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Milí občania,
dostáva sa k Vám 
prvé číslo Rudlov-
ských noviniek. 
Minimálne raz 
ročne by sme sa 
Vám chceli takouto 
formou prihovoriť  
a oboznámiť Vás  
s informáciami, 

ktoré sa udiali počas posledného kalendár-
neho roka. Chcem sa všetkým poďakovať 
za pomoc a podporu pri rozvoji našej obce. 

Bratia a sestry,
ukončujeme obdobie Filipovky, ktorý je ča-
som očakávania a príprav na sviatky Narode-
nia Ježiša Krista a následne Zjavenia nášho 
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
V udalosti Kristovho príchodu na túto zem 
si máme možnosť uvedomiť, že aj my sme 
raz prišli na túto zem ako On z lásky, aby 
sme boli darom. Najprv pre našich rodi-
čov, potom pre súrodencov, priateľov, ne-

skôr pre svoje manželky či manželov i deti. 
Ľudia tohto sveta sa niekedy predbiehajú 
tým, kto akým darčekom prekvapí a uspo-
kojí svojich najbližších v nádeji, že si takto 
do budúcnosti naklonia priazeň toho dru-
hého a upevnia svoje vzťahy. Zo skúsenosti 
však vieme, že hoc aký veľký dar, nemusí 
vždy uspokojiť a časom zabudneme aj na 
dar, aj na toho, kto nám ho daroval. V oso-
be Ježiša Krista sa nám núka ako dar sám 
náš Pán a Boh, aby nás navždy uspokojil  
a nielen v čase Vianoc. Daruje sa nám celý 
a bezvýhradne, nezištne a v pokore, aby si 
vytvoril s nami vzťah navždy.
Nech tieto sviatky Božej priazne, nás uro-
bia viac citlivejšími jeden pre druhého, 
aby sa nikto z nás necítil sám a opustený. 
Nechcená samota je ťažká pre každého. 
Mnoho ľudí aj mladších vekom sa dnes 
cíti nepotrebnými a bez zmyslu života. 
Ponúknime im príležitosť vyjsť zo seba  
a svojich problémov a otvoriť sa pre dru-

hých, už len zavinšovaním a koledova-
ním v ten Svätý večer Roždestva, ako to 
nádherne a vo svojej jednoduchosti robi-
li naši predkovia, ktorí hoci toho materi-
álne nemali veľa, ale v srdci mali radosť,  
s ktorou sa delili s inými a to vinšami a spe-
vom našich koľadok, ktoré sú plné viery  
a pokory betlehemských pastierov.
Majme otvorené dvere našich sŕdc jeden 
pre druhého, majme sa navzájom radi, aby 
sme cítili, že sú tu ľudia, ktorým na nich zá-
leží. Dajme nabok rôzne predsudky a ich ne-
dostatky, ktoré veľmi dobre poznáme. Veď 
práve v tomto čase sa všetci zbiehajú z celé-
ho sveta či Európy domov, na Slovensko, aby 
boli aspoň na čas spolu so svojimi blízkymi.
Vyprosujem Vám a Vašim blízkym  
z úprimného srdca Boží pokoj, radosť a stálu 
istotu božej blízkosti novonarodeného Bo-
žieho Dieťaťa a požehnanie po celý nadchá-
dzajúci rok 2020.

o. Marek Saraka

Zrealizované práce, ktoré sa nám spoločne  
s poslancami OZ, pracovníkmi obce a verejno-
prospešnými pracovníkmi podarilo urobiť:
- úprava parku v strede obce a parkové úpravy
- úprava okolia za kultúrnym domom
- úprava rigolov okolo obecného úradu
- sanácia skládky
- začiatok rekonštrukcie materskej školy
- úprava toku Slanského potoka (spolupráca  
   s povodím Bodrogu a Hornádu)
- výmena zábradlia na moste (spolupráca  
   so Slovenskou správou ciest)
- maľovanie zvodidiel (ihrisko) 
- rekonštrukcia telekomunikačných stĺpov  
  s prípravou na optickú sieť (Slovak Telecom)
- úprava okolia základnej školy
- obnova Dobrovoľného hasičského zboru
- založenie Obecnej knižnice Rudlov

VITAJTE NA SVETE OPUSTILI NÁS
Andrej Nemčík (75 r.) 

Bartolomej Kroka (47 r.)
Anna Fedorková (94 r.)

Juraj Kroka (66 r.)
Anna Dostalová (86 r.)
Štefan Hardoň (92 r.)

Jasmina Bíla
Štefan Kura

Diana Vitnerová
Bianca Baniková

Šimon Petrík
Jana Čonková

Obzvlášť ďakujem poslancom obecného 
zastupiteľstva za  podporu pri plnení zá-
merov rozvoja našej obce. 
Ďakujem pracovníkom obecného úradu  
a pracovníkom na malých obecných 
službách za vykonanú prácu v tomto roku. 
Ďakujem všetkým organizáciám v obci 
za ich prácu, propagáciu a reprezentáciu 
našej obce. Menovite ďakujem:  
FK Javorina Rudlov, KST Javorina Rudlov, 
DHZ Rudlov, Základná škola Rudlov, 
Materská škola Rudlov, Spolok červeného 
kríža, OZ Doma dobre, Dievčenský 

gréckokatolícky spevácky zbor, Urbariát, 
Pasienková spoločnosť. 
Chcem sa poďakovať duchovnému 
správcovi našej farnosti, otcovi Marekovi 
Sarakovi, za výbornú spoluprácu a aj  
všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom priložili ruku k dielu pri 
zveľaďovaní našej dediny. 
Milí občania, blíži sa čas najkrajších  
a najpokojnejších sviatkov v roku. V mene 
celého obecného úradu Vám prajem 
pokojné, požehnané a láskyplné Vianoce, 
plné radosti, lásky a pokojný nový rok. 
                        Ing. Juraj Vasiľ, starosta obce 



Dňa 18. januára sme si my, Rudlovčania, 
pripomenuli 74 slobodných rokov, ktoré 
nám prinieslo oslobodenie našej dediny, od 
najväčšieho vojnového konfliktu všetkých 
čias, druhej svetovej vojny.
Peklo II. svetovej vojny rozpútal predstaviteľ 
štátnej moci v  Nemecku, ktoré prinieslo 
hrôzu, akú svet dovtedy nezažil. Na 
obrovskú hospodársku krízu, trápenie 
domáceho obyvateľstva a nespokojnosť so 
stavom spoločnosti našiel „jednoduché“ 
riešenie. Vymyslel a ukázal vinníkov tejto 
situácie, zbavil ich majetku, ľudských práv 
a pokúsil sa ich vymazať z mapy sveta. Svoj 
národ presvedčil, že jediný vyvolený je 
ten, ktorý je správnej rasy, ktorá má právo 
na moc a na rozhodovanie o živote iných, 
ktorí správnej rasy nie sú, prípadne, ktorí  
s týmito myšlienkami nesúhlasia.
2. svetová vojna priniesla obrovské ľudské 

Pietny akt pripomenutia si oslobodenia obce Rudlov
Pietnym aktom sme si uctili vojakov 
padlých v druhej svetovej vojne.

a materiálne obete, aké ľudstvo dovtedy 
nezažilo. Vyžiadala si najviac obetí v histórii 
konfliktov. 60 miliónov obetí, státisíce rodín 
bez otcov, detí bez rodičov, navždy rozdelené 
osudy – je to veľa alebo málo? Zvrátené 
myšlienky na jednej strane a hrdinstvo 
obyčajných ľudí na strane druhej – to bola 
pred 74 rokmi realita aj na Slovensku.
18.januára 1945 bola naša obec oslobodená 
spod fašistickej nadvlády vojakmi ruskej 
armády. Žijúcich pamätníkov týchto čias je 
z roka na rok menej, zostalo ich už len pár 
a práve preto je na nás, na nastupujúcej 
generácii, aby sme si tieto udalosti 
pripomínali a nedovolili, aby sa v našej 
spoločnosti opäť prebudil duch fašizmu  
a opakovala sa história. Deň oslobodenia 
nie je obyčajným dňom – je to výnimočný 
deň. Je to pripomienka obyčajných  
a zároveň výnimočných ľudí.
Pamätajme na našich bojovníkov, na vojakov 
Červenej armády, bojujúcich ďaleko od 
svojich domovov, na partizánov a vojakov 

v horách, na ženy, ktoré im pomáhali, na 
deti, ktoré predčasne dospeli. Pamätajme 
na bolesť a na slzy, ktoré nám darovali 
slobodu a mier. Každá vojna je krutá, či už 
je útočná alebo obranná. Krutá je tým, že  
v nej prichádzajú o život nevinní bez ohľadu 
na vek, pohlavie, politické či náboženské 
presvedčenie. Každý vyhasnutý ľudský 
život bolí, preto poďakujme všetkým, ktorí 
obetovali svoj život v boji za slobodu a pri 
oslobodzovaní našej obce. Uctime si nielen 
ich pamiatku, ale aj pamiatku všetkých 
obetí II. svetovej vojny tichou spomienkou.

7.ročník o putovný pohár starostu obce Rudlov v stolnom tenise

V sobotu 26.1. 2019 sa pod hlavičkou 
obce súťažilo v 7. ročníku o putovný pohár 
starostu obce Rudlov v stolnom tenise.
V pekných priestoroch kultúrneho domu 
sa registrovalo 32 hráčov v 5 kategóriách. 

Diváci perfektne povzbudzovali a počas 
celého turnaja bola výborná atmosféra  
a pohoda. Športový zápal, adrenalín a chuť 
športovať prejavili všetci od najmenších až 
po staršie ročníky.

V závere turnaja starosta obce Ing. Juraj 
Vasiľ poďakoval všetkým za hojnú účasť  
a s kolektívom poslancov odmenil prvých 
troch v každej kategórií diplomom, 
pohárom a medailou. Všetci registrovaní 
hráči, ktorí neboli na „bedni“ získali diplom 
za účasť . 
Putovný pohár starosta obce odovzdal 
opäť Alfonzovi Bubnárovi, ktorý nenašiel 
premožiteľa ani tento rok.
Výsledky: 
Kategória muži: 1. Alfonz Bubnár,  
2. Jaroslav Jabčanka, 3. Jozef Leško
Kategória ženy: 1. Jaroslava Vasiľová, 2.Jana 
Bubnárová, 3.Marcela Rusnáková
Kategória seniori: 1. Stanislav Homičko,  
2. Ladislav Sukovský, 3. Jozef Varga
Kategória žiaci: 1. Tomáš Gordan,  
2. Jaroslav Jabčanka, 3. Juraj Lukáč 
Kategória žiačky: 1. Viktória Gordanová,  
2. Barbora Nemčíková, 3. Karolína Rusná-
ková

Rudlovský šľapák
Už 6-krát si v Rudlove bežci pomerali 
svoje sily a na štart trate dlhej 9,2km  
s prevýšením 560 metrov sa ich postavilo 
92. Ako prvý preťal cieľovú pásku „nováčik“ 
Michal Lami z All4run Košice.
Prvenstvo v kat. žien úspešne obhájila 
Mahuliena Krištanová reprezentujúca klub 
All4run Vranov n/T. Vynikajúco si počínal 
Vranovčan Mikuláš Vrábel, ktorý vyhral kat. 
muži nad 60 rokov a celkovo sa umiestnil 
na 17. mieste. Z domácich pretekárov sa 
v kat. muži nad 70 rokov umiestnil Michal 

Krivák a zo žien v kat. ženy nad 50 rokov 
druhú priečku obsadila Jana Lukáčková .
Na pôde Rudlova sme privítali aj 102 detí, 
ktoré s radosťou prekonávali trate, podľa 
roku narodenia.
ZŠ Rudlov úspešne reprezentovali: 
Dievčatá kat. D3: T. Slaninová – 1. miesto,  
V. Maľarová – 3. miesto, 
kat. D4: K. Faková – 2. miesto.
Z chlapcov kat. CH1: Jozef Leško –  
2. miesto, kat. CH2: S. Fako – 1. miesto,  
kat. CH4: T. Gordan –  2. miesto.

Všetkým blahoželáme! 



Mesiac máj sa už od nepamäti považuje za 
mesiac lásky a zrodu nového života. Všetko 
živé, čo prišlo na svet v mesiaci máj, malo 
tendenciu rásť a rozvíjať sa. Stavanie májov 
na Slovensku je sprevádzané peknou 
muzikou, tancom a spevom. Túto peknú 
tradíciu sme si v našej obci pripomenuli  
v posledný aprílový deň. Obec Rudlov  
v spolupráci s OZ Doma dobre, pripravili 
pre našich občanov kultúrny program,  
v ktorom sa postupne predstavili deti  
z materskej školy Rudlov, deti zo základnej 
školy Rudlov a dievčenský spevácky zbor 
pod vedením pani Vierky Nemčíkovej. 
Posledné aprílové popoludnie občanom 
spríjemnili deti tradičnými ľudovými 
piesňami, počas ktorých dievčatá ozdobili 
korunu májového stromu. Rudlovskí 
mládenci postavili dievčatám máj  
a po záverečnom slove pána starostu, 
Ing. Juraja Vasiľa, boli všetci 

zúčastnení pozvaní na malé 
pohostenie do kultúrneho domu  
a miestneho pohostinstva. Sme radi, že 
táto milá tradícia spojila občanov v našej 
obci a veríme, že v podobnom duchu 
budeme pokračovať aj v budúcich rokoch.

Stavanie mája
-   Pietny akt oslobodenia obce Rudlov

-   Stolnotenisový turnaj o putovný pohár 
starostu obce Rudlov

-   Oceňovanie darcov krvi
-   Ples KST Javorina Rudlov 

-   Stavanie mája
-   Rudlovský šľapák 

-   Pálenie vatry (Deň detí) 
-   Oceňovanie ‘‘plaketárov‘‘ 

-   Akcia diaľková doprava vody (Hasiči  
z okresu Vranov nad Topľou)

-   Otvorenie budovy FK Javorina Rudlov 
-   Spomienka na SNP 

-   Futbalový zápas ‘‘Vyšňanci – Nižňanci‘‘
-   Krížová cesta na Praporec 

-   Stretnutie jubilantov

Čo sme zažili?

Jubilanti 2019

V Rudlove sme si uctili darcov krvi
Pri príležitosti svetového dňa darcov 
krvi, poďakoval Spolok Červeného kríža  
v Rudlove na čele s pani predsedkyňou 
Evou Dobranskou a starostom obce 
Rudlov, Ing. Jurajom Vasiľom, všetkým 
bezpríspevkovým darcom krvi. Ďakovali 
každému, kto si našiel čas a odvahu a 
daroval to najcennejšie. Veď každá kvapka 
krvi je vzácnosťou, je potrebná na to aby 

niekto prežil, aby niekto žil. Zachrániť 
život alebo byť súčasťou záchrany života, 
je najväčším darom pre človeka, ktorý to 
potrebuje. 
Miestny spolok Červeného kríža v Rudlove 
eviduje 48 čestných darcov krvi. Mnohí 
za svoje niekoľkonásobné darcovstvo boli 
odmenení plaketou doktora Jánskeho – 
vlastnia ju už  28 darcovia. 

Testovanie hasičskej techniky
Po 17 rokoch máme v Rudlove opäť 
funkčnú požiarnu techniku.
V piatok, 21.6. sa v našej obci uskutočnilo 
testovanie hasičskej techniky. Testovanie 
dopadlo na výbornú. Členovia DHZ Rudlov 
spustili požiarnu striekačku po 17 rokoch  
a tá ”šľapala na plné obrátky”. Novovy-
tvorený DHZ sa v našej obci teší veľkému 
záujmu a my pevne veríme, že náš zbor po-

silnia aj mladšie ročníky a spoločne vytvorí-
me kolektív, ktorý bude našim občanom 
stále k dispozícií. Na ďalší deň sme sa zatiaľ 
ako pozorovatelia, zúčastnili aj súťaže DHZ 
v susednej obci Soľ. Naším cieľom a víziou 
do najbližšieho obdobia je to, aby sme sa 
podobných akcií zúčastňovali nielen ako 
pozorovatelia, ale ako aktívni účastníci pod 
značkou DHZ Rudlov. 

60 rokov:
Zubko Ján

Kozlovský Ján
Gordanová Magdaléna 

Voľanský Jozef
Lešková Helena
Jenčová Mária

70 rokov:
Baníková Verona

Benčík Ján
Ucháľ Ján

Lojová Marta
Jačová Mária

Ivanová Mária 

80 rokov:
Surdejová Helena

Macko Ján
Leško Štefan 



Zo života MŠ Rudlov
Materská škola sa nachádza v tichom 
prostredí obce Rudlov. Poskytuje 
predprimárne vzdelávanie deťom z obce. 
Je jednotriedna s celodennou výchovno-
vzdelávacou činnosťou. Kapacita detí je 21.
„Prvým, ak nie jediným cieľom, je šťastie 
dieťaťa. Dieťa je šťastné vtedy, ak budú 
šťastní ľudia okolo neho.“ (J. A. Komenský)
Ak je v rodine pohoda a šťastie, dieťa 
je spokojné. To isté môžeme povedať  
o atmosfére v škôlke. Ak kolektív učiteľo  
v môže pracovať v pokojnej, pohodovej at-
mosfére, deti ju cítia a vedia, že všetko je 
dobré, bezpečné. Tešia sa na svoju učiteľ-
ku, spolužiakov, kamarátov. Materská ško-
la, ako jedna z mála inštitúcií sa každý deň 
dostáva do osobného kontaktu s rodičmi. 
V rodičoch vidia učitelia svojich partnerov. 
Čo spolu s nimi zasejeme, to budeme žať. 
Aké pravdivé, pretože my v materskej ško-
le pokračujeme v tom, čo začali rodičia.  
A to našimi aktivitami, ktorých sa zúčastňujú 
aj rodičia a starí rodičia. Sú to Mesiac úcty  
k starším, Vianočná besiedka, Stavanie 
Mája, Deň matiek či koncoročný výlet  
i rozlúčka s predškolákmi. V školskom roku 
2018/2019 nás v našej škôlke navštívilo 
divadielko „Cililing“, na Pinoccia (rozpráv-
ka, ktorú si pre nás prichystali), prišli sa-
mozrejme, aj naši starší kamaráti zo ZŠ. 
Boli sme aj v kultúrnom dome vo Vranove 
na Pesničkového Mikuláša a na oplátku 
prišiel aj k nám s plným vrecom darčekov 
(to bolo radosti). Samozrejme, nesmel 
chýbať Karneval a oslava Dňa detí - MDD. 
Super doobedie v MŠ nám pripravil Ujo 

Ľubo svojou rozprávkou  
a pesničkami, ktorými roz-
tancoval nie len deti Ma-
terskej a Základnej školy, 
ale aj nás pedagógov.
Ešte niekoľko štatistic-
kých údajov z tohto roku: 
Materskú školu navšte-
vovalo 21 detí, z toho  
6 predškolákov Jedno 
dieťaťa išlo do Základnej 
školy rok pred plnením 
PŠD (spolu 7 predško-
lákov) a jedno dieťaťa  
k 31.08.2019 ukončilo do-
chádzku.
Čo náš čakalo a „nemi-
nulo“ v školskom roku 
2019/2020 je sťahovanie. Takže, tento 
školský rok sme sa presťahovali, ale len 
na chvíľu k pánovi starostovi. Toto veľké 
sťahovanie bolo kvôli vytúženej prestavbe 
našej Materskej školy, ktorá si už naozaj 
zaslúžila novú fasádu (predsa, je to už 
staršia dáma ). Mysleli sme, že to tu 
bude horšie, ale na veľké prekvapenie 
sme si rýchlo zvykli (až na to ozývanie sa  
v miestnosti), najmä deti, je to pre nich 
opäť niečo nové...
Ako minulý školský rok, aj tento školský 
rok sa chystáme svojimi krátkymi, no o to 
srdečnejšími programami potešiť našich 
blízkych. Čaká nás mesiac úcty k starším, 
divadielko, Mikuláš, Vianočná besiedka, 
Karneval, Deň matiek, MDD, výlet, rozlúčka 
s predškolákmi a akcie i oslavy poriadané 

zriaďovateľom.
V tomto školskom roku Materskú školu 
navštevuje 19 detí (jedno dieťaťa v tomto 
roku prerušilo dochádzku), a v januári sa  
k nám pridajú ešte dve deti, takže počet 
detí v MŠ tohto školského roku je 21. 
My sme radi, že ich toľko máme a veľmi sa 
na nich každý deň tešíme. Oni sa zase tešia, 
že vám porozprávajú, čo všetko v škôlke 
zažili.  
Ďakujeme Vám za doterajšiu dôveru  
a veríme, že vzájomná spolupráca medzi 
vami, zriaďovateľom a nami bude aj 
naďalej na takej a ešte lepšej úrovni, lebo 
všetko čo robíme, robíme pre Vaše, Naše 
deti.

Riaditeľka MŠ, Mgr. Jana Buchaľová

Ako už z názvu vyplýva, náš klub pozostáva 
zo širokej vekovej škály ľudí, ktorých váž-
nou diagnózou je láska k turistike. Milujúc 
prechádzky, spoznávajúc nedotknutú prí-
rodu Slovenska, ktorá je u nás ako málokde 
v Európe. Či už sa túlajú hlbokými dolinami 
okolo zurčiacich vodopádov, vystupujú na
majestátny hrebeň na tatranský štít ale-
bo len tak sa prechádzajú svojím starým 
známym chodníkom v krásnych Slanských 
vrchoch. Hlavne že nestrácajú čas sledo-
vaním obrazoviek s vysokým rozlíšením. 
Tých všetkých už od roku 2006 združuje 
Klub slovenských turistov Javorina Rudlov. 

KST Javorina Rudlov

Sme na to hrdí, veď klub, ktorého oficiál-
ni členovia tvoria viac ako 10 % populácie 
dediny, nájdeme len málokde. A položme 
si ruku na srdce, neoficiálne v dedine sme 
všetci turisti. Či už len vyjdeme na pole po-
zrieť sa či je Ivan zasnežený, alebo či Želez-
ná zakvitla. Už robíme turistiku.
Klub sa snaží vytvárať turistické podmien-
ky ako najlepšie vie. Je združený v celoslo-
-venskom KST Bratislava, ale organizačne 
spadá pod Regionálnu radu KST Vranov nad 
Topľou, kde sa nachádzajú ďalšie 4 kluby. 
Aj tak nízky počet v okrese hovorí o jedi-
nečnosti nášho klubu. KST Javorina Rudlov 

má veľký záber akcií. Od roku 2006 prevzal 
štafetu od KST Opál Vranov a každoročne 
v októbri organizuje výstup na Praporec. 
Vrch Praporec je pre obec významný tým, 
že sa na ňom nachádza najvyšší bod obce. 
Preto si klub v roku 2016 tento kopec uctil 
aj krížovou cestou s vynesením a inštaláci-
ou kríža na vrchole.
Svoju činnosť v roku klub zvyčajne začína 
akciou Bielou stopou na Čulkov. Následne 
po spálení vianočných kalórií sú členovia 
dostatočné sformovaní do plesových rób. 
Klub bez prestávky organizoval 7 ročníkov 
turistických plesov. Organizuje stále vyda-
renú akciu zimný výstup s prenocovaním 
na chate v Tatrách. V roku 2019 padla do 
merítka Chata M.R.Štefánika pod Ďumbi-
erom v Nízkych Tatrách. V jari každoročné 
organizuje posedenie pri Stavidlách, kde 
má stále nachystané súťaže a občerstvenie 
pre všetky vekové kategórie. Na výročie za-
loženia klubu, ktoré je v blízkosti MDD or-
ganizuje klub Pálenie Vatry pod Železnou. 
Túto akciu asi nikomu bližšie netreba pred-
stavovať. Jednoducho kopec zábavy. Po ak-
cii pálenia vatry sa v obci začnú hustejšie 
objavovať bicykle. To je znakom, že členo-
via začínajú chytať kondičku na cyklotúru. 
V minulosti sme cyklotúry absolvovali do 
Zlatej Bane alebo do lomu v Skrabskom, 
ale tohto roku sme boli na novej rozhliadni 
v Zlatníku. Po cyklotúre, ktorá zvykne byť 
okolo Jána sa už klub chystá na prvý prázd-
ninový víkend na chate. Chodievalo sa do 



Základná škola - škola rodinného typu
 Škola je na to, aby sa človek naučil učiť sa, 
aby sa v ňom zobudila túžba po poznaní, 
spoznal radosť z dobre vykonanej práce, 
ochutnal vzrušenie z vytvárania, naučil 
sa mať rád to čo robí a našiel si tú prácu, 
ktorú bude mať rád.” Szent-Györgyi Albert
Základná škola v Rudlove patrí medzi má-
lotriedne školy. V súčasnosti ju navštevu-
je 31 žiakov 1.-4. ročníka, takmer výlučne  
z Rudlova. Vyučovanie prebieha v dvoch 
triedach (1. a 3. ročník, 2. a 4. ročník). Ško-
la má 1 zmiešané oddelenie ŠKD v ktorom 
je 18 žiakov. Zriaďovateľom školy je Obec-
ný úrad Rudlov. Sme škola rodinného typu. 
Snažíme sa o  úzku spoluprácu pedagógov, 
aktívne pôsobenie pedagógov na dieťa  
i rodiča a vzájomnú spoluprácu so zriaďo-
vateľom školy.
Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú rôz-
nych umeleckých a športových súťaží, or-
ganizujeme akcie pre žiakov a ich rodičov, 
výlety, exkurzie, spolupracujeme s inými 
školami a inštitúciami.
Zo školského kalendára...
V mesiaci september pri príležitosti Medzi-
národného mesiaca školských knižníc, bol 
vyhlásený česko–slovenský projekt „Zá-
ložka do knihy spája“, zameraný na rozvoj 
čítania a priateľstvo medzi deťmi z Českej 
a Slovenskej republiky. V rámci tohto pro-
jektu, základnú školu navštívila regionálna 
autorka kníh pre deti Oľga Švedová. Zah-
rala sa s deťmi dramatické hry so spevom 

a tvorivým prístupom predstavila svoje 
knihy. Deti jej podarovali záložky, ktoré vy-
rábali aj pre žiakov z Českej republiky. Ich 
partnerskou školou bola Základná škola  
v Ludkoviciach.
Mesiac október – Mesiac úcty k starším. 
Úctu a vďaku, by sme mali vzdávať našim 
rodičom a starým rodičom každý deň. 
Avšak uponáhľaná doba sa prejavila aj na 
tomto vzťahu a tak s blízkymi nie sme tak 
často, akoby sme chceli. Našťastie sú tu 
sviatky, Deň úcty k starším. Pod záštitou 
obce Rudlov vystúpili v kultúrnom dome 
naši žiaci a svojim starkým vykúzlili úsmev 
na tvárach prostredníctvom piesní, básni  
a tancov.
V predvianočnom období sa naši žiaci za-
pojili do výtvarnej súťaže „Anjel Vianoc“, 
organizovanej Tatranskou galériou v Po-
prade. V roku 2018 v tejto súťaži uspela aj 
žiačka 3. ročníka A. Dudová a získala čestné 
uznanie za kresbu „Vianočný anjel“.
 
Základná škola Rudlov aj v marci tohto 
roku, vyjadrila podporu boju proti rakovi-
ne, prostredníctvom zbierky, realizovanú 
Ligou proti rakovine. Kvietok narcisu si pri-
pli všetci žiaci a zamestnanci. Snažíme sa 
pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
S príchodom mája, mesiaca lásky k nám 
prichádza dávny zvyk stavania májov.  
V spolupráci so zriaďovateľom školy a MŠ, 
sme tento sviatok privítali podujatím pod 
názvom Stavanie mája. Deti sa predstavi-
li rodičom a verejnosti piesňami, tancami  
i hovoreným slovom.

Už šesť rokov sa v máji organizuje bežec-
ká súťaž pre malých a veľkých atlétov – 
Rudlovský šľapák. Každý rok našu školu 
úspešne reprezentujú a aj napriek silnej 
konkurencii vo svojich kategóriách, sa 
umiestňujú na stupňoch víťazov žiaci: 
S. Fako, T. Daňo, T. Slaninová, V. Maľarová,  
K. Faková.
Mesiac jún sme otvorili sviatkom detí. Spo-
ločne s MŠ sme usporiadali Deň detí, bo-
hatý na súťaže a hry. Navštívil nás ujo Ľubo 
a roztancoval celý Rudlov. Nádherný svia-
tok sme zavŕšili dobrotami, ktoré deťom 
rozdal pán starosta.
Koncom školského roka sme zorganizo-
vali školský výlet vlakom do Humenného, 
kde deti navštívili skanzen a Vihorlatské 
múzeu.
Slávnostné ukončenie školského roka sa 
konalo za prítomnosti rodičov a hostí. 
Vyhodnotili sa dosiahnuté výchovno-vy-
učovacie výsledky. Žiaci, ktorí dosiahli vy-
nikajúce výsledky v učení, úspešne prezen-
tovali školu na rôznych súťažiach, dostali 
od združenia rodičov knižné odmeny.
Naša málotriedka je veľká školská rodina, 
kde počet detí v triedach umožňuje indivi-
duálny prístup ku žiakovi a rešpektovanie 
jeho potrieb. Dbáme predovšetkým na to, 
aby sa tu deti cítili bezpečne.Snaha celé-
ho kolektívu vedie k tomu, aby deti boli 
šťastné a do ďalšieho života si odniesli len 
tie najkrajšie spomienky na chvíle prežité  
v základnej škole Rudlov.

PaedDr. Z.Stanovčáková, riaditeľka ZŠ 

Slovenského raja, ale keďže Slovenský raj 
je našim klubom už celý prechodený, hľa-
dáme alternatívy. Tohto roku sme boli vo 
Vrátnej doline. Prešli sme trasu Snilovské
sedlo (1 524m.n.m.);Veľký Kriváň  
(1 708,7m.n. m.); Pekelník (1 609m.n.m.) 
sedlo Bublen (1 610 m.n.m.)  - Malý Kriváň 
(1 670,9 m n. m.) – späť na Chleb (1 645,6 
m n. m.) :
Počas celej trasy nás sprevádzali výhľady 
na celé Slovensko ako z najkrajších doku-
mentárnych filmov.
Samozrejme že po takom výkone nasledo-
vala regenerácia a to výletom na kúpalisko 
v Nyiregyhaze.
Tento výlet sa už rokmi teší vysokej obľube 
a je čerešničkou na torte letných túr. Klub 

aktívne navštevuje aj Poľsko. Konkrétne 
v roku 2019 sme sa ubytovali v dedinke 
Ustryki Górne a navštívili sme vrch Tarni-
ca (1 346 m n. m.). Vrch je najvyšší vrch 
poľského pohoria Bieszczady. Ide o piaty
najvyšší vrchol Koruny poľských hôr. Údaj-
ne tento vrch navštívil aj pápež Ján Pavol II. 
na počesť ktorého na vrchole je vybudova-
ný vysoký kovový kríž.
Klub okrem organizovania turistických ak-
cií vytvára podmienky pre turistiku v oko-
lí dediny. Počas svojej existencie postavil 
prístrešok s ohniskom pri Stavidlách a na 
Javorovej, vytvoril turistické chodníky  
a zakúpil značky na Javorovú a Ivanov vrch. 
Je hrdým tvorcom a obnovovateľom stud-
ničiek.

Obnovil studničku pod Železnou, opravil 
studničku na Javorovej a pri Stavidlách.
Samozrejme že všetko sa nedá na raz, 
veď ani Rím nebol postavený za deň, ale 
postupne vytvára, dopĺňa a obnovuje tu-
ristické atrakcie v okolí. Kým je podporo-
vaný zdravým turistickým jadrom, má chuť  
a je sponzorovaný obcou a ľuďmi s dobrým 
srdcom, tak stále sa vracia do prírody, aby 
z nej načerpal energiu a aby ju chránil. Veď 
ako povedal klasik „Prírodu nechránime  
z lásky k prírode ale chránime ju z obavy 
o seba.“

Ing. Martin Kocúr, predseda KST



Posledné obdobie je po-
jem Javorina Rudlov zná-
my nie len v našom okre-
se ale aj v širšom okolí 
východného Slovenska. 
Našim futbalistom sa 
podarilo prekonať via-
ceré historické míľniky 
a pri vstupe do futbalo-
vého areálu je vidno kus 

práce, ktorú po sebe za posledné 4 roky 
zanechala partia okolo Petra Sukovského.
 
Rok 2019 bol pre náš klub historickým ro-
kom. ‘‘A‘‘ mužstvo sa predstavilo prvý krát 
v histórií v piatej lige a mládež dosiahla 
na titul vicemajstra okresu. Celá táto ces-
ta začínala ešte v jeseni 2018, kedy sme 
sa prihlásili do piatej ligy a spoločnými 
silami sa po jesennej časti umiestnili na 
výbornom deviatom mieste. Zimnú prí-
pravu sme absolvovali na ihrisku s umelou 
trávou v Soli. Trénovali sme 2x do týždňa 
a počas víkendov sme mali prípravné zá-
pasy, ktoré sa odohrali zväčša na ihrisku  
s umelou trávou v Trebišove.  
V zime nenastali veľké zmeny v kádri.  
Z dorastu sme do ‘‘A‘‘ mužstva povolali 
Miroslava Baloga. Tento ťah sa časom uká-
zal ako veľmi úspešný, keďže ‘‘Piko‘‘ bol 
jedným z ťahúňov našich záložných radov. 
Prvý zápas jarnej časti sme odohrali v Bo-

rove, kde sme po bojovnom výkone siahali 
na bod, ale posledných desať minút sme 
nezvládli a prehrali sme 2:0. V ďalšom kole 
sme doma privítali Bystré. Tento zápas mô-
žeme označiť za jeden z našich najlepších, 
ak nie najlepší, v piatej lige. Zápas sme 
vyhrali 4:2 najmä vďaka hattricku Lukáša 

Spolok Červeného kríža v obci Rudlov 
rozvíja svoju činnosť už mnoho rokov. Do 
roku 1975 bola predsedníčkou spolku 
Červeného kríža Agnesa Virbová. V roku 
1976 bola za predsedníčku Červeného kríža 
zvolená Eva Dobranská, ktorá odvtedy stojí 
na čele spolku. 
Vo výbore sa za 43 rokov vystriedalo mnoho 
ľudí. Najdlhšie pracovala p. Magdaléna 
Hardoňová, ktorá vo výbore pracovala 
do konca roka 2016. Od 1.januára 2017 
pracuje výbor v zložení: predseda – 
Dobranská Eva; podpredseda – Lešková 
Helena; pokladník – Gordanová Helena; 
členka – Markušová Magdaléna; revízor – 
Nemčíková Viera.
V súčasnej dobe má spolok Červeného 
kríža v Rudlove 33 členov (po zvýšení 
členských príspevkov počet členov v spolku 
poklesol z celkového počtu 60 členov na už 
spomínaných 33). Ubudlo tak 27 členov, čo 
predstavuje 45%. 
Práca spolku Červeného kríža je zameraná 
na činnosti: starostlivosť o životné 

Spolok Červeného kríža
prostredie (potok, predzáhradky, záhrady); 
pomoc starším, chorým, opusteným 
(strava, nákupy, upratovanie, pranie 
bielizne, no predovšetkým dobré slovo); 
charitatívna pomoc (zbierky potravín, 
hygienické potreby); osveta zdravia 
(prednášky so zdravotnou tematikou). 
Iné aktivity Červeného kríža: výstavky 
ručných prác; ochutnávky šalátov, koláčov; 
slávnosť svätého Mikuláša aj relácie  
v miestnom rozhlase. Spolu máme  
45 bezpríspevkových darcov krvi. Mnohí sú 
držiteľmi plakety Dr. Jánskeho. 
Bronzovú plaketu majú – Bc. M. Bochin,  
D. Habina, M. Buda ml., V. Šrojta, P. Gordan,  
J. Rusnák, J. Surdej, P. Počekajla,  
M. Lešková. 
Striebornú plaketu majú – P. Bubnár,  
J. Bubnárová, M. Leško, M. Buda st.,   
J. Fedorko, J. Mitaľ, V. Fedorko, M. Virba.
Zlatú plaketu majú – E. Dobranská,  
J. Masič, J. Varga, P. Fedorko
Diamantovú plaketu má Július Baník.

Eva Dobranská

V našej gréckokatolíckej farnosti vyvíja 
aktívnu činnosť spevácky zbor pod vedením
Vierky Nemčíkovej. Bol založený 2.augusta 
2003. Má 15-28 členov, prevažne dievčatá 
vo veku od 6-25 rokov. Za toto obdobie 
sa v ňom vystriedalo niekoľko vekových 
kategórií.
Členovia sa stretávajú v Chráme Presvätej 
Bohorodičky pri nácviku náboženských 
piesní počas cirkevného roka. Činnosť 
zboru sa prejavuje najmä v piatok pri 
detských a mládežníckych liturgiách, 
pri nedeľných bohoslužbách a iných 
slávnostných príležitostiach.
Okrem toho zbor účinkuje pri sviatosti 
prvého svätého prijímania a sviatosti 
uzavretia manželstva. Účinkovanie zboru 
je neodmysliteľnou súčasťou chrámových 

Mládežnícky 
zbor Narodenia 

Presvätej 
Bohorodičky

odpustových slávností nie len v našom 
chráme, ale aj gréckokatolíckom chráme 
sv. Cyrila a Metoda v Soli.
Vystupoval aj pri ekumenických 
bohoslužbách v našom obvode ako aj pri 
liturgiách nášhodekanátu počas Fatimskej 
soboty v Ľutine.
Členovia zboru sa zapájajú aj do ďalších 
aktivít, ako je Príchod Sv. Mikuláša do 
chrámu, každoročná príprava Jasličkovej 
akadémie . V predvianočnom období pečú 
perníky, ktoré pri koledovaní rozdávajú 
našim veriacim. V pôstnom období sa 

zapájajú do modlitieb Krížovej cesty a Sv. 
ruženca. Na Kvetnú nedeľu sa stretávajú 
s otcom arcibiskupom v Prešove. Za celé 
obdobie od svojho vzniku bola citeľná 
účasť členov speváckeho zboru na farských
púťach, najmä do Litmanovej. Zúčastnili sa 
aj akcií organizovaných v Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. 
Zapájali sa aj do športových a spoločensko-
kultúrnych akcií v našej obci. Leto si 
spríjemňujú spoločnými grilovačkami na 
farskom dvore, kde upevňujú kolektív  
a zažívajú požehnaný čas.

Vierka Nemčíková

FK Javorina Rudlov
Gordana. Bol to vôbec historicky prvý ha-
ttrick hráča Rudlova v piatej lige. Po zápa-
se s Bystrým sa nám príliš nedarilo a prišli 
zbytočné straty bodov. Najviac nás môžu 
mrzieť zápasy s Pakostovom (1:1), v Breko-
ve (1:1), s Jasenovom (1:1), v Hencovciach 
(1:1), a so Stakčínom (1:3).  



V spomínaných zápasoch sme stratili do-
vedna 11 bodov a ako sa ukázalo na kon-
ci sezóny, rozdiel medzi vypadávajúcim  
a zachráneným mužstvom bol len 2 body. 
Po jednej sezóne v piatej lige sme sa  
s ňou museli rozlúčiť a prihlásiť sa opäť do 
okresnej súťaže. Káder sa počas leta výraz-
ne obmenil. Mužstvo opustilo viacero hrá-
čov základnej zostavy – Marcel Leško, Tobi-
áš Mikloš, Tomáš Tabaka a Lukáš Fedor. Na 
druhej strane, vedenie klubu priviedlo do 
mužstva nových hráčov – Jerguš Demčák, 
Jozef Matta, Matúš Kočiš a Jakub Lukáč.  
Z dorastu doplnili mužstvo Tobiáš Kužma, 
Ľubomír Tancoš, René Balog a Michal Mi-
tač, ktorí sa tak pridali k Lukášovi Gorda-
novi a Miroslavovi Balogovi, ktorí pri ‘‘A‘‘ 
mužstve figurujú už dlhšie. Jesennú časť 
sezóny 2019/2020 sme začali v VI. lige, 
okresu Vranov nad Topľou. Po prvej polovi-
ci sezóny sme na druhom mieste, s dvojbo-
dovou stratou na vedúci Vechec. 
V roku 2019 fungovali v našom klube aj 
dve mládežnícke mužstvá. Žiacke mužstvo 
hralo svoju prvú sezónu a v obsadení 
siedmich mužstiev skončilo na výbornom 
treťom mieste s jednobodovou stratou 
na druhý Vyšný Žipov. Veľkú pozornosť 
na seba ale pútalo mužstvo dorastencov, 
ktoré zažilo fantastickú sezónu. Počas celej 
sezóny sme sa držali na líderskej pozícii  

v tabuľke a pred rozhodujúcim zápasom 
vo Vechci sme mali trojbodový náskok 
práve pred Vechcom. V tomto zápase nám 
tak stačila remíza na potvrdenie víťazstva  
 lige. To sa nám po remíze 1:1 podarilo a tak 
sa náš mládežnícky futbal po rokoch tešil  
z úspechu v okresnej súťaži. Vrchol sezóny 
prišiel pre dorastencov vo Vranove, kde 
sme narazili na víťaza skupiny ‘‘A‘‘, Sedliská. 

Zápas sme síce prehrali ale nič to nemenilo 
na tom, že partia chlapcov okolo Patrika 
Gordana získala titul vicemajstra okresu, 
ktorý bol pre náš mládežnícky futbal jedným  
z najväčších úspechov za posledné roky.  

Peter Sukovský, prezident FK
Patrik Gordan, vedúci mužstva

Futbalové ihrisko v Rudlove navštívili pri 
príležitosti slávnostného otvorenia zrekon-
štruovanej budovy viacerí hostia: primátor 
mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan, 
starostka obce Hlinné Milena Naštová 
Hladová, starosta obce Zámutov Stanislav 
Duda, starosta obce Soľ Ing. Jozef Berta, 
člen výkonného výboru VsFZ a predseda 
ObFZ Vranov Peter Goga, sekretár VsFZ 
Marcel Eperješi, miestny farár otec Ma-
rek Saraka, bývalý slovenský reprezentant  
a člen klubu ligových kanonierov Pavol 
Diňa a synovia zakladateľa klubu Ing. Peter 
Belinský a Ing. Ján Belinský.
V úvode slávnostného ceremoniálu pri-
vítal všetkých hostí a všetkých fanúšikov 
moderátor podujatia, Patrik Gordan. Po 
oficiálnom privítaní predniesol svoj prího-
vor starosta obce Rudlov, Ing. Juraj Vasiľ, 
v ktorom vyzdvihol veľké futbalové zanie-
tenie Michala a Petra Sukovských a takisto 
pochválil odhodlanie a chuť fanúšikov pri 
rekonštrukcii budovy.
Prezident klubu Peter Sukovský, vo svojom 
prejave poďakoval všetkým zúčastneným  
a takisto vyzdvihol veľké nadšenie ľudí, 
ktorí sa tejto rekonštrukcie zúčastnili. 
Predseda ObFZ pochválil členov Javoriny 
Rudlov a takisto všetkých Rudlovčanov za 
to, že spoločnými silami dokázali premeniť 
areál ihriska v Rudlove na jeden z najkraj-
ších stánkov v okrese.
Po príhovoroch prišlo na rad slávnostné 
prestrihnutie pásky, po ktorom nasledoval 
prípitok. Slávnosť pokračovala posviackou 
budovy, ktorú vykonal otec Mgr. Marek Sa-
raka. Po posvätení budovy odovzdal prezi-
dent klubu spoločne so starostom obce pa-
mätné plakety – Michalovi Sukovskému za 
celoživotný prínos a oddanosť klubu Javo-
rina Rudlov, Miroslavovi Kocúrovi pri príle-
žitosti životného jubilea 50. rokov a pamät-

Oficiálne otvorenie zrekonštruovanej budovy FK Javorina Rudlov
né plakety dostali takisto bývalí hráči, ktorí  
v posledných rokoch stáli pri všetkom pod-
statnom, čo sa v Rudlove po futbalovej 
stránke dokázalo. Ocenení boli Stanislav 
Homičko ml., Marcel Leško, Michal Va-
rechaj a Ján Šeba. Po týchto udalostiach 
boli priestory zrekonštruovanej budovy 
sprístupnené verejnosti a ľudia si tak mohli 
zblízka obhliadnuť, čo partia z Javoriny za 
jeden rok opravila a postavila. Celý tento 
projekt bol realizovaný firmou Twin Servi-
ce – Marek Kundravý, s pomocou všetkých 
verných fanúšikov Javoriny.
Po slávnostnej časti prišla na rad aj tá 
futbalová. V Rudlove už tradične organi-
zujú memoriál Mikuláša Belinského, kto-
rý napísal už svoju 33. kapitolu, čím sa 
právom radí medzi najstaršie memoriály 
na východnom Slovensku. Turnaj starých 
pánov sa konal za účasti mužstiev Soli, 
Zámutova, Hlinného a domáceho Rudlo-
va. Domáci organizátori pripravili viacero 

prekvapení a za domácu Javorinu nastúpil 
aj bývalý slovenský reprezentant, Pavol 
Diňa. Okrem Diňu sa na ihrisku predsta-
vili aj bývalí hráči Javoriny, ktorí majú nad  
60 aj nad 70 rokov. Dres s javorovým listom 
na hrudi si obliekli Michal Keľar, Sukovský 
Michal, Peržeľ Jozef a Fedorko Jozef.
V prvom semifinálovom zápase domáca 
Javorina remizovala 1:1 so Soľou. Násled-
né pokutové kopy zvládli lepšie hráči zo 
Soli a postúpili do finále. V druhom se-
mifinálovom zápase vyhralo jednoznačne 
mužstvo z Hlinného nad Zámutovom.  
V zápase o tretie miesto si lepšie viedol 
domáci Rudlov, zápas vyhral 6:3 a po zá-
pase odovzdal Peter Sukovský pamätný 
dres Javoriny aj s vlastným menom Pavlovi 
Diňovi. Hlinné malo vo finále jednoznačne 
najlepšie mužstvo, vo finále porazili Soľ  
a zaslúžene sa tak stali víťazmi turnaja.

Patrik Gordan
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