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Pani riaditeľke
Za Váš úsmev, milé slová, ktorými ste vždy a znova
roztvárali naše oči, ako kvety na úbočí.
Za to všetko, čo už vieme, s láskou Vám dnes
ďakujeme.
Ako píše múdry Syrach v svojich textoch
napísaných pred viac ako dvetisícpäťsto rokmi:
„Všetko má svoj čas“.
30. júna 2017 nastal
čas, kedy naposle‑
dy zazvonil školský
zvonec našej pani
riaditeľke Mgr. Anne
Ogurčákovej. Myslím
si, že všetkým, kto‑
rí sme v ten deň boli
prítomní na rozlúčke
s pani riaditeľkou, sa
tisli slzy do očí. Z ko‑
lektívu totiž odchá‑
dza človek s veľkým
„Č“. Človek pokojný,
mierny, čestný, spra‑
vodlivý, empatický,
inteligentný, človek
s veľkým srdcom. Nie
raz, nie dvakrát sa
mnohí z nás pri pani
riaditeľke pristavili
a vyžalovali. A ona
stále našla milé slovo.
Vedela povzbudiť, ale ak bolo potrebné i pokarhať.
Viac ako štyridsať rokov sa venovala tomu, čo tak
veľmi milovala:, výchove a vzdelaniu detí. Teraz
odchádza na zaslúžený odpočinok. Samozrejme,
všetci Vám ho pani riaditeľka želáme. Veď po

toľkých rokoch obetovaných škole prišiel čas,
kedy sa konečne môžete venovať svojim záľubám
a rodine. Ale i tak. V septembri bude škola iná. Už
nebude počuť Vaše kroky, Váš smiech. Budeme si
musieť na to zvyknúť, no v našich srdciach budete
stále prítomná.
Drahá pani riaditeľka. Dovoľte mi, aby som
sa v mene všetkých
zamestnancov základ‑
nej školy – terajších,
ale aj tých, ktorí tu už
nepracujú – rozlúčil
a povedal Vám slo‑
vá vďaky a uznania.
Ďakujeme Vám za
všetko, čo ste pre nás
urobili. Za Váš ľudský
a vľúdny prístup. Za
Vašu pomoc a ochotu
byť tu pre každého
z nás. Zároveň Vás
chcem poprosiť o pre‑
páčenie za všetko,
čím sme Vám ublížili
a čím sme Vás ranili.
Prajem Vám ešte veľa
krásnych rokov v kru‑
hu rodiny a priateľov.
Pevné zdravie, Božie
požehnanie, veľa lás‑
ky a šťastia. Nikdy na
Vás nezabudneme. Pretože v každom z nás, kto‑
rého ste učili alebo s ktorým ste pracovali, ostane
navždy vtlačená pečať Vášho srdca. ĎAKUJEME.
Mgr. Ján Szentkereszty

Pani riaditeľke sme pri tejto príležitosti polo‑
žili zopár otázok a rozhovor vám teraz prinášame.
Ako si spomínate na svoje učiteľské začiatky?
Moje učiteľské začiatky siahajú do roku 1975,
kedy som nastúpila na ZŠ v Poráči. Tam som pô‑
sobila 2 roky a po materskej dovolenke som začala
pracovať ako učiteľka na ZŠ v Rudňanoch až do
môjho odchodu do dôchodku. Necelých 40 rokov.
Kedy ste nastúpila do funkcie riaditeľky?
Ako sa Vám pracovalo s pedagógmi, kolegami
a kolegyňami?
Do funkcie riaditeľky som nastúpila roku
1997. Hoci je to práca, ktorá si vyžaduje celého člo‑
veka, pretože je náročná a zodpovedná, s dobrým
kolektívom sa to dá zvládnuť. A ja som takýchto
ľudí okolo seba mala.
Viedla som učiteľov k tomu, aby svojich žiakov
čo najlepšie pripravili pre život. Aby ich učili usi‑
lovnosti, vytrvalosti a odvahe, láske a porozume‑
niu, vďačnosti a pokore, hrdosti a samostatnosti.
Aby ich učili milovať svoju vlasť, národ, slobodne
žiť a veriť. Je to práca, pri ktorej musíme byť tr‑
pezlivý, lebo cesta detstvom a dospievaním skrýva
v sebe nejednu zákrutu.

Máte nejaký zážitok, na ktorý si i po rokoch
rada spomeniete?
Najkrajšie zážitky sa mi spájajú s mojím
prvým pôsobiskom. Je to logické. Splnil sa mi
môj sen. Stala som sa učiteľkou. Nastúpila som do
školy, ktorá mi pripomínala rozprávku z detstva.
Malý domček s dvomi triedami obklopený krásnou
prírodou. Nechýbali ani láskaví a po vedomostiach
chtiví žiaci a ešte láskavejší rodičia, ktorí si učite‑
ľov ctili a vážili.
Zmenila sa za tie roky Vášho pôsobenia naša
mládež a aké rozdiely vidíte?
Podľa môjho názoru bola, je a bude stále
rovnaká. Len doba sa mení. So zmenou školských
reforiem sa zmenil aj prístup žiakov k učeniu.
Čo by ste chceli do budúcna odkázať svojim
kolegom a žiakom?
Svojim kolegom odkazujem, aby svoju prácu
milovali, aby svojim zverencom pomáhali slovom
i činom, aby sa necítili osamelé, aby vedeli, že vždy
majú nablízku niekoho, kto ich nadovšetko ľúbi.
Kolegovia, naučte sa dávať bez nároku a nešetrite
ani láskou, ani dobrými slovami, ani úsmevom.
Tak ako bez slnka nezakvitne kvet, tak z dieťaťa
bez lásky nevyrastie plnohodnotný človek.
Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor
Pripravil Mgr. Ján Szentkereszty

Informátor OcÚ
Uznesenia zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 26. 06. 2017
Uznesenie OcZ 68/33/2017
OcZ schvaľuje Záverečný účet obce Rudňany a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad
Uznesenie OcZ 69/33/2017
OcZ schvaľuje prevod zostatku z bežného účtu do rezervného fondu vo výške 20 256,87 € a do fondu
rozvoja obce na celkovú výšku 289 635,01 € za rok 2016
Uznesenie OcZ 70/33/2017
OcZ schvaľuje konečný stav fondov obce k 31. 12. 2016:
Rezervný fond			37 731,58 €
Bytový fond opráv 5 RP II z min. rokov 8 335,92 €
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Fond rozvoja obce				0 €
Fond prevádzky, údržby a opráv		
6 962,94 €.
Uznesenie OcZ 71/33/2017
OcZ schvaľuje použitie prostriedkov fondu rozvoja obce na kapitálové výdavky rozpočtu obce na rok 2017
Uznesenie OcZ 72/33/2017
OcZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Rudňany za
rok 2016
Uznesenie OcZ 74/33/2017
OcZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 03/2017/OcZ
Uznesenie OcZ 75/33/2017
OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroku 2017 a poveruje
hlavného kontrolóra obce na vykonanie schválených kontrol
Uznesenie OcZ 76/33/2017
OcZ schvaľuje Harmonogram zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017
Uznesenie OcZ 77/33/2017
OcZ
A. berie na vedomie
žiadosť starostu obce Rudňany, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP)
a) kód výzvy: OPLZ‑PO5-2017-1,
b) názov ŽoNFP: „Miestna občianska poriadková služba v obci Rudňany.“
A. konštatuje, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a so‑
ciálneho rozvoja a s Územným plánom obce Rudňany.
A. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPLZ‑PO5-2017-1, za účelom realizácie projektu
„Miestna občianska poriadková služba v obci Rudňany.“,
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške maximálne
10 100 € (odhadovane celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku maximálne 202 000 €)
a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie pro‑
jektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami
projektu.
Uznesenie OcZ 78/33/2017
OcZ schvaľuje odpredaj osobného motorového vozila Toyota RAV 4 2.0, 4x4, VIN: JT172SC1100187337
za cenu 800,00 € medzi obcou Rudňany, 053 23 Rudňany 234 a kupujúcim p. Jánom Suchým, trvalý
pobyt Spišská Nová Ves, Za Hornádom 884/1, RČ: 790407/9439.
Uznesenie OcZ 79/33/2017
OcZ schvaľuje predaj pozemkov KN‑C parcela č. 815/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2
a cene 2,60 €/1 m2, t. j. spolu 182,00 € do výlučného vlastníctva Mgr. Lukáša Bodzionyho a Mgr. Lucii
Bodzionyovej, trvale bytom Rudňany 239, 053 23 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je, že
predmetný pozemok je užívaný, obhospodarovaný a zveľaďovaný rodinou a prevodom majetku obce
sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar, rozmery a možnosti
využitia pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb.
Uznesenie OcZ 80/33/2017
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu súp. č. 516/5 p. Simonu Borákovú
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■■ Posedenie jubilujúcich
občanov

Slovo básnika, tóny piesne, úprimné podanie
ruky, slová vďaky, príjemná atmosféra… to všetko
sa nieslo spoločenskou sálou OcÚ dňa 21. júna
2017. Naše pozvanie prijali občania našej obce,
ktorí v 1. polroku oslávili svoje jubilea a my sme
sa im chceli prihovoriť, poďakovať a vyčariť úsmev
na tvári. A možno sa nám to i podarilo. Na pomoc
sme si zavolali Zbor sv. Klementa, deti z MŠ 5RPII,
Rudňanku a FS Jamničan. V príjemnej priateľskej
atmosfére, na ktorej sa podieľali členovia Komisie
pre kultúru a šport, pracovníci obecného úradu
a hlavne naši oslavujúci občania, sme strávili
obohacujúce popoludnie, krásny čas s ľuďmi,
ktorí si zaslúžia vzdanie úcty, pohladenie slovom
i piesňou, poďakovanie a povzbudenie. Naši milí
oslávenci, prijmite i touto cestou prianie zdravia,
šťastia a pohody do ďalších rokov vášho života. Na
zdravie!
Mgr. Katarína Kandráčová

VÝZVA

Obecný úrad v Rudňanoch v y z ý v a všet‑
kých občanov, ktorí si nesplnili v roku 2017
povinnosť v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a poplatku za odpad tým, že
ešte neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa
a poplatok za odpad za predchádzajúce zdaňova‑
cie obdobia, ako aj ostatné pohľadávky týkajúce
sa nájmov a prenájmov bytových a nebytových
priestorov, aby tak urobili v najbližšom termíne,
nakoľko ich obec bude vymáhať v zmysle plat‑
ných právnych predpisov /Zákon č. 563/2009
Daňový poriadok v znení neskorších predpisov,
ktorý zahŕňa aj daňové exekučné konanie/
Cvengrošová Božena, Referát daní a poplatkov
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■■ Návšteva družobného
mesta Bukowno
v Poľsku

Zástupcovia Obce Rudňany v zložení Mgr. Be‑
ata Kirnágová, Ján Bodnár, Ing. Michal Kapusta
a Karol Novotný sa v dňoch 23. až 25. júna 2017
zúčastnili návštevy družobného mesta Bukowno
v Poľsku.

Program trojdňovej návštevy bol mimoriadne
nabitý. Naša návšteva sa niesla v duchu osláv 55.
výročia udelenia mestských práv Mestu Bukowno.
Už v piatok sa za účasti cca 200 účastníkov usku‑
točnil slávnostný večer, na ktorom sa po príhovore
primátora (burmistrza) mesta Bukovno Mgr. inž.
Miroslava Gajdziszewskeho oslavovalo do nesko‑
rej noci. Zástupcovia mesta udeľovali pamätné
plakety a kryštálové srdcia zaslúžilým občanom
a podnikateľom mesta. Pri tejto oslave zástupcovia
mesta Bukowno a zástupcovia mesta Ustka, ktoré
leží pri Baltickom mori, uzavreli zmluvu o partner‑
stve a spolupráci. Po týchto slávnostných aktoch
nasledovala tanečná zábava.
Sobota bola pre našich zástupcov namáhavá.
Hneď ráno po raňajkách nás hostitelia, na čele

s primátorom Mgr. inž. Miroslavom Gajdziszew‑
ským a predsedom mestskej rady Edmundom
Gmitrukom zaviezli do neďalekej oloveno‑zinkovej
bane (kopalnia) Olkusz – Pomorzany. Je to jedna
z najväčších baní na ťažbu zinku v strednej Euró‑
pe. Pred fáraním nás zástupcovia bane oboznámili
s históriou bane a jej súčasnosťou. Spolu s nami
do bane fárali tiež zástupcovia mesta Ustka.
Pre väčšinu fárajúcich to bolo prvé fáranie do
bane v živote (prevažovali zástupkyne nežného
pohlavia). Po vystrojení osobnými ochrannými
pomôckami nasledovalo fáranie do podzemia. Do
bane sme fárali na dvoch vozidlách cez úpadnicu
do hĺbky cca 200 m. V podzemí sme mali možnosť
pozrieť si pracoviská na dobývaní, vystužovaní, pri
vŕtaní vývrtov na odstrel, banskú mechanizáciu,

čerpanie banských vôd i systém a spôsob výstrahy
pred nebezpečenstvom a odvolávania zamestnan‑
cov pri haváriách. Okrem neskutočných zážitkov
sme si z podzemia odniesli aj vzorky dobývaných
nerastov.
Po obede nasledovali oslavy 55. výročia ude‑
lenia mestských práv Mestu Bukowno na neďale‑
kom futbalovom štadióne. Na pódiu umiestnenom
na ihrisku vystupovali najprv detské folklórne
skupiny a potom folklórne skupiny dospelých.
Vystúpil aj folklórny súbor z družobného mesta
Ustka. Po týchto folklórnych súboroch až do ne‑
skorej noci (trištvrte na jednu) vystupovali rôzne
hudobné skupiny a jednotlivci. Po záverečnom
vystúpení poľskej populárnej skupiny Džem bol
slávnostný ohňostroj v trvaní 8 minút. Niečo
nádherné!
Spolu so zástupcami mesta Bukowno a zá‑
stupcami Mesta Ustka sme v sobotu popoludní
v hoteli Tramp, v ktorom sme boli ubytovaní, po‑
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sedeli v družnej debate pri živej hudbe, na ktorom
sme zástupcom mesta odovzdali upomienkové
predmety od Obce Rudňany. Najväčšiu pozornosť
upútali kríže s Ježišom, ktoré vyrezal osobne Ján
Bodnár pre primátora mesta Bukowno a predsedu
mestskej rady.
Ráno po raňajkách v nedeľu sa zástupcovia
mesta Bukowno rozlúčili so zástupcami Mesta
Ustka a ich súbormi, pretože ich čakala 6-hodino‑
vá cesta domov. My sme mali ešte priestor na svätú
omšu a návštevu blízkych rybníkov. Po obede sa
zástupcovia Mesta Bukowno na čele s primátorom

Mgr. inž. Miroslavom Gajdziszewským a pred‑
sedom mestskej rady Edmundom Gmitrukom
s nami rozlúčili a nasledovala cesta domov.
Chcem sa aj týmto spôsobom poďakovať
zástupcom Mesta Bukowno za srdečné prijatie,
za starostlivosť počas nášho pobytu v tomto dru‑
žobnom meste a za množstvo nových zážitkov.
Zároveň sa chcem poďakovať starostovi
Obce Rudňany Miroslavovi Blišťanovi a obecným
poslancom, že nás na túto družobnú návštevu
delegovali.
Ing. Michal Kapusta

■■ Deň našej obce

známy názov Koppirbach a v 16. stor. Koterbach.
Po vzniku ČSR dostáva obec názov Koterbachy
a po r. 1945 sa na návrh miestneho kňaza Jána
Slodičku začalo používať dnešné pomenovanie
Rudňany. Bane boli znárodnené 3. marca 1946
a vznikol národný podnik Železorudné bane. Po
zastavení ťažby sideritu v roku 1994 sa začala
likvidácia banských a povrchových objektov.
Tradície obce v oblasti kultúry sú v dychovej
hudbe, zborovom speve a divadelnej činnosti –
ochotníctve. Pôsobili tu tanečné skupiny, estrádny
súbor a divadlo malých javiskových foriem. Spolu
s útlmovým programom baníctva sa utlmovala aj
kultúrna činnosť. Problémom bol malý záujem
mládeže o tieto aktivity. V súčasnosti tu pôsobí
ženská spevácka skupina Rudňanka a detský
spevácky zbor svätého Klementa. Obecný úrad
Rudňany pravidelne vydáva kultúrno‑spoločenský
mesačník Horizont. Obcou prechádza slovenská
banská cesta. V katastri obce sa nachádza niekoľko
pozoruhodností: ústie štôlne Róchus, ťažná veža
šachty Mier a bol zriadený archív Baníckeho cechu
Rudňany.

Zvykli sme si oslavovať rodinné výročia a je
to pekný zvyk. Veľakrát sa pri nich stretne rodina
možno i po dlhšom čase a jej členovia v družnej
debate spomínajú na časy minulé. Aj naša obec
si tohto roku pripomína jedno významné výročie
a to 685 rokov od 1. písomnej zmienky o nej, ktorá
pochádza z roku 1332. Uvádza sa v nej založenie
osady s názvom Cufurbach, neskôr Kuffurbach
(podľa názvu medeného potoka) Obec sa pre svoje
výnosné bane stala miestom vyberania kráľovské‑
ho poplatku už pred rokom 1341. Z 15. stor. je
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Aj tieto slová a fakty o našej obci odzneli na
oslavách 685. výročia 1. písomnej zmienky, ktoré
prebiehali dňa 2. júla 2017 na štadióne OŠK.A ako
na správnej oslave sa i tu stretlo množstvo rudňan‑
čanov alebo spisovne rudňancov, aby v družnej
debate pospomínali na časy minulé. Občanom
sa prihovoril i starosta obce p. Miroslav Blišťan
a pospomínal na časy, keď prišiel prvýkrát do
našej obce. Atmosféru spríjemňovali folklórne
skupiny a súbory, ktoré ľudovou piesňou a tancom
potešili nejedného z nás. Pozvanie na vystúpenie
prijali FS Štehínek z Tepličky nad Hornádom,
FS Markušovčan, FS Jamničan, FS Poráčan
a samozrejme i naša Rudňanka. Na svoje si
prišli i naši najmenší a do sýtosti sa vyšantili na
nafukovacom hrade, pri bubble futbale, povozili
sa na koníkoch, pozreli si ukážky našich hasičov
a mali možnosť dať si namaľovať na tvár motívy
zo zvieracej a rastlinnej ríše. Skupinka nadšencov
nám predviedla Fit Jumping pod vedením svojho
trénera Mgr. Mariána Vytykáča. No a aké by to
boli oslavy bez pohostenia? Návštevníci z našej
obce, ale i z blízkeho a ďalekého okolia, sa mohli
občerstviť chutnými dobrotami pri viacerých stán‑
koch a nechýbal ani guľáš nášho kuchára Vladka
Bujňáka. Zlatým klincom osláv bola kapela Kollá‑

rovci, ktorá je originálnym zoskupením mladých,
talentovaných hudobníkov. Svojím hudobným
umením zabávajú a rozveseľujú už mnoho rokov
poslucháčov doma i za hranicami Slovenska. Ich
živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo
vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá vyča‑
rila na našich tvárach úsmev, nadšenie a dobrú
náladu. Na trhu úspešne pôsobia už od roku 1997
a svojím goralským temperamentom si získavajú
priazeň u mnohých fanúšikov. Nosným pilierom
ich repertoáru je slovenská ľudová pieseň, ktorá
vďaka Kollárovcom dostáva nový šat, príjemný aj
pre tých, ktorí tento žáner nikdy nevyhľadávali.
V ich podaní sme si mohli taktiež vypočuť vlastné
skladby z ich autorskej dielne. Sme nesmierne
radi, že oslavy prebehli dôstojne a za príjemného
počasia a s veľkým pričinením mnohých ľudí, kto‑
rým úprimne ďakujeme aj touto cestou. Deň obce
prebehol pod záštitou Obce Rudňany v spolupráci
s Komisiou pre kultúru a šport.
Nemalú zásluhu pri uskutočnení osláv
mali i títo sponzori: ŠARIŠ, TESCO SPIŠSKÁ
NOVÁ VES, POTRAVINY FIFÍKOVÁ, ŠOLTÝS
VÝŤAHY, s. r. o, O‑Z-MIX AMBROZY, MÄSO
TRADE-, s. r. o., OŠK
Mgr. Katarína Kandráčová
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■■ Z redakčnej pošty
Výlet do ZOO

Sokoliari v MŠ

„krása dravcov, v každom okamihu“

Ráno 13. 06. 2017 bolo pre deti MŠ‑Ry č. 89
iné ako ostatné počas školského roka.
Deti do MŠ prichádzali s veľkým očakáva‑
ním, kedy už príde autobus, ktorý ich povezie na
výchovno‑vzdelávací výlet do ZOO Spišská Nová
Ves. A veru dočkali sa. Pozorne sledovali cestu do
Sp. Novej Vsi a ešte s väčším údivom pozorovali
zvieratká v ZOO, ktoré mali možnosť poznať iba
z rozprávok, detských encyklopédií, televízie.
Dnes ich videli živé a tak blízko seba. Všetky
zvieratká sa deťom páčili, ba i jazierko s labuťami,
kačičkami i prechod mostom cez jazero do Paviló‑
nu AQUATERRA, v ktorom sa potešili pohľadom
na ryby, plazy, surikaty, opice.
I keď teplé lúče slnka nás v tento deň riadne
unavili, vydržali sme a z poldenného výletu sme si
domov priniesli veľa dojmov, poznatkov a zážitkov.
Vďaka patrí komisii pre kultúru, šport a škol‑
stvo pri OcÚ‑RY za poskytnutý autobus a organi‑
zátorke výletu p. uč. Bc. A. Neuvirthovej.
Deti, kolektív MŠ‑Ry č. 89, I. Rabinská

10

Dňa 19. 6. 2017 uskutočnili sme v MŠ –
Rudňany č. 89 netradičnú aktivitu, kde sa stretli
deti na šk. záhrade priamo s vtákmi – dravcami,
s cvičiteľom zo Sokoliarskej skupiny HORUS.
Ten im predviedol, čo všetko dokážu sovy, sokol,

myšiak, ako žijú, čím sa živia, ako lovia. Deti
mali možnosť spoznávať krásu ich tela, peria, ich
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rýchly let a lov priamo vo výškach. Sokoliarstvo
už tisícročia fascinovalo ľudí, našich predkov
priťahovala krása, rýchlosť a majestátnosť dravých
vtákov. Sokoliarska skupina HORUS aj v dnešnej
dobe priniesla túto krásu medzi deti v MŠ. Veľmi
sa tešili, obdivovali niečo nové, netradičné, zaují‑
mavé. A to sa len tak každý deň nevidí.
Deti a kolektív MŠ‑RY 89
I. Rabinská

Rozlúčka s predškolákmi

Lúčime sa predškoláci,
už idete do školy. Budete
sa učiť písať, čítať, počítať
a my budeme na Vás milo spomínať.

Čas letí neúprosne vpred, nikto ho nezastaví.
A tak i našim predškolákom z MŠ –Rudňany č. 89
skončili sa 3 roky pobytu v MŠ. Nastal čas ich
rozlúčky s p. učiteľkami, priestormi MŠ, hračkami.
Sviatočným dňom našich predškolákov bol 23.jún
2017, kedy sa uskutočnila slávnosť: ROZLÚČKA
S PREDŠKOLÁKMI v spolupráci MŠ a rodičov.
Úvod patril kultúrnemu vystúpeniu mladších

detí, príhovoru p. riaditeľky Z. Novákovej, triednej
p. uč. Bc. A. Neuvirthovej, p. Bc. L. Kalafuto‑
vej – poďakovanie v mene rodičov, odovzdávaniu
rozprávkového vysvedčenia, osvedčenia o ab‑
solvovaní predprimárneho vzdelávania a tiež
spomienkových darčekov. Dojemnou chvíľou bolo
odovzdávanie absolventskej šerpy a čiapky, ktoré
deťom pripravila p. Bc. L. Kalafutová. Po krátkom
občerstvení, posilnení tortou, koláčmi a džúsom
si deti zatancovali.
V tomto šk. roku 2016/2017 brány MŠ opúšťa
14 predškolákov, ktorým už v septembri začínajú
školské povinnosti. Stálou spomienkou nám
na týchto predškolákov ostávajú zážitky s nimi
a pekné tablo.
Poďakovanie za prípravu a organizáciu tejto
rozlúčkovej slávnosti patrí rodičom: Bc. Lenke
Kalafutovej, B. Ogurčákovej, R. Combovi, Z.
Šteinerovej, Š. Šteinerovi, Bodzionyovej, J.
Andrašiovej, Mrovčákovej, Kucajovej, Kucajovi,
Bendíkovej, Bendíkovi, Šomšákovej.
Budúcim prvákom prajeme veľa úspechov
v škole, rodičom ešte viac trpezlivosti pri výchove.
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■■ Spoločenská rubrika
NARODENIE

Milan Cvengroš
Izák Pecha
Damián Suchý
Anabela Jánošíková
Alex Jánošík
Ivan Borák
Sebastián Horváth

ÚMRTIE

Margita Horváthová

JUBILANTI
90 rokov
Jozef Steiner

85 rokov
Ružena Cibulková
80 rokov
Štefan Vatycha
75 rokov
Vladimír Vádel
Magdaléna Kirnágová
70 rokov
Anna Kalafutová
65 rokov
Alžbeta Šteinerová
Ondrej Starosta
Terézia Ďorďová
60 rokov
Mária Milaniaková
Pavol Galba

Obyvateľstvo obce k 14. 7. 2017
Stav podľa vekových
kategórií
Spolu
Deti do 18 rokov
– z toho do 15 rokov
Ostatní obyvatelia

Spolu

Muži

4464/2590 2231/1267
1835/1539
919/758
1603/1356
808/674
2629/1051 1312/509

Ženy

2233/1323
916/781
795/682
1317/542

V mesiaci júl chceme tiež zablahoželať našim
spoluobčanom, ktorí sa dožili úctyhodného veku
viac ako 80 rokov
86 rokov
Mária Hradiská
84 rokov
Jozef Erban
81 rokov
Rudolf Višňovský

SPOMIENKY

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 15. augusta 2017 si pri‑
pomenieme dlhých 15 rokov
odvtedy, čo nás navždy opustil
drahý manžel, otec a starý otec
Michal Krompaščík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

S úctou a láskou spomínajú manželka a deti
s rodinami.


Nezobudí Ťa slnko ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj večný sen.
Odišiel si, hoc túžil si veľmi žiť,
nebolo dopriate, aby si s nami mohol byť.
Dňa 22.augusta 2017 uplynie 10
rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel a otec Klement
Melega.
S láskou a úctou spomína man‑
želka, dcéry Zdena, Jarmila a
syn Rastislav s rodinami.

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: 053 4499313, fax:
4499102, 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

