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NEPREDAJNÉ

Júnové oslavy
Prešiel rok a je tu znova,
mesiac jún už na nás volá.
Je to mesiac krásny v lete,
ale to už dobre viete.
Je tu deň pre všetky deti,
slniečko už pre Vás svieti.
MDD to je sláva,
každý skáče, kričí, máva...
Pre každého tatina,
ste pýcha veľká, jediná.
V mesiaci tretia nedeľa,
každý dá sa do diela.

Pripravme si darčeky,
milý pohľad, úsmev a stačia aj božteky.
Všetci vieme, čo v Deň otcov
robiť treba.
Veď otec je jak kúsok chleba.
Rozumiem mu bez rečí,
jeden pohľad presvedčí.
Povedať Vám jednou vetou chceme.
Otcovia a deti, za všetko Vám
ĎAKUJEME!
Katarína Duľová

Poslanci na slovíčko ...
V aktuálnom čísle Horizontu sme dali priestor
na vyjadrenie predsedovi kultúrno-športovej
komisie Mgr. Mariánovi Vytykáčovi.
1. Pán Vytykáč, mohli by ste nám predstaviť
členov vašej komisie?
Za členov kultúrno-športovej komisie boli
oslovení: p. Ján Bodnár, p. Jozef Comba, Ing.
Marek Duľa, Mgr. Ľudmila Kučmová, Ing.
František Machovský, p. Dagmar Mrovčáková.
Pevne verím, že naša spolupráca bude pozitívna,
plná nápadov a nových akcií pre našich občanov.
2. Aké aktivity plánuje vaša komisia?
Naša komisia plánuje tradičné aktivity, ktoré
bežia v našej obci už nejaký ten čas. Postupne by
sme chceli zavádzať aj nové aktivity pre našich
občanov, ale aj pre širokú verejnosť.
ź Plánované spoločenské aktivity: Deň učiteľov,
Deň matiek, MDŽ, Deň detí, Mikuláš, Jubilanti,
Štefanská zábava, Kultúrno - spoločenské
podujatie - Leto 2019
ź Plánované športové aktivity: Večerný beh,
Volejbalový turnaj o pohár starostu obce,
Silvestrovský turnaj v malom futbale,
Nohejbalový turnaj - putovný pohár
3. Uskutoční sa tento rok tradičný Beh obcou
Rudňany?
Je našou snahou, aby sa uskutočnil Beh obcou
Rudňany. Budeme sa snažiť viac propagovať
danú aktivitu, aby sa do behu zapojili aj viacerí
dospelí a bola vyššia účasť. Predpokladaný termín
podujatia: 1.september 2019
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4. Plánujete uskutočniť nejaké podujatia aj
pre prázdninujúce deti a mládež?
Tento rok sa pripravujú dve podujatia pre
všetky vekové kategórie.
- Prvé je kultúrno-spoločenské podujatie - Leto
2019, ktoré sa uskutoční 7.7.2019. Občania sa
môžu tešiť na vystúpenia folklórnych skupín:
Ščamby, Maﬁa Corner, Sam Sebou, Dimenzion,
DJ Tooby.
Deti sa budú môcť vyšantiť na Aquazorbingu,
Buble spiš, skákacej opici a hrade, trampolinkách,
jazde na motorkách a koníkoch a multifunkčnom
ihrisku. Ďalšie aktivity budú maľovanie na tvár a
program hasičov.
A v neposlednom rade si dospelí budú môcť
posedieť pri guláši a pivku. Ochutnať bude možné
- langoše, burgery, pirohy, zmrzlinu.
Touto cestou Vás chcem srdečne pozvať na
pripravované podujatie Leto 2019.
- Druhým podujatím sa rozlúčime s prázdninami a
letom. Dňa 1.9.2019 plánujeme uskutočniť v
dopoludňajších hodinách nohejbalový turnaj,
popoludní Volejbalový turnaj o pohár starostu
obce Rudňany a ku večeru Beh obcou Rudňany.
Veľmi rád príjmem akékoľvek nápady a
návrhy. Posielať ich môžete na emailovú adresu:
marian.vytyky@gmail.com.
Ďakujeme vám za odpovede na naše otázky a
prajeme, aby sa vám všetky plánované akcie
vydarili.
L.Bodzionyová

Informátor OcÚ

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 27.05.2019
Uznesenie OcZ č. 58/2019
OcZ schvaľuje program07. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie OcZ č. 59/2019
OcZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Lukáš Bodziony, p. Eduard Berky
Uznesenie OcZ č. 60/2019
OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnice Bc. Martinu Chovancovú, Mgr. Mariána Vytykáča
Uznesenie OcZ č. 61/2019
OcZ berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 03/2019/OcZ
Uznesenie OcZ č. 62/2019
OcZ schvaľuje Zásady hospodárenia s ﬁnančnými prostriedkami obce Rudňany
2
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Uznesenie OcZ č. 63/2019
OcZ berie na vedomie Zápis z prieskumu trhu na „Nákup traktora s príslušenstvom“
Uznesenie OcZ č. 64/2019
OcZ schvaľujeKúpnu zmluvu na nákup traktora - Solis 75 CRDi s príslušenstvom uzatvorenú medzi
kupujúcim obcou Rudňany a predávajúcim AGRO-SPIŠ, s.r.o., Mlynská 2, Smižany
Uznesenie OcZ č. 65/2019
OcZ berie na vedomie Zápis z prieskumu trhu na „Úprava priestorov – bytový dom 359“
Uznesenie OcZ č. 66/2019
OcZ schvaľuje Zmluvu o dielo č. 1/2019, ktorej predmetom je „Úprava priestorov – bytový dom 359“
uzatvorenú medzi objednávateľom obcou Rudňany a zhotoviteľom Jozef Koky, Štúrovo nábrežie 15,
Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 67/2019
OcZ berie na vedomie Zápis z prieskumu trhu na „Úprava priestorov obecného úradu“
Uznesenie OcZ č. 68/2019
OcZ berie na vedomie Zápis z prieskumu trhu na „Vybudovanie oporného múra a oplotenie pri OcÚ“
Uznesenie OcZ č. 69/2019
OcZ berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej polície za rok 2018
Uznesenie OcZ č. 70/2019
OcZ ruší Smernicu upravujúcu postup verejného obstarávateľa obce Rudňany pri zadávaní zákaziek na
dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a
súťažných návrhovzo dňa 21.11.2016
Uznesenie OcZ č. 71/2019
OcZ berie na vedomie Zmluvu č. 97/2019 –VZN o poskytnutí dotácie na projekt „Deň obce Rudňany“
uzatvorenú medzi obcou Rudňany a Košickým samosprávnym krajom, Nám. Maratónu mieru 1,
Košice

Výsledky hlasovania vo voľbách do EP v roku 2019
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 %

1235
105
104
100
8,50

1418
75
75
71
5,29

2653
180
179
171
6,78

Okrsok Okrsok
Spolu
č. 1
č. 2

č.
1

Okrsok č. 2 Obec celkom

SMER – sociálna demokracia

21

4

25

%
14,62

2

Kresťanská demokracia - Život a prosperita

5

1

6

3,51

3

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

33

21

54

31,58

4

KOREKTÚRA - Andrej Hryc

0

3

3

1,75

5

Slovenská národná strana

7

2

9

5,26

6

SME RODINA - Boris Kollár

0

1

1

0,58

7

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

3

14

17

9,94

8

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

0

0

0

0,00
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Okrsok Okrsok
Spolu
č. 1
č. 2

č.
9

Strana práce

10

Strana tolerancie a spolunažívania

%

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

HLAS ĽUDU
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar
12
Kereszténydemokrata Szövetség
13 DOPRAVA

0

1

1

0,58

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

14

Kresťanskodemokratické hnutie

2

11

13

7,60

15

Strana zelených

0

1

1

0,58

16

MOST - HÍD

0

0

0

0,00

17

PRIAMA DEMOKRACIA

0

0

0

0,00

18

Strana rómskej koalície - SRK

0

0

0

0,00

19

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana
vlastencov
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

1

0

1

0,58

0

0

0

0,00

24

DOMA DOBRE
Koalícia Komunistická strana Slovenska, vzdor - strana
práce
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

0

0

0

0,00

25

Sloboda a Solidarita

14

4

18

10,53

26

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

1

0

1

0,58

27

NAJ - Nezávislosť a Jednota

0

0

0

0,00

28

Kresťanská únia

1

1

2

1,17

29

10

6

16

9,36

30

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska
demokracia
Demokratická strana

0

0

0

0,00

31

NÁRODNÁ KOALÍCIA

2

1

3

1,75

100

71

171

98,25

11

20
21
22
23

SPOLU

Z našich škôl
Materská škola
DEŇ MATIEK V MŠ
Moja mama – zlatovláska,
je dobrota, samá láska.
Pracovitá, starostlivá,
Len o mojom šťastí sníva.
Mama je tá, ktorá nám dáva život, učí prvé
slová, prvé krôčky, fúka drobné rany, hladká,
uzmieruje, dáva rady do života. Je nežná a silná,
4

stále láskavá. Áno je to naša milovaná mama.
Dňa 10.05.2019 popoludní deti MŠ – Ry č.89
prejavili vďaku svojím mamkám na besiedke z
príležitosti Dňa matiek. Predstavili sa kultúrnym
programom, poďakovali zhotoveným darčekom,
objatím, pretože práve mame patrí veľké
poďakovanie za to, že žijeme, smejeme sa,
spoznávame svet.Vďaka všetkým mamám, ktoré
nám darujú dobrotu a múdrosť, nech budú ešte
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dlhé roky medzi nami. Prajeme im len to najlepšie,
čo si môžu priať.

Deti a kolektív MŠ – Ry č.89
I. Rabinská
SOKOLIARI V MŠ
,,Krása dravcov v každom okamihu“
Deti MŠ – Ry č.89 a 5RPII sa dňa 24.mája
2019 dopoludnia stretli na školskej záhrade
priamo s vtákmi – dravcami. Cvičiteľ zo
Sokoliarskej skupiny HORUS z Košíc, našim
deťom predviedol, čo všetko dokážu sovy, sokol,
myšiak, orol, ako žijú, čím sa živia, ako a kedy
lovia. Deti mali možnosť spoznávať krásu ich tela,
peria, ich rýchly let a lov priamo vo výškach.

Sokoliarstvo už tisícročia fascinovalo ľudí.
Už našich predkov priťahovala krása, rýchlosť a

majestátnosť dravých vtákov. Sokoliarska
skupina HORUS dokázala i v dnešnej dobe
priniesť túto krásu medzi deti v MŠ, ktoré
obdivovali niečo nové, netradičné, zaujímavé. A
to sa len tak každý deň nevidí.
Deti a kolektív MŠ-Ry č.89; MŠ 5RPII
I.Rabinská
Základná škola
Zo života našich škôl
- Súťaž Na bicykli bezpečne preveruje
vedomosti 10-12 ročných žiakov v oblasti
dopravnej výchovy.
Žiaci 4.A - Harviščáková, Tomášková,
Neurvith, Bjelončík - sa tejto akcie zúčastnili
30.4.2019 na Dopravnom ihrisku v SNV. Osem 4členných družstiev pozostávajúcich z dvoch
chlapcov a dvoch dievčat vypracovali test z
pravidiel cestnej premávky, popasovali sa s
riešením úloh týkajúcich sa stavby bicykla a
vybavenia cyklistu a počas 3-minútovej jazdy na
bicykli mali dodržiavať pravidlá cestnej
premávky. Naše družstvo síce nezvíťazilo, ale deti
načerpali mnoho cenných skúseností,pomocou
ktorých majú možnosť prispieť k bezpečnosti na
cestách.

Mgr. Silvia Glevická
- Žiaci 7.A a 8.A triedy sa dňa 23.5.2019
zúčastnili akcie Mesto povolaní pre deti - "Viem,
čím chcem byť." Tu pod vedením lektorov zistili,
akým smerom by sa mohli v rámci rozhodovania
sa o svojom budúcom povolaní uberať.
Druhou zastávkou bol SteelPark - park vedy.
Žiaci si zábavnou formou otestovali svoje
vedomosti z fyziky a chémie. Boli aktívni, slušní a
za svoje vedomosti sa absolútne nemuseli hanbiť.
- Dňa 24.5.2019 na našu školu zavítala
putovná výstava - Fyzikálne pokusy. Jej cieľom
bolo interaktívnou formou priblížiť žiakom
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zákony fyziky. Fyzika sa nedá vysvetliť len
slovami, ale nevyhnutnosťou je aj pokus. V rámci
putovnej výstavy sa do realizácie pokusov aktívne
zapájali aj žiaci, a tak lepšie a hlbšie pochopili
pozorované javy. Snáď si začali budovať aj
pozitívnejší postoj k prírodným vedám.

Mgr. Mária Krivánska, Mgr. Natália Kandrová
- Žiaci ZŠ sa zúčastnili v dňoch 23.5 24.5.2019 ﬂorbalového výcviku v športovej hale v
Starej Ľubovni. Absolvovali 3 tréningy, 2x vo
štvrtok a 1x v piatok.Zdokonaľovali sa v
správnom prevedení základných ﬂorbalových
herných činností. Vo štvrtok podvečer absolvovali
prípravný zápas proti domácim žiakom
Florbalového klubu Stará Ľubovňa. V piatok
prebiehala prezentácia a nácvik obranných a
útočných herných situácií. Následne pokračovali
ﬂorbalové hry a súťaže.
Pre žiakov vymysleli sprevádzajúci učitelia
Mgr. Vytykáč a Mgr. Rychnavský bohatý
program. Večer si zahrali spoločenské hry a
samozrejme si pozreli Majstrovstvá sveta v
hokeji. V piatok popoludní navštívili hrad v Starej
Ľubovni a Ľubovniansky skanzen. Pokračovali
návštevou v Nestville Chocolate, kde ochutnali
čokoládové fondue a prezreli si okolie Nestville.
Chceli by sme týmto poďakovať vedeniu školy za
pozitívny prístup a umožnenie danej akcie.
Mgr. Marián Vytykáč, Mgr. Filip Rychnavský

- Dňa 28.5.2019 sa uskutočnil na Špeciálnej
základnej škole v Rudňanoch Hokejbalový turnaj,
na ktorý boli pozvaní aj naši žiaci. Umiestnili sa na
krásnom 2.mieste.
Mgr. Marián Vytykáč
Spojená škola
Matematická olympiáda
Dňa 30.4.2019 sa konala Matematická
olympiáda pre žiakov 5. a 6. ročníkov z oblasti
aritmetiky a geometrie. Organizátorkou akcie
b o l a p . u č i t e ľ k a M g r. Z i n a Č i s l á k o v á ,
spoluorganizátorkou Mgr. Irenka Vaľková.
Ocenení : 1.miesto - Florián Tomko – 5.B
2.miesto – Koloman Horváth – 5.B
3.miesto - Fabián Tulej – 6.B
- Dňa 2.5.2019 sa na našej škole konala
prednáška pre žiakov 4.A a 4. B triedy a dňa
4.5.2019 pre žiakov 1.A a 3. A triedy na tému
Čistota pol života.
Správna hygiena nie je len o čistom a
upravenom vzhľade - je to aktívny spôsob, ako
zabrániť šíreniu vírusov a baktérií. Dodržiavanie
niekoľkých zásad pomôže predísť častým
ochoreniam. A práve z uvedeného dôvodu boli
žiakom sprostredkované informácie o tom, ako sa
správne starať o svoje telo, čistotu a zdravie.

Organizátori : Mgr. Irena Vaľková, Mgr. Monika
Semanová
Prvá pomoc
Aj napriek každodennému zhonu a mnohým
povinnostiam nesmieme zabúdať na to, že prvú
pomoc by mal ovládať každý z nás. So žiakmi OU
našej školy sme si to znova pripomenuli dňa
13.5.2019 na prednáške pod názvom „ Prvá
pomoc“.
6
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Zdravotníčka školy predviedla študentom
obväzovanie členka, predlaktia, zastavenie
krvácania na ruke a ošetrenie bežnej rany. Každý
zo študentov si obväzovanie vyskúšal. Po nácviku
obväzovania nasledovala aj súťaž. Uvedené témy
boli veľkým prínosom pre študentov.

školská zdravotníčka: Mgr. Irena Vaľková
Deň ﬁnančnej gramotnosti
Kde sa vzali peniaze? Ako správne nakupovať?
Prečo si ľudia šetria peniaze? Čo je to rodinný
rozpočet?
Odpoveď na tieto otázky a mnoho ďalších
hľadali žiaci 5.- 9.ročníka našej školy počas Dňa
ﬁnančnej gramotnosti, ktorý sa uskutočnil dňa
6.5.2019. Nové poznatky získali postupne na
vyučovacích hodinách pre jednotlivé ročníky
pomocou interaktívnej prezentácie, praktického
používania napodobenín peňazí a zostavenia
rodinného rozpočtu. Aktívnym zapojením sa v
rámci tohto dňa získali sladkú odmenu vo forme
čokoládových euromincí.

Organizátori: Mgr. Miloš Sedlák, Ing. Petra
Hamráková
Hokejbalový turnaj
Dňa 28.5.2019 sa na ihrisku Spojenej školy v
Rudňanoch konal tradičný 14. ročník hokejbalového turnaja žiakov špeciálnych škôl z okresu
Spišská Nová Ves.Turnaja sa zúčastnili tieto školy
: SŠ Rudňany, SŠI Spišské Vlachy, ŠZŠ
Letanovce a ZŠ Rudňany.
Turnaj sa hral systémom každý s každým,
hrací čas bol 2x 10 min.. Víťazom turnaja sa stala
domáca SŠ Rudňany, keď nenašla premožiteľa a s
plným bodovým ziskom triumfovala. Druhé
miesto obsadila ZŠ Rudňany, tretia bola SŠI
Spišské Vlachy a štvrté miesto získala ŠZŠ
Letanovce. Všetci zúčastnení dostali sladkosti,
občerstvenie, prví traja vecné ceny a medaily,
víťaz získal krásny pohár.

Organizátori: Mgr. Vladimír Hudáček, Mgr.
Anton Kuchta
Horizont 5 / 2019
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Zostane v nás ...
Celý život sa stretávame s ľuďmi okolo seba, pričom niektorí sa len tak mihnú okolo nás, bez toho
aby v nás zanechali nejakú stopu. A naopak. Sú ľudia, ktorí o tom možno ani nevedia, ale ovplyvnia náš
život či už v pozitívnom, alebo negatívnom smere. Určite máme radšej tých prvých, ľudí, ktorým
ľudskosť vyžaruje z tváre, ktorých keď stretneme, ani nevieme prečo a usmievame sa, ktorí vedia
vypočuť, preniesť svoj pokoj na nás. Medzi takých patrila aj naša kolegyňa z Horizontu p. Milka
Centková. Píšem patrila, lebo teraz v máji nás po dlhej chorobe navždy opustila. Nechcem písať o tom,
ako hrdinsky bojovala, ako sa na nič nesťažovala, aj keď mala na to pádny dôvod a znášala to so sebe
vlastnou noblesou a pokorou. Ja a bývalé členky Horizontu si ju však navždy budeme pamätať ako milú,
skromnú žienku, ktorá sa vždy veľmi tešila na naše stretnutia a s nesmelým úsmevom vždy vytiahla
článok ktorý napísala a nahlas nám ho čítala.

Bavilo ju písať o bežných , obyčajných ľuďoch , o skutočných príbehoch ktoré zažila, o ľuďoch
ktorých poznala a ktorí ju niečím zaujali. Veľakrát opisovala krásne ľudské vlastnosti, to, ako by sa mali
ľudia k sebe a svojmu okoliu správať, ale niekedy aj objektívne skritizovala to, čo sa okolo nás deje.
Boli to veľmi emotívne články, písané srdcom. Sme radi, že sme ju na redakčných radách vedeli
rozosmiať, neboli sme len členky, ale aj kamarátky. Pri
pomyslení na jej opekané rohlíky s tvarohom, alebo
fánky, ktoré nám niekedy priniesla na zasadnutie, sa nám
ešte aj dnes zbiehajú slinky v ústach. Stokrát sme sa jej
pýtali ako ich robí, ale ani jedna ich nevieme urobiť tak,
ako ona.
Chceli by sme jej aj touto formou poďakovať že bola,
že sme s ňou mohli prežiť toľko pekných chvíľ. Už teraz
nám veľmi chýba, ale spomienky na ňu nám navždy
zostanú.
bývalé členky Horizontu
8
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Banícky cech Rudnany
12. stretnutie banských miest a obcí
Slovenska v Ľubietovej
Členovia Baníckeho cechu Rudňany sa v
dňoch 17. a 18.05.2019 zúčastnili 12. stretnutia
banských miest a obcí v Ľubietovej.
Tohtoročné stretnutie banských miest a obcí
Slovenska sa začalo v piatok 17.05.2019
zasadnutím rady združenia banských miest a obcí
Slovenska. Popoludní bolo v kostole svätej Márie
Magdalény slávnostné prijatie zástupcov
baníckych miest a obcí, baníckych spolkov a
cechov a hostí. Pri tejto príležitosti boli aj
odovzdávané vyznamenania. Tejto akcie sa za
Banícky cech Rudňany zúčastnili Ing. Cyril
Kacvinský, predseda Baníckeho cechu Rudňany,
Ing. Ľuboš Kováč, Ing. Milan Janíček a Bc.
Rastislav Neuvirth, starosta obce Rudňany a člen
BC Rudňany. Na tomto slávnostnom otvorení si
prevzali vyznamenania aj naši členovia. Ing.
Milan Janíček si prevzal vyznamenanie ministra
hospodárstva Slovenskej republiky „Za
zachovanie tradícií“ (za rok 2018) a Ing. Ľuboš
Kováč odznak Svätej Barbory. JUDr. Peter
Kamas, ktorý si mal prevziať vyznamenanie
ministra hospodárstva Slovenskej republiky „Za
zachovanie tradícií“ sa stretnutia nezúčastnil pre
onemocnenie.
V podvečer sa v miestnom parku konala súťaž

v stavaní „pivných zasraní“. Tejto súťaže sa
zúčastnili aj členovia nášho cechu v zložení: Emil
Holečko, Ľudovít Sirko, Vladimír Baldovský a
Peter Regec. Títo členovia sa večer zúčastnili
slávnostného šachtágu, ktorý sa uskutočnil pod
stanom v priestoroch parku pri obecnom úrade.
V sobotu 18.05.2019 pokračovalo stretnutie
banských miest a obcí Slovenska slávnostnou
svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole svätej
Márie Magdalény. Po svätej omši nasledoval
sprievod baníckych spolkov a cechov obcou
Ľubietová. Celkovo sa tohto sprievodu zúčastnilo
73 spolkov a cechov zo Slovenska, ale aj z Českej
republiky, Poľska, Rumunska a Maďarska. Na
tomto stretnutí sa zúčastnilo 47 členov Baníckeho
cechu Rudňany.
V rámci 12. stretnutia banských miest a obcí
Slovenska sa v sobotu 18. mája uskutočnila súťaž
baníckych spevokolov O putovnú karbidku,
ktorého sa zúčastnila aj ženská spevácka skupina
Rudnianka, ktorá obsadila celkové 2. miesto zo
siedmich prihlásených spevokolov.
Stretnutie banských miest a obcí Slovenska
pokračovalo aj v nedeľu 19. mája 2019
fakultatívnymi výletmi do okolia, ktorých sa naši
členovia nezúčastnili.
Ing. Michal Kapusta
tajomník Baníckeho cechu Rudňany
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Rozhovor ... Rozhovor ...
Dnešný rozhovor sme absolvovali s bývalou p.
učiteľkou, dnes už dôchodkyňou p. Alenkou
Sertlovou. Aj keď už nemusí chodiť každý deň do
práce, nenudí sa a má veľa rôznych záujmov,
ktorým sa venuje.
Jedným z nich je aj robenie scrapbook albumov.
Môžeš nám povedať, o čo vlastne ide a ako si sa k
tomu dostala?
Slovo scrapbook pochádza z anglického
slovného spojenia scrap – útržok, zdrap a slova
book – kniha. Mohli by sme teda povedať, že ide o
knihu tvorenú zo zbytkov, zdrapov papiera.
Keďže mám veľmi blízky vzťah ku kreatívnemu
tvoreniu a mám rada vôňu kníh a papiera, zaujalo
ma to. Pred 6 rokmi, pri svojej návšteve v Londýne
som sa s prácou na scrapbooku stretla po prvýkrát.
V kufri som si domov niesla niekoľko prázdnych
kníh na tvorbu scrapbookov, a tak sa to začalo.
V čom je scrapbook iný, odlišný od bežného
albumu na fotograﬁe?
Nejde o klasický fotoalbum. Doplnený je o
rôznu dekoráciu, výstrižky, pozvánky, vstupenky,
obrázky, citáty či výroky vzťahujúce sa na danú
situáciu, či spomienku. Tému si zvolí každý sám.
Môže to byť formou pamätnej knihy či nápadov
pre budúce projekty.

Koľko týchto albumov si už urobila? Pracuješ
teraz na nejakom?
Môj prvý scrapbook som venovala svojim
rodičom. V ďalších som spracovávala svoje
zážitky z ciest po Londýne i mimo neho, zážitky z
dovoleniek v zahraničí i po Slovensku. Celé 3
scpapbooky som venovala svojej vnučke, kde je
zmapovaný jej priebeh života od narodenia po
prvú čiarku v škole. Veľmi rada si v nich listuje. V
súčasnosti mám rozpracovaný scrapbook o sebe.
Bude veľmi osobný. Veľmi krásne sú svadobné
scrapbooky, ktoré plánujem tvoriť v letných
mesiacoch svojim deťom. Jednoducho výnimočná
kniha pre výnimočný deň.
Aby naši čitatelia vedeli ako taký scrapbook
10

vyzerá, môžeme si nejaký odfotiť? - Samozrejme
Vieme, že nerobíš len scrapbooky, ale píšeš aj
básničky pre deti. Začala si s tým až na dôchodku,
či už predtým si sa venovala nejakej literárnej
tvorbe.
Venujem sa jej už niekoľko rokov. Prácu s
deťmi mám danú do vienka. Už počas svojho
pôsobenia v SOU baníckom som sa podieľala na
vydávaní baníckeho časopisu IMPULZ, ako
učiteľka ŠZŠ som vydávala s deťmi detský
časopis MOTÝLIK, ktorý 2x po sebe získal 3.
miesto v celoslovenskej súťaži detských
časopisov, mám zviazaný výber literárnych prác a
najoriginálnejších výrokov žiakov za obdobie 5.
rokov pod názvom Slovensko – náš štát, je to
veľmi zaujímavé čítanie a svoje básničky
venované deťom predškolského veku som si dala
ručne zviazať do knižnej podoby pod názvom „So
starkou“. Obsahuje 50 detských básní a leporel.
Veľmi si vážim umiestnenie niekoľkých z týcho
svojich prác v zlatom pásme celoslovenskej
prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov
Chalupkovo Brezno spred 2 rokov a v
neposlednom rade som stála pri zrode obecného
časopisu Horizont. Aj vďaka všetkým doterajším
členom redakčnej rady si zachováva priazeň
čitateľov našej obce dodnes.
Koľko básničiek si už napísala? Máš ich
spočítané? Prečo práve pre deti? Ako tvoríš?
Určíš si tému?
Tých básní pre deti je už viac ako 70. Inšpirujú
ma obyčajné veci okolo nás a rada píšem básničky
o zvieratkách. A keďže mi chýba ilustrátor, začala
som písať aj krátke riekanky k milým obrázkom,
ktoré si kupujem. Materiál mám už na ďalšie
takmer 4 knihy.

Ďakujeme za rozhovor a za zaujímavo
strávené chvíle. /Stretnutie s p. Alenkou nás nabilo
novou energiou a poznaním, že aj na dôchodku
môže byť človek aktívny a kreatívny/.
K. Duľová, M.Malecová
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Naši seniori
1.mája bola v našej obci brigáda, ktorej sa zúčastnilo 40 členov našej organizácie. Predseda p. Ján
Bodnár veľmi pekne ďakuje všetkým za vykonanú prácu a verí, že budeme naďalej spolupracovať s
obcou.
25.mája sme sa zúčastnili opekačky na Brodku, ktorú organizuje OR – Spišská Nová Ves s
organizáciou Poráč. Tejto akcie sa zúčastnilo asi 20 našich členov. Počasie nám veľmi prialo, bolo
slnečno a všetci sme si to užili.
Ďalšia akcia - 8.6.2019 budú na futbalovom ihrisku športové hry spojené s gulášom. Začiatok je o
10,00 h a srdečne pozývame našich členov. O ďalších akciách budeme priebežne informovať.
Anna Offeritzová

Zo športu
Výsledkový servis mužstiev OŠK za máj 2019:
U15
20. kolo
TJ SŠM Bystrany - OŠK RUDŇANY 5:1 (2:1).
Góly: 12. Mód
21. kolo
OŠK Slovinky - OŠK RUDŇANY 0:4 (0:0).
Góly: 39. 41. 60. Dobranský F., 47. Harviščák.
22. kolo
OŠK RUDŇANY - TJ Družstevník Odorín 13:1
(7:0)
Góly: 13. 42. Dobranský, 27. 46. Harviščák, 20.
65. Borák, 50. 58. Neuvirth N., 19. Steiner, 25.
Stanislavová, 30. Mikuš, 52. Mód
23. kolo
OŠK RUDŇANY – TJ Baník Poráč 7:0
Góly: 10. 34. 64 Mód, 2. Borák, 14. Mikuš, 37.
Neuvirth, 49. Harviščák
U19
12. kolo
TJ SOKOL Chrasť nad Hornádom - OŠK
RUDŇANY 2:13 (1:5).
Góly: 16. 18. 67. 71. 74 Košík, 26. 53. 85. Temňuk,
14. Mrovčák, 45. Gurčík, 79. Vincenty, 82. Borák,
86. Macej
14. kolo
FK POKROK SEZ KROMPACHY - OŠK
RUDŇANY 2:2 (1:1)
Góly: 31.(PK) 60. Chovanec
15. kolo
OŠK RUDŇANY – ŠK Breznovica Letanovce
4:3 (1:1)
Góly: 36. 74. Mrovčák, 67. vlastný, 89. Chovanec
13. kolo

OŠK RUDŇANY - TJ Štart Hrabušice 5:2 (1:2)
Góly: 35. Gurčík, 49. Vincenty 57. Temňuk 76.
Horváth Ivan, 87. Košík R.
A-mužstvo
24.kolo
MFK Veľké Kapušany - OŠK RUDŇANY 4:1
(2:1)
Gól: 28. Regec
25.kolo
OŠK RUDŇANY - FK Čaňa 1:3 (1:2)
Gól: 43. Lipták
26.kolo
SLÁVIA TU KOŠICE - OŠK RUDŇANY 4:2
(2:2)
Góy: 18. Gurčík, 29. Červeňák
27.kolo
OŠK RUDŇANY - TJ Mladosť Kalša 1:3
Góly: 86. Mikuš
B-mužstvo
16.kolo
OŠK RUDŇANY B - SLOVAN FO Markušovce
1:3 (1:1).
Góly: 9. Steiner Patrik
17.kolo
OŠK Hnilčík - OŠK RUDŇANY B 7:5 (4:2).
Góly: 9. 12. 83. 90. Stanislav E., 46. Šteiner P.
18. kolo
OŠK RUDŇANY B - OFK Matejovce nad
Hornádom 2:3 (1:2)
Góly: 30. Kuffa, 80. Stanislav
19. kolo
MFK Gelnica B - OŠK RUDŇANY B 4:3 (1:3)
Góly: 29. 40. Antal M. ml., 33. Kuffa
Spracoval P. Mrovčák

Horizont 5 / 2019

11

Spoločenská rubrika

Kam za kultúrou?

Narodenie a úmrtie obyvateľov v máji 2019
5/4

Narodenie
muži

Úmrtie

3/3

z toho

4/0

muži

1/0

ženy

3/0

z toho
ženy

2/1
Spomienka

„Niekedy plynie život ako krásna melódia, niekedy
ako ťažký boj,ale nikdy nezabúdaj,že je len jeden a
tvoj“.
Dňa 24.05.2019 si pripomíname rok od náhlej smrti
môjho milovaného manžela a otca Miroslava
Strýčka. Na tvoju pamiatku,spoločne strávené
šťastné chvíle nikdy nezabudneme. Vždy budeš v
našich srdciach a mysli.
Ďakujeme všetkým, ktorí si v tichej spomienke
spomenuli a nezabudli. My nikdy nezabudneme.
manželka a deti

Podakovanie
„Ten, kto bol milovaný, nie je nikdy zabudnutý. Čas
plynie, bolesť stále trápi, ale teba nám už nikto
nevráti. Len slzy v očiach, v srdci žiaľ, čo sme mali
radi, to nám osud vzal.“
Dňa 15.5.2019 sme sa rozlúčili na obecnom cintoríne
v Rudňanoch s dobrou mamkou, babkou, svokrou,
kamarátkou a príbuznou Emíliou Centkovou.
Úprimné poďakovanie vyslovujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa s ňou prišli
rozlúčiť. Ďakujeme za prejavené sústrasti a
kvetinové dary. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme
pracovníkom Ocú Rudňany, pánovi farárovi a PS
Findura.
dcéra a syn s rodinami

Podakovanie
„Rodina je miestom lásky a života. Miestom,kde
láska rodí život. Pohasli láskavé oči, dopracovali
pracovité ruky, dotĺklo jej dobré srdce ...“
Úprimne poďakovanie vyslovujeme všetkým
príbuzným,priateľom a známym,ktorí sa prišli
rozlúčiť dňa 10.05.2019 na obecnom cintoríne v
Rudňanoch s mojou milovanou mamou, starou
mamou,sestrou,tetou,krstnou mamou a príbuznou
Margitou Melušovou r. Širillovou.
Ďakujeme za prejavené sústrasti a kvetinové dary.
Rovnako ďakujeme za dôstojnú rozlúčku pánovi
farárovi, pracovníkom Ocú Rudňany a PS Findura.
dcéra, vnuci, sestra, brat, susedia, známi a
najbližšia smútiaca rodina

-12. 06. – 15. 06. 2019 sa na Námestí sv. Edígia
v Poprade uskutoční festival gastronómie a
kultúry VIVA ITALIA.
-15. 06. 2019 sa pred Kultúrnym domom v
Smižanoch uskutočnia XXVIII.Smižianske
folklórne slávnosti a XIV. ročník Jarmoku
ľudových remesiel.
-16. 06. 2019 o 18:00 Dom kultúry Mier v
Spišskej Novej Vsi uvedie Viki Rákovú, Henrietu
Mickovičovú, Richarda Stanke, Jána Dobríka a
ďalších v komédii Tri letušky v Paríži.
-20. 06. 2019 o 19:30 Mestské divadlo v
Levoči uvedie komédiu Radošinského naivného
divadla so Stanislavom Štepkom pod názvom Čo
sa sníva trpaslíkom.
-21. 06. 2019 budú páliť Jánske ohne v
Súkromnej riviére Oľšo
-21. 06. – 23. 06. 2019 sa v Raslaviciach
uskutočnia Šarišské slávnosti piesní a tancov.
-22. 06. 2019 sa na futbalovom ihrisku v
Spišskej Belej uskutoční extrémny beh pod
názvom Jánske blato.
-28. 06. – 29. 06. 2019 sa v Hniezdnom
uskutoční Nestville Open Fest s Oteckami, Simou
Martausovou, Mirom Jarošom a ďalšími.
-28. 06. – 29. 06. 2019 vás Spišská Nová Ves
pozýva na Festival živých sôch 2019
-29. 06. 2019 Súkromná riviéra Oľšo
organizuje podujatie s názvom Ahoj leto!
-29. 06. – 30. 06. 2019 vás Spišské osvetové
stredisko pozýva na festival folklóru na Spiši –
Spiššské folklórne slávnosti, ktoré sa budú konať
na Spišskom salaši v Spišskom Podhradí.
-30. 06. – 07. 07. 2019 sa uskutoční tradičná
púť na Mariánsku horu v Levoči, bližšie
informácie na rkc.levoca.sk.
-04. 07. – 07.07. 2019 sa vo Východnej
uskutoční 65. ročník Folklórneho festivalu
Východná.
-06.07.2019 sa v Gelnici uskutoční Night Run
Gelnica.
-07.07.2019 sa na futbalovom štadióne OŠK
Rudňany uskutoční kultúrno-spoločenské
podujatie Leto 2019 s bohatým programom.
-12.07. – 14.07.2019 sa v Kežmarku
uskutočnia dni Európskeho ľudového remesla
venované pivovarníckemu a debnárskemu cechu.
T. Hozzová
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