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Kedy sú vianoce?
Ani sme sa nenazdali a po roku k nám prichádza najkrajšie obdobie roka - Vianoce. Sviatky, na
ktoré sa teší asi každý jeden z nás. Bez ohľadu na
to či je mladý alebo starý.
Ak by som sa vás opýtal, kedy sú Vianoce, asi
by ste na mňa hľadeli nechápavo. Veď ich dátum
poznajú už malé deti. No teraz nemyslím na
dátum. Ale na také Vianoce, ako ich zvykneme
označovať - sviatky pokoja, mieru, pohody, radosti
a šťastia. Obchodníkom začínajú „Vianoce“ už
niekde koncom októbra. Začínajú výzdoby, vianočné akcie, z reproduktorov znejú koledy a kým
sa dostaneme k ozajstným Vianociam, sme toho
všetkého tak presýtený, že ich význam nám už
nič nehovorí. Deťom ten „vianočný čas“ začína
možno niekde okolo sviatku Sv. Mikuláša. Ale
ak by sme sa ich opýtali o čom Vianoce sú, tak
verím tomu, že drvivá väčšina by odpovedala: „
o darčekoch.“ A my dospelí? Žiaľ často tiež nie sme
na tom lepšie. Neustále sa naháňanie, aby pod
stromčekom bola hojnosť darčekov, hľadanie
akcií v obchodoch, nervozita, stres a keď prídu
spomínané sviatky sme natoľko unavení, že nám
Vianoce začínajú a končia 24. decembra štedrou
večerou a posedením pri stromčeku. Ale toto
nie sú Vianoce. Kedy sú teda tie Vianoce?
Našiel som jeden článok ktorý o tom hovorí
a o ktorý by som sa rád s Vami podelil:
–– Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať
Boha a v Ňom všetkých ľudí – v ten deň
sú Vianoce.
–– Keď sa usiluješ podať ruku tomu, kto
ťa urazil – vtedy sú Vianoce.
–– Keď vieš prijať od iných láskavé
slovo a úsmev – v tej chvíli sa za-

čínajú Vianoce.
–– Keď sám rozdávaš radosť, ocenenie, keď máš
porozumenie pre iných – už sa v tvojom srdci
začali Vianoce.
–– Keď si nájdeš čas vypočuť iných – sláviš Vianoce.
–– Keď uľahčíš námahu blížnemu a venuješ mu
pozornosť – v duši zakúšaš Vianoce.
–– Kedykoľvek počuješ volanie Boha, ktorý potrebuje pomoc v trpiacich, chorých, opustených, jasaj
od radosti – lebo objavuješ Vianoce.
–– Keď sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne
slovo, trpký komentár – ďakuj za moment Vianoc v tvojom srdci.
–– Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru – nájdeš Dieťa zavinuté do plienok a Jeho Matku; to
už prežívaš s nimi Vianoce.
–– Keď povieš Pánovi ochotné a veľkodušné „ÁNO“,
vtedy približuješ Nebo k zemi a napomáhaš, aby
v celom svete nastali Vianoce.
––
Keď svojím životom a skutkami spievaš
„SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH“ – vtedy
trvajú v tvojom srdci Vianoce.
Vianoce teda nemusia byť naviazané len na
určitý dátum. Mali by byť naviazané na naše
srdce. Prežívať ich môžeme celý rok. Každý
jeden deň. Dokonca niekoľko krát do dňa.
A nemusia nás stáť ani jeden cent za darčeky.
Každé vľúdne slovo, úsmev, pohladenie,
uznanie, to budú pre ľudí vôkol nás tými
najkrajšími darčekmi. Prežime ich teda
nie v zhone a strese, ale v pokoji a láske. Buďme pre iných tým nádherným
darom, nielen počas týchto niekoľkých
dní, ale počas celého roka.
Mgr. Ján Szentkereszty

Informátor OcÚ
Uznesenie OcZ 135/38/2017
OcZ berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 06/2017/OcZ
Uznesenie OcZ 136/38/2017
OcZ navrhuje predložiť zástupcovi starostu obce riešenie opatrení zistených nedostatkov uvedených
v správe o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 06/2017
Uznesenie OcZ 137/38/2017
OcZ schvaľuje VZN č. 7/2017 o určení názvu námestia „ Námestie baníkov“
Uznesenie OcZ 138/38/2017
OcZ schvaľuje odmeny za rok 2017 pre poslancov obecného zastupiteľstva, členov rady, predsedom
komisií a členom komisií v celkovej výške 4 097 €
Uznesenie OcZ 139/38/2017
OcZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 30 % súčtu mesačných platov za rok 2017
Uznesenie OcZ 140/38/2017
OcZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb uzatvorený medzi obcou Rudňany
a JUDr. Marekom Kukelčíkom, Starosaská 6, Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 141/38/2017
OcZ berie na vedomie Zápis z otvárania obálok z verejnej obchodnej súťaže na prenájom garáže v časti
Huta stojaceho na parcele č. 854 v k. ú. Rudňany o výmere 32,00 m2
Uznesenie OcZ č. 142/38/2017
OcZ schvaľuje prenájom garáže v časti Huta stojaceho na parcele č. 854 v katastrálnom území Rudňany
o výmere 32,00 m2 v cene 4,97 €/1 m2, t. j. spolu 159,04 € p. Marošovi Stanislavovi
Uznesenie OcZ č. 143/38/2017
OcZ schvaľuje dotáciu na člena záujmového útvaru pre centra voľného času z pôvodných 60,00 € na
75,00 € na dieťa/žiaka s platnosťou od 01. 01. 2018.

■■ OZNAM

Vážení spoluobčania!
Radi by sme Vás informovali, že Obecné zastupiteľstvo prijalo Všeobecné záväzné nariadenie
č. 7/2017 o určení názvu námestia „ Námestie baníkov.“ Námestie sa nachádza v centrálnej časti
obce Rudňany. Tvorí ho historické námestie obce, ktoré bolo uvedené do prevádzky v novembri
1968. Naším plánom je námestie upraviť a zrekonštruovať tak aby mohlo reprezentovať našu obec.
Preto sa obraciame práve na vás, milí spoluobčania, aby ste svojimi návrhmi, nápadmi, prispeli
k rekonštrukcii námestia, aby sa nám spoločnými silami podarilo zlepšiť a skrášliť život v našej obci.
Všetky svoje nápady, návrhy či pripomienky nám môžete zaslať na adresu:
Obecný úrad Rudňany
Rudňany 234
053 23 Rudňany
Prípadne priniesť do podateľne obecného úradu osobne alebo zaslať e‑mailom na obec@rudnany.sk.
Obecné zastupiteľstvo Rudňany
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■■ Vyhodnotenie
literárnej súťaže
mesačníka Horizont
„Rudniansky literát“

Začiatkom roka sme vyhlásili súťaž v literárnej
tvorivosti pod názvom „ Rudniansky literát“. Veľmi nás potešil Váš záujem, pretože do uzávierky
súťaže sa do nej zapojilo 19 nádejných poetov
a spisovateľov. Úloha redakčnej rady, ktorá príspevky veľmi zodpovedne vyhodnocovala bola
nesmierne náročná a ťažká. A po dlhom uvážení
rozhodla takto:

1. kategória: poézia – do 10 rokov
1.miesto : Peťko Lipták, 3. A
2. miesto : Paťka Šomšáková, 3. A
3. miesto : Timur Kaprál, 3. A

Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme im
veľa krásnych tvorivých myšlienok a radosť z písania. Vecné ceny poputovali do ich rúk v tomto
krásnom predvianočnom čase a my dúfame, že ich
potešili. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a aj
keď nevyhrali, veríme, že ich to neodradí v ďalšej
tvorivosti. V našom mesačníku budeme postupne
uverejňovať ocenené práce.
Redakčná rada

Ráno
Keď sa ráno zobudím,
mama ma vždy povzbudí.
Dá mi mlieko, kakao,
aby sa mi lepšie vstávalo.

2. kategória: poézia – do 15 rokov
1.miesto: Ester Horváthová, 7. A
2. miesto: Dalibor Vadel, 6.A
3. miesto: Štefánia Orlovská, 7.A

Postieľku mi upraví,
ja sa zatiaľ pripravím.
Každé ráno pre mňa ťažké je,
no s mamou to vždy zvládneme.

Próza – do 15 rokov

1. miesto: Branislav Malec, 5. A
2. miesto: Jozef Polony, 5. A
3. miesto: Júlia Vadelová, 7. A

Peťko Lipták 3.A

3. kategória : poézia – 18 a viac
1. miesto: Alena Sertlová
2. miesto: Petra Hrobáková

■■ Voľby, našo voľby…

No vidzice ľudze, a zaš tu mame konec roka. Prešol tak frišno, že ani še nam nesce
veric, že už tu zaš mame najkrajše šviatky roka Vianoce. Ani teho roku, tak jak v poslednych rokoch každy rok, nas neobešli voľby. Stalo še už zvykom, že každy rok hodzime
volic. Dakedy začatkom roka, dakedy ku koncu roka a inakši temu nebudze ani v roku
2018, ked sebe budzeme volic našu samospravu. Žeby zme tak často nemušeli hodzic
ku volebnym urnom, zmenili zakon tak, že voľby do VÚC, tote, co buli teraz, najbližši
nebudu o 4 roky, ale až o 5 roky, žeby zme pod jednym volili poslancoch komunalnych
i krajskych. No ked to zrobia tak, jak teraz, v totych voľboch, že kandidatoch sce mušeli
hledac na internece, abo preštudovac sebe zoznam kandidatoch pred volebnu miestnoscu, ta sebe neznam predstavic, jak dluho budzeme na tej hodbe pri informačnej tabuli stac a študovac
kandidatoch do VÚC a do našeho obecneho zastupiteľstva. A tiež, jak dluho a jak češko še budu hlasy
počitac. Už teraz možeme ratac s tym, že zaš spadne caly počitačovy system tak, jak temu bulo v marcu
2016. Ale v totych voľboch, co buli teraz 4. novembra, bulo, zda še, šicko v poradku. A neznam jak vy,
ľudze, ale ja som z ich vysledkom aj calkom spokojna. Možno že aj zato, že nekukam na tych zvolenych
županoch a poslancoch podľa teho, z jakej su strany, ale podľa teho, či ich poznam, či nepoznam a či už
dakedy buli u nas v Rudňanoch a maju aspoň jaku –taku predstavu o našich problemoch. A teraz še to
Horizont 10 / 2017
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podarilo, mame tam aspoň jednu poslankyňu, ftera hoc aj neje Rudňančanka, pozna nas Rudňančanoch,
ale aj Poračanoch možno lepši, jak še pozname my domace medzi sebu. A kedže hodzi každy dzeň do
Rudňan, bars dobre zna, v jakym stave su našo cesty, hlavne naša „verhna“ cesta, co patri pod VÚC.
Možno keby cestovala občas autobusom, ta by mala aj skušenosci, v jakym stave je naša hromadná
doprava a tiež aj to, jaky problem je hlavne poobedze prejs cez cestu pod polikliniku ku autobusovej
zastavke. V piatek poobedze je to už calkom nemožne. A o prehodze pre hodcoch nifto nesce ani čuc. Raz
som še už o to zaujimala a bulo mi povedzene, že mesto Spišská Nová Ves tam nemože zrobic prehod
pre hodcoch, bo zastavka leži v „extravilane“, to znamena mimo mesta a to už patri VÚC‑ečku. Šak
hej, leži asi 5 metre od značky „ Konec mesta Spišská Nová Ves“. Ale hodnik, dluhy asi 15-20 metre
leži ešči v „intravilane“ a prehod by stačil aj lem na ten hodnik, nemušel by byc rovno ku zastavke. Ale
znace, každy povie, šak fše to tak bulo a bulo dobre. Neznam jak dluho je tam ta zastavka, ale asi od
vtedy, od kedy otvorili polikliniku a to je už dosc rokoch dozadu. V tej dobe ešči ani zdaleka nebulo teľo
autoch, jak je neškaj, na poliklinike nebulo teľo „lôžkovej časti“, ľudze nehodzili teľo na polikliniku,
aj na navštevy, nebula v prevadzke drevarska škola, ani na „Telepe“ nebulo teľo firmoch, jak je neškaj.
Starše ľudze ked idu z polikliniky na autobus, ta idu račši na miestnu dopravu a na stanicu, lem kvoli
temu prehadzaňu cez cestu, bo še boja, žeby ich nezražilo auto. Jeden prehod cez cestu od polikliniky
sice je, ale je na takym mesce, že ked cez neho prejdzece, ta sce na najnebezpečnejšim mesce na cesce,
dze net žadneho hodnika. A tak še nadzejam, že še to možno za te 5 roky zmeni aj bez teho, žeby tam
dakeho zražilo auto. No uvidzime. Ale keby še to podarilo, ta to by bul paradny vysledek voľboch…
No a co popriac novozvoleným poslancom? Ja by som scela popriac šickym našim „novoveskym“
poslancom, ale hlavne tej NAŠEJ, žeby še im darilo, žeby znali spojic spoločne sily tak, žeby pre Novovesky okres dokazali za te 5 roky zrobic a vybojovac co najvecej, nech zme my, šicke ich voliče aspoň
kus spokojne.
Ale teraz, no koncu roka nelem im, ale aj vam šickym, co nas každy mešac čitace a sce našo verne
čitatele by som scela popriac pokojne, požehnane Vianoce, bez stresu, hnevu a hadkoch a v novym
roku 2018 veľo, veľo zdravia a nech še vam aspoň kus podari splnic novoročné sľuby, ftere sebe dace.
P. S. V januarovim čisle v roku 2016 som pisala aj o tym, žeby bulo dobre, keby sce še vy, co sce
zažili ešči druhu svetovu vojnu, rozhodli svojim dzecom, vnukom a pravnukom porečovac o tym, jak
to bulo v tych časoch u nas v Rudňanoch. A oni by daftere pribehy mohli potom napisac nam do Horizontu a my by zme ich uverejnili pri spomienke na oslobodzene našej obci. Myšlim sebe, že teraz by
bul ten spravny čas, budzeme mac šicke vecej voľna, budzeme doma a tak by sce mohli nelem še o tym
porečovac, pospominac, ale aj napisac. A po šviatkoch, tak do 10. januara 2018 fto še rozhodne, nam
to aj poslac. V januaru by zme to uverejnili. A keby še tych pribehoch nazbiralo vecej, uverejňovali by
zme ich postupne každy mešac. Už teraz še na to cešime a dzekujeme vam.
Cetka Iľka

■■ Najkrajšia obec a najkrajšie mesto Slovenska
2017 sú známe

Ako každý rok, tak aj tento mohli ľudia zo Slovenska, aj zo zahraničia, hlasovať za tú najkrajšiu
obec a mesto na Slovensku. Súťaž, ktorú každoročne usporadúva portál Slovak región, už pozná
svojich víťazov. Najkrajším mestom sa stal Liptovský Mikuláš, najkrajšou obcou Halič. Naša obec sa
v tejto internetovej súťaži umiestnila na krásnom 10. mieste. Bližšie informácie nájdete na https://
www.dobrenoviny.sk/c/115407/najkrajsia-obec-a-najkrajsie-mesto-slovenska-2017-su-zname-uhadli-by-ste-vitazov-						Redakčná rada
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■■ Mikuláš v obci

V mene všetkých školských zariadení v obci ďakujeme obecnému úradu a obecnému zastupiteľstvu
za to, že ako každý rok, tak i tento, prispeli z rozpočtu obce na mikulášske balíčky a potešili sladkosťami všetky školopovinné deti i deti z predškolských zariadení.. Vidieť radosť v detských očkách je jeden
z najkrajších zážitkov a takto to vyzeralo v našich školách a škôlkach na Mikuláša.
Mgr. Katarína Kandráčová

Horizont 10 / 2017
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■■ Z redakčnej pošty
A teraz túto…

Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ v Smižanoch usporiadalo dňa 24.novembra 2017 ďalší
ročník prezentácie detí materských škôl v speve ľudovej piesne pod názvom, Špivanka“. Uskutočnila
sa v spojenej ZŠ a MŠ v obci Olcnava pod vedením
PaedDr. Vierky Skoumalovej, vedúcej oddelenia.
Privítanie zo strany organizátorov tohto
podujatia bolo veľmi milé a srdečné, podfarbené
živou hudbou, spevom a zvykoslovným pásmom,
Na gazdovskim dvore“, ktorým sa predstavili deti
hosťujúcej MŠ. Svojim spevom, tancom a ľudovým
pásmom napodobňovali prácu dievok pri praní
prádla na potoku s využitím krojových doplnkov
a rôznych rekvizít. Týmto spôsobom sa snažili
priblížiť zúčastneným divákom nevýslovnú krásu
slovenských, ľudových tradícií.

Prehliadky ľudových piesní sa zúčastnilo 24
detí z MŠ nášho okresu. MŠ č. 89 v Rudňanoch
pod vedením p. uč. A. Novorovskej reprezentovala
v speve ľudovej piesne Alžbetka Bodzionyová.
Za doprovodu akordeóna prekrásne zaspievala
pieseň, Čerešeň, čerešeň, hej, zelená čerešeň“, za
čo sa jej dostalo obrovského potlesku. MŠ 5RP2
reprezentovala Liliana Horváthová piesňou,
Prstienok“, pod vedením p. uč. Mgr. V. Hozzovej.
Spevácky prejav u každého dieťaťa hodnotila porota veľmi kladne s možnou perspektívou
ďalšieho rozvoja ich hlasového, speváckeho
prejavu s dôrazom na zachovanie kultúrneho
dedičstva nášho národa.,Zvíťazili všetci!“ Každé
dieťa bolo ocenené diplomom, darčekom a veľkým

potleskom.
Veľké poďakovanie prináleží organizátorom
tejto prezentácie. Oceňujeme ich prácu a snahu
pripraviť tak deťom, ako aj dospelým účastníkom
podnetné prostredie a autentickú podobu hry
a zvykov na dedine s využitím nárečových výrazov,
ktoré odrážajú stáročné skúsenosti našich predkov. Učme i naďalej naše deti a veďme ich k tomu,
aby si to vzácne dedičstvo chránili a odovzdávali
ďalším generáciám.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Alžbeta Novorovská, MŠ č. 89 Rudňany

Beseda o hygiene

Dňa 30. novembra 2017 navštívili MŠ 5RP II
Rudňany terénne sociálne pracovníčky, asistentky
terénnych sociálnych pracovníčok a p. Kvetoslava
Berkyová. Čakalo nás spolu zaujímavé predpoludnie spojené s prednáškou a besedou o hygiene.
Pani Mgr. Jana Stanislavová pútavým spôsobom deťom rozprávala o tom, ako predchádzať
chorobám rovnako i o nevyhnutnom dodržiavaní
hygienických zásad. Rozprávanie spojila s prezentáciou na túto tému, ktorá deti zaujala. Deti veľmi
živo reagovali na danú problematiku, odpovedali
na konkrétne otázky. Osobitná pozornosť sa venovala hygiene rúk. Deti sa oboznámili so správnym
postupom umývania rúk, dozvedeli sa o miestach,
kde baktérie číhajú a v krátkosti zhodnotili, kedy
a ako je potrebné si ruky umývať.

Umývanie rúk je v prevencii infekčných
ochorení jednou z najrýchlejších, najlacnejších
a najjednoduchších metód!
V závere si spoločne zaspievali pieseň „Čisté
rúčky“ a deti predviedli, čo sa v škôlke naučili.
Ďakujeme za krásne a náučné dopoludnie. Beseda bola veľmi prínosná, deti si utvrdili vedomosti
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o hygiene rúk a celého tela. Spoločne sa budeme
snažiť dodržiavať zásady hygieny.
„Zdravie je predpokladom všetkého.“
Valéria Hozzová Mgr., pracovník poverený
riadením MŠ 5RP II Rudňany

deti zarecitovali piesne a básne, ktoré si pre neho
pripravili.
Ďakujeme Obecnému úradu v Rudňanoch za
poskytnuté balíčky a mikulášsku návštevu.

Exkurzia do Múzea Spiša

Dňa 4. 12. 2017 sa naša MŠ 5RPII zúčastnila
prírodovednej výstavy v Múzeu Spiša v Spišskej
Novej Vsi na témy Dravé vtáky v prírode a Význam
vody v prírode. Na vlastné oči deti pozorovali preparované lesné zvieratá, dravé vtáky a vodné živočíchy. Z rozprávania sprievodkýň sa deti dozvedeli
mnoho zaujímavých informácií zo života zvierat,
rastlín a o dôležitosti vody pre život. Ďakujeme
im za múdre rady.
Po exkurzii sme si pozreli vianočnú výzdobu
mesta a vianočný drevený betlehem. Deti si odniesli nové poznatky a pekný zážitok.

Divadlo O Kukulíkovi

Dňa 7. 12. 2017 našu MŠ 5RP II navštívilo
bábkové divadlo spod Spišského hradu. Predstavili sa rozprávkou O Kukulíkovi. Deti z milého
predstavenia mali veľký zážitok a poučili sa o dôležitosti rodiny „všade dobre, doma najlepšie“.

Mikuláš, Mikuláš…

A opäť je tu zas. 6. december – sviatok svätého Mikuláša. Slávia ho všetky deti. Veď kto by
odmietol nejakú sladkú dobrotu. Aj do našej MŠ
5RP II zavítal v tento deň svätý Mikuláš. Privítali
sme ho piesňou „Vitaj v našej škôlke…“. Priniesol
deťom balíčky plné sladkostí. Na znak vďaky mu
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Chceme sa aj touto cestou veľmi pekne poďakovať za krásne divadielko, ktoré deti veľmi
zaujalo, ale aj poučilo a spestrilo bežný deň
v materskej škole.
Pedagogický kolektív MŠ 5RPII Rudňany
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■■ Rubrika (nielen) pre pamätníkov

Školská kronika sa v školskom roku 1954-55 začína tradične zahájením školského roka na dvore
Strednej školy, kde žiakov privítal p. riaditeľ Slivko. Pravidelne sa každoročne v kronike spomína
oslava Dňa baníkov a niekoľkokrát sa žiaci zúčastnili brigád pri čistení a zalesňovaní lesa. Jedným zo
zaujímavých zápisov je, že počas celého šk. roka chodil do školy zubný lekár raz týždenne a opravoval
žiakom chrup. Z toho asi žiaci nemali veľkú radosť /ale rodičia možno áno/.
Začiatkom novembra prišli do učiteľského zboru noví členovia : p. Hinďoš, p. Bartek a p. Kumorovitzová.
V januári sa uskutočnilo branné cvičenie, na ktorom sa žiaci II. stupňa pretekali v lyžovaní. Z tohto
obdobia pochádzajú nasledovné fotografie:

p. uč. Hinďoš, Reichel, p. riaditeľ Slivko, uč. Filas
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18.februára 1955 usporiadal učiteľský zbor spolu
so ZRPŠ pre žiakov maškarný ples. Najkrajšie
masky boli odmenené.

Žiaci sa v tomto školskom roku pripravovali na 1. okrskovú spartakiádu , ktorá sa
konala 15.mája 1955 v Markušovciach

10
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V závere školského roku 1954-55 sú uverejnené fotografie, ktoré ukazujú ako sa postupne
stavala nová budova školy.
Týmto uzatváram druhú školskú kroniku
a z tej tretej, poslednej, sa budem snažiť vybrať
hlavne zaujímavé fotografie a niektoré zápisy,
ktoré sú niečím netradičné. Najlepšie by však
bolo, keby si to ten, koho to zaujíma, prišiel prečítať do Baníckeho cechu, kde sú školské kroniky
uskladnené.
Spracovala : Ing. Mária Malecová
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■■ Spoločenská rubrika
NARODENIE
Imrich Horváth
Margita Horváthová
Martin Horváth
Adrián Horváth
Timea Horváthová
Blanka Horváthová
Samuel Horváth
Nina Horváthová
Simona Horváthová
ÚMRTIE
Jan Dewera
JUBILANTI
80 rokov
Anna Straňáková
75 rokov
Vladimír Gazdura
Justína Melegová
Anna Bodnovičová
Antónia Krompaščíková
70 rokov
Emília Centková
65 rokov
Angela Horváthová
Zdenka Ilkovičová
Štefan Kroščan
Zdena Kopinecová
60 rokov
Nataša Horváthová
Marián Čech
Alžbeta Tarbajová
Jaroslav Dúbravec
Michal Šteiner
Anna Čechová
Eva Farkalinová
Ľudmila Vidová

Obyvateľstvo obce k 11. 12. 2017
Stav podľa vekových
kategórií
Spolu
Deti do 18 rokov
– z toho do 15 rokov
Ostatní obyvatelia

Spolu

Muži

4505/2626 2255/1290
1853/1557
929/772
1615/1368
814/681
2652/1069 1326/518

Ženy

2250/1336
924/785
801/687
1326/551

Chceme tiež zablahoželať našim spoluobčanom,
ktorí sa v mesiacoch november a december dožili
úctyhodného veku viac ako 80 rokov:
89 rokov
Emilián Cvengroš
88 rokov
Rudolf Konečný
87 rokov
Zuzana Mušáková
86 rokov
Mária Sivačková
Anna Zvarová
84 rokov
Anton Šarík
83 rokov
Ján Mrovčák
81 rokov
Katarína Sivačková
Anna Nikolaidesová

■■ Poďakovanie

Ďakujeme obecnému úradu a obecnému
zastupiteľstvu za poskytnutie dotácie na kultúrne
vyžitie členov SZZP v našej obci . Dotácia bola
použitá na filmové predstavenie „ Po strnisku
bos“ a tanečnú zábavu v Spišskej Novej Vsi , organizovanú pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Obidvoch podujatí sa zúčastnilo 60 členov nášho
zväzu, ktorí pookriali pri nich na duši a nabrali
nových síl do ďalšieho života. Ďakujeme za spestrenie všedných dní.
Ján Bodnár, predseda SZZP

Horizont – kultúrno‑spoločenský mesačník obce Rudňany, evidenčné číslo: EV 3043/09; ISSN 1339-0422; Zodpovedná redaktorka: Mgr. Katarína Kandráčová.
Vydáva Obecný úrad Rudňany, Rudňany č. 234, 053 23 Rudňany, Adresa redakcie: Obecný úrad Rudňany č. 234, 053 23 Rudňany; IČO:00329533.
Tel./fax: 053 449 91 02, e‑mail: horizont@rudnany.sk; obec@rudnany.sk; náklad 700 výtlačkov, sadzba: L. Cmorej, ABC studio, tlač: Tlačiareň Sedlák, s. r. o. Spišská Nová Ves

