neuvirth (5.A) a Katarína
Harviščáková (5.A)

Výchovný koncert je jedným z celej palety
nástrojov v rámci prevencie sociálno
patologických javov. Sám o sebe ako jednorázová
aktivita šikanu nevyrieši, dokáže však
jedinečným spôsobom posmeliť deti a študentov k
otvoreniu sa blízkemu. Každé dieťa je iné, jedno
reaguje na psychológa, iné na prednášku polície a
ďalšie práve na výchovný koncert.

3. kat.: 6. a 7. roč.
1. miesto: Adolfína Horváthová (6.A)
2. miesto: Rozália Horváthová (6.A)
3. miesto: neudelené
Druhou súťažou bol už tradičný vianočný
ﬂorbalový turnaj o pohár riaditeľa školy.
Zúčastnili sa ho žiaci 2.stupňa. Putovný pohár
získala 7.A. Na 2.mieste skončila 8.A a na
3.mieste 6.D.
Dňa 18.decembra sa na našej škole uskutočnil
hudobno-výchovný koncert s názvom „STOP
ŠIKANE“, ktorý bol organizovaný OZ Phantasia.
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Mgr. Lucia Bodzionyová, Mgr. Tatiana Hozzová
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Spojená škola
December je typický zimný mesiac poznačený
blížiacimi sa vianočnými sviatkami. V tomto
duchu sme ho prežívali aj my v Spojenej škole.
Celá škola sa rozžiarila vianočnými ozdobami a
pripravené akcie v nás každým dňom viac a viac
vyvolávali tú jedinečnú atmosféru Vianoc.

Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká,
každému sa splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné
a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k
Štedrovečernému stolu.

Takýmto prianím a výrobou pohľadníc si
žiaci 6.B a 8.B triedy - dňa 9.12.2019
pripomenuli blížiace sa vianočné sviatky.
Pohľadnica od pradávna zdobila naše domovy, bol
to akýsi symbol, ktorý spájal vzdialené rodiny
navzájom. Je známe, že sms správy vytláčajú
tento zvyk bokom, avšak pohľadnica má vždy
svoje okúzľujúce čaro. Organizátormi akcie boli
p. učiteľky – J. Bocková a M. Topoliová

Dňa 18.12.2019 sa žiaci 5.-9.r. stretli pri výrobe
vianočných ozdôb, ktoré zorganizovala p.uč.
Lapšanská
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Vianoce sa nám automaticky spájajú s
rozprávkami.Tie v tomto predvianočnom a
vianočnom čase nemôžu chýbať a my si ich aj po
stýkrát radi pozrieme, či už sme deti, alebo
dospelí. Preto sme mali aj my v škole „Putovanie
za rozprávkou“, kde si žiaci pozreli rozprávočku "
Princ v„medvedej koži“. Celé dopoludnie
organizačne pripravili p. uč. Pentáková a J.
Novotný.

Čurillová Vianočné trhy, ktoré sa u nás konajú
pred vianočnými prázdninami už niekoľko rokov
a kde p. učiteľky so svojimi žiakmi vyrobili krásne
vianočné ozdôbky a výrobky. Naozaj musíme
obdivovať predovšetkým kreativitu a šikovnosť
našich pedagógov, ktorí tomu vždy venujú veľa
úsilia a času.

Predtým ako sme sa rozišli na vianočné
prázdniny, pripravili p. učiteľky Štocková a

Spracovala : M.Malecová

Naši seniori
„ Daj Bože ešte raz, pod Tatry zavítať,
tej vody sa napiť, povetria nadýchať...“
Slová krásnej piesne opisujú naše krásne veľhory – Tatry, ktoré sa naša organizácia SZZP rozhodla
navštíviť dňa 14.12.2019, v počte 45 členov.
Najprv sme sa boli poprechádzať okolo Štrbského plesa a potom na vianočných trhoch v Poprade.
Pokochali sme sa krásnou výzdobou mesta Poprad, dali sme si varený punč na zohriatie a s peknými
dojmami, nadýchaní čerstvého tatranského vzduchu sme sa vrátili domov.
Anna Offeritzová
,

,

Sútaž, sútaž ...
So začínajúcim Novým rokom 2020 aj my začíname s niekoľkými novými rubrikami a
vyhlasujeme aj novú celoročnú súťaž, tentokrát o
„Najkrajšiu amatérsku fotograﬁu Rudnian“
Veríme, že tí, ktorých baví fotografovanie a potulky rudnianskou prírodou, alebo dedinou,
ktorí radi zachytávajú čaro okamihu sa do súťaže prihlásia a pošlú svoje fotograﬁe na mail obce,
alebo priamo osobne odnesú na Obecný úrad p. B. Slaninovej. V decembri 2020 vyhodnotíme
všetky zaslané fotograﬁe a najlepšie odmeníme vecnými darčekmi. Tešíme sa na Vašu hojnú účasť,
pomôžte nám ukázať skryté krásy, ale aj tie odvrátené stránky našej obce.
Redakčná rada
10
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Lacne varene - TRAŠANKA
Co nám treba:
Na Trašanku nám treba gruľe (podľa teho, keľo scece veľo-málo), kvašnu kapustu (najlepši
domácu, ale ked neni ta aj z obhodu može byc) a slaninu, bo to zaklad (tiež najlepši ked by bula
domáca).
Jak še to robi:
Gruľe dame varic v šupe, jak še uvara ta ich narežeme na križalky a neháme v šerpenke. Slaninku
spolu s kvašnu kapustu opražime v harencu a pridáme tote
gruľe. Ked treba pridáme kus soľi a trašeme, trašeme a ešči
kus potrašeme, bo šak to trašanka a idzeme jesc.
Ta naj šmakuje!
A ked i vy znace dajake recepty, co ne drahé a hlavne raz dva
zrobene, ta dajce znac, žeby sme znali co navaric o mešac.

Kam na výlet – Červená skala
Neďaleko obce Poráč sa vyníma Červená skala (735 m n. m.), ktorá nám padne do oka ešte pred
začiatkom serpentín vedúcich do spomínanej obce. Vrchol skaly má miestami terasovitý tvar. Južný
svah skaly je mimoriadne strmý a skalnatý spadajúci do Poráčskej doliny. Červená skala tvorí skalnú
stenu Poráčskej doliny a je súčasťou planiny Galmus, ktorú predeľuje na dve časti. Je súčasťou
chráneného územia Národnej prírodnej rezervácie Červené skaly. Jej rozloha je 390 ha. Nachádzajú sa
tu rôzne vzácne prvky krasovej krajiny, ﬂóry a fauny. Na Červenú skalu nevedie turistický chodník! A
,,traﬁť" tú správnu odbočku na prvýkrát, nie je také jednoduché. No výhľad z tejto skaly je viac ako
fascinujúci.
Katarína Duľová
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Spomienka

Kam za kultúrou?
- 18. 1. 2020 o 11:30 sa na Letnom kúpalisku
v SNV uskutoční 2. ročník Slovenského pohára v
zimnom plávaní. V bohatom sprievodnom
programe sa okrem iného môžete strenúť aj s
Marošom Molnárom.
- 22. 1. 2020 o 18:00 DK Mier v SNV uvedie
tragikomédiu s Ankou Šiškovou a Adym Hajdu
pod názvom Otvorené manželstvo.
- 25. 1. 2020 sa v priestoroch OC Madaras
uskutoční 7. ročník Plesu malých Spišiačikov.
- 26. 1. 2020 o 17:00 Vás na svoj koncert do
DK Mier v SNV pozýva hudobná skupina
Kollárovci.
- 3. 2. 2020 o 18:00 sa v DK Mier v SNV
uskutoční hudobno-tanečná show The Duchons Pocta Karolovi Duchoňovi.
- 3. 2. 2020 sa v Kine Úsmev v Levoči
uskutoční divadelné vystúpenie Na koho to slovo
padne – groteskný príbeh s Kemkom, Jakabom,
Latinákom, Kobielskym, Miezgom.
T. Hozzová

Spoločenská rubrika
Narodenie a úmrtie obyvateľov v decembri 2019
Narodenie
muži

9/8

Úmrtie

5/4

z toho

3/0

muži

1/0

ženy

2/0

„Už nevidíš slnko ani krásny deň, vo veľkej diaľke
snívaš svoj večný sen.“
Odišiel si od nás, my ostali sme
v žiali, ale navždy budeš v
srdciach nás, čo sme ťa
milovali.
Dňa 8. januára 2020 sme si
pripomenuli 40. výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý dedko
a príbuzný Jozef Sivačko.
Ten kto ťa poznal si spomenie, ten kto ťa mal rád
nikdy nezabudne.
S úctou a láskou spomínajú vnučky s rodinami a
ostatná smútiaca rodina.

Podakovanie
„Dotĺklo srdce drahej mamy,odišlo na večnosť
spať. Mama zlatá, zostaneš s nami, vo večných
spomienkach.“
Dovoľte nám, všetci príbuzní, priatelia a známi
poďakovať sa Vám za to, že ste boli dňa 15.12.2019
účastní na poslednej pozemskej ceste mamky, babky,
švagrinej, priateľky p. Heleny Krajňákovej, ale
predovšetkým ženy, ktorá napriek svojim
ťažkostiam dodávala sily iným, sily, ktoré jej
nakoniec tak chýbali.
Úprimné poďakovanie za dôstojnú rozlúčku
vyslovujeme vdp. Macalovi, p. Bodzionymu, p.
Szentkerestymu, p. Kandráčovej, miništrantom a p.
Novotnému.
dcéry Janka a Alenka, vnučka Miška

z toho
ženy

4/4

Podakovanie
Stav obyvateľstva k 31.12.2019
spolu

z toho

4689/2829 muži 2356/1395 ženy 2333/1434
Spomienka
„Žiarila z Teba láska a dobrota,budeš nám chýbať
dokonca života. Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 19.1.2020 uplynuli 4 roky, čo nás navždy
opustil milovaný manžel ,otec, starý otec
Jozef Gromada.
S láskou spomina manželka Terka, Miroslav,
Miroslava s rodinami

„Keď nás opúšťa niekto blízky, odchádza s ním
niečo z nás. Niečo však zostane a to je spomienka,
ktorá natrvalo ostane v nás.“
Úprimné poďakovanie
vyslovujeme všetkým
príbuzným, priateľom a
známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
dňa 4.decembra 2019 na
obecnom cintoríne v Rudňanoch
s našou mamkou, babkou,
prababkou a príbuznou
Zdenkou Ogurčákovou.
Ďakujeme za prejavené sústrasti a kvetinové dary. Za
dôstojnú rozlúčku ďakujeme p.farárovi, , p.
Szentkerestymu, zástupcom obecného úradu,
správcovi cintorína a pohrebnej službe z Košíc.
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