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Vážení spoluobčania,
s blížiacimi sa Vianocami nastáva čas
otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti,
lásky, pokoja a mieru. Čas, keď sa snažíme aspoň na malú chvíľu pristaviť a zaspomínať si na
krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás
si isto spomenú aj na tie posledné sviatky, ako aj
na svojich blízkych, ktorí sú niekde v zahraničí
alebo už nie sú medzi nami.
Teraz sa môžeme opäť zamyslieť nad čarom
a atmosférou vianočných sviatkov. Pritom sa
snažíme nezabudnúť na priateľov a známych,
aby v tomto krásnom čase nebol nikto sám.
Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel
pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa
zdravia, životnej energie, lásky a potešenia
z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Zaželajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši
nech sa udrží aj po celý budúci rok.

V mene celého obecného zastupiteľstva,
v mene všetkých zamestnancov obce, ale aj
osobne Vám želám do nasledujúcich krásnych
vianočných dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Zároveň Vám
všetkým prajem, aby ste do nového roka
vykročili šťastnou nohou a s optimizmom.
Iste nás postretnú pekné, ale i menej radostné
chvíle a okamihy, lebo aj tie patria k životu.
No nezabudnime však na ľudskosť, toleranciu,
vzájomnú pomoc a porozumenie.
Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,
prežite ich v láske, šťastí,
harmónii spoločne.
Nie sú dôležité dary,
ale v novom roku nech sa vám darí.
Zdravie nech slúži k spokojnosti
a dom aby ste mali vždy plný hostí.
Rastislav Neuvirth, starosta obce

Informátor OcÚ
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 6. 12. 2018
Uznesenie č. 1/2018
OcZ berie na vedomie
– 1. výsledky voľby starostu obce a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva
– 2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
Uznesenie č. 2/2018
OcZ konštatuje, že
1. Novozvolený starosta obce Bc. Rastislav Neuvirth zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva sú:
Mgr. Lukáš BODZIONY
Ing. Marek DUĽA
Milan ŠARÍK
Mgr. Marián VYTYKÁČ
Mgr. Slavomír SIRKO
PhDr. Eva KRAJŇÁKOVÁ, PhD.
Martin HOZZA
Helena DUNKOVÁ
Bc. Martina CHOVANCOVÁ
Eduard BERKY
Rudolf HORVÁTH
a zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 5/2018
OcZ schvaľuje termín druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 17. 12. 2018
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■■ 16. ročník Šachttágu
v Rudňanoch

Dňa 24. 11. 2018 Banícky cech Rudňany spolu
s Obecným úradom v Rudňanoch usporiadali
v Spoločenskej sále Obecného úradu v Rudňanoch
16. ročník Šachttágu na počesť sv. Klementa,
patróna baníkov.
Slávnostné oslavy patróna baníkov svätého
Klementa sa začali slávnostným aktom pri soche
svätého Klementa pri miestnom kostole, kde sa
prítomným členom a hosťom prihovoril modlitbou k svätému Klementovi Ing. Michal Kapusta,
tajomník Baníckeho cechu Rudňany. Zástupcovia
baníckeho cechu potom položili k soche svätého
Klementa veniec a zapálili kahance. Oslavy potom

pokračovali v miestnom kostole, kde sa uskutočnila slávnostná svätá omša na počesť svätého
Klementa, patróna baníkov a Obce Rudňany.
Slávnostnú svätú omšu celebroval miestny farár
Mgr. Matúš Perignát.

Po svätej omši sa účastníci Šachttágu premiestnili pred obecný úrad, kde bol uskutočnený
tradičný ohňostroj.
Potom nasledovali samotné oslavy už 16.
ročníkom tradičného Šachttágu. Po úvodnom
príhovore Antona Šaríka, člena výkonného

výboru BC začal program Šachtágu. Scenár bol
Ing. Ondrejom Kozákom spracovaný tak, že okrem
vážnych slov v ňom nechýbal humor a zábava. Na
Šachttágu zazneli tiež tradičné banícke piesne
v podaní mužskej speváckej skupiny Baníckeho
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cechu Rudňany, ale tiež piesne v podaní ženskej
speváckej skupiny „Rudnianka“.
Tohtoročného Šachtágu sa zúčastnili hostia
z Baníckeho cechu Slovinky, Baníckeho spolku
Spiš, Gemerského baníckeho spolku „Bratstvo“
a Košického baníckeho a hutníckeho cechu.
Už tradičnými hosťami boli členovia delegácie
z družobného mesta Bukowno z Poľska a poslanci
miestneho obecného zastupiteľstva.
Na tohtoročnej oslave baníkov boli za členov
Baníckeho cechu Rudňany prijatí 3 noví členovia,
ktorí museli pred vykonaním samotného skoku
cez kožený flek „podvoliť“ požiadavkám slávneho prezídia Ing. Cyrila Kacvinského a nadlišiaka
Ing. Michala Kapustu. Zhodou okolností bol
prijatý za člena Baníckeho cechu Rudňany aj
novozvolený starosta obce Bc. Rastislav Neuvirth.
Na záver 16. ročníka šachttágu zaznela banícka hymna, po ktorej nasledovala slávnostná večera
a spoločenské posedenie pri hudbe.
Ing. Michal Kapusta
tajomník Baníckeho cechu Rudňany

■■ Vyhodnotenie
literárnej súťaže
Horizontu Rudniansky
literát

Vždy, keď sme v Horizonte vyhlásili nejakú
súťaž, veľmi sme sa tešili na všetkých a na všetko,
čo k nám v súvislosti s ňou došlo, lebo to bolo zaujímavé a jedinečné. Nebolo tomu inak ani teraz.
Téma literárnej súťaže bola „ Dobré a zlé stránky
internetu“ a nás nesmierne teší, že sa tejto téme
venovala naša mládež, pre ktorú je veľmi aktuálna, ale i tí starší, ktorí majú v tom jasno. Všetky
príspevky boli veľmi hodnotné a naša redakčná
rada rozhodla takto:
Kategória do 15 rokov
Poézia 1. miesto: Timur Duboš 7. A
2. miesto: Vlasta Horváthová 9.A
3. miesto: Adolfína Horváthová 9.A
Próza 1. miesto: Dalibor Vadel 7.A
2. miesto : Adrián Meluš 7.A
3. miesto: Ján Šaršan 7.A
Kategória nad 18 rokov
Poézia 1. miesto: Alena Sertlová
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Próza : 1. miesto: Petra Hrobáková
Všetkým srdečne blahoželáme, prajeme veľa
tvorivých síl a veľmi veľa všetkého dobrého v novom roku. Uverejňujeme víťazné práce a prajeme
príjemné zážitky pri ich čítaní.
Mgr. Katarína Kandráčová

Internet a čet
Máš pomalý internet,
preto ti nefunguje čet.
Vôbec nevnímaš svet
a už ťa štve aj kvet.
Načo ti je ten počítač,
s kamarátmi inak rozprávať sa ráč.
Otvor oči a choď von!
A neber si ten telefón!
Dúfam, že nie si nočný hráč,
už nechcem počuť ten tvoj plač.
O polnoci už nehrávaj,
radšej nám cez deň vonku zamávaj!
Stavaj od toho stola,
internet len pri hľadaní informácií nech ťa
volá.
Zabavím ti počítač,
aby z teba nevyrástol iba flákač.
Timur Duboš, 7. A

Výhody a nevýhody internetu
Ahoj, volám sa Dalibor a ako jeden z mnohých, tiež často používam internet. Je to dobrý
pomocník pri všeličom, ale ma aj svoje nevýhody.
S internetom sa dá prospešne pracovať, ale
dá sa na ňom ľahko získať aj vírus. Je na ňom veľa
nevhodných stránok pre deti. Dokonca si niekto
môže spraviť účet pod vaším menom. Taktiež
vzniká závislosť na hrách. Niektorí ľudia nevedia
bez internetu fungovať. Sedia za počítačom celé
hodiny, ničia si chrbticu, hrbia sa. Takíto ľudia
by mali obmedziť čas strávený na internete. Mali
by ísť von a prejsť sa. Najlepšie by bolo, keby im
niekto kúpil domáce zvieratko, že by ich odlákalo
od počítača a našli by možno nový zmysel života.
Nezabúdajme, že internet ma aj svoje svetlé strán-
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ky. Napríklad - rýchlejšiu komunikáciu, keď niekto
niečo nevie, môže si to vyhľadať na internete, a cez
internet sa dá aj nakupovať.
Internet je dobrá vec, ale treba vedieť, ako
sa na ňom správať a aký dlhý čas na ňom stráviť.
Dalibor Vadel 7.A

Farebný svet
V jednom kúte, celkom sami,
ležia farby s pastelkami.
Prežívajú svoje muky,
nikto nevzal ich do ruky,
už po dlhý čas.
Všetkým zrejme sa to páči
sedieť len pri počítači
Doma v práci, deň aj noc
príde niekto na pomoc?
Kým sa hrali, nezbadali,
čo sa v meste udialo.
Stratili sa všetky farby,
iba sivo zostalo.
Osiveli rybky v jarku,
aj lavičky v mestskom parku,
sivé boli ulice,
výkladných skríň tisíce…
parky, kde sa deti hrali
inú farbu nepoznali.
Mestské lampy lenivo,
svietili len na sivo.

Jednoducho hrozná vec
udiala sa nakoniec,
keď aj slnko, veru tak,
zastrel veľký sivý mrak.
A až vtedy, ako zdá sa
odišli od počítača
a s úžasom hľadeli,
kde sa farby podeli?
Nebolo to spravodlivé,
že je vonku všetko sivé.
Odmietli, čo videli,
takýto svet nechceli.
Zhasli svoje počítače,
farby naspäť chceli zase.
Došlo im to po chvíli,
k farbičkám sa vrátili.
Ležali tam v tmavom kúte,
takmer navždy zabudnuté
no skúsenosť nemilá,
pamäť ľuďom vrátila.

Opäť mali rybky, pstruhy,
svoje farby, farby dúhy
aj ulice ožili,
farby parky skrášlili
a nakoniec srdečne
privítali na oblohe žlté slnko – konečne.
Odvtedy už moji milí
farby sa im nestratili,
veď nič krajšie v svete niet
než farebný ľudský svet.
Alena Sertlová

Dobré a zlé stránky internetu
Internet – to čarovné slovíčko by sa dalo preložiť ako encyklopédia všetkého. V dnešnej dobe
sa stal neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných životov. Jeho príchod so sebou priniesol aj
určitú dávku mágie. Kto by si bol kedysi pomyslel,
že recepty našich starých materí si budeme môcť
vyhľadať jedným kliknutím bez listovania v starých zaprášených knihách? O to lepšie, že všetky
ingrediencie nám predstaví na obrázkoch v „HD
kvalite“ a aby sme sa náhodou nepomýlili, ešte
nám ich stará mama dokonca aj ukážkovo pripraví na videu. Doslova luxus. Ďalšia vec je, že
si s touto čarovnou encyklopédiou nakúpime bez
vystrčenia nosu z domu. Veď načo sa trepať po
obchodoch, keď si šibnutím prútika vykúzlime
rôzne veci v imaginárnom košíku, za ktoré však
treba zaplatiť reálnymi peniazmi. Na to je ešte
mágia internetu prikrátka. A čo tak vedomie, že
na zisťovanie príchodov a odchodov autobusov
nebude potrebné prepisovať si cestovný poriadok
na papierik? Veď internet šetrí lesy. Prehrať si celý
koncert obľúbeného speváka u seba v izbe? Aj to je
možné. To ale ešte nie je všetko! Skutočná mágia
prichádza v okamihu, keď si uvedomíme, že na
to aby sme sa dozvedeli najnovšie informácie
o našich susedoch už nepotrebujeme poháre na
stenách, stačí nám sociálna sieť. Napočudovanie
sa ľudia vôbec nezdráhajú nám o týchto informáciách dať vedieť. Je to ako špehovanie bez toho,
aby sme sa báli že spadneme z balkóna. Ľudia
postupom času zistili, ako túto vymoženosť menom internet využívať vo svoj prospech. Je ako
krajina neobmedzených možností, v ktorej má
každý z nás prechodný, niekto dokonca už trvalý
pobyt. Občania internetu sa dokážu spájať s ľuďmi
na opačnej strane zemegule tak jednoducho, ako
keď ráno idú vyniesť smeti. V tomto svete platí
úplná informovanosť, takže nikomu nič neujde.
Iba ak autobus v tom našom reálnom, pretože na
rozdiel od internetového, tu čas nestojí, ale stále
plynie. Ale to vôbec nevadí, veď o chvíľu pôjde ďalší. Ďalej tu platí nepísané pravidlo – čím trvalejší
pobyt tam, tým prechodnejší pobyt tu a naopak.
Možnosť nakuknúť do životov slávnych celebrít
je predsa zaujímavejšia, ako sa každý deň dívať
cez okno na Boženu ako ide do obchodu. Prestíž
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internetového sveta je na takom vysokom leveli,
že ten náš reálny je odsúvaný na druhú koľaj. Nie
je to škoda? Na sociálnych sieťach sa socializujeme natoľko, že skutočná spoločnosť ľudí nám už
nič nehovorí. Je toho síce veľa, čo nám internet
môže dať, no na skutočné emócie a teplo dlaní
nemá a nikdy mať nebude. Keď vieme, ako na to,
to nespočetné množstvo možností, ktoré nám
internetový svet ponúka nám dokážu neopísateľne uľahčiť náš bežný život. Veď koniec koncov,
na to bol aj vytvorený. Poskytovať informácie,
nie ukrajovať z času. Podávať možnosti, nie nás
zaťažovať. Poskytnúť únik, nie trvalý pobyt. Byť
druhým svetom, nie tým prvým.
Petra Hrobáková

■■ Boh daj šťastia tejto
zemi

Pod týmto názvom sa 12. 12 2018 uskutočnilo
slávnostné posedenie jubilujúcich občanov našej
obce pri vianočnom stromčeku. Pozvaných privítal
starosta obce p. Rastislav Neuvirth slovami vďaky
a povzbudenia. Deti z materských škôlok pripravili
milý program a ako inak – vystúpila i Rudňanka
a so svojimi pesničkami a humornými scénkami
prišiel toto podujatie spestriť i Jamničan z Jamníka. Všetkým našim jubilantom želáme hlavne
pevné zdravie, Božie požehnanie a veľa elánu do
ďalších rokov.
Mgr. Katarína Kandráčová

6

Horizont 10 / 2018

Horizont 10 / 2018

7

■■ Mikuláš v obci
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■■ Z redakčnej pošty
Deň hudby

Hudba je súčasťou nášho každodenného života. Denne si spievame, tancujeme, počúvame
ju alebo si len tak pohmkávame.

22.november bol Dňom Svätej Cecílie, patrónky hudby, hudobníkov a spevákov. Na ZŠ v Rudňanoch žiaci 0.B, 1.E a 3.D „oslávili“ tento deň
spevom, tancom, hrou na hudobných nástrojoch
a výrobou hudobného plagátu. Deti sa v tento deň
v škole zabavili, pretože na každom predmete si
k danej téme zaspievali alebo zatancovali. Najväčším zážitkom bola pre nich vlastná kapela a hra na
Orffových hudobných nástrojoch.

6. 11. 2018 v popoludňajších hodinách. Počasie
nám prialo a nálada bola výborná. Na záver pretekov, bol každý zúčastnený odmenený sladkou
odmenou.
1. stupeň:
chlapci
1.miesto Nikolas Farkalin 3.A
2.miesto Šimon Horváth 2.F
3. Milan Horváth 3.D

Posolstvom toho dňa je, aby sme si v každej,
i ťažkej chvíli, spríjemňovali dni hudbou a robili
tým náš život krajším.
Mgr. Ľubica Sirková, Mgr. Ľudmila Kučmová,
Mgr. Anna Kaprálová

Svetový deň behu

Aj naši žiaci mali možnosť pridať sa k bežcom celého sveta. Každý, kto mal chuť, sa mohol
zúčastniť bežeckých pretekov, ktoré sa konali
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dievčatá
1.miesto Anežka Červeňáková 4.C
2.miesto Petra Horváthová 2.F
3.miesto Lívia Červeňáková 2.D
2. stupeň:
1.miesto Ester Horváthová 8.A
2.miesto Soňa Horváthová 5.E
3.miesto Patrícia Horváthová 5.E
Mgr. Ľubica Sirková, Mgr. Ľudmila Kučmová,
Mgr. Tomáš Karabin

Na čítanie je vždy vhodný čas

Škola produkuje mnoho ľudí, ktorí vedia
čítať, ale nevedia rozlíšiť, čo za prečítanie stojí
a čo nie. (George Trevelyan)
Naša spolupráca s Obecnou knižnicou v Rudňanoch naďalej pokračuje a istým spôsobom
prispieva aj k tomu, že v našich deťoch prebúdza
lásku ku knihám, jej tvorcom, tradíciám nášho
národa a kultúre jazyka už v rannom veku. Dňa
3. 12. 2018 sa deti MŠ č. 89 v Rudňanoch zúčastnili exkurzie v obecnej knižnici.
Privítanie a úvodné slovo patrilo pracovníčke
knižnice p. Márií Almašiovej, ktorá hneď na začiatku oboznámila deti s celkovou organizáciou
knižného systému, ako sú napr. – spôsob zápisu,
forma prepožičiavania kníh, ich triedenie a usporiadanie v policiach a pod. Všímali si umiestnenie
kníh od detskej literatúry, cez encyklopédie,
čítanie pre žiakov ZŠ až po odbornú literatúru
a beletriu pre dospelých.
Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých skutočností, čo všetko predchádza tomu, aby kniha bola
publikovaná, koľko úsilia a práce je za jej zrodom.
Poprezerali si knihy, ktoré ich najviac zaujali,
vypočuli si jednu z Ezopových bájok, Voz a voly,“
Damiánko Badzík sa pokúsil o reprodukciu rozprávky, O repe,“ a predškoláci recitovali básne so
zimnou tematikou.
Z knihy -,MOJA KNIŽKA O VIANOCIACH,“
ktorú sme si z knižnice prepožičali sa poučili o význame a histórii Adventu, čo predchádzalo tomu, že
si tento sviatok ctíme a dodržiavame jeho tradície.
Čítaním na pokračovanie sa postupne z nej
dozvedia či naozaj žil svätý Mikuláš, prečo slávime vianočné sviatky, oboznámia sa s tradíciami

a zvykmi na Ondreja, Luciu, rôznymi pranostikami, ktoré sa tradovali z pokolenia na pokolenie
v slovenských regiónoch. Preto aj my pedagogickí
pracovníci sa snažíme vychovávať a prebúdzať
vnímavú, citlivú dušu v našich deťoch, sprostredkovať im bohatstvo jazykovej kultúry, funkciu
písanej reči, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť
a lásku ku knihám ako hlavnému zdroju vedomosti
a poznania.
Chceme v deťoch prebudiť a vypestovať
prirodzený záujem o čítanie, ktoré im určite prinesie pocit šťastia, čara a pohody za čas strávený
s dobrou knihou.
Záver patril deťom, ktoré sa prednesom básni,
spevom piesne a darčekom Mikuláša srdečne
poďakovali tete knihovníčke za milé prijatie a doprevádzanie knižnicou. Za pekný program boli
odmenení lízankou a písacími potrebami pre MŠ.
Ďakujeme p. M. Almašiovej za krásne chvíle
prežité v knižnici a pevne dúfame v ďalšiu zdarnú
spoluprácu.
Deti a ped. zamestnanci MŠ č. 89 v Rudňanoch
Alžbeta Novorovská

SPOMIENKA

Odišiel si, len stopy Tvojej lásky a spomienky na Tvoje
dobré srdce nám zostali.

Spokojný večný sen Ti prajeme, modlitbu tichú
odriekame a spomíname.
Dňa 3.12.2018 uplynulo bolestných 10 rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný otec, starý otec,
svokor, príbuzný a známy p.
Jozef Ogurčák. Tí, ktorí ste
ho poznali , venujte mu tichú
spomienku a modlitbu.
Spomínajú synovia Jozef,
Dušan, Vladimír a Štefan s rodinami, ostatná
rodina
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■■ Policajné okienko

V období mesiacov november a do 14.decembra 2018 príslušníci Obecnej polície zistili a objasnili
9 priestupkov z toho 2 priestupky proti majetku podľa §-u 50 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov, 3 priestupky na úseku podnikania podľa §-u 24 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov (nedovolený predaj) porušením VZN č. 3/2011, 4 priestupky proti
verejnému poriadku podľa §-u 48, zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (2 porušenia VZN č. 1/2011 o čistote obce, 2 porušenia VZN č. 3/2013 o podmienkach predaja, podávania
a používania alkoholických nápojov na území obce Rudňany). Priestupky boli riešené v blokovom
konaní a napomenutím.
• Dňa 3. 11. 2018 bol odovzdaný do útulku, Šťastný psík, v obci Matejovce nad Hornádom odchytený
v časti Závistlivec, pes hnedej farby, stredného vzrastu, nezistenej rasy.
• Dňa 6. 11. 2018 boli príslušníci ObP privolaní do predajne potravín CBA, kde došlo ku krádeži
tovaru v hodnote 1,50 €. Krádeže sa dopustil maloletý A.P. Vec riešená v kompetencii ObP.
• Dňa 7. 11. 2018 policajti ObP vykonávali dohľad nad verejným poriadkom počas vydávania potravinových balíčkov sociálnej pomoci.
• Dňa 10. 11. 2018 policajti ObP zabezpečovali pokojný priebeh volieb do orgánov samosprávy obce
Rudňany
• V dňoch 18. 11. 2018, až 21. 11. 2018 hliadka ObP vykonávala zvýšený dohľad nad verejným poriadkom v obci, ako aj v okolí Slovenskej pošty počas poberania dávok sociálneho zabezpečenia.
• V priebehu mesiaca november 2018 bola niekoľkokrát poskytnutá asistencia pracovníkom fy.
Krby Spiš počas čistenia komínov v časti Rochus a 5RPII a pracovníkom PSV počas pretlakovania
kanalizácie v časti 5 RP II.
• Dňa 5. 12. 2018 bola vykonaná eskorta s občanom M.Ž. obce Rudňany z psychiatrickej liečebne
v meste Sochazew (PL) na psychiatrické oddelenie NsP Levoča.
Mgr. Štefan Súkeník, náčelník ObP
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