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Mať nádej
Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so
zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní,
čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel
a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze
Ježiša privedie s ním. (1 Sol 4, 13-14)
Keď čítate toto zamyslenie, „dušičkový“ čas už
pominul. Osobne si však myslím, že spomenúť si
na našich drahých zosnulých nie je len otázka dňa,
či týždňa. Len raz v roku a potom už nič. Pamätať
na tých, ktorí nás predišli do večnosti, by malo byť
dennou skutočnosťou.
Počas pohrebov, ale
aj počas týchto dní sa
často používajú slová
ako: „Nikdy na teba
nezabudneme.“ „Na‑
vždy ostávaš v našom
srdci, v našich spo‑
mienkach.“ Niekedy
mám však pocit, že
papier, prípadne stuha
na venci, či kytici veľa
znesie. Ak niekto ostá‑
va v našich srdciach
a ak na niekoho nikdy nechceme zabudnúť, tak
potom sviatok všetkých verných zosnulých má
byť len vyvrcholením nášho pripomínania, nie
jediným dňom kedy sa zastavíme pri hroboch
našich blízkych. Ale čomu sa vlastne čudujeme?
Tak ako boli sprofanizované Vianoce, či Veľká
Noc, tak profánnym sa stal aj tento dušičkový čas.
Obchodníci si zdvihnú tržby. Kupujeme sviece,
najkrajšie a niekedy aj najgýčovejšie prevedenia,
len aby na susednom hrobe nebolo také ako mám
ja. Chodíme za kvetmi a vencami aj za hranice na‑

šej krajiny, len aby to na hrobe pekne vyzeralo, aby
nás niekto neohovoril. Úprimne? Tým, ktorí odišli
na večnosť je táto „paráda“ celkom zbytočná. Mô‑
žeme položiť tonu vencov, zapáliť nespočet sviec,
no tým čo umreli to už nepomôže. Preto rozlišujme
medzi dekoráciou hrobu a jeho pravou podstatou.
Priznám sa, že mne osobne sa na mojom presved‑
čení páči aj jedna úžasná vec a to je nádej. Nie raz
som sa zamýšľal nad tým aké to bude, keď človek
zomrie. Ostane prázdno? Ničota? Absurdum?
Chaos? Vo filozofii existuje jeden smer, ktorý
sa nazýva nihilizmus.
Teda „viera“ v nič. Istý
nihilistický filozof na‑
písal, že: „Smrť sa nás
netýka. Pokiaľ sme tu
my, nie je tu smrť. Keď
je tu smrť, my tu už nie
sme.“ Naproti tomu Sv.
Augustín píše: Nespokojné je moje srdce, kým
nespočinie v Tebe Bože!“
Smrť sa nás týka. Či
už si to chceme alebo
nechceme pripustiť.
Každý raz zažije okamih vlastnej smrti. Ostáva
len na nás ako sa k danej skutočnosti postavíme.
Ako tvrdošijne odmietajúci tento fakt alebo ako
tí, ktorí budú pripravení, vyrovnaní a s nádejou
čakajúci na odchod z tohto sveta.
A ak by som mohol parafrázovať výrok Sv.
Augustína, povedal by som: „Nebude moje srdce
spokojné, kým sa nestretnem vo večnosti s vami,
ktorí ste ma predišli a ktorých som tak miloval.“
Mgr. Ján Szentkereszty

Informátor OcÚ
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 31. 10. 2016
Uznesenie OcZ č. 122/25/2016
OcZ schvaľuje Smernicu č. 02/2016 upravujúcu podmienky používania a prevádzkovania motorových
vozidiel vo vlastníctve obce Rudňany
Uznesenie OcZ č. 123/25/2016
OcZ schvaľuje doplnenie Sadzobníka cien o služby poskytovania pracovného stoja HIDROMEK –
1 €/1 km, 25 €/1 motohodina
Uznesenie OcZ č. 124/25/2016
Uznesenie OcZ č. 125/25/2016
OcZ schvaľuje dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Rudňany vo výške 14 000 €
Uznesenie OcZ č. 126/25/2016
OcZ schvaľuje Správu o výchovno‑vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy
s. č. 89 za školský rok 2015/2016
Uznesenie OcZ č. 127/25/2016
OcZ schvaľuje Správu o výchovno‑vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy
s. č. 96 za školský rok 2015/2016
Uznesenie OcZ č. 128/25/2016
OcZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
uzatvorený medzi obcou Rudňany a DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenskej
republiky, Kýčerského 5, Bratislava
Uznesenie OcZ č. 129/25/2016
OcZ schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania uzatvorenú medzi obcou
Rudňany a Ultima Ratio, s. r. o., ul. 1 mája 709, Liptovský Mikuláš
Uznesenie OcZ č. 130/25/2016
OcZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb uzatvorený medzi obcou Rudňany
a JUDr. Marekom Kukelčíkom, Starosaská 6, Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 131/25/2016
OcZ: $1
a) vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj obecného pozemku par. číslo 390/23
vo výmere 23 m2
b) schvaľuje súťažné podmienky s minimálnou cenou 2,60 €/ 1 m2
c) menuje komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
1.
Rastislav Neuvirth
2.
Ing. Janka Gazdurová
3.
Jozef Comba
d) poveruje starostu obce, aby v termíne do 12. 12. 2016 predložil obecnému zastupiteľstvu informatívnu
správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže
Uznesenie OcZ č. 132/25/2016
OcZ schvaľuje Správu o výchovno‑vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy
5RPII za školský rok 2015/2016
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OZNAM
Obec Rudňany v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľ/ka Materskej školy 5RP II., Rudňany
s predpokladaným nástupom od 1. 1. 2017
Uchádzači o funkciu musia spĺňať:
a) kvalifikačné predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadovaného
pre príslušný druh a stupeň školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
a odborných zamestnancov
• absolvovanie I. atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe
b) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
• osobné a morálne predpoklady a ostatné predpoklady podľa § 6 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
• znalosť školskej legislatívy materskej školy
Požadované doklady:
1. Prihláška do výberového konania
2. Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópie, nemusia byť overené)
3. Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
4. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
5. Profesijný životopis
6. Písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja MŠ - v rozsahu dvoch strán
7. Ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady
8. Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
9. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch
Prihlášky je potrebné doručiť do 25. 11. 2016 do 15.00 hod. v zalepenej obálke označenej „ Neotvárať
- výberové konanie – MŠ 5 RP II,“ na adresu : Obec Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany
Termín, čas a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ každému uchádzačovi, ktorý splnil
podmienky najmenej 7 dní pred jeho začatím.
Horizont 8 / 2016
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VÝZVA

Obecný úrad v Rudňanoch v y z ý v a všetkých občanov, ktorí si nesplnili povinnosť v zmysle zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za odpad tým, že ešte neuhradili daň z nehnu‑
teľností, daň za psa a poplatok za odpad 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 2016, sú povinní do 31. 1. 2017 podať na obec Rudňany priznanie o vzniku alebo
zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a dani za psa.
Občania – poplatníci, ktorí si uplatňujú zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad
v zdaňovacom období roku 2017, sú povinní o to požiadať písomne, na predpísanom tlačive s do‑
ložením príslušných dokladov (tlačiva sa nachádzajú na známej webovej stránke obce Rudňany,
alebo si ich môžete osobne vyzdvihnúť na OcÚ Rudňany u p. Cvengrošovej).

■■ Nejde to…

Akí sme my ľudia len zvláštni. Naozaj sa nám
nedá rozumieť. Každý z nás, keď vlastní nejaký
domček, byt, alebo nejakú inú nehnuteľnosť, snaží
sa o ňu v rámci svojich možností starať, v zmysle
zásady, že majetok vo svojom vlastníctve máme
zveľaďovať, zvyšovať jeho hodnotu. Bohužiaľ, nie
všetci sa riadia týmto pravidlom. Nechápem cel‑
kom prečo, ale je to tak. O čom to vlastne hovorím?

O väčšine prázdnych objektov v našej obci, ktoré
roky chátrajú a rozpadávajú sa nám pred očami.
Patrili bývalým železorudným baniam, alebo že‑
lezniciam a všetky boli predtým využívané a funkč‑
né. Veď aj ja si pamätám náš „kultúrny dom“
ako objekt s pekným kinom a pódiom, veľkou
sálou, barom a s obchodmi v dolnej časti budovy.
A ďalším príkladom „vzornej starostlivosti“ o svoj
majetok je budova baníckeho učilišťa – internát,
ktorý má už tiež zlaté časy za sebou a okrem úpl‑
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ného vybrakovania všetkého čo ešte za niečo stálo,
tu zopárkrát už aj horelo, respektíve dymilo sa.
A takýchto objektov je v našej obci viac.
Obec mala záujem o odkúpenie niektorých
objektov, problém bol vraj predovšetkým v navr‑
hovanej cene. Nemusíme sa čudovať, lebo na Slo‑
vensku je to tak. Keď nedostanem veľa, tak radšej
nič. To, že teraz tie objekty vyzerajú ako ruiny a ich
hodnota je zúfalo nízka, dokonca pri „kultúrnom
dome“ sa už môže riešiť len cena, za ktorú sa celý

objekt zlikviduje, zdá sa nikomu nevadí a nikoho
nezaujíma. Toľko rokov tu stojí ako postrach obce
a nedokážeme ako občania tejto obce urobiť nič,
aby zodpovední začali konať. Dokedy ešte budeme
čakať? Choďte sa prejsť cestičkou pred „kultúrnym
domom“ po tých rozpadnutých schodoch a keby
ste mali akúkoľvek nádchu, museli by ste hlavne
v letných mesiacoch cítiť tzv. „kultúrny zápach“,
čo sa odtiaľ šíri. A pred ním na parkovisku nám
vyrástol stánok so zmrzlinou a to ma veľmi pote‑
šilo, lebo deti (aj ja) budú mať určite radosť. Len
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si neviem predstaviť, ako budeme lízať zmrzlinu
a pozerať sa na tú hŕbu odpadu, ktorý vypĺňa náš
kedysi „kultúrny dom“.
Určite sa robili aj nejaké kroky, aby sa to
zmenilo, ale ako vidieť, buď sú neúčinné, alebo
nepostačujúce, kedže sa za tie roky nič nezmeni‑
lo. Je to naša obec, my v nej žijeme a chceme žiť
a preto by sme mali viac bojovať o jej zveľaďovanie
a nie o jej zdevastovanie. Musia predsa existovať
spôsoby, ako prinútiť vlastníka, aby si uvedomil,
že jeho majetok ohrozuje zdravie a bezpečnosť
občanov tejto obce.
Ing. Mária Malecová

■■ Z redakčnej pošty
Rudňanka – Srdce ako dar

27. 9. 2016 sme sa zúčastnili v Michalovciach
na krásnom významnom podujatí Srdce ako dar.
Svojim vystúpením sme získali ocenenie
nielen od poroty, ale aj veľký potlesk od obecen‑
stva. Bol nám udelený diplom, stáli sme laureáti
speváckej skupiny- nefolklórnej XIII. ročníka sú‑
ťažnej prehliadky v ZUĆ zdravotne postihnutých
Srdce ako dar. Význam podujatia bol zvýraznený
tým, že sa konalo pod patronátom predsedu KSK
p. Zdenka Trebuľu.
11. júna 2016 sme sa zúčastnili v Prakovciach
na prehliadke „ Združenie slovanskej vzájom‑
nosti“, kde sme získali diplom s názvom „ Zlaté
pásmo“.
Aj 13. júla 2016 sme sa zúčastnili na podujatí
Celoslovenské stretnutie
.baníckych miest a obcí v Gelnici. Aj tu sme
dostali za svoje vystúpenie, ktoré malo veľký
úspech u účastníkov, diplom.
V osemročnej histórii sme získali viacero
ocenení. Zvlášť si ceníme našu účasť v Celoslo‑
venskej súťaži „ O najkrajšiu banícku pieseň“, kde
sme získali najvyššie ocenenie – 1. miesto a zlatý
Putovný kahan.
Naše vystúpenia sú prevažne zamerané na
banícku tematiku, sú aj z pôvodnej tvorby členky
našej skupiny p. Nikolajdesovej a harmonikára
Štefana Krčmára.
Za úspechy, ktoré sme doteraz dosiahli, vďa‑
číme Obecnému úradu – zastupiteľstvu, najmä

po stránke materiálnej, finančnej. Veľkú morálnu
podporu a vďaku pociťujeme aj od Baníckeho
cechu Rudňany.
Marta Šaríková
vedúca speváckej skupiny Rudňanka

Svetový deň mlieka na Spojenej
škole

Svetový deň mlieka v školách je medziná‑
rodnou každoročnou udalosťou podporovanou
a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre
výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne
produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plno‑
hodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou
tohto dňa je oslava významu mlieka v školách.
Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom,
zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia
mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre
rastúce deti.
V našej škole sme si pripravili pre žiakov tento
program:
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1 hodina: Mlieko a jeho význam.
2 - 3 hodina: Tvorba výrobkov z obalov mliečnych
výrobkov.
Desiatová prestávka: mliečna desiata.
4 hodina: Ochutnávka mliečnych výrobkov, vy‑
hodnotenie žiackych prác.
5 hodina: Interaktívne video: Cesta mlieka.
Počas nášho mliečneho dňa sa žiaci obozna‑
movali s významom mlieka pre ich zdravie. Hneď
na začiatku prvej hodiny si vypočuli zo školského
rozhlasu oznam o priebehu celého dňa a význame
mlieka. V jednotlivých triedach si vypracovali pra‑
covné listy zamerané na význam mlieka a mlieč‑
nych výrobkov. Na ďalších dvoch hodinách žiaci
tvorili rôzne plagáty a výrobky z nazbieraných
obalov mliečnych výrobkov a vzápätí si pochutnali
na mliečnej desiate počas veľkej prestávky. Nasle‑
dovala ochutnávka mliečnych výrobkov v podobe
syrových a smotanových nátierok i čokolády
v jednotlivých triedach. Každý žiak dostal puding,
ktorý sme navarili vďaka našim sponzorom: Poľ‑
nohospodárske družstvo „Čingov“ Smižany, ktoré
nám poskytlo 25 l čerstvého kravského mlieka
a spoločnosť MILK‑AGRO, spol. s r. o., ktorá nám
darovala mliečne výrobky (smotanové nátierky,
maslo, tavený syr),BB puding, cukor a chlieb.
Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať za
ich dar. Na piatej hodine si žiaci v troch učebniach
pozreli interaktívne video Cesta mlieka, kde sledo‑
vali celý postup od dojenia po spracovanie mlieka
a výrobu mliečnych výrobkov spolu s jednodu‑
chým kvízom s otázkami zameranými na význam
mlieka a jeho spracovanie. Na záver sa vyhodnotili
vytvorené práce žiakov z obalov mliečnych výrob‑
kov, pričom boli odmenené mliečnou sladkosťou
3 najkrajšie práce tried 6.B, 7.C a spoločná práca
tried 7.A a 7.B.
Mgr. Miloš Sedlák
Ing. Petra Hamráková

Zo života komunity

Komunitné centrum 5RPII a občianske
združenie Equity dňa 30. 9. 2016 v lokalite 5RPII
spoločne zrealizovali podujatie Noc výskumní‑
kov- Veda v osade. Noc výskumníkov prebieha
každoročne v 33 krajinách Európy. OZ Equity
a jeho predsedníčka Lýdia Šuchová organizuje
v rámci Európskej noci výskumníkov podujatie
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Veda v osade už siedmy rok. V tomto roku uskutoč‑
nilo toto OZ stretnutie so žiakmi základných škôl
v Markušovciach a v Rudňanoch a tiež s obyvateľ‑
mi lokality 5RPII v Rudňanoch. V minulosti boli
v Starej Ľubovni, Moldave nad Bodvou, Jelšave,
Muránskej Dlhej lúke a iných rómskych komuni‑
tách na Slovensku.
Najprv v dopoludňajších hodinách do základ‑
nej školy a potom v popoludňajších hodinách do
komunitného centra v Rudňanoch prišlo sedem
vysokoškolských pedagógov a vedeckých pra‑
covníkov Univerzity Komenského v Bratislave.
Spolu s nimi prišli aj piati doktorandi. Rozdelili
sa do viacerých stanovíšť, kde sa v dvojiciach
zamerali na svoju vedeckú oblasť a v tejto oblasti
s deťmi, ale aj dospelými, pracovali, vysvetľovali,
ukazovali a predvádzali. Deti sa mohli dozvedieť,
ako vznikla zem, ako vznikli skameneliny, pozrieť
si a ohmatať rôzne fosílie, rôzne minerály, nerasty,
pod mikroskopom, ktorý používajú aj študenti
katedry ekológie, pozorovať vodné živočíchy, chro‑
báky, prvoky, črievičky, ktoré žijú vo vode, mohli
si vyskúšať, ako sa robia veľké bubliny, žonglovať
s taniermi, kruhmi, ako funguje fyzika a kde všade
sa môžu stretnúť s fyzikou a fyzikálnymi zákonmi
v ich živote. Organizátorov prekvapil aj záujem
dospelých, čo veľmi nečakali.
Podujatie bolo pekným začiatkom znovu otvo‑
renia komunitného centra, ktoré od 1. 10. 2016
opäť poskytuje svoje služby.
D. Pustulková

Svetový deň úsmevu

5. októbra 2016 sa naša Spojená škola v Rud‑
ňanoch celá obliekla do žlta a vyčarila na tvárach
žiakov i učiteľov širočizný úsmev. Svetový deň
úsmevu (WorldSmileDay), ktorý pripadá na 7.
októbra sme si pripomenuli počas celého tema‑
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ticky zameraného dňa.
Svetový deň úsmevu oslavujeme od r. 1999,
jeho cieľom je prinášať ľuďom najmä dobrú náladu
a vyčariť na tvárach úsmev. A ako vznikli smiley „smajlíky“ úsmevu, ktoré sa stali neodmysliteľnou
súčasťou našich životov a komunikácie medzi
ľuďmi? Ich tvorcom je americký grafik Harvey
R. Ball, ktorý nakreslil jednoduchý obrázok – tvár
so žltým podkladom v kružnicovej podobe, dve
bodky ako oči a jednoduchý oblúčik ako úsmev.
Bolo to v USA v r. 1963.
Výnimočný deň si učitelia a žiaci na našej
škole v Rudňanoch pripomenuli po prvýkrát
vďaka iniciátorkám podujatia Mgr. Jane Bockovej
a Mgr. Martine Topoliovej. Deň úsmevu odštar‑
tovali pestrou zmesou slovenských pesničiek
o úsmeve, ktoré sa rozliehali školským rozhlasom.
Počas prvej vyučovacej hodiny sa žiaci obozná‑
mili s históriou Svetového dňa úsmevu a podľa
pripraveného metodického materiálu vypraco‑
vali pracovný list. Po prvej prestávke nasledovala
90-minútová šnúra tvorivých dielní, zameraných
ako ináč, na úsmev. Žiaci maľovali, strihali, lepili,
kreslili a modelovali. Z papiera, textilu, sadry
či iných materiálov vytvorili žiarivé, úsmevné,
veselé a najmä originálne práce, ktoré hodnotila
skupina porotcov, v zložení Mgr. Jana Zacharová,
riaditeľka, Mgr. Anna Marušinská, zástupkyňa
a Dana Krestianová, učiteľka.
Počas ďalších vyučovacích hodín si žiaci
pozreli úsmevný film Beethoven a na záver dňa
vytvorili na školskom dvore obrovského smajlíka.
Hlavným krédom celého tematicky zamerané‑
ho dňa a najmä tvorivých dielní bolo vyzdobenie
každej triedy, samotných žiakov i triednych uči‑
teľov s použitím materiálov žltej farby. Najlepšie
si počínali a zadanie splnili žiaci 6. C triedy pod

vedením pani učiteľky Mgr. Jany Lapšanskej. Ví‑
ťazov čakala sladká sponzorská odmena v podobe
torty Rafaelo.
Naprázdno neobišli ani ostatní žiaci. Koor‑
dinátorky projektu rozdelili bohatú sponzorskú
nádielku rovnakým dielom každej triede, ale aj
kolektívu pedagógov.
V Rudňanoch sme si Svetový deň úsmevu užili
po prvýkrát, a to aj vďaka ústretovému prístupu zo
strany vedenia školy, nadšeniu žiakov i pedagógov
a najmä štedrosti drobných živnostníkov v Levoči
i Spišskej Novej Vsi.
Už teraz s úsmevom kráčame a tešíme sa na
Svetový deň úsmevu 2017.
Dovidenia a do úsmevu 
Mgr. Bocková Jana, Mgr. Topoliová Martina

Beseda s deduškom

On je múdry, on vie všetko,
Otca otec je náš dedko.
Pozná v dome každú skrýš,
zaháľať ho nevidíš.
Jeseň je krásna, hory sa obliekajú do zlatistých
farieb jesenného slnka. A práve v jeseni si ešte viac
spomíname na svojich starých rodičov, ktorí už
prežili toho viac ako mladšie generácie. Ich život
už predstavuje veľkú knihu, zložitý, jedinečný ro‑
mán, plný životných skúsenosti, ktoré rozdávajú
mladším.
Dňa 18. októbra 2016 prijal pozvanie na
Besedu s deduškom p. Vladimír Bodziony, po
dohode s p. uč. I. Rabinskou. Prišiel do našej
MŠ – Rudňany č. 89, aby našim deťom vyrozprával
svoj životný príbeh od detstva až po dnes. Deti
sa dozvedeli o živote kedysi a dnes. Deduško ich
poučil o slušnom správaní, priateľských vzťahoch
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a vzájomnej pomoci o tom, ako si vážiť hračky,
lásku svojich rodičov, starých rodičov. Pána Bodzi‑
onyho deti zahŕňali zvedavými otázkami, na ktoré
im s radosťou a primerane uchu detí odpovedal.
Všetci sa tešili z fotografii, ktoré dokumentovali
jeho život, prácu i zo sladkej odmeny, ktorú im
deduško doniesol.
Záver patril poďakovaniu piesňami i odovzda‑
ním darčeka pre spomienku.
Ďakujeme p. Vladimírovi Bodzionymu, že pri‑
jal pozvanie na besedu a pripravil deťom príjemné
dopoludnie, zážitky i poučenie, pretože: „Staroba
je múdrosť, lebo je bohatá na skúsenosti.“
Deti a kolektív MŠ Rudňany č. 89 – Iveta
Rabinská

Cosmos Discovery

Dňa 20. 10. sme absolvovali Exkurziu Cosmos
Discovery Bratislava. Výstavu absolvovalo 27
žiakov a dvaja pedagógovia.
Svetová výstava Cosmos Discovery bola sláv‑
nostne otvorená v Incheba Expo Bratislava dňa
12. septembra 2016, s rozlohou viac ako 3000 m2.
Naši žiaci absolvovali túto výstavu o mesiac neskôr
a podľa dostupných informácií, bránou výstavy
do tohto termínu prešlo už mnoho návštevníkov.
Pri vstupe dostal každý žiak Space Card – Kartu
kozmonauta s menom a životným príbehom
reálneho kozmonauta. Na začiatku výstavy sme
videli: ruský Sputnik, psa Lajku, americkú opicu
Enosa, príbeh Jurija Gagarina -prvého človeka
v kozme, či americkú raketu Mercury, ktorá bola
vystavená v mierke 1:1.
V ďalších galériach nechýbali ani lunárne
výpravy programu Apollo, vrátane mesačného
vozidla, v ktorom americké posádky podnikali
svoje prieskumné cesty na Mesiac, ale taktiež
ruské mesačné vozidlo Lunochod. Rovnako pestrá
bola aj prehliadka kozmických skafandrov a ďalšie
výstroje od najstarších až po najnovšie modely
prispôsobené dlhodobému pobytu na orbitálnych
staniciach. Zaujal nás aj obrovský model rakety
Saturn alebo tri originálne základné moduly
ruského Soyuzu. Žiaci sa mohli taktiež dotknúť
kameňa z Mesiaca alebo obdivovať asteroidy, ktoré
sú staré desiatky miliónov rokov. Najväčšiu pozor‑
nosť však určite právom upútali časti kozmických
lodí a vesmírne stanice, či originálne zariadenie
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z riadiaceho strediska v Houstone. Do mnohých
z nich žiaci mohli nahliadnuť a preskúmať ich
vybavenie vo vnútri.
Okrem mnohých videoprojekcií výstavu do‑
pĺňali technológie dioráma, vďaka ktorým mohli
všetci návštevníci vstúpiť na Mesiac, či na Mars.
V závere čakala všetkých fanúšikov rozsiahla
interaktívna playzóna Cosmocamp, kde si mohli
vyskúšať náročný výcvik kozmonautov, či naj‑
novšie 3D technológie.
Druhou plánovanou zastávkou bola návšteva
Múzea dopravy. Tú sme absolvovali už v závere
návštevy mesta Bratislava, pretože toto múze‑
um sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej
bratislavskej stanice parostrojnej železnice z 19.
storočia a priľahlých skladov, ktorá je v blízkosti
súčasnej železničnej stanice. V tomto múzeu mohli
žiaci vidieť cestnú dopravu, ktorú prezentovala
zbierka vozidiel od prvých dopravných prostried‑
kov s motorom i bez neho cez bicykle, osobné
a nákladné automobily medzivojnového obdobia
až po vozidlá zo 60. a 70. rokov 20. storočia.
Zaujali nás aj prototypy vyvinuté slovenskými au‑
tomobilkami po druhej svetovej vojne a vojenské
vozidlá. Na koľajisku žiaci videli výber parných,
motorových a elektrických rušňov, nákladných
vozňov a špeciálnych koľajových vozidiel sloven‑
ských železníc. Jedna z výstavných hál múzea je
vyhradená expozícii železničnej signálnej, zabez‑
pečovacej a oznamovacej techniky, zariadení pre
údržbu trate, rovnošatám a ďalším predmetom
z histórie železničnej dopravy na území Slovenska.
Po absolvovaní prehliadky sme sa presunuli na
železničnú stanicu, kde sme už čakali na náš vlak
smer Spišská Nová Ves.
V priebehu cesty do výstaviska Incheba sme
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prechádzali cez viacero zaujímavých miest mesta
Bratislavy. Cestou žiaci mohli vidieť:
Námestie slobody – jedno z najväčších a naj‑
známejších námestí Bratislavy
Grasalkovičov palác – od roku 1996 sídlo
prezidenta Slovenskej republiky
Bratislava – mestská časť Staré Mesto – je
mestská časť Bratislavy, v ktorej sa nachádza his‑
torické centrum mesta, nábrežie Dunaja a hradný
vrch. Centrum mesta je mestskou pamiatkovou
rezerváciou.
Michalská brána – jediná zachovaná brána
z pôvodných štyroch v bratislavskom mestskom
opevnení, dnes pamiatka v Starom meste.
Exkurzia u žiakov splnila svoj účel a boli spl‑
nené všetky vzdelávacie ciele exkurzie.
Mgr. Adrián Antal, Mgr. Marián Vytykáč

Beseda na tému dopravná
výchova

Význam dopravnej výchovy a prevencie je
v príprave detí na život v premávke na cestách. Zá‑
kladnou a najdôležitejšou zložkou tohto systému
sú školy, v ktorých deti prostredníctvom školskej
dopravnej výchovy získavajú základné vedomosti,
zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správa‑
nie sa v rôznych dopravných situáciách. Ranný
vek je obdobím, v ktorom si deti osvojujú väčšinu
svojich návykov. Preto je vzdelávanie v tejto oblasti
predpokladom pre bezpečnejšie a rozumnejšie sa
správanie detí v cestnej premávke, či už v pozícii
chodcov, cyklistov alebo potenciálnych vodičov.
Teoretická a praktická príprava žiakov v oblasti
dopravnej výchovy je veľmi významná a získané
poznatky sú dobrým základom pre bezpečný

každodenný pohyb detí v okolí ciest. Preto sa dňa
18. 10. 2016 uskutočnila v našej škole beseda
pre žiakov 1.-6. ročníka s členmi Obecnej polície
p. Ľubošom Angušom a p. Erikom Plešavským.
Ich snahou bolo deťom vysvetliť, ako sa majú
správať na cestných komunikáciách v obci pri
ceste do školy a zo školy, ktorú stranu komuniká‑
cie majú chodci využívať, ak v obci nie je chodník
a prezentovali im základné vedomosti z dopravnej
výchovy. Určite je dôležité pokračovať v takomto
vzdelávaní, aby sa zvýšila bezpečnosť cestnej
premávky v obci, hlavne pri príchode a odchode
našich žiakov zo školy.
Mgr. Katarína Kandráčová

Deň materských škôl

4. november 2016 bol MŠVVaŠ SR vyhlásený
za Deň MŠ na Slovensku. Pedagogickí pracovníci
MŠ Ry č. 89 podporili tento deň rôznymi aktivita‑
mi, činnosťami pre deti a zákonných zástupcov na
podporu poslania a opodstatnenia MŠ.
V našej škole sa v tento deň zišli rodičia, ktorí
mali možnosť prísť medzi nás a záujem spoznať
život v MŠ počas dňa.
Deti, rodičia i p. uč. MŠ spolu pracovali pri
rôznych pracovných i výtvarných činnostiach
v skupinách. Uskutočnené aktivity sa niesli v du‑
chu aktuálnej jesene, Dotvárali nalepovaním lístia
ježkov, vyzdobovali vytrhaným farebným papie‑
rom tekvičky, vystrihovali a vykresľovali šablóny
ovocia a pripravili nalepovaním vitamínový košík
z jesenného ovocia. Spolu s rodičmi si deti zacvičili
a zabavili sa s rozprávkou: Veľká repa – dramati‑
zovali ju, spievali za doprovodu akordeónu piesne
o jeseni, pokusom zisťovali silu vetra, výtvarne
dotvárali šarkanov. Pri pobyte vonku pozorovali
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počasie, zmeny v prírode, zahrali sa pohybovú
hru: koza v vlk.
Vzájomne sme sa všetci zúčastnení zhodli,
že Deň otvorených dverí v MŠ, Deň MŠ splnil
náš cieľ, ukázal, že život v MŠ je pestrý, tvorivý,
radostný, náučný a pripravuje naše deti na vstup
na primárne vzdelávanie v ZŠ ale i celoživotné
vzdelávanie.
Ďakujeme za účasť rodičom: pp. D. Sirkovej,
K. Bjelončíkovej, L. Krištoforyovej, Ing. T. Topo‑
limu, Š. Šteinerovi, Z. Šteinerovej, Mgr. E. Novot‑
nej, B. Ogurčákovej, R. Combovi, J. Andrašiovej,
M. Szentkeresztyovej, L. Melušovej.
Deti a kolektív MŠ Rudňany č. 89 – Iveta
Rabinská

vracali plní nových zážitkov a dojmov.
Ďakujeme komisii pre kultúru, šport a škol‑
stvo pri OcÚ Rudňany za poskytnutý autobus,
bez ktorého by sme tento výchovno – vzdelávací
výlet nemohli uskutočniť.
Deti a kolektív MŠ Rudňany č. 89 – Iveta
Rabinská

Divadlo v MŠ

Dňa 3. 11. 2016 do našej MŠ Rudňany č. 89
opäť zavítalo Divadlo spod Spišského hradu
s hlavnou aktérkou p. I. Liptákovou, ktorá sa
našim deťom predstavila bábkovým divadelným
predstavením: KUKULÍK, ktoré deťom spríjem‑
nilo dopoludnie, ale i poučilo hravou formou

Výchovno - vzdelávací výlet

Dňa 25. 10. 2016 v dopoludňajších hodinách,
tešili sa deti MŠ Ry č. 89 na výchovno‑vzdelávací
výlet v Markušovciach, ktorý zorganizovala p. uč.
Bc. A. Neuvirthová, s cieľom spoznávať históriu
Dardanel a Letohrádku v Markušovciach.

Deti sa prehliadkou renesančného kaštieľa
z r. 1643 poučili o živote a kultúre kedysi spozná‑
vali dobový nábytok, oblečenie, hodiny, zrkadlá,
riady, historické zbrane, obrazy, maľby na stenách
kaštieľa, ktoré dokumentujú život rodiny Františka
Mariássyho a rodiny Csákyho. Oboznámili sa
s dobovými hudobnými nástrojmi, ktoré využívali
rodiny pri zábavách, s poľovníckym salónikom
z r. 1875 s rodokmeňom, Csákyovov zasadacou
sieňou z r. 1874 a potešili sa krásnym parkom,
ktorý bol o to krajší, že bol už v jesennom šate,
plný krásnych javorových listov. Do MŠ sme sa
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o základných kultúrno – spoločenských návykoch,
vzájomnej pomoci, o správnom postupe pri oblie‑
kaní, česaní, stolovaní.
Deti sa stali aj spoluhráčmi KUKULÍKA
a DOMINIKY a tešili sa zo svojho účinkovania
v divadelnom predstavení.
Deti a kolektív MŠ Rudňany č. 89 – Iveta
Rabinská

Úspešné ťaženie Enduro
motoklubu pokračuje

Dňa 17. 9. 2016 sa Slavomír Sirko, jazdec
enduro motoklubu pri OŠK v Rudňanoch zú‑
častnil druhej motocyklovej rely v obci Tuhrina
nad Dubníkom v Slanských vrchoch. Už piatkový
tréning naznačoval, že trať bude veľmi rýchla
a stavaná hlavne na veľké rýchle motorky. Pretek
pozostával z enduro testu a motokrosu v Budimíre.
Aj napriek smolnému defektu na prednom kolese
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hneď v v úvode preteku sa podarilo ukoristiť 3.
miesto a dokonca dve tretie miesta pri dvoch
účastiach z celkovo štyroch pretekov v seriáli
Motoride XL enduro rally stačili celkovo na pekné
3. miesto v celom seriáli a tak OŠK pribudli ďalšie
cenné trofeje. Atmosféru preteku okúsil aj Rado
Fasinger, ktorého tiež prenasledovali technické
problémy v podobe defektov po oba dni.

Enduro Gelnica

V prvý septembrový víkend sa jazdec enduro
motoklubu pri OŠK Rudňany – Rastislav Kalafut
zúčastnil kráľovskej disciplíny terénneho moto‑
cyklového športu enduera v neďalekej Gelnici.
Je to fyzicky náročná disciplína, ktorá sa jazdí
dva dni a jazdci strávia v sedle motocyklu okolo 5
hodín v najrozličnejšom teréne. V prvý deň skončil
na 26. mieste a v druhý na 21. mieste zo 46 štar‑
tujúcich jazdcov v triede regional. Bez ohľadu na
umiestnenie je úspechom každého pretekára, že
dorazí do cieľa a to sa aj podarilo, keď asi tretina
jazdcov tejto triedy preteky nedokončila. Samot‑
ný pretek bol generálkou pred budúcoročnými
majstrovstvami Európy, ktoré sa budú konať
práve tu v Gelnici. Náš enduro klub by sa ich chcel
zúčastniť, nakoľko ich súčasťou bude aj národný
majstrák v triede regional.
Dňa 9. 10. 2016 sa uskutočnil posledný
pretek sezón countrycrossového seriálu Casso‑
vacup. Rastislav Kalafut sa v triede amatér junior
umiestnil po dvoch rozjazdách, keď bol 10. a 11.,
na celkovom 11. mieste zo 16 štartujúcich jazdcov.
Tým si upevnil aj 12. miesto celkovo v seriáli a to aj
napriek tomu, že 1 pretek vynechal. Do pozornosti
dávam počet 72, čo je počet všetkých jazdcov,
štartujúcich v tejto sezóne v triede amatér junior.
Slavomír Sirko sa posledného preteku sezóny ne‑
zúčastnil zo zdravotných dôvodov, keď aj tak viac
ako polovicu sezóny vynechal a a o žiadne dôležité
body v tomto seriály mu nešlo a nemalo význam za
každú cenu sa preteku zúčastniť a nebyť 100% fit.
Aj napriek len 2 účastiam v tomto seriáli obsadil
celkovo 14. miesto z 24 skúsených pretekárov
triedy veterán.
Slavomír Sirko

SPOMIENKY
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Vás mal rád,
nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie, krásna spomienka
na Vás nikdy nepominie.
Dňa 8. 7. 2016 uplynulo 35.rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička Agnesa Tažiková a dňa
26. 9. 2016 uplynuli 2 roky, čo odišiel i náš drahý otec
František Tažik Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami



Čas vlhké oko vysuší a ono zvlhne
znova. Smútok je stále na duší, na to
už nie sú slová.
16. novembra 2016 uplynie 5 rokov
od tragickej smrti môjho syna
ŠTEFANA LEŠČÁKA.
S láskou na neho spomína mama
a sestra s rodinou.



Ticho trpel s chorobou zápasil, srdce prestalo biť hoci
tak veľmi chcel žiť.
19. augusta sme si pripomenuli
smutné 13. výročie odchodu do
večnosti môjho manžela, otca
a starého otca ŠTEFANA LEŠČÁKA
S úctou a láskou spomína manželka
Klára, dcéra Ingrid a vnuci Radovan
a Norbert.



Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky
a žiaľ.
Ty žiješ ďalej vo všetkých nás a Tvoju spomienku
nezmaže ani plynúci čas.
Dňa 26. novembra 2016 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustil môj manžel, otec, dedko a príbuzný
FRANTIŠEK STANISLAV.
S úctou a láskou spomínajú manželka a synovia
s rodinami.



Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel.
Dňa 16. 11. 2016 uplynulo 23 rokov čo nás navždy
opustil náš otec, starý otec a príbuzný pán Ján Čekeľ
a 26. 11. uplynulo 10 rokov, čo nás opustil náš brat,
švagor a príbuzný Anton Čekeľ. Kto ste ich poznali,
venujte im modlitbu a tichú spomienku.
Spomínajú deti a súrodenci s rodinami.
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■■ Spoločenská rubrika


Dňa 26. 12. 2016 uplynie už 11 smutných rokov, čo
nás náhle opustil starostlivý otec, dedko a manžel
Ing. Emil Kalafut.
Bez teba je všetko iné, ako kvety vonku v zime.
Ako sme od seba ďaleko, tak sme ku sebe vždy blízko.
V modlitbách s láskou v srdci spomína manželka a tí,
čo ho milovali.

POĎAKOVANIA
Odišla ticho, už nie je medzi nami, no v našich srdciach
bude žiť spomienkami.
Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým
príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 13.
októbra 2016 prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednú
cestu našu drahú mamu, starú a prastarú mamu,
svokru a príbuznú JUSTÍNU VLČEKOVÚ.
Ďakujeme za kvetinové dary, prejavy sústrasti i za
teplé ľudské slová, ktorými sta sa snažili zmierniť náš
žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi farárovi
Matúšovi Perignáthovi, Mgr. Kataríne Kandráčovej
a Mgr. Jánovi Szentkeresztymu a miništrantom.
Deti s rodinami



Odišiel ticho, už nie je medzi nami, no v našich
srdciach bude žiť spomienkami.
Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým
príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa
12. 10. 2016 prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednú
cestu nášho drahého manžela, otca, deda, svokra
a príbuzného VLADIMÍRA BODNOVIČA.
Ďakujeme za kvetinové dary, prejavy sústrasti i za
teplé ľudské slová, ktorými sta sa snažili zmierniť náš
žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi farárovi
Marcelovi Macalovi, starostovi obce Miroslavovi
Blišťanovi, Mgr. Kataríne Kandráčovej, Mgr. Jánovi
Szentkeresztymu, pani kostolníčke a miništrantom.
Manželka a deti s rodinami

Obyvateľstvo obce k 15. 11. 2016
Stav podľa vekových kategórií
Spolu
Deti do 18 rokov
– z toho do 15 rokov
Ostatní obyvatelia

Spolu

Narodenie
august
Jakub Horváth
Sofia Pechová
september
Samuel Horváth
Kvetoslava Horváthová
Peter Červeňák
Samuel Kroščen
Marek Horváth
október
Matias Novotný
Sebastián Červeňák
Mária Horváthová
Šimon Horváth
Erik Horváth
Damián Horváth
Alica Horváthová
Jasmina Horváthová
Mária Boráková
Oskar Dunka
Úmrtie
október
Ján Hrebeňár *1958
Vladimír Bodnovič
* 1935
Justína Vlčeková
* 1933
november
František Dirga *1942
Blahoželáme
jubilantom
v mesiaci október
90 rokov
Mihoková Alžbeta
85 rokov
Sičová Anna
80 rokov
Konečná Božena

Muži

4373/2478 2176/1210
1794/1468
899/720
1561/1286
784/632
2579/1010 1277/490

Ženy

2197/1268
895/748
777/654
1302/520

75 rokov
Bafiová Helena
Šomšák František
70 rokov
Bodnár Ján
65 rokov
Bodnárová Helena
60 rokov
Divulit Ľubomír, Ing.
Bilaničová Jaroslava
Blahoželáme
jubilantom
v mesiaci
november
85 rokov
Sivačková Mária
75 rokov
Cvengrošová Elena
70 rokov
Ilkovič Ján, Ing.
Kotlár Michal
65 rokov
Kozáková Alžbeta
Fabinyová Mária
V mesiaci august
zlatú svadbu
oslávili
Jozef Krempaský
a Irena rod.
Adamčíková.
V mesiaci október
diamantovú
svadbu oslávili
Anton Šarík a Marta
rod. Jánošíková
Srdečne blahoželáme.
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