
 Vážení spoluobčania,

dovoľte, aby som sa k Vám prihovo-
ril na sklonku tohto roku 2021, ktorý 
ako všetky predošlé, priniesol  ťažké, ale   
i pekné chvíle. Aj v tomto čísle  Rudlov-
ských noviniek Vás chceme oboznámiť  
s udalosťami, ktoré sme zažili  počas celé-
ho kalendárneho roka.  Bohužiaľ ešte stále 
sa nachádzame v dobe,  ktorá nás oklieš-
ťuje spoločensky, ekonomicky a rôznymi 
novými opatreniami, nepridáva na opti-
mizme. Nikto z nás nevie odhadnúť, ako 
dlho táto situácia  ešte  potrvá , no verím, 
že spoločne to určite zvládneme.

Až do apríla tohto roku sme ako obec 
zabezpečovali víkendové testovanie oby-
vateľstva na koronavírus, čo bolo veľmi ná-
ročné, no veľmi ma teší, že sme sa aj v tom-

to  období dokázali zomknúť a vzájomne 
si pomôcť. Musím povedať, že aj napriek 
tomu sme nazaháľali, dokonca  sa nám  
v našej obci podarilo niečo nové vybudo-
vať, skrášliť, či zmodernizovať. Dúfam, že 
aj vy, občania, ste prežívali úspechy našej 
obce a všetky pozitívne udalosti, ako aj vy-
konané práce pri zveľaďovaní obce s rado-
sťou a záujmom, pretože všetko sa urobilo 
pre zlepšenie a skvalitnenie života obča-
nov v Rudlove.

V rámci investičných akcií sa zrealizo-
vala rekonštrukcia miestnej komunikácie 
k cintorínu a domu smútku a výstavba 
parkoviska. Vznikol tak ucelený komplex  
v centre obce, ktorý nás bude reprezento-
vať aj  ďalšie roky a iné obce nám ho môžu 
závidieť. Takisto bolo upravené okolie 
domu smútku v podobe vydláždenia plo-
chy pred východom na cintorín a nanovo 
vyčistená a premaľovaná fasáda obecné-
ho úradu. Na školskom dvore, ktorý aspoň 
sčasti  nahrádza základnej škole chýbajúcu 
telocvičňu, pribudla gymnastická zostava  
a drevený stôl s lavičkami, ktoré sú určené 
najmä pre deti základnej školy. Vo vonkaj-
ších priestoroch určených na pobyt vonku  
pre MŠ boli osadené nové prvky detského 
ihriska, ako sú  preliezky, hojdačka a detský 
kolotoč. Na futbalovom ihrisku sa dokon-

čila prístavba k hlavnej budove. Veľmi sa 
tešíme aj novému hasičskému autu, ktoré 
obec získala pre našich hasičov z DHZ. Ta-
kisto aj systematická úprava a zveľaďova-
nie verejných priestranstiev a existujúcich 
parkov urobilo z našej obce veľmi pekné 
miesto, ktoré navštevuje veľa cyklistov  
a turistov.

Prijatím všeobecne záväzného  naria-
denia sme pomohli  aj našim dôchodcom 
s nízkymi dôchodkami, ktorým obec pris-
pieva na zaplatenie obedov od externej 
donáškovej  služby.

Ďakujem poslancom obecného zastupi-
teľstva, kolegom z obecného úradu a pra-
covníkom na malých obecných službách za 
vykonanú prácu v tomto roku.  Ďakujem 
všetkým organizáciám v obci za ich prácu 
a  šírenie dobrého mena našej obci. Chcem 
sa Vám všetkým poďakovať za priazeň  
a podporu.

Dovoľte mi, aby som Vám zaželal 
príjemné prežitie vianočných sviatkov  
v rodinnom kruhu. Nech sú pokojné, po-
žehnané a láskyplné. V novom roku prajem 
veľa Božieho požehnania a hlavne pevné 
zdravie, ktoré je najcennejším darom pre 
všetkých nás. 

 Ing. Juraj Vasiľ, starosta obce 

VITAJTE NA SVETE OPUSTILI NÁS

Drahí bratia a sestry, 
milovaní veriaci!

Ak sa v živote dožívame nejakého život-
ného jubilea, snažíme sa dobre pripraviť. 
Už dlhší čas pred naším výnimočným dňom 
organizujeme a pripravujeme oslavu.

Prežívame obdobie Filipovky – času prí-
pravy na sviatky Narodenia Ježiša Krista. 
Narodenie Ježiša Krista je udalosť, ktorá 
zmenila svet. Preto je dôležité sa na túto 
veľkú chvíľu dobre pripraviť.

Na Vianoce ľuďom ohlasujeme radostnú 
zvesť, že na svet, do nášho života vstúpila 
Božia Láska, Emanuel – Boh s nami, Ježiš 
Kristus. On prišiel, aby zvíťazil nad smrťou, 
ktorá je následkom dedičného hriechu.  
A aj nad ňou zvíťazil! Sviatky Narodenia 
Pána sú tak neustálym znakom Božej pri-
azne k človeku. Betlehem znamená Dom 
chleba. Aké je to príznačné, že práve  
v Dome chleba nám Boh dal skutočný 
chlieb – svojho Syna Ježiša Krista, aby na-
plnil náš život, dal mu zmysel a konkrétny 
cieľ. Tak ako chlieb nasýti hladného, aj Ježiš 
je pokrm, ktorý dáva skutočné nasýtenie.

Keď sa končí starý rok a začína nový, ľu-
dia chcú byť lepší, chcú sa v novom roku 

vyvarovať starých chýb, chcú už byť k sebe 
milší, ohľaduplnejší, zodpovednejší. Je to 
pre nás ďalšia príležitosť prijať na tejto no-
vej ceste života spoločenstvo Ježiša Krista, 
ako záruku Božej priazne a jeho požehna-
nia.

Všetkým Vám a Vašim blízkym želám  
k Vianociam a Novému roku milosť zreteľ-
ne počuť milujúci hlas Boha a v jeho Synovi 
nanovo spoznať neotrasiteľnú pravdu, že 
na našej životnej ceste je „S nami Boh“.

Váš o. Marek Saraka

Petrík Milan
Čonková Iveta

Kobanová Hanka
Bodnár Jakub
Ščasný Tomáš

Vanacká Izabella
Maľarová Petra

Čonková Šarlota
Leško Ján

Bužo Andrej
Habina Dušan

Fedorko Ján
Ferencová Helena

Vargová Anna
Baník Július

Zajac Ján
Drobňáková Anna

Janičo Jozef



76. výročie 
oslobodenia obce

Zrealizované práce, ktoré sa nám podarilo urobiť:

Jubilanti 2021

Čo sme zažili ? 

montáž zámkovej dlažby pri vstupe do  
domu smútku 
výstavba parkoviska pri cintoríne

rekonštrukcia miestnej komunikácie  
k  domu smútku a k novému parkovisku

doplnenie prvkov na  oddychovej zóne 
na mieste bývalej skládky  

úprava a nátery  zábradlia na mostoch 
( v spolupráci so Slovenskou správou 
ciest)

výmena kanalizačných šácht ( v spolu-
práci s vodárenskou spoločnosťou) 

stavebné práce v interiéri základnej 
školy a osadenie gymnastickej zostavy 

modernizácia detského ihriska pri ma-
terskej škole
doplnenie knižničného fondu v Obec-
nej  knižnici Rudlov 

lokálne opravy miestnych komunikácií 
a osadenie dopravných značiek 

úprava autobusových zastávok

prístavba k hlavnej budove na futbalo-
vom ihrisku

úprava verejných priestranstiev a revi-
talizácia priestoru za cintorínom
osvetlenie chrámu

pietny akt oslobodenia obce Rudlov
stavanie mája

pálenie vatry (výročie KST Rudlov)

požehnanie nového hasičského auta
súťaž o najkrajší balkón  
a predzáhradku

Rudlovský šlapák 

Dňa 18. január 2021 sa konal v našej obci 
pietny akt kladenia vencov na pamätnú ta-
buľu pri príležitosti 76. výročia oslobode-
nia obce. Na tento deň nikdy nazabúdame, 
pretože priniesol pre našu obec vytúženú 
slobodu. Mladšia generácia  si už možno 
ani  nevieme predstaviť, koľko utrpenia  
a  koľko ľudských životov sa skrýva za touto 
spomienkou. Hrdinské činy osloboditeľov 
našej obce zostanú navždy zapísané v jej 
histórii  a  v mysliach každého z nás. Pri 
spomienke sme položili vence na pamätnú 
tabuľu , ktorá je umiestnená  na budove 
obecného úradu.                                  (ocú)

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku
V mesiaci júl 2021 sme vyhlásili už  

3. ročník súťaže o najkrajší balkón  
a predzáhradku. Súťaž sa teší veľkému 
záujmu a tento rok sa prihlásilo  už 10 
súťažiacich. A bolo na čo pozerať. Sú-
ťaž prebiehala dva týždne a víťazom sa 
stal súťažiaci  s najväčším počtom hlasov.  

Víťazke pani Magde Markušovej gratulu-
jeme .                                                     (ocú)

V mesiaci jún sa naše mladé družstvo 
zúčastnilo v Zámutove  súťaže vo varení 
guľášu pod názvom „Guľáš majster“ o pu-
tovný pohár starostu obce. Svoje sily vo 
varení tohto jedla rôznych chutí a ingredi-
encií, zmeralo vyše 10 súťažných družstiev. 
Chlapci nesklamali a 4. miestom príjemne 
prekvapili a dôstojne reprezentovali našu 
obec.                                                       (ocú)

Guľáš majster

Bogľarská Valéria
Buda Ján

Duda Rudolf
Kroková Eva

Peržeľová Margita
Surdejová Viera
Šrojta Vladimír
Lukačková Jana 

Dobranský Milan
Peržeľ Jozef
Sakala Ján

Sukovská Mária Mitaľová Anna

60 ROKOV 70 ROKOV

80 ROKOV



Život v našej knižnici
“Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje pred-
stavivosť.”                   (Alan Bennett)

Práve svet kníh predstavuje nekoneč-
ný zdroj informácií, fantázie a kreativity. 
Do tohto rozprávkového knižného sveta 
sa môžu ponoriť aj deti, mládež a dospelí, 
ktorí navštevujú Obecnú knižnicu v Rudlo-
ve. Čitatelia v knižnici nájdu viac ako 1 100 
titulov pre všetky vekové kategórie. Od 
mája 2021 majú možnosť nielen požičiavať 
knihy, ale aj stretávať sa pri rôznych zaují-
mavých podujatiach, ako sú tvorivé dielne, 
besedy so spisovateľmi či ďalšie kultúrne 
akcie.

V knižničnom fonde sa nachádza belet-
ria, náučná literatúra pre dospelých, mlá-
dež i deti. Vďaka grantu z Fondu na pod-
poru umenia získala v roku 2021 rudlovská 
knižnica dotáciu 1 120 eur, v rámci ktorej 

bude financovaný nákup ďalšej žiadanej 
literatúry pre čitateľov. Vo fonde obecnej 
knižnice sa nachádza aj vzácny dokument 
– kniha z roku 1914, ktorá predstavuje za-
ujímavý zdroj z predvojnovej histórie obce 
Rudlova.

Od mája tohto roka je pre čitateľov 
sprístupnený nový, moderný online súbor-
ný katalóg InfoGate, ktorý knižnica získala 
s metodickou pomocou Hornozemplínskej 
knižnice vo Vranove nad Topľou. Tento 
systém ponúka zaujímavé interaktívne 
funkcie, ako napr. prehľad záznamov kníh, 
ktoré čitatelia potrebujú k danej téme. Vy-
hľadávať môžu podľa autorov, názvu knihy 
alebo kľúčových slov.

V rámci komunitných aktivít počas júna 
2021 našu obecnú knižnicu navštívila spi-

sovateľka a šéfredaktorka časopisov Maxík 
a Zvonček Danuša Dragulová-Faktorová. 
Spisovateľka predstavila žiakom ZŠ Rudlov, 
ktorí sa na besede zúčastnili, svoje knihy, 
časopisy a nechýbala ani autogramiáda. 
V septembri zavítala do knižnice známa 
vydavateľka, filmová producentka a spiso-
vateľka Marka Staviarska, ktorá žiakom ZŠ 
Rudlov pútavým spôsobom vysvetlila, ako 
vzniká film, a predstavila pútavé ilustrácie 
zo svojich kníh. Nechýbalo ani autorské čí-
tanie, ktoré bolo motivujúce k čítaniu kníh.
Tešíme sa, že vďaka spolupráci s Horno-
zemplínskou knižnicou vo Vranove nad 
Topľou sme mohli počas roka realizovať 
užitočné stretnutia so zaujímavými spiso-
vateľkami. Pred prázdninami nechýbal roz-
právkový karneval, počas ktorého v knižni-
ci ožili rozprávkové bytosti. Všetky deti boli 
slávnostne pasované za čitateľov knižnice 
a užili si tance s rozprávkovými bytosťami. 
Veríme, že všetky aktivity a podujatia v na-
šej knižnici prispeli k rozvoju čítania, kreati-
vity a zároveň k vzniku nových priateľstiev. 
Dúfame, že do našej knižnice v budúcnosti 
zavíta ešte niekoľko významných osobnos-
tí, vďaka ktorým si deti a mládež nájdu ces-
tu k čítaniu.

Práve v tejto zložitej dobe pandémie 
predstavuje knižnica dôležitý článok obno-
venia socializácie všetkých spoločenských 
vrstiev našej obce. Toto miesto predstavu-
je skutočne hodnotné naplnenie očakáva-
ní, ktoré knižnica prináša pre bazálnu bun-
ku spoločnosti – rodinu.

                               Mgr. Viera Zálepová
          knihovníčka Obecnej knižnice Rudlov



Dobrovoľný hasičský zbor v Rudlove

Pestrý Rudlovský šlapák

Rok 2021 bol pre náš Dobrovoľný  ha-
sičský zbor veľmi zaujímavý a  výnimočný. 
Zažili sme toho neúrekom.

Našim poslaním je pomoc ľuďom v núd-
zi. Od začiatku roka sme prijali  výzvu a po-
zvanie od obce  na celoplošné testovanie 
.Na základe  rozhodnutia krízového štábu  
v Rudlove sme sa zúčastnili testovania  
13 krát. Chlapci asistovali, upratovali,  dez-
infikovali a zabezpečovali plynulý chod tes-
tovania  od januára do konca apríla.

Obec aj tento rok  na základe žiadosti   
o zaradenie do kategórie C a splnení pod-
mienok akcieschopnosti a minimálneho 
materiálno technického vybavenia o ha-
sičských jednotkách získala  dotáciu, ktorú  
hasiči využili na nákup  nového  pracovné- ho oblečenia , nových zásahových prilieb  

a ďalšej novej potrebnej techniky. Zakúpili 
sa aj dva nožnicové stany, ktoré budú sl-
úžiť v prípade potreby. V mesiaci jún  sme 
získali nové hasičské auto Iveco a to nám 
urobilo veľkú radosť. V mesiaci júl bolo 
auto slávnostne požehnané otcom Ma-
rekom. Auto garážujeme v prenajatých 
priestoroch Poľnohospodárskeho družstva  
 Rudlove a svojpomocne  sme sa pustili  do 
rekonštrukcie a čistenia budovy.

Techniku sa snažíme mať pripravenú 
tak, aby bola nápomocná pri zásahoch na 
ochranu  občanov a ich majetku ako aj ve-

rejného majetku  obce. 
Počas roka sme sa zúčastnili aj niekoľ-

kých príjemných akcií. V mesiaci máj to 
bolo stavanie mája, v mesiaci august sme 
sa zúčastnili osláv storočnice DHZ – Soľ  
a v septembri sa 10 členov zúčastnilo od-
bornej prípravy.

Chcem sa poďakovať všetkým členom, 
priaznivcom, obci Rudlov a všetkým, ktorí 
sa podieľajú na rozvoji nášho zboru a pev-
ne verím, že spoločne vstúpime do  pokoj-
ného nového roka.               

              Dušan Habina ml., predseda DHZ

Výnimočný „kovidový“ 7. ročník Rudlov-
ského šlapáku, ktorého záštitu prevzal 
predseda Prešovského samosprávneho 
kraja M. Majerský, sa konal v náhradnom 
augustovom termíne. Preteky boli zarade-
né do Slovenského pohára v behu do vr-
chu, zároveň boli 3. kolom novovzniknutej 
Východniarskej ligy behov do kopca. Vzác-
nosťou bola moderátorka markízackych 
Športových novín J. Hospodárová, ktorá 
sa na Rudlovský šlapák veľmi tešila. Prvý-
krát v histórii sa uskutočnili Majstrovstvá 
východoslovenského kraja v behu do vr-
chu v spolupráci s VsAZ a MŠK Vranov n/T, ocenení boli najlepší registrovaní v atlet. 

kluboch. Okrem žiackych kategórií, ktoré 
sú súčasťou šlapáku (štartovalo 97 detí), 
štart „spestrila“ aj nová kategória NW 
(severská chôdza). Hlavnú disciplínu (100 
pretekárov) odštartoval prezident MŠK 
a zároveň primátor mesta Vranov n/T -  
J. Ragan, ktorému asistovala predsedníčka 
VsAZ –S. Hanusová. Absolútnymi víťazmi 
pretekov sa stali E. Fučo (Ľubotice) a I. Var-
gová (Rudlov). Rudlovský šlapák sa stáva 
čoraz populárnejší aj medzi Rudlovčan-
mi. Najúspešnejšie si počínali I. Vargová  
(1. miesto), P. Tomko (2. miesto), J. Lukač-
ková (3. miesto). Všetkým zúčastneným  
srdečne blahoželáme!

PaedDr. Stanovčáková Zuzana



Základná škola
„Pandemický“ školský rok 2020/2021

Po letnom  „relaxe“  sa školské lavice 
zaplnili žiakmi a brány našej školy sme 
otvorili 2. septembra 2020. Začali sme vy-
učovanie s prísnymi opatreniami, mnohý-
mi usmerneniami a rozhodnutiami  Mini-
sterstva školstva, vedy, výskumu a športu, 
ktorých úlohou bolo zabezpečiť prezenčné 
vzdelávanie čo najdlhšie a minimalizovať 
prenos ochorenia COVID 19 v škole. 

Aj napriek prísnym a okliešteným pod-
mienkam fungovania školy, sme zorgani-
zovali akcie, ktoré deťom vyčarili úsmev  
a priniesli aj nové poznatky. Jeseň v našej 
škole je spätá s tradíciou púšťania šarka-
nov. Atmosféru spríjemnilo krásne jesenné 
počasie, na oblohe sa usmievalo slniečko  
a pofukoval jemný vietor. Deti si na spoloč-
nú akciu priniesli vlastných šarkanov, avšak 
spoločne s pani učiteľkou si vyrobili aj pa-

pierového šarkana. Mnoho detí sa zapojilo 
a ukázalo, aké sú šikovné pri púšťaní šarka-
na. Nad našimi hlavami  sa vznášali šarkany 
rôznych farieb i veľkostí. Deti sa nabehali, 
vyšantili do sýtosti a zatlieskali šarkanom, 
ktorí sa aspoň na chvíľu vzniesli do výšky. 
V novembri sme si pripomenuli Svetový 
deň behu a spolu s MŠ si zasúťažili nielen 
deti, ale aj učitelia a pán starosta. Viano-
ce  sme „otvorili“  v prvý adventný týždeň 
veselým predvianočným pečením. Žiaci 

si užili chutné, voňavé, vianočné pečenie 
medovníčkov.  Pri zdobení žiaci pustili uzdu 
svojej fantázii. Medovníčky hýrili farbami. 
Deťom sa pečenie páčilo, užili si pri ňom 
kopec srandy a opäť sa niečo nové naučili. 
Ani sme sa nenazdali a sviatok sv. Valentí-
na vniesol ešte viac lásky do priateľstiev 
medzi deťmi. Svetový deň včiel bol výni-

močným dňom pre našich žiakov. Prvýkrát 
mali možnosť vidieť úľ, včelárske potreby 
a včelie produkty zblízka. Tento školský 
rok priniesol okrem mnohých akcií aj nový 
modernejší šat školy. Renováciou prešlo 
sociálne zariadenie žiakov, výmenu podla-
hy „absolvovala „ trieda prvákov, štvrtáci 
si zasadli už do nových lavíc, vo vstupnej 
chodbe sa menila dlažba, stierky na ste-
nách. Najviac sa  žiaci potešili preliezke  
a lavičkám, ktoré oživili a „rozveselili“ areál 
školy. Ďakujeme zriaďovateľovi za spolu-
prácu a spoločne sa tešíme na čas strávený 
v škole, keďže nám pandémia dostatočne 
ukázala, akú dôležitú úlohu zohráva škola  
v živote dieťaťa a aj rodiča.

                PaedDr. Zuzana Stanovčáková, 
                                  riaditeľka ZŠ

Materská škola Rudlov je jednotriednou 
školou. Poskytuje celodennú starostlivosť 
deťom od dvoch do šiestich rokov, deťom 
s odloženým plnením povinnej školskej 
dochádzky a deťom s dodatočným odlo-
ženým plnením povinnej školskej dochá-
dzky. Zriaďovateľom MŠ je obec Rudlov. 
Prevádzka v MŠ je v čase od 7:00 hod. do 
15:30 hod. Chod škôlky zabezpečujú 2  pe-
dagogickí  zamestnanci a 3 nepedagogickí 
zamestnanci. V roku 2021 je nahlásených  
23 detí. 

Aktivity v materskej škole boli plne-
né podľa naplánovaných aktivít školy v 
jednotlivých mesiacoch školského roka 
2020/2021.

Podľa ponúk boli realizované aj iné akcie  
a podujatia.

- v mesiaci september sme spolu so zri-
aďovateľom slávnostne otvorili nový škol-
ský rok, ktorý bol pre nás iný, a to veľmi 
šťastný, lebo sme sa  po roku opäť vrátili do 
priestorov budovy MŠ,

- v mesiaci október sa zber úrody odzr-
kadlil aj v našej MŠ, kde deti priniesli plody 
jesene a prírody; následne si z nich všetci 
spoločne vytvorili prekrásnu výstavku, kto-
rá skrášľovala interiér materskej školy,

- v mesiaci november sa naše deti fotili;
12.11.2020 - v tento deň sa uskutočnili 

športové aktivity pod názvom „V zdravom 
tele, zdravý duch“. Deti súťažili, a preteka-
li, tieto aktivity mali za úlohu deti poriad-
ne precvičiť, spojiť a samozrejme potešiť  
a rozosmiať. Realizácia prebehla na dvore 
ZŠ.

- v mesiaci december sme museli brány 

materskej školy zatvoriť z dôvodu ochore-
nia COVID-19 u nepedagogického zamest-
nanca.

18.12.2020 deti vystúpili pri jedličke, 
no bohužiaľ pre pandemické opatrenia, 
sa vystúpenie mohlo konať tak, ako každý 
rok, kde deti vystupovali pre svojich rodi-
čov, aby rodičia o nič neprišli všetky básne, 
piesne, tanček sme rodičom sprostredko-
vali online.

Vzhľadom na karanténnu situáciu 
začiatkom mesiaca Mikuláš na nás 
nezabudol a darčeky nám nechal pod 
stromčekom spolu s darčekmi od Ježiška.

- od 01.01.2021 do 09.02.2021 prevád-
zka materskej školy bola prerušená z dôvo-
du šíriacej sa pandémie COVID-19

10.02.2021 sme deti opäť privítali v MŠ
- v mesiaci marec sme s deťmi navštívili 

miestnu knižnicu na Obecnom úrade, pre-
tože mesiac Marec patrí knihám, spisova-
teľom, ilustrátorom, vydavateľom....

22.03.2021 je „Svetový deň vody“  
a naša MŠ sa zapojila do projektu „Voda 

Pokračovanie na ďalšej strane

Zo života MŠ Rudlov



POŽEHNANIE NOVÉHO HASIČSKÉHO AUTA IVECO DAILY

nás spája“ - s deťmi sme realizovali rôzne 
aktivity, hry, výtvarné činnosti a aktivity na 
danú tému. Spoločne sme vytvorili prezen-
táciu, ktorú sme poslali aj do súťaže.

29.03.2021 sa deti pripravovali na sviat-
ky Veľkej noci. Deti spoločne vyzdobovali 
kraslice, vystrihovali zajacov, plietli korbá-
če a učili sa vinšovačky,

- 07.04.2021 deti nastúpili do MŠ po 
sviatkoch Veľkej noci, tento príchod spes-
trila nádherná výzdoba,

- v mesiaci máj si pripomíname sviatok 

našich mamičiek, 07.05.2021 týmto krás-
nym sviatkom začal, aj keď naďalej pretr-
váva pandémia, chceli sme naše mamičky 
potešiť básničkami, pesničkami, ktoré sa 
deti naučili a následne odprezentovali. Za-
spievali a zatancovali pred objektívom ka-
mery a fotoaparátu,

10.05.2021 tento týždeň sme venovali 
zvieratkám a ich mláďatám. Deťom pri-
niesol krásne zážitky a poznanie. Navštívili 
sme miestneho chovateľa oviec, zajacov 
a ostatných domácich zvierat. Deti mali 

možnosť ich viac spoznať, chytiť. Priblížili si 
spôsob života ich chov a starostlivosť o ne,

- v mesiaci jún ako vždy každý rok sme 
naplno oslávili sviatok MDD. Hry, radosť, 
smiech, dobrá nálada nás sprevádzala po-
čas celého dňa. Deti si so sebou odniesli 
domov nielen to, ale aj sladkosti a darčeky.

29.06.2021 v tento deň sme sa lúčili  
s našimi najstaršími, ktorým sa už v sep-
tembri otvoria brány ZŠ. Rozlúčka sa kona-
la na školskom dvore, už za prítomnosti ro-
dičov (všetci dodržali potrebné opatrenia). 
Predškoláci zarecitovali, zaspievali posled-
ný krát na pôde Materskej školy. Aj menšie 
deti sa s nimi rozlúčili krátkou básničkou. 
Nikto neodišiel naprázdno, každý predško-
lák si odniesol malý darček pre štart v novej 
škole a všetky deti dostali sladkú dobrotu.

Ďalší krásny rok za nami, touto cestou 
sa chceme poďakovať Vám rodičia, Obci 
Rudlov a miestnym obyvateľom. Tešíme sa 
na ďalší školský rok, nové deti a nové zá-
žitky.

                                Mgr. Jana Buchaľová 
                                       riaditeľka MŠ

Nové  hasičské auto zn. IVECO DAILY,  
získala naša obec Rudlov do výpožičky od 
Ministerstva vnútra SR v mesiaci jún 2021. 
Po splnení všetkých požiadaviek zo strany 
obce a dobrovoľného hasičského zboru 
obce sa spolu môžeme tešiť z novej tech-
niky. 

Požehnanie aut sa konalo  v týždni, keď 
slávime sviatok sv. Eliáša, ktorý bol vzatý 
do neba na ohnivom voze. V tomto období 
sa  spoločne modlíme za všetkých, ktorí ka-
ždodenne sadajú do svojich áut.

Naše hasičské auto sa bude používať   
v prípade  živelnej  pohromy, požiaroch, 
veterných smrštiach, povodniach  a iných 
mimoriadnych udalostiach na ochranu 

zdravia, majetku a životného prostredia.
 Byť hasičom je poslaním založeným 

na dobrovoľnosti, na obetovaní vlastného 
voľného času. Je to morálna povinnosť, zá-

väzok plniť ušľachtilé ciele, byť pripravený 
pomôcť blížnemu v nešťastí.

Starosta obce sa poďakoval pánovi Já-
novi Šopiakovi ml. (tajomníkovi územného 
výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Vra-
nov N.T. a súčasnému  veliteľovi DHZ Soľ) 
za jeho doterajšiu nezištnú pomoc pri for-
movaní nášho dobrovoľného hasičského 

zboru a jeho odborné rady .  Členom dob-
rovoľného hasičského zboru z Rudlova sa  
poďakoval , že neváhali pred dvoma rokmi 
a spoločne sme obnovili náš dobrovoľný 
hasičský zbor. Zaželal im hlavne zdravie, 
aby aj naďalej s láskou a obetavosťou vy-
konávali túto ušľachtilú činnosť pre našich 
spoluobčanov, využívali a delili sa o  získa-
né poznatky s ďalšími nasledovníkmi. Nech 
naďalej hlavne platí motto dobrovoľných 
hasičov.

        „BOHU NA SLÁVU,  
                      BLÍŽNEMU NA POMOC“             
                                                           (ocú)

Zo života MŠ Rudlov



Spolok Červeného kríža v Rudlove
Uplynul rok a ja by som sa mala vy-

jadriť k práci spolku Červeného kríža  
v Rudlove. Je to ťažké, lebo nič nebolo 
také, ako by sme to boli chceli.

CORONA VÍRUS vyčíňa aj naďalej. Ale aj 
cez to všetko sme sa snažili o nejaké čin-
nosti, tak aby sme neohrozovali seba, svo-
jich blízkych, ako aj svoje okolie. V rámci 
našich možností sme pomáhali tým, ktorí 
boli opustení, sami a chorí. Nákupom, po-
mocou v domácnosti, ale hlavne dobrým  
a milým slovom.

V charitatívnej činnosti 13. augusta 
2021 sme pomohli finančnou zbierkou 
Petkovciam po ničivom tornáde. Naši čle-
novia ČK prispeli sumou 195,- Eur. Tiež 
sme venovali šatstvo rómskym rodinám. 
Pre získavanie imunity a zlepšovanie 
zdravia sme využívali naše krásne lesy na 
prechádzky individuálne aj v skupinách.  
31. mája skupinka našich členov využíva-
la  tento deň na turistickú vychádzku, ale 
aj čistenie studničiek, veď to bol deň otvá-
rania studničiek. Mnoho našich členov sa  
5. júna 2021 zúčastnilo na posedení pri va-
tre pod Železnou, pri príležitosti zahájenia 
turistickej sezóny.

V oblasti osvety zdravia v tomto roku 
sme využili miestny rozhlas, kde boli odvy-
sielané relácie: 

- 8. máj Deň Červeného kríža a Červené-
ho polmesiaca, 14. jún Svetový deň darcov

- 29. september Deň srdca
V našom spolku máme hrdinov, veď ka-

ždý darca krvi je hrdinom, lebo cez darova-
nie krvi zachraňuje životy iných. Evidujeme  
46 bezpríspevkových darcov krvi, z kto-
rých je osem držiteľov bronzovej plakety  

Dr. Janského, 9. držiteľov striebornej pla-
kety, 4 držitelia zlatej plakety a jeden drži-
teľ diamantovej plakety.

Spolupráca s obecným úradom je vý-
borná. Okrem finančnej podpory sú pra-
covníci ochotní a nápomocní v každej po-
trebe. Za čo im patrí veľká vďaka!

Veľmi pozitívne hodnotíme aj spoluprá-
cu s miestnym správcom farnosti otcom 
Mgr. Marekom Sarakom, ako aj miestnym 
klubom turistov.

Žijeme v turbulentnej dobe, v ktorej nie 
vždy víťazí dobro, láska a múdrosť. Ale je 
v našich silách tento trend obrátiť. Každý 
môže v rámci svojich možností a schopnos-
tí urobiť niečo preto, aby pomohol dobrej 
veci a urobil tento svet krajším, nato netre-

ba žiadne mimoriadne schopnosti ani pro-
striedky, ani veľa času. Stačí v tejto dobe 
iba sa dať zaočkovať. Jeden mravec odne-
sie omrvinku, ale celé mravenisko prene-
sie aj „slona“. Jedinou podmienkou je, aby 
tí mravčekovia išli jedným smerom. Ak sa  
z nás jeden dvaja dajú zaočkovať určite to 
neovplyvní vývoj zdravotnej situácie.  Ale 
ak to urobíme všetci nebudeme už počúvať 
o zhoršovaní situácie, o nútenej pľúcnej 
ventilácií, ako aj zbytočných úmrtiach. 

Veď každý z nás chce žiť, pracovať  
a tešiť sa so svojimi blízkymi.  Nebojme sa  
a dajme sa zaočkovať, aby žiť stálo zato! 

     
                                     Eva Dobranská 
                                Predseda SPOLKU ČK



Rok 2021 bol výnimočným rokom pre 
každého obyvateľa našej krajiny. Pandémia 
CORONA vírusu zasiahla do života každé-
ho. Jej trvanie pokračovalo v prvej polovi-
ci roka druhou  silnou vlnou a zopakovala 
sa aj na jeseň treťou vlnou. Spoločenský  
a ekonomický život bol niekoľko krát preru-
šený alebo aj permanentne obmedzovaný 
určitými opatreniami.

Tieto opatrenia ovplyvnili aj činnosť 
nášho klubu, čo sa odrazilo najmä v poč-
te organizovaných akcií, ale najmä v účasti 
členov na nich. Aj napriek tomu aktivita 
klubu nezanikla a odhodlanie a zanietenosť 

jeho členov vyústila do uskutočnenia nie-
koľkých akcií.

 Na začiatku roka boli naše  Slanské vr-
chy pomerne vyťažené , kde sa praktizova-
la individuálna turistika. V mesiaci január 
a február navštívilo  našu obec a  Slanské 
vrchy veľké množstvo turistov. Veľmi obľ-
úbené výstupy na Javorovú , Šimonku, Iva-
nov vrch a  Zámutovske skaly absolvovali 
desiatky turistov z blízkeho okolia.   

   Turistický rok už tradične otvárame Bi-
elou stopou na Čulkov. Tohto roku to bolo  
13 februára. Ďalšou tradičnou akciou bolo 
pálenie Výročného  ohňa pod Železnou, 
ktorá sa uskutočnila 5 júna. Tohto roku sme 
si pripomenuli aj 15. výročie  vzniku KST – 
Javorina Rudlov.  V tomto mesiaci 19. 6. sa 
naši turisti zúčastnili na nočnom výstupe 
na Šimonku. S veľkým záujmom sa stretla 
cyklotúra v lete 17. júla po trase Rudlov- 
Zlatník-Hermanovce-Bystré-Skrabské-Pet-
kovce- Vyšný Žipov- Jastrabie-Rudlov.

  V letnej aktivite sme pokračovali aj  
v dňoch 28-29. august výstupom na vrch 
Baranec. Je to tretí najvyšší štít  2185 m.

n.m v Západných Tatrách. Účastníci výstu-
pu prenocovali v chate pod Barancom.

   Záver sezóny bol znova ovplyvnený 
pandémiou. Aj napriek určitým obmedze-
niam sme usporiadali tradičný výstup na 
Praporec. Ako každý rok aj v tomto období 
plánujeme zimný výstup na Šimonku.

   Pri uskutočňovaní jednotlivých akcií aj 
napriek nepriaznivým okolnostiam sme sa 
stretávali so záujmom a pochopením na-
šich členov, za čo im ďakujeme.

                         Jozef Varga, predseda KST
                 Odrej Nemčík, podpredseda KST

Klub slovenských turistov Javorina Rudlov v roku 2021



FK Javorina Rudlov
Futbalový klub 

Javorina Rudlov 
úspešne reprezen-
toval obec Rudlov aj 
v uplynulom roku. 
Hoci v prvej polovici 
kalendárneho roka 
futbalisti veľmi do 
lopty nekopali, v tej 

druhej už robili futbalovému klubu a obci 
Rudlov perfektné meno. 

V roku 2021 fungovali v klube 2 mládež-
nícke mužstvá a takisto mužstvo dospelých, 
ktoré tento rok hrá VI. ligu ObFZ Vranov. 
Naši najmladší žiaci si vo svojich zápasoch 
počínali veľmi dobre a kategória U11 robila 
radosť všetkým funkcionárom klubu aj ro-
dičom, ktorí boli súčasťou zápasov našich 
najmenších nádejí. Partia okolo Tomáša 
Gordana a Janíka Rusnáka, doplnená ďal-
šími chlapcami a dievčatami - súrodencami 
Slaninovcami, Jarkom Jabčankom, Petrom 
Vasiľom ml., Ondríkom Nemčíkom, Dá-
vidom Muchom, či Šimonom Sarakom je 
veľkým prísľubom do budúcna. Chlapci a 
dievčatá si futbal užívajú a takisto sú určite 
pekným príkladom aj pre ďalších, ktorí sa 
ešte neodhodlali začať s futbalom. V Javo-
rine majú všetky deti dvere otvorené.

V kategórií U15 bojujú naši chlapci túto 
sezónu o tie najvyššie priečky. Vo svojej 
prvej sezóne si počínajú veľmi dobre a po 
polovici sezóny sa nachádzajú na špici ta-
buľky. Zo siedmich zápasov neprehrali ani 

jeden a body stratili len za remízu v Čaklo-
ve. Pred druhou polovicou sezóny im patrí 
prvé miesto a majú tak veľkú šancu pobiť 
sa o titul vo svojej kategórií. 

Uplynulý rok bol pre ‚‘A‘‘ mužstvo ‚‘po-
lovičný‘‘. V prvej polovici roka si hráči do 
lopty kvôli pandémií nekopli. Nekonala sa 
tradičná členská schôdza ani klasická zim-
ná príprava. Chýbali zápasy aj tréningy. 
Prvý zápas v roku 2021 odohrala Javorina 
až v máji v priateľskom stretnutí so Sečov-
skou Poliankou. Počas leta Javorina doplni-
na svoj káder posilami. Do Javorina parku 
postupne prišli Ján Katrenič, Šimon Halčák, 
Šimon Palpáš, Martin Palpáš, Martin Miku-
la, Dominik Dudáš a Viktor Koper.

Jesennú časť sezóny zvládlo ‚‘A‘‘ muž-
stvo pomerne dobre. V desiatich zápasoch 
nepoznali chuť prehry. Mrzieť môžu najmä 
domáce remízy s Továrnym, Sedliskami  
a Sačurovom, v ktorých Javorina postráca-
la body. Jesennú časť ukončila Javorina na 
druhom mieste, so stratou štyroch bodov 
na lídra zo Sačurova. Počas celého roka boli 
výkony hráčov veľmi dobré a palec hore si 
zaslúžia nielen za skvelé výsledky ale aj za 
predvedenú hru, ktorá neraz potešila oko 
diváka. 

V tomto roku pokračovali v Javorine 
parku aj rekonštrukčné práce. Na novej 
budove sa vyhotovili železné vráta, dobu-
doval sa výčap a hospodárska budova sa 
zrekonštruovala a premiestnila. Poďako-
vanie za rekonštrukčné práce patrí Jozefo-

vi Vargovi, Matúšovi Bochinovi, Michalovi 
Sukovskému, Martinovi a Lukášovi Virbov-
com, Matúšovi Markušovi, Jánovi Sakalovi, 
Petrovi Jenčovi, Petrovi Trebuňákovi a An-
drejovi Ščasnému. Všetky práce a činnosť 
futbalového klubu by sa nedali uskutočniť 
bez pomoci obce Rudlov, za čo im patrí veľ-
ké poďakovanie. Takisto patrí poďakovanie 
všetkým sponzorom - Torsten Müller, Ma-
rek Kundravý, Matúš Bochin, Ondrej Nem-
čík, Andrej Ščasný, Ján a Renáta Masičoví, 
Stanislav Homičko ml. a Filip Trebuňák.

V neposlednom rade patrí veľké po-
ďakovanie fanúšikom FK Javoriny Rudlov. 
Všetkým Vám, ktorí ste náš klub podporo-
vali a fandili mu prajeme požehnané sviat-
ky, príjemný koniec roka 2021 a úspešný 
štart do toho nového. Tešíme sa na vás na 
futbalových trávnikoch, a nie len na nich, 
aj v roku 2022.     
       Peter Sukovský, prezident FK

              Patrik Gordan, vedúci mužstva

Horný rad zľava - 
Peter Sukovský ( prezident klubu ), Martin Mikula, Marek Orosi, Marcel Leško, Peter Imrich ( kapitán mužstva ), Marek Paluba, Peter 

Jenča, Šimon Halčák, Patrik Gordan ( vedúci mužstva ), Ján Katrenič 
Dolný rad zľava - 

Šimon Palpáš, Ján Gritters, Jerguš Demčák, Miroslav Balog, Jaroslav Mucha, Maroš Jurko, Andrej Ščasný, Jaroslav Jabčanka. 
Na fotke chýbajú - 

Patrik Kovaľ, Dominik Kovaľ, Martin Palpáš, Viktor Koper, Dominik Dudáš, Peter Antol, Jozef Iľko, Ľubomír Tancoš



Rudlov na fotografiách



Rudlov na fotografiách
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