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75. výročie SNP
„29.august- jeden z posledných
prázdninových dní,“ povzdychne si nejeden
školopovinný žiak. Avšak tento rok určite nepatrí
tento deň medzi obyčajné prázdninové dni.
Oslavuje 75. narodeniny. Oslavuje? Áno, a s ním
slávi celý slovenský národ.
Ocitáme sa v auguste 1944. Svet je zmietaný
druhou svetovou vojnou a osud Slovenského štátu
je nerozlučne zviazaný s osudom Hitlerovskej
ríše. Na troskách prehrávajúceho impéria sa
začínajú združovať mnohé odbojové skupiny. A
čo sa vlastne deje? Na základe tzv. Vianočnej
dohody, ktorú uzavreli komunisti a niektoré
občianske skupiny, sa vytvára spoločný odbojový
orgán Slovenská národná rada. Jej hlavným
cieľom má byť príprava povstania ako pomoci
spojeneckému frontu. Plán povstania počíta s
vytvorením podmienok pre postup sovietskych
vojsk ku Karpatom a otvorenie brán Viedne. Aby
bol plán povstania uskutočniteľný, je potrebná
súhra viacerých podmienok. Najdôležitejším
predpokladom pre úspech bolo, aby sa s
povstaním začalo v čase, keď sa na východných
hraniciach budú nachádzať sovietske vojská.
Avšak udalosti na Slovensku predbiehajú
plánovanie. Ku partizánskym jednotkám sa vo
vzrušenej atmosfére pridávajú tisíce civilov i
dezertérov. V druhej polovici augusta začínajú
partizáni obsadzovať celé dediny a údolia.
Bratislavská vláda je proti nim bezmocná a
zlyháva celý bezpečnostný aparát. Dňa 29.
augusta 1944 prezident Jozef Tiso vyslovuje
pamätný súhlas s obsadzovaním Slovenska
nemeckými jednotkami. Ilegálne Vojenské
ústredie vydáva rozkaz veliteľom zapojeným do

príprav na povstaní, klásť Nemcom odpor. Začína
sa dvojmesačný zápas, ktorý vošiel do
slovenských dejín ako Slovenské národné
povstanie. Hoci plán povstania bol premyslený,
jeho predčasným nástupom nebol veľmi úspešný.
Vďaka vojenskej prevahe sa ho Nemcom podarilo
po dvoch mesiacoch potlačiť. Vyskytli sa však
prípady krutých represálií voči slovenskému
národu, keď Nemci zabíjali civilistov a
vypaľovali dediny kvôli tomu, že pomáhali
partizánom.
Hoci povstanie nebolo vojensky úspešné,
ukázali sme svetu, že nechceme nacizmus.
Povstanie zabezpečilo Slovákom po vojne
možnosť rozhodovať o svojej budúcnosti.
Naša obec bola oslobodená spod hitlerovského
jarma až 23.1.1945. A tu je čas zamyslieť sa , či
sme dostatočne poučení o dôsledkoch, ktoré svetu
priniesla diktatúra jednej osoby? Či si vieme vziať
príklad a poučiť sa na chybách našich predkov? Či
im vieme byť vďační zato, že položili svoje životy
za našu slobodu, za náš národ?
L. Bodzionyová

Pán starosta na slovíčko ...
Vážení občania,
v čase kandidatúry na starostu našej obce som
spoločne so skupinou poslancov v rámci
predvolebnej kampane mal jeden dôležitý bod
programu- doriešiť vlastnícke vzťahy, zbúrať
budovu Kultúrneho domu a ponúknuť alternatívu,
aby centrum našej obce bolo dôstojným miestom
pre našich občanov. Od prvého dňa nástupu do
funkcie som hľadal možnosti ako túto
problematiku vyriešiť. Mojou prvotnou snahou
bolo skontaktovať sa s majiteľom budovy a nájsť
spôsob , ako daný objekt dostať do vlastníctva
obce. Som veľmi rád , že po viac ako
dvojmesačnom rokovaní sa podarilo presvedčiť
majiteľa budovy a väčšina poslancov na zasadnutí
OcZ schválila kúpu tejto nehnuteľnosti. To bol
prvý zásadný krok, ktorý sa nám podaril v
relatívne krátkom čase a do budúcna nám nebránil
rozhodovať o ďalšom osude tohto objektu.
Následným schválením rozpočtu na rok 2019
sa vyčlenili ﬁnančné prostriedky na búracie práce.
Po ukončení verejného obstarávania ﬁrma
Aretis.r.o začala pripravovať a postupne
realizovať asanáciu tejto budovy. Búracie práce
začali v polovici júna a trvali aj vzhľadom na zlé
poveternostné podmienky a komplikácie s
búraním do polovice augusta. V čase asanácie
budovy sme prišli s nápadom zachrániť stavebný
materiál, hlavne kvalitné tehly a drevené hranoly,

ktoré boli vo veľmi dobrom stave. Myslím si ,že to
bol vydarený počin, nakoľko sa nám podarilo z
tohto materiálu vybudovať altánok v areáli
štadióna , ktorý bude slúžiť na rôzne akcie v našej
obci. Touto cestou by som chcel poďakovať
všetkým , ktorí prispeli k vybudovaniu altánku.

Po asanácii budovy a odvoze stavebného
odpadu nám vznikol krásny priestor , ktorý do
budúcna bude slúžiť občanom našej obce. Našim
zámerom je vytvoriť vhodné miesto pre služby
(absentuje v našej obci kvetinárstvo, kaderníctvo,
cukráreň a pod.) a samozrejme vytvoriť miesto,
kde sa dá spoločne pobudnúť, posedieť,
oddýchnuť si. Tak ako bolo prezentované aj v
médiách, boli by sme veľmi radi, ak by seriózne
nápady prišli aj priamo od občanov. Občania
môžu vyjadriť svoj názor prostredníctvom
mailov, facebooku a samozrejme aj doručením
poštou, alebo priamo na Obecný úrad. Budeme
radi, ak sa zapojíte do ankety , ktorá bude na
stránke obce a na facebookovej stránke Naše
Rudňany. Vaše návrhy budú slúžiť poslancom
OcZ pri rozhodovaní a príprave rozpočtu na rok
2020.
Dúfam, že spoločnými návrhmi a spoločnými
rozhodnutiami dosiahneme výsledok , ktorý si
všetci želáme.
Rastislav Neuvirth
starosta obce
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.08.2019
Uznesenie OcZ č. 105/2019
OcZ schvaľuje program 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie OcZ č. 106/2019
OcZ schvaľuje do návrhovej komisie p. Martina Hozzu, Ing. Mareka Duľu
Uznesenie OcZ č. 107/2019
OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnice PhDr. Evu Krajňákovú, PhD., p. Rudolfa Horvátha
Uznesenie OcZ č. 108/2019
OcZ berie na vedomie Výročnú správu konsolidovanej účtovnej jednotky Obce Rudňany za rok 2018
Uznesenie OcZ č. 109/2019
OcZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a
konsolidovanej výročnej správy Obce Rudňany za rok 2018
Uznesenie OcZ č. 110/2019
OcZ berie na vedomieMonitorovaciu správu programového rozpočtu obce Rudňany k 30.06.2019
Uznesenie OcZ č. 111/2019
OcZ schvaľujeZmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 podľa § 14 ods. 2 písmena a), b), c) a
d) zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Zmenou rozpočtu sa celkové príjmy a celkové výdavky navýšia o 138
253 €. Zároveň sa tým upravuje ﬁnančná časť programového rozpočtu obce pre rok 2019.
Uznesenie OcZ č. 112/2019
OcZ schvaľuje Zmluvu o dielo č. 0188/3340/2019, ktorej predmetom je „Rekonštrukcia stĺpov a
vedenia v obci Rudňany“ uzatvorenú medzi objednávateľom Obcou Rudňany a zhotoviteľom
Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, Košice
Uznesenie OcZ č. 113/2019
OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod pozemkov vo vlastníctve obce Rudňany, a to:
parcela KN-C 693/1 = trvalý trávnatý porast na LV č. 1 o výmere 75m2
časť parcely KN-C 693/2 = trvalý trávnatý porast na LV č. 1 o výmere 270 m2
do výlučného vlastníctva p. Patrika Bachledu, bytom Rudňany s. č. 24 a p. Luciu Mangerovú, bytom
Kadnárova 103 Bratislava za kúpnu cenu 2,60 €/1 m2, spolu 897€
Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so zákonom o
majetku obcí rozumie skutočnosť, že predmetný pozemok je užívaný, obhospodarovaný a
zveľaďovaný nadobúdateľom 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 č. 114/2019
OcZ schvaľuje Kúpnu zmluvu na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území Rudňany, zapísané na LV
č. 1, KN-C parcela č. 693/1, trvalý trávnatý porast vo výmere 75 m2 a KN-C parcela č. 693/2, trvalý
trávnatý porast vo výmere 270 m2 uzavretú medzi predávajúcim Obcou Rudňany a kupujúcimi p.
Patrik Bachleda, Rudňany 24 a Lucia Mangerová, rod. Bachledová, Kadnárová 103, Bratislava
Uznesenie OcZ č. 115/2019
OcZ schvaľuje za preventivára požiarnej ochrany p. Reného Krempaského
Uznesenie OcZ č. 116/2019
OcZ schvaľuje za vedúceho kontrolnej skupiny JUDr. Ing. Karola Novotného
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Uznesenie OcZ č. 117/2019
OcZ schvaľuje zmenu nájomcu bytu nižšieho štandardu č. 9 v bytovom dome s. č. 359 p. Nadeždu
Horváthovú
Uznesenie OcZ č. 118/2019
OcZ schvaľuje zmenu nájomcu bytu nižšieho štandardu č. 13 v bytovom dome s. č. 359 p. Janu Pokutovú
Uznesenie OcZ č. 119/2019
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu s. č. 245/18 p. Miriamu Grigerovu

Z kultúrnej komisie
Letné prázdniny sme v Rudňanoch začali
vydarenou akciou Vitaj leto! Hneď o týždeň –
13.07.2019 - si mohli záujemcovia prísť
pozrieťpremietanie ﬁlmu Bohemia Rapsody v
areáli rudnianskeho futbalového ihriska rovno
pod hviezdnym nebom. Mnohí mali možnosť si
so svojimi priateľmi vychutnať netradične
strávený čas a popritom si dať pivko či teplý
čajík.

ihrisku sa mohli vyšantiť ostatné vekové
kategórie s Bublle Spiš. Počas celej akcie hrala
hudba a po západe slnka si mohli návštevníci
vychutnať svetelnú show, ktorá trvala do neskorej
noci. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí si našli čas a mali chuť pri uvedených
akciách pomôcť.

Kultúrna komisia pripravila aj ukončenie leta
2019. Podujatie sa dňa 31. 8. 2019 začalo
zápasom A mužstva o 16.00 proti FK Geča, kde
naše mužstvo vyhralo 3:1. Po skončení zápasu
bol pripravený pre tých najmenších na
multifunkčnom ihrisku skákací dom, na hlavnom
4
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Mgr. Marián Vytykáč
(Komisia pre kultúru, šport a školstvo)

Banícky cech Rudnany
Valné zhromaždenie Baníckeho cechu
Rudňany
Dňa 10.08.2019 sa na futbalovom ihrisku v
Rudňanoch uskutočnilo 21. valné zhromaždenie
Baníckeho cechu Rudňany. Samotnému valnému
zhromaždeniu predchádzalo položenie vencov a
kahancov k pamätníku obetí banských nešťastí na
miestnom cintoríne. Po baníckej hymne
zaspievanej speváckou skupinou Rudnianka, mal
krátky príhovor tajomník BC Rudňany Ing.
Michal Kapusta, v ktorom pripomenul
zhromaždeným význam pamätného dňa obetí
banských nešťastí, ktorý pripadá na 10. august.
Tento pamätný deň bol ustanovený v roku 2011,
ako úcta všetkým baníkom, ktorí zahynuli pri
výkone baníckeho povolania. V príhovore tiež
spomenul, že rudniansky pamätník obetiam
banských nešťastí bol odhalený už 31.10.1998,
teda podstatne skôr, ako bol ustanovený pamätný
deň obetí banských nešťastí.

Správu o činnosti BC Rudňany predniesol
predseda cechu Ing. Cyril Kacvinský. V správe
zhodnotil činnosť BC Rudňany za obdobie od 20.
valného zhromaždenia. Spomenul v nej účasť
našich členov na 12. stretnutí banských miest a
obcí Slovenska v Ľubietovej v máji tohto roku, na
ktorom sa zúčastnilo viac ako 50 našich členov a
ich rodinných príslušníkov.
Správu o hospodárení BC Rudňany prečítala
hospodárka cechu Ing. Janka Gazdurová.
Pripomenula v nej to, že okrem členského
poplatku a 2-percentného odvodu z daní
fyzických a právnických osôb, tvorí hlavnú
príspevkovú položku príspevok Obce Rudňany.
Hospodárenie BC zhodnotil v správe revíznej
komisie predseda revíznej komisie Ing. Milan
Janíček.
Valné zhromaždenie potom zatlieskalo a
zablahoželalo jubilantom v tomto roku, teda tým,
ktorí dovŕšili 50, 60, 70, 75, 80, 85 a 90 rokov.
Spolu ich bolo 18. Predseda baníckeho cechu Ing.
Cyril Kacvinský a člen výkonného výboru Emil
Holečko im odovzdali tričká a pamätné listy.
Po diskusii a správe návrhovej a volebnej
komisie bola oﬁciálna časť valného zhromaždenia
ukončená baníckou hymnou „Banícky stav“.
Potom bol prítomným účastníkom podaný
tradičný guláš.
V závere tohto príspevku chcem pripomenúť,
že dňa 23.11.2019 sa uskutoční už 17. šachtág,
ktorému bude predchádzať svätá omša v
miestnom kostole.

Samotné valné zhromaždenie sa uskutočnilo
na miestnom futbalovom štadióne. V úvode
valného zhromaždenia zaspievala spevácka
skupina Rudnianka hymnickú pieseň „Zdar Boh
hore“. Tajomník BC Rudňany Ing. Michal
Kapusta privítal prítomných hostí a členov BC.
Valného zhromaždenia sa zúčastnili ako hostia
zástupcovia štyroch spolkov a cechov: Baníckeho
cechu Slovinky, Baníckeho spolku Spiš zo
Spišskej Novej Vsi, Gemerského baníckeho
spolku „Bratstvo“ z Rožňavy a Košického
baníckeho a hutníckeho cechu. Potom
nasledovala minúta ticha za zomrelých členov od
20. valného zhromaždenia.
Horizont 7 / 2019

Ing. Michal Kapusta
tajomník BC Rudňany
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Naši seniori
SZZP č. 6 Rudňany chce touto cestou poďakovať pani Jolane Gazdurovej za príjemnú dovolenku,
na ktorú chodia naši členovia, ale aj nečlenovia už sedem rokov . Patrí jej veľké ďakujem za to, že všetko
vybavuje za nás, počnúc cestou, ubytovania, stravy a všetkého, čo k tomu patrí. Veľkou oporou jej je aj
pani Agneska Duľová. Medzi prvými začal chodiť pán Vladimír Bujňák s partnerkou a z dobrej
propagácie zážitku pritiahol čoraz viac ľudí. Tohto roku sa zúčastnilo rekondičného pobytu v
Topoľníkoch 66 Rudňančanov. Veríme, že každým rokom nás pribudne ešte viac. Ďakujeme !
Anna Offeritzová

Z našich škôl
Materská škola
Začiatok šk. roka 2019/2020 v MŠ Rudňany
č.89
Vstávaj škôlkar hore, na škôlku klopajú,
ak neskoro prídeš, hrať sa ti nedajú...
Ani sme sa nenazdali a prázdniny ohlásili
koniec oddychu, dovoleniek, hier. Otvorili sa
brány škôl a zvonček ohlásil nástup školákov, ale i
predškolákov k plneniu školských povinností.
Škôlka nie je len na vzdelávanie, učebné plány,
dobrá škôlka je tá, kde fungujú dobré vzťahy a
uvedomenie si povinnosti voči deťom a okoliu
MŠ.
V školskom roku 2018/2019 brány našej
materskej školy opustilo 14 predškolákov. V
novom školskom roku 2019/2020 sme v
6

Materskej škole Rudňany č.89 zaradili na
predprimárne vzdelávanie 50 detí, z toho 20 detí
rok pred plnením školskej dochádzky, vrátane 3
detí s odloženým plnením školskej dochádzky.
Deti vo veku 2,5 – 6 rokov sú zaradené v troch
triedach podľa veku a spôsobilostí detí. Výchovu
a vzdelávanie zabezpečujú kvaliﬁkované
pedagogické zamestnankyne v počte 6, vrátane
riaditeľky školy. Zmena nastala v dočasnom
zastupovaní p. uč. A. Novorovskej, pani učiteľkou
B. Cvengrošovou. V materskej škole pracujú dve
prevádzkové zamestnankyne a kurič vo
vykurovacom období. Aj tu nastala zmena v
dočasnom zastupovaní p. kuchárky E.
Ogurčákovej, ktorú zastupuje p. L. Ošustová.
Školský rok začal poldennou prevádzkou dňa
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02.09.2019, z dôvodu rekonštrukcie školskej
jedálne pri ZŠ – Rudňany. V priebehu mesiaca
september 2019, po spustení prevádzky v školskej
jedálni, budeme pokračovať v riadnej celodennej
prevádzke. Materská škola poskytuje aj možnosť
poldennej prevádzky v adaptačnom procese.
V novom školskom roku želám veľa tvorivých síl
zamestnancom školy a v nemalej miere veľa
trpezlivosti rodičom pri našom spoločnom poslaní
– výchove a vzdelávaní detí.
Rekonštrukcia MŠ – Nové šaty MŠ
Tak ako príroda mení svoje šaty podľa
ročných období, aj naša MŠ – Rudňany č.89
zmenila svoj šat. Budova MŠ postavená v roku
1972 si vyžiadala svoju obnovu a rekonštrukciu,
ktorá prebiehala v mesiacoch júl-august 2019. V
tomto čase sa v MŠ realizovala výmena celkovej
elektrickej inštalácie, znižovanie stropov, maľba
všetkých priestorov, maľba strešnej konštrukcie
terasy, oplotenia, výmena rigolu pred MŠ a
samozrejme veľké upratovanie po týchto
realizačných prácach, aby mohli naše deti k
započatiu nového školského roka nastúpiť do
vynovených a hygienicky čistých priestorov MŠ.
Musím však smutne konštatovať, že i po
mojom niekoľkonásobnom požiadaní o pomoc
rodičov pri upratovaní, ich účasť bola veľmi
nízka. Veľká vďaka patrí zriaďovateľovi MŠ –
OÚ Rudňany, starostovi obce, aktívnym rodičom,
ktorí sa zúčastnili upratovacích prác a títo svoju
pomoc MŠ brali ako samozrejmosť a v prospech
svojich detí: p. Duľová K.; p. Janošíková; p.
Bodzionyová; p. Čopjanová; p. Szentkeresztyová;
p. Farkalinová; p. Vaňková; p. Bujňáková; p.
Bdžochová; p. Cvengrošová B.; p. Paskočiumas;
p. Horváth S.. Poďakovanie tiež patrí
pedagogickým zamestnancom a p. upratovačke
MŠ, ktorí vykonali veľký kus práce pri
upratovacích prácach po tejto veľkej
rekonštrukcii priestorov MŠ – Ry č. 89.
Riaditeľka MŠ Ry č.89
Zlatica Nováková
Nový školský rok v MŠ 5RP II Rudňany
Aj my sme otvorili brány našej školy 2. septembra
2019. Na predprimárne vzdelávanie sme
prednostne prijali 35 detí, ktoré dovŕšili piaty rok
veku a 1 dieťa s odloženým začiatkom školskej
dochádzky.Prijali sme všetky deti v predškolskom
veku, ktorých rodičia priniesli lekárom potvrdenú
prihlášku. Kapacita našej MŠ je stanovená
hygienou na 37 detí., a preto sme mohli prijať iba 1
mladšie dieťa. Nevyhoveli sme rodičom 10 detí

vo veku štyri až päť rokov. Cez prázdniny bola v
budove MŠ vykonaná oprava a výmena
elektroinštalácie, dorobili sa nové zástrčky,
vymenili a opravili svietidlá. Taktiež bola vo
všetkých miestnostiach MŠ vykonaná hygienická
maľba. Inkluzívna edukácia prebieha v našej MŠ
v 3 triedach. Vo 4 triede pracuje s deťmi špeciálny
pedagóg, ktorý dbá na ich celostný rozvoj.
Inklúzia vo vzdelávaní predstavuje vzdelávanie
všetkých detí spolu bez akýchkoľvek
organizačných opatrení, ktoré by oddeľovali deti
na základe rodu, spoločenskej triedy, etnicity,
schopností, zdravotných rozdielov medzi ľuďmi.
Inklúzia je právo dieťaťa, a tak povinnosťou našej
školy je sprostredkovať uplatňovanie tohto práva
bez obmedzení.Našim zámerom je deti čo
najlepšie pripraviť na plynulý prechod na
vzdelávanie v základnej škole a na život v
spoločnosti. Každému dieťaťu treba poskytovať
pomoc a ochranu, a to nielen v najťažších
chvíľach života, lebo od detí závisí budúcnosť
sveta!
Mgr. Valéria Hozzová
riaditeľka MŠ 5RP II
Základná škola
Druhý september je symbolom začiatku
nového školského roka. Ten slávnostne otvorila aj
ZŠ Rudňany. Na nádvorí školy zaznela už tradične
hymna a báseň. Žiakom, rodičom, pedagogickým
i nepedagogickým zamestnancom sa prihovoril
starosta obce p. Rastislav Neuvirth a pán riaditeľ
ZŠ Mgr. Peter Fischer. Ten vo svojom prejave
privítal všetkých žiakov školy, zvlášť žiakov
nultých a prvých ročníkov, ktorí do školských
lavíc zasadli po prvýkrát. V príhovore oslovil aj
žiakov deviatych ročníkov, poprial im veľa síl pri
Testovaní 9 a prijímacích skúškach a hlavne
správne rozhodovanie pri výbere stredných škôl.
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Medzi pedagógmi privítal nových kolegov – Mgr.
Dávida Farkašovského, Mgr. Tatiana Bdžochovú,
Mgr. Dominiku Sirkovú a Bc. Vladimíru
Pavľákovú. Rodičov oslovil vetou: „ Vštepujte
vašim deťom túžbu po vedomostiach, úctu k
učiteľom a všetkým pracovníkom školy.“

V školskom roku 2019/2020 bude základnú školu
navštevovať 748 žiakov, z toho sa vyučovania v
hlavnej budove školy bude zúčastňovať 359
žiakov, na elokovanom pracovisku 389 žiakov.
Počet žiakov prvého stupňa je 463, na druhom
stupni je 285 žiakov. V škole bude pracovať v
tomto školskom roku 56 pedagogických a 15
nepedagogických zamestnancov.
T.Hozzová

Spojená škola
A už je to tu zas ! Slnko, voda, dovolenky - to je
už za nami a pred nami je celý nový školský rok
2019/2020. Naplno sme si to uvedomili, až keď
sme sa všetci zišli na školskom dvore, kde sme
privítali našich žiakov, predovšetkým prváčikov,
ktorých je však z roka na rok menej . Pani
riaditeľka v príhovore popriala žiakom aj
učiteľom veľa chuti a elánu do práce a vyjadrila
vieru v lepšiu spoluprácu s rodičmi žiakov a v
zlepšenie dochádzky žiakov do školy. V tomto
školskom roku bude našu školu navštevovať 157
žiakov, z toho v 1.-4.r. – 55 žiakov, v 5.-9.r.- 102
žiakov a do odborného učilišťa nastúpilo 33
žiakov v dvoch študijných odboroch –
spracúvanie dreva-stolárska výroba a výroba
konfekcie - šitie bielizne a ručné techniky.
Výchovno- vzdelávací proces zabezpečuje 34
pedagogických pracovníkov a okrem toho máme
aj 8 nepedagogických pracovníkov. Svoj talent a
šikovnosť môžu žiaci aj tento rok uplatniť v
záujmových krúžkoch , ktorých bude pracovať
18, z toho 16 v ŠZŠ a 2 pri OU. V tomto školskom
roku sa všetky deti budú učiť v jednej budove a po
rokoch opäť nastupujeme na smenové
vyučovanie v ročníkoch 1.-4. Veríme, že šk. rok
2019/2020 bude pre nás, ale aj pre našich žiakov
úspešný.
M.Malecová

,

Podakovanie za 10 rokov obetavej služby
V mesiaci júl ukončila svoju službu vo farnosti Rudňany pani kostolníčka Amália Višňovská.
Plných desať rokov zasvätila tejto náročnej práci. Bolo pre ňu už absolútnou samozrejmosťou
odomknúť, zamknúť, zapáliť a zhasiť sviečky, zapnúť a vypnúť
zvony. Vždy všetko svedomito pripravila na dôstojne slávenie každej
sviatosti. Jej odovzdanosť pre službu kostolníčky sme mohli vidieť za
každého počasia. Zjari vyhrabávala suchú trávu, v lete zametala
schody a okolie kostola po každom kosení. Na jeseň bojovala s
padajúcim lístím a v zime utekala odpratávať sneh už za svitania. Ani
pranie a žehlenie kostolných plachiet jej nebolo cudzie.Nikdy
neodmietla pomoc, keď ju niekto o ňu požiadal. Do našich sŕdc sa
vryla svojou vytrvalosťou, pracovitosťou a úsmevom. Hoci častokrát
jej sily slabli kvôli chorobe, nikdy sa tomu nepoddala a s ešte väčšou
odovzdanosťou vykračovala na strety ďalšej službe vo farnosti.
Za obetavú prácu sa jej chceme v mene všetkých rudnianskych
veriacich poďakovať a popriať jej do ďalších rokov života pevné
zdravie, mnoho radosti, trpezlivosti a optimizmu.
Vďační Rudňančania
8
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Dobrovolný hasičský zbor Rudnany
Hasičský šport v Rudňanoch
Rudňanci oprášili hasičské náčinie a takmer po
tridsiatich rokoch sa začali venovať hasičskému
športu. Dobrovoľný hasičský zbor Rudňany
tvoria ženské aj mužské družstvo pod vedením
veliteľa pána Karola Novotného, Jána Astaloša a
Františka Tkáča. Dobrovoľní hasiči sa tomuto
športu začali aktívne venovať v júni. Nakoľko
začiatky boli pre športovcov ťažké, pretože
trénovali iba so starým hasičským náčiním,

doposiaľ sa zúčastnili na súťažiach Spišskej
hasičskej ligy.

Taktiež súťažili v nočnej súťaži o putovný pohár
starostu obce Teplička, kde obsadili muži krásne
druhé miesto. Pravidelné tréningy, chuť a radosť z
tohto športu vedie mladých aj starších
dobrovoľných hasičov k zlepšovaniu sa a k
zapísaniu ďalších nových úspechov aj v
nasledujúcom roku.
Juliana Melušová
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Rozhovor ... Rozhovor ...
Dnes sme si na rozhovor odskočili k príjemnej
a aktívnej dôchodkyni p. Erike Cvengrošovej.
Aké povolanie ste vykonávali pred dôchodkom?
Som vyučená dámska krajčírka. Tomu sa
venujem aj na dôchodku.
Kedy ste sa začali venovať šitiu technikou
patschwork?
Ešte keď som robila, ochorela som a na
maródke som sa nudila, tak som začala z takých
malých kociek zošívať jednotlivé kusy látky, ale
to som nerobila, ako by som mala. Potom som
zistila, že v Spišskej Novej Vsi robia
paschworkový kurz a tak keď som nastúpila do
roboty, prihlásila som sa do neho a chodila som
tam 3 roky 1krát mesačne. Hlavne techniku sa
naučiť.

Robíte to podľa vlastnej predstavy, či zháňate
nejaké námety?
Hľadám na internete, čo ma osloví, potom
dotváram, vymýšľam. Nikdy nerobím dve veci
rovnaké, každá je iná.
Aký materiál používate pri vašej práci s
paschworkom ?
Ja si látky kupujem sama a pracujem s
bavlnou. Ja používam čisto bavlnu, tá je najlepšia,
aj sa dobre perie.

10

Ako začínate prácu s patschworkom? Koľko
vám trvá práca na podbradníku, alebo na
vankúšiku?
Strihy si robím sama, podľa nákresu
vystrihnem látky, skladám a zošívam. Podbradník
sa šije ľahšie, ten zvládnem aj za hodinku, ale pri
vankúšikoch je to individuálne, záleží od
zložitosti vzoru, treba ho poskladať, pozošívať.
Vraveli ste, že existuje pravý a falošný
patschwork. Aký je v tom rozdiel?
Falošný patschwork , to sú už také vzorované
látky, z ktorých sa ušijú výrobky, ale pravý
patschwork pracne zošívate jednotlivé kúsky
látok a vytvárate rôzne vzory.

Čo všetko touto technikou šijete ?
Tých výrobkov je veľa –tašky, kabelky,
ruksaky, obaly na knihy, vankúšiky, obrusy na
stoly, zásterky, deky a aj výrobky pre deti – deky
do postielok, perinky, deky na prebaľovanie,
podbradníky, ale aj bábiky, sovičky, zajačiky,
anjelikov a čertíkov. Šijem aj bábiky na sáčiky,
ktoré majú zospodu gumku a tam sa ukladajú
sáčiky. Niekedy som dávala aj značky na výrobky,
teraz už nedávam..

Môžeme vaše výrobky niekde vidieť , prípadne
vás kontaktovať?
Mám stránku na facebooku , kde keď zadáte
moje meno- Erika Cvengrošová, nájdete fotky
mojich výrobkov. Robím veci na objednávku,
ľudia si vyberú aký chcú výrobok, akej farby a
ostatné nechajú na mňa.
Ďakujeme Vám za príjemný rozhovor.
A ja ďakujem p. Alenke Sertlovej, ktorá mi ho
pomohla zrealizovať a aktívne sa ho zúčastnila.
M.Malecová
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Zo športu
Výsledkový servis mužstiev OŠK:
U15
17.08.2019
OŠK Rudňany – OŠK Teplička 5:3
Góly - Neuvirth M., Neuvirth N., Mód, Borák,
vlastný
21.08.2019
OTJ Jamník – OŠK Rudňany 1:7
Góly – 4x Mód, Borák, Schmidt, Dobranský F.
24.08.2019
OŠK Rudňany – OŠK Slovinky 4:0
Góly – 2x Fabiny B., Dobranský F., Mikuš
29.08.2019
TJ Družstevník Odorín - OŠK Rudňany 1:5
Góly – 2x Neuvirth N., 2x Mód, Mikuš
31.08.2019
OŠK Rudňany - TJ Štart Hrabušice 7:0
Góly – 3x Mód, 2x Fabiny B., Fabiny M., Borák
07.09.2019
FK SNV B – OŠK Rudňany 3:2
Góly – Fabiny M., Fabiny B.
U19
24.08.2019
TJ Štart Hrabušice – OŠK Rudňany 0:5
Góly – 2x Dudjak, Vincenty, Mrovčák, Temňuk
29.08.2019
OŠK Rudňany – TJ Sokol Chrasť nad Hornádom
5:2
Góly – 2x Dudjak, Macej, Pavlík, Temňuk
07.09.2019
OŠK Rudňany – TJ Baník Poráč 2:4
Góly – Mrovčák, Vincenty
B-mužstvo
04.08.2019
OŠK Rudňany – OŠK Hnilčík 1:2
Góly – Stanislav E.
11.08.2019
FK 56 Iliašovce – OŠK Rudňany 0:4
Góly – Stanislav E., Hozza, Steiner Patrik, Tauber
Ľ.
18.08.2019
OŠK Rudňany – OŠK Slovinky 2:0
Góly – Steiner Patrik, Stanislav Erik
25.08.2019
TJ Slov. Raj Spišské Tomášovce - OŠK Rudňany
1:3
Góly – 2x Stanislav Erik, Kern

29.08.2019
OŠK Rudňany – TJ Baník Poráč 3:4
Góly – 2x Stanislav Erik, Steiner Patrik
01.09.2019
OFK Matejovce n/ Hornádom - OŠK Rudňany 2:4
Góly – 3x Stanislav Erik, Hozza
08.09.2019
OŠK Rudňany – OKŠ Spišský Hrušov 2:1
Góly – Steiner Patrik, Stanislav Erik
A-mužstvo
28.7.2019
FK Kechnec – OŠK Rudňany 1:1
Góly – Bdžoch
31.07.2019
OŠK Rudňany – MFK Sobrance 5:1
Góly – 2x Lipták, Sirko, Gurčík, Stanislav E.

04.08.2019
MFK Veľké Kapušany - OŠK Rudňany 1:3
Góly – Lipták, Bdžoch, Košík
10.08.2019
OŠK Rudňany – AFK Topoľany 5:1
Góly – 2x Slejzák, 2x Rychnavský, Lipták
18.08.2019
FK TATRA Sokoľany – OŠK Rudňany 3:3
Góly – 3x Bdžoch
25.08.2019
MFK Ťahanovce – OŠK Rudňany 2:4
Góly – 2x Lipták, Bdžoch, Regec
31.08.2019
OŠK Rudňany – FK Geča 73 3:1
Góly – 2x Lipták, Rychnavský
08.09.2019
ŠK Strážske – OŠK Rudňany 0:2
Góly – Lipták, Slejzák
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Kam za kultúrou?
- Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej
Vsi, kultúrne zariadenie KSK a Obec Spišský
Hrušov Vás pozývajú na putovnú výstavu
výtvarných diel s názvom Spišská paleta. Vernisáž
výstavy sa uskutoční dňa 24. septembra 2019 o
16.30 hod. v priestoroch kaštieľa Spišský Hrušov.
- 25. 9. 2019 o 14:00 sa na Námestí M.
Pajdušáka uskutoční 14. ročník bežeckého
podujatia Beh ulicami obce Smižany.
- 25. 9. 2019 o 19:00 Dom kultúry Mier uvedie
divadelnú hru s Kamilou Magálovou, Mary
Bartalos, Jozefom Vajdom, Jurajom Bačom a
ďalšími - Predstavím ťa oteckovi.
- 27. 9. 2019 o 18:00 sa v Evanjelickom
kostole a. v. v Spišskej Novej Vsi uskutoční 49.
medzinárodný organový festival Ivana Sokola.
- 27. 9. 2019 si pripomenieme Svetový deň
cestovného ruchu, ktorý bude spojený s
množstvom kultúrnych podujatí nielen v Spišskej
Novej Vsi. Tu sa okrem iného uskutoční výstup
na kostolnú vežu a večerná prehliadka mesta a
múzeí.
- 27. 9. - 28. 9. 2019 sa v priestoroch
Uzlového klubu železničiarov v Spišskej Novej
Vsi uskutoční výstava ovocia a zeleniny pod
záštitou Slovenského zväzu záhradkárov.
- 27. 9. - 29. 9. 2019 OC Madaras oslávi 10
rokov založenia, pripravené je množstvo
sprievodných akcií.
- 28. 9. 2019 o 11:30 sa pred Redutou v
Spišskej Novej Vsi majú možnosť priaznivci
motoriek a motorkárov zúčastniť
Zatvárania
motosezóny 2019.
- 4.- 5. 10. 2019 sa v Koncertnej sále Reduty v
Spišskej Novej Vsi uskutoční 4. ročník
celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
speváckych zborov VIVA IL CANTO 2019
- 8. 10. 2019 sa v Rímsko-katolíckom kostole
Povýšenia sv. kríža v Smižanoch o 19:00
uskutoční XXIV. ročník medzinárodného
hudobného festivalu Musicanobilis.
- 13. 10. 2019 o 16:00 Dom kultúry Mier
uvedie jesenné turné dvojice Paci Pac a kamaráti
určené pre detského diváka.
T. Hozzová

Spoločenská rubrika
Narodenie a úmrtie obyvateľov v júli 2019
10/8

Narodenie
muži

Úmrtie

7/6

z toho

1/0

muži

0/0

ženy

1/0

z toho
ženy

3/2

Stav obyvateľstva k 12.9.2019
spolu

z toho

4658/2791 ženy 2320/1414 muži 2338/1377
Spomienka
„Už roky spíš večným spánkom, tmavý hrob Ti je
domovom. Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, ktoré pre nás pracovali. Zhasli oči,
stíchol hlas, vďaka Ti otec za všetkých nás.“
Dňa 6. 9. uplynulo 20 rokov od kedy nás navždy
opustil náš otec a starý otec Jozef KALAFUT.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku
spolu s nami.
Dcéry Danka, Norika a Božka s rodinami.

Spomienka
„More lásky si so sebou vzala, hory bolesti
zanechala, prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.“
Dňa 2.9.2019 uplynulo 15 rokov od
chvíle, čo nás navždy opustila naša
milovaná mamka, babka a príbuzná
Katarína Čekeľová. Tí, ktorí ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku
a modlitbu.
S láskou a úctou spomínajú deti Bernadeta a Ján s
rodinami.

Spomienka
„Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako
smutno je bez Teba. Keby sa dal vrátiť čas,
pohladiť, počuť Tvoj hlas, stretnúť sa s Tebou zas.“
Dňa 16. 9.2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a brat Michal Kucaj.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a
nezabudli, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
synovia Michal, Ján, Štefan s
rodinami, dcéra Helena, sestra
Gazdurová a celá ostatná rodina.
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