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 Vážení spoluobčania,

končí sa rok 2022 a  s príchodom zimy 
nastáva čas bilancovania. Tento rok nám 
priniesol niekoľko výročí. Oslávili sme 620. 
výročie 1. písomnej zmienky o našej obci, 
200. výročie od  výstavby chrámu Narode-
nia presvätej Bohorodičky a 60. výročie ro-
kov  založenia FK Javorina Rudlov. 

Veľmi príjemnou udalosťou roka boli  
júnové obecné oslavy, kde sme si pripo-
menuli históriu a udalosti našej obce. 
Veľmi sa teším, že sme spoločne dokázali 
spracovať a vydať knihu Dejiny Rudlova 
práve k výročiu prvej písomnej zmien-
ky o našej krásnej starobylej zemplínskej 
obci Rudlov. Táto kniha  dokumentuje 
jej históriu, ale aj súčasnosť. Určite si tu  
každý nájde niečo, čo ho zaujme. Pre mňa,  

a verím, že aj pre mnohých rodákov, je naša 
obec výnimočná, pretože pre nás znamená 
kus rodného kraja. 

Nové opatrenia, vojna v susednej kra-
jine, energetická kríza a vysoká inflácia  
nám  nepridávali na optimizme ani v tomto 
roku. Musím povedať, že aj napriek tomu 
sme nezaháľali a naďalej sme v našej obci  
skrášľovali a modernizovali. Dúfam, že  
nielen mňa, ale aj Vás tešia všetky pozi-
tívne udalosti a  úspechy našej obce, ako 
aj všetky vykonané práce, ktoré prispeli  
k zveľadeniu obce s radosťou a záujmom, 
pretože všetko to smeruje k zlepšeniu  
a skvalitneniu života občanov v Rudlove.

V rámci investičných akcií bola  zreali-
zovaná výmena oplotenia a vstupnej brá-
ny pri dome smútku. Vznikol tak ucelený 
komplex, ktorý je dôstojným miestom  pri 
posledných rozlúčkach so zosnulými. Na 
školskom dvore, ktorý aspoň sčasti  nahrá-
dza základnej škole chýbajúcu telocvičňu, 
pribudli 2 gymnastické prvky, ktoré  sú 
určené najmä pre deti základnej školy. 
Na futbalovom ihrisku sa obnovil náter 
oplotenia. Takisto aj systematická úprava 
a zveľaďovanie verejných priestranstiev  
a existujúcich parkov urobilo z našej obce 
veľmi pekné miesto, ktoré navštevuje veľa 
cyklistov a turistov. Obec sa zaoberala  aj 

prípravou projektov k výstavbe zhroma-
žďovacej plochy pred základnou školou  
a projektovej príprave ďalšej časti chod-
níka a  miestnych komunikácií. Tieto akcie 
plánujeme preinvestovať čerpaním financií  
z príležitostných  výziev a fondov. Určite je 
toho ešte veľa, čo by bolo potrebné vybu-
dovať, opraviť, vylepšiť alebo zmodernizo-
vať. Nezaobíde sa to však bez spoločného 
úsilia, dlhých rokovaní a množstva práce, 
no najmä ochoty a tolerancie. 

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval po-
slancom obecného zastupiteľstva, kole-
gom z obecného úradu a pracovníkom na 
malých obecných službách za vykonanú 
prácu v tomto roku.  Ďakujem všetkým 
organizáciám v obci za ich prácu a  šíre-
nie dobrého mena našej obce. V závere 
mi ešte dovoľte, aby som sa  Vám v mene 
svojom, ako aj v mene novozvolených po-
slancov obecného zastupiteľstva, poďako-
val za prejavenú dôveru v tohtoročných 
komunálnych voľbách. Buďme naďalej silní  
a hrdí na našu obec.

Všetkým nám želám príjemné prežitie 
vianočných sviatkov v rodinnom kruhu. 
Nech Vás v novom roku sprevádza hlavne 
pevné zdravie, Božie požehnanie, láska  
a porozumenie.
 Ing. Juraj Vasiľ, starosta obce 

VITAJTE NA SVETE

Drahí bratia a sestry, 
milovaní veriaci!

Prežívame Filipovku, prípravu na 
sviatky Božieho narodenia. Dbajme aj my 
sami o dobrú prípravu svojho srdca na 
prijatie Mesiáša sveta, ktorý je nám vždy  
k dispozícii svojou milosťou, svojím 
milosrdenstvom a svojou láskou.

Tento rok sa niesol v znamení výročí 
našej obce. Pri príležitosti 620. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci Rudlov 
bol pre nás pripravený bohatý kultúrny 
program. Tejto slávnosti sa zúčastnili 
mnohí významní hostia.

Ako vyvrcholenie týchto slávností  
a zároveň 200. výročia od posviacky 
Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v obci navštívil našu farnosť vladyka Peter 
Rusnák, apoštolský administrátor sede 
vacante Prešovskej archieparchie. Pri tejto 
príležitosti posvätil nový ikonostas, ktorý 
sa stal dôstojnou súčasťou chrámu.

Vďační Bohu za tieto udalosti sa môžeme 
tešiť na nový rok, ktorý nám Boh vo svojej 
láske daruje. Nech je celý nový rok pre nás 

výzvou byť požehnaním pre všetkých, aby 
sme boli radostnými svedkami jeho lásky  
v rodinách, farnosti i celej spoločnosti. 

K sviatkom Narodenia Pána Ježiša Krista 
nám všetkým žičím požehnané, milostiplné 
vianočné sviatky. Nech sa Ježiš znova 
narodí v srdci každého z nás, aby sme 
mohli od neho v novom roku prijať všetky 
dary, ktoré nám ponúka.

 
Váš o. Marek Saraka

Zachar Peter
Kajlaničová Hanna

Bužo Filip
Helešic Lukáš

Bugaňová Ellie
Molitorisová Ela 
 Punaková Ema

 Kobanová Martina
Faková Silvia

Jurková Miroslava
Lešková Liana

Šoganičová Liliana

Trebuňáková Anna  
(77 r.)

Sukovská Mária  
(70 r.)

Lojová Marta  
(72 r.)

Macko Ján  
(83 r.)

OPUSTILI NÁS



77. výročie oslobodenia obce

Zrealizované práce, 
ktoré sa nám podarilo 

urobiť:
Jubilanti 

v roku 2022
Čo sme zažili ? 

nové oplotenie a montáž brány pri 
vstupe do domu smútku 
doplnenie prvkov na  oddychovej 
zóne na mieste bývalej skládky  
úprava a nátery  zábradlia na mo-
stoch ( v spolupráci so Slovenskou 
správou ciest)
stavebné práce v interiéri základnej 
školy a osadenie novej gymnastic-
kej zostavy 
doplnenie knižničného fondu  
v Obecnej  knižnici 
lokálne opravy miestnych komuni-
kácií  a úpravy rigolov
úprava verejných priestranstiev   
a revitalizácia priestoru za DS

Pietny akt oslobodenia obce 
Rudlov
Stavanie mája
Pálenie vatry (výročie KST Rudlov)
Súťaž o najkrajší balkón a predzá-
hradku
Rudlovský šlapák 
Oslavy 620 rokov od 1.písomnej 
zmienky
Oslavy 60 rokov od založenia FK 
Javorina Rudlov
Otvorenie knižnice v nových pries-
toroch
Súťaž dobrovoľných hasičov s tech-
nikou PS 12
Stretnutie jubilantov

Dňa 18. január 2022 sa konal v našej 
obci pietny akt kladenia vencov pri 
pamätnej  tabuli oslobodenia obce. Na 
tento deň by sme nemali nikdy zabudnúť. 
Všetkým tým, ktorí sa tejto chvíle nedožili, 
patrí vďaka a úcta. Pri spomienke na 
našich osloboditeľov sme položili veniec  
na pamätnú tabuľu, ktorá je umiestnená  
na budove obecného úradu. Tohto 
podujatia sa okrem pracovníkov obecného 
úradu zúčastnili aj žiaci a pedagógovia zo  
ZŠ Rudlov. 

Stretnutie jubilantov
V nedeľu 20.11.2022 sa uskutočni-

lo stretnutie jubilantov, ktorí oslávili 
svoje okrúhle jubileá v tomto roku, ale  
i v predchádzajúcich dvoch rokoch. Stret-
nutie za účasti poslancov obecného za-
stupiteľstva bolo obohatené vystúpením 
detí, ktoré navštevujú Obecnú knižnicu  
v Rudlove pod vedením Mgr. Vierky  

Zálepovej. Starosta obce vo svojom mene  
a v zastúpení občanov Rudlova poďakoval 
47 jubilantom za ich celoživotnú prácu a po-
prial všetkým, aby ešte veľa rokov pobudli  
v zdraví a v šťastí medzi svojimi najdrah-
šími a medzi nami všetkými. Oslávencom 
prajeme pevné zdravie a veľa síl do ďalšie-
ho života. Na mnohaja i blahaja lita.

Bubnárová Božena
Bužo Andrej

Durkoth Peter, Ing.
Fedorková Agáta

Zubková Mária, Mgr.

60 ROKOV

70 ROKOV

80 ROKOV

90 ROKOV

Gordanová Júlia
Jačo Michal

Janočko Juraj
Kocúr Michal

Masič Ján
Šrojtová Mária

Buda Michal
Fečkovičová Anna

Palpaš Štefan
Sakalová Mária

Gordan Ján

„K životnému jubileu Vám prajeme 
náruč plnú kvetov a blahoželaní najviac, 
veď čo je šťastie v ľudskom veku, to je 
zdravie a nič viac. Šťastný úsmev na tvári, 
nech sa denne rozžiari.“



Nový život v našej knižnici
Rok 2022 bol v projektovej oblasti zame-
ranej na kultúru a život knižnice úspešný 
nielen v inovácii priestorov, kultúrnych po-
dujatí, ale aj v akvizícii knižničného fondu.
Začiatkom roka 2022 bola knižnica úspeš-
ná projektom „Knižnica plná radosti“, kde 
získala dotáciu v celkovej výške 1 500 €  
z Fondu na podporu umenia. Prostriedky 
boli využité na realizáciu sprievodných po-
dujatí obecných osláv pri príležitosti 620 
rokov od prvej písomnej zmienky obce 
Rudlov, ktorá sa v spolupráci s obecnou 

knižnicou podieľala na realizácii sprievod-
ného programu počas týchto slávnostných 
dní. Nosným podujatím bola beseda s pani 
spisovateľkou Luciou Gilarovou, ktorú mo-
derovala knihovníčka Mgr. Viera Zálepová,  
ktorá predstavila knižnú novinku o našej 
obci s názvom „Dejiny Rudlova“. Zaujímavé 
bolo vystúpenie bábkového divadla „Ba-
badlo“, ktoré zahralo detskú hru „O psíč-
kovi a mačičke.“ Pútavým predstavením sa 
prezentovala skupina „Historického šermu 
Vikomt“, ktorá predviedla dobové kostýmy, 
historické zbrane a osobné súboje. „So-
koliari Majstra Vagana“ priniesli na svoje 
podujatie niekoľko vzácnych vtákov, nielen 
na ukážku, ale predviedli aj prelety dravcov 
pomedzi zúčastnených divákov. Edukačnou 
prednáškou v rámci témy „Zachráňme les 

v Slanských vrchoch“ nás sprevádzal lesník 
Michal Dobranský, ktorý deťom priblížil ži-
vot zvierat a ukázal aktivity z lesnej peda-
gogiky.
Obec Rudlov, v jeseni tohto roka, zria-
dila krásnu, modernú obecnú knižnicu  
21. storočia, ktorú pravidelne navštevujú  
nielen deti a mládež, ale aj široká  
verejnosť. Vďaka finančnej podpore  
starostu obce Rudlov Ing. Juraja Vasiľa 
a Fondu na podporu umenia sa usku-
točnil úspešný projekt „Inovácia pro-
stredia pre čitateľov“. Tento projekt 
z verejných zdrojov podporil Fond na 

odporu umenia, ako hlavný partner 
projektu, dotáciou 2 000€. Súčasťou 
projektu bolo obstaranie interiérového zari-
adenia. Miestnosť knižnice je priestrannejšia  
a získala nový, moderný,  reprezentačný  
a atraktívny vzhľad. 
Záver roka 2022 priniesol čitateľom krásne 
nové knihy, ktoré boli zakúpené z projek-
tu „Otvorená brána múdrosti“ podpore-
né obcou Rudlov a Fondom na podporu 
umenia, dotáciou v celkovej výške 1 300€. 
Hornozemplínska knižnica vo Vranove 
nad Topľou poskytuje Obecnej knižnici  
v Rudlove pod odbornou gesciou meto-
dickú pomoc a poradenské služby, vďaka 
ktorým knihovníčka Mgr. Viera Zálepo-
vá zveľaďuje prostredie pre čitateľov  
a aktívne sa venuje deťom a mládeži rôz-
nymi aktivitami. Veríme, že knižnica bude 
naďalej obľúbeným miestom pre voľný čas 
a na spoločné stretávanie sa pri dobrej lite-
ratúre v príjemnom prostredí.

Mgr. Viera Zálepová
Pracovníčka Obecnej knižnice v Rudlove



Výzdoba v obci
Vedeniu obce záleží na tom, aby sa ve-

rejné priestranstvá, zelené plochy a pro-
stredie v blízkosti všetkých inštitúcií, au-
tobusových zastávok, či iných viditeľných 
a voľne dostupných miest zveľaďovali, 
udržiavali a skrášľovali. Preto sa  počas ce-
lého roka snaží spolu s pracovníkmi obce 
a malých obecných služieb v  spolupráci 
s ochotnými dobrovoľníkmi,  využiť  tieto 
miesta na  spestrenie koloritu obce, ale 
aj  na to, aby sme si pripomenuli tradičné 
sviatky, ako sú sviatky jari, sviatky jesene 
a vianočné sviatky. Takéto premeny neraz 
prispejú k tomu, aby sa tunajší obyvatelia, 
alebo aj náhodní návštevníci obce u nás cí-
tili dobre a príjemne. 

Počas celého roka sme si mohli  

všimnúť vždy nové a zaujímavé zákutia, 
kvetinové záhony, dekoračné prvky, či 
upravené miesta. Teší nás, že sa do  pro-
cesu  výzdoby obce zapájajú aj občania, 
ktorým vzhľad a propagácia obce nie je ľa-

hostajná. Chceme sa touto cestou poďako-
vať všetkým tým, ktorí sa v tomto roku, ale 
aj  po minulé roky podelili o svoje kreatív-
ne nápady a venovali svoj čas pri  výzdobe  
obce.                                                         (ocú)

Advent
Keď sa povie štyri  týždne do Vianoc, pred-
stavíme si horúčkovité prípravy a nákupy 
vianočných darčekov. Aj keď pre väčšinu 
ľudí je to obdobie zhonu, zháňania darče-
kov, upratovania, pečenia koláčov a príprav 
na Vianoce, majme však na pamäti hlavný 
význam adventu. Je to obdobie pokoja, roz-
jímania, dobročinnosti a upokojenia. Ide  
o obdobie štyroch nedieľ pred štedrým 
večerom. Samotné slovo advent pochádza  
z latinčiny, v preklade znamená príchod.  
Odkazuje tak na príchod Spasiteľa. Pre 

kresťanov je teda advent v znamení ča-
kania na radostný  príchod Spasiteľa, Je-
žiša Krista a čas duchovných príprav na  
Vianoce.
Typickým symbolom adventu je adventný 
veniec, ktorý má štyri sviečky a  každú ad-
ventnú nedeľu sa postupne zapaľuje o jed-
nu sviečku viac. Túto predvianočnú náladu 
aj nám v obci už po niekoľkýkrát pripomína 
krásny adventný veniec. Každú adventnú 
nedeľu, až do štedrého dňa sa na ňom po-
stupne zapáli jedna svieca a počas celých 
vianočných sviatkov budú svietiť všetky 
štyri, symbolizujúce -  pokoj, vieru, nádej 
a lásku.

Betlehem 
Súčasťou vianočnej výzdoby v našej obci je 
aj Betlehem, ktorý patrí už niekoľko storočí 
k neodmysliteľným súčastiam Vianoc, ako 
zobrazenie biblického príbehu o narodení 
Ježiša Krista. Názov sa odvodzuje od mesta 
Betlehem, kde sa podľa Nového zákona na-
rodil v maštali Ježiš Kristus. Aj preto základ 

Betlehemu v akejkoľvek podobe vždy tvorí 
dieťatko ležiace na slame v jasličkách, pri 
ktorom stoja, či sedia jeho matka Panna 
Mária, sv. Jozef a dieťatko svojím dychom 
zohrievajú zvieratá.

Jeden takýto nádherný Betlehem obci ve-
novala rodina Habinová. Betlehem je celý 
osvetlený, a preto sa aj po zotmení krásne 
vyníma pred obecným úradom, hneď 
vedľa adventného venca. Okoloidúci, ale-
bo veriaci idúci do chrámu, sa tak môžu 
pristaviť, nájsť si tam tiché miestečko na 
rozjímanie, poďakovanie či  modlitbu pri 
jasličkách. Tento Betlehem upúta isto všet-
kých, no najmä však deti, ktorým vždy vy-
čarí úsmev na tvári a radosť v duši.     (ocú)



Dobrovoľný hasičský zbor v Rudlove

Rok 2022 bol pre náš Dobrovoľný  hasič-
ský zbor  opäť veľmi zaujímavý a  výnimoč-
ný. Zažili sme toho neúrekom.

Začiatkom roka v zimných mesiacoch sa 
naši členovia venovali osobnému zdokona-
ľovaniu formou školení a výcvikov hasičov. 
V tomto čase sme bilancovali aj predchá-
dzajúci rok. V priebehu roka sme mali vý-
cvik s profesionálnymi hasičmi z Vranova, 
ktorý bol zameraný najmä na používa-
nie hasičskej techniky pri požiari lesného 
porastu. Techniku sa snažíme udržiavať  
a mať pripravenú tak, aby bola nápomoc-
ná pri zásahoch na ochranu  občanov a ich 
majetku, ako aj verejného majetku  obce. 
Mimoriadny   výjazd sme mali v mesiaci júl,  
kedy sme boli vyzvní operačným strediskom 
k dohášaniu požiaru v areáli družstva  
v obci Soľ.  

Obec Rudlov aj tento rok  na základe 
žiadosti  o zaradenie DHZ do kategórie  
C a splnení podmienok akcieschopnosti  
a minimálneho materiálno technického 
vybavenia o hasičských jednotkách získala  
dotáciu, ktorú  hasiči využili na nákup  no-
vého  pracovného oblečenia a  ďalšej novej 
potrebnej techniky.

Počas roka sme sa zúčastnili aj niekoľ-

kých príjemných akcií. V mesiaci máj to 
bolo stavanie mája a zabezpečenie  or-
ganizácie športovej akcie Rudlovský šla-
pák.  

V mesiaci  jún sme boli nápomocní pri 
3 dňových obecných oslavách, ktoré boli 
spojené s ukážkou hasičskej techniky.  
V septembri sme boli organizátormi sú-
ťaže v saní vody z prírodného zdroja pod 

názvom Rudlovská nasávačka. Naši chlapci 
obsadili 2 miesto a pekne nás reprezento-
vali. 

V mene všetkých hasičov z nášho zboru 
Vám chcem zapriať príjemné prežitie via-
nočných sviatkov a pokojný Nový rok 2023. 

                               Dušan Habina, 
                                         predseda DHZ

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 
odloženým plnením povinnej školskej 
dochádzky. Zriaďovateľom MŠ je obec 
Rudlov. Prevádzka v MŠ je v čase od 7:00 
hod. do 15:30 hod. Chod materskej školy 
zabezpečujú 2 pedagogickí  zamestnanci  
a 3 nepedagogickí zamestnanci. V roku 
2022 ju navštevuje  22 detí. 

Život školy 2021/2022

Aktivity v materskej škole boli plnené 
podľa naplánovaných aktivít školy  
v jednotlivých mesiacoch školského roka 

Pokračovanie na ďalšej strane

Zo života MŠ Rudlov
2021/2022. Podľa ponúk boli realizované 
aj iné akcie a podujatia.

- v mesiaci september sme spolu so 
zriaďovateľom slávnostne otvorili nový 
školský rok; v  interiéri MŠ nám vďaka OCÚ 
pribudol nový nábytok, stoly a stoličky  
v triede

- v mesiaci október sme spoločne  
s deťmi vytvorili jesennú výzdobu z plodov 
jesene - ovocie, zelenina, orechy... Keďže 
spoločné akcie s rodičmi boli zakázané 
pre COVID-19, nemohli spoločne s rodičmi 
vyrezávať tekvice,  poprosili sme rodiča 
p. Raškovského, aby nám vyrezal tekvicu  
v podobe „strašiaka“, ktorá dotvárala našu 
výzdobu,

- v mesiaci november deti pozorovali 
vtáky na školskom dvore, poli,.... viedli 
rozhovor o starostlivosti o vtáčiky  
v zimnom období, spoločne sme vytvárali 
návrhy na vtáčie búdky;

-v mesiaci december sme  si v MŠ 
priblížili Vianočné sviatky, deti piekli koláče, 
a posledný deň si zaspievali pri stromčeku, 
pod ktorým si našli svoje darčeky;

- v mesiaci január sa deti oboznámili  
s témami ako „Zima je zimička, Zvieratká 
v zime a iné“, deti vešali vtáčie búdky  

a dopĺňali krmivo pre vtáčiky. Ak to počasie 
dovolilo, využili sme aj minimum snehu na 
sánkovačku a iné zimné radosti a športy;

-v mesiaci február prvý týždeň patril 
Fašiangom, deti sa oboznámili s týmto 
obdobím, vytvárali farebné ozdoby, 
ktorými vyzdobili triedu;

- v mesiaci marec  deti zaujala téma 
„Tajomstvá vesmíru“, pre ne častokrát 
nepochopiteľná téma, ktorá v sebe skrýva 
tajomstvá a rôzne zaujímavosti, oboznámili 
sa s planétami, Slnkom, hviezdami a to 
prostredníctvom prezentácií, obrázkov  
a ALBI perom s príslušnou knihou,

04.03.2022 sa v našej materskej škole 
konal deťmi veľmi obľúbený „ Karneval“,

- v tomto mesiaci  sme s deťmi 
navštívili miestnu knižnicu na obecnom 
úrade, pretože mesiac marec patrí 
knihám, spisovateľom, ilustrátorom, či 
vydavateľom....v knižnici nás privítal pán 
starosta  a pani riaditeľka deťom prečítala 
rozprávku podľa výberu detí, o ktorej 
sa potom spoločne rozprávali, pozreli si 
ilustrácie v knihe a prezerali knihy, ktoré sa 
im páčili;

-v mesiaci apríl deti zavítali do 



Výsledky komunálnych volieb v obci Rudlov
Starosta obce:
Ing. Juraj Vasiľ, 51 r., starosta,   
Kresťanskodemokratické hnutie, 
270 hlasov

Novozvolení poslanci do OZ:
Mgr. Ján Benčík, 51 r., výsluhový 
dôchodca, Hlas – sociálna demokracia,  
179 hlasov                                                 
Mgr. Mária Raškovská, 36 r., učiteľka, 
Kresťanskodemokratické hnutie,  
152 hlasov
Patrik Gordan, 25 r., projektant, 
Kresťanskodemokratické hnutie,  
127 hlasov
Marek Habina, 46 r., vodič, nezávislý 
kandidát, 127 hlasov
Dušan Habina, 38 r., profesionálny vojak, 
nezávislý kandidát, 124 hlasov
Ing. Ľudmila Lešková, 37 r., samostatný 
radca, Hlas – sociálna demokracia,  
117 hlasov
Ing. Miroslav Sakala, 31 r.,projektový 
manažér, Hlas – sociálna demokracia,  
116 hlasov 

Náhradníci do OZ:
Bc. Anna Kozlovská, 36 r.,zdravotná 
sestra, Kresťanskodemokratické hnutie, 
107 hlasov
Bc. Ondrej Nemčík, 49 r., SZČO, 
Kresťanskodemokratické hnutie, 100 
hlasov
Mgr. Viera Zálepová, 33 r., knihovníčka, 
Kresťanskodemokratické hnutie, 94 hlasov
Silvia Goroľová, 49 r., balička, Strana 
moderného Slovenska (sms), 60 hlasov
 

Marcela Rusnáková, 46 r., čašníčka, Hlas – 
sociálna demokracia, 49 hlasov
Mgr. Monika Lešková, 39 r., učiteľka, 
Slovenská národná strana, 32 hlasov

Počet voličov zapísaných v zozname -512
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na 
hlasovaní - 291 - 56,83 %
Počet platných hlasovacích lístkov do OZ  
- 290 - 56,64 %
Počet platných hlasovacích lístkov na 
starostu. - 270 - 52,73 %                     (ocú)

Zo života MŠ Rudlov

„Babičkinej záhrady“, oboznámili sa  
s rastlinkami, ich časťami, ako sa vyrába 
chlebík, a samozrejme nechýbalo sadenie 
rastlín. Deti si mohli vybrať z rôznych 
semienok ako paprika, paradajka, kukurica, 
fazuľka....

-11.04.2022 sme sa pripravovali na 
sviatky Veľká noc, kde pani učiteľka 
priniesla deťom „pásku“ - košík plný 
tradičných veľkonočných dobrôt, ktoré 
sama doma pripravila, deti sa učili krátke 
básne na tému a hovorili o zvykoch týchto 
sviatkov,

22.04.2022 sme si  pripomenuli Deň 
zeme, a to tým, že deti spoločne vytvorili 
zeleno-modrú planétu z kociek, skladačiek, 
na ktorej žijeme;

- v mesiaci máj si pripomíname sviatok 
našich mamičiek, 07.05.2022 naše pozva-
nie prijali mamičky, ktoré deti potešili 

krátkym pásmom a malým darčekom, 
ktoré im deti darovali,

25.05.2022 boli deti súčasťou kultúr-
neho programu, ktorý organizoval 
obecný úrad pri príležitosti 620 výročia 
obce, naše deti sa predstavili pásmom  
s básničkami, pesničkami a tancami,

-mesiac jún neodmysliteľne patrí deťom, 
a preto sme im pripravili prekvapenie  
v podobe divadelného predstavenia, ktoré 
spolu so žiakmi Základnej škole mohli 
vidieť v našej MŠ, predstavilo sa nám 
divadielko Cilling, potom nechýbali súťaže 
a diskotéka na školskom dvore, deti dostali 
diplom a malý darček,

23.06.2022  deti navštívili kino vo 
Vranove nad Topľou spolu s deťmi zo ZŠ si 

pozreli filmovú rozprávku Spievaj 2

28.06.2022 nám predviedli svoju 
techniku hasiči z Hasičského zboru  
z Hanušoviec nad Topľou, deťom sa ukážka 
veľmi páčila, deti mohli striekať z hasičskej 
hadice, ostali im po tomto dni pekné 
spomienky,

30.06.2022 sa naši predškoláci lúčili so 
svojimi kamarátmi a s Materskou školou.

   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 
zážitky.    
          
             Mgr. Jana Buchaľová, riaditeľka MŠ                                                                                                    



Rok 2022 očami základnej školy

Vďaka uvoľneniu epidemiologických 
opatrení sme sa v kalendárnom roku 2022 
mohli naplno venovať výchovno-vzdeláva-
ciemu procesu a rozvoju ďalších školských 
aktivít, čo nás nesmierne potešilo.
     V jednotlivých mesiacoch sa venujeme 
tematickým aktivitám, ktoré obohacujú 
vyučovací proces na našej škole. Žiaci sa 
pravidelne zapájajú do rôznych súťaží, 
športových aj výtvarných. V januári sa ži-
aci našej školy zúčastnili kladenia vencov 
pri príležitosti oslobodenia obce Rudlov od 
fašizmu. Aj takýmto spôsobom učíme deti  
o histórii a o tom, že riešiť konflikty hne-
vom a bitkou nie je humánne. 
     V mesiaci február pri príležitosti sviatku 
svätého Valentína sa žiaci dozvedeli zaují-
mavosti zo života tohto svätca. Už tradične 
v našej škole realizujeme tzv. „Valentínsku 
poštu“, kde žiaci môžu vložiť do priprave-
nej škatule  pozdrav pre spolužiakov. Tento 
rok sme na Valentína zorganizovali aj  „tvo-
rivé dielne“, kde sme so žiakmi vytvárali sr-
diečka zo slaného cesta. Tie deti následne  
maľovali. Ozdobené srdiečka deti darovali 
kamarátom, učiteľkám aj rodičom.
     V mesiaci marec sme si návštevou obec-
nej knižnice pripomenuli,  že čitateľská 
gramotnosť je veľmi dôležitá nielen v škol-
skom prostredí, ale v živote vôbec. V me-
siaci apríl sme zažili čaro prírody priamo  
v triede na besede s poľovníkom. Žiaci mali 
možnosť naživo vidieť poľovnícke trofeje.

Mesiac máj je plný významných dní 
venovaných mamkám, rodine, včelám  
a iným. Za všetky spomeniem „Rudlovský 
šlapák“, ktorý sa konal 14. mája 2022. Táto 
akcia sa uskutočňuje aj vďaka nezištnému 
prístupu našej pani riaditeľky. Každý rok ZŠ 
Rudlov reprezentujú naši žiaci. Aj napriek 
silnej konkurencii sa na stupni víťazov ocitli 
aj žiaci našej školy.
     Mesiac jún, ktorý začal oslavou detí, sa 
niesol v znamení príprav na obecné sláv-
nosti, ktoré vyvrcholili 25. júna 2022. So 
žiakmi sme pripravili kultúrne vystúpenie, 
pri ktorom naše deti ukázali folklórny aj 

moderný tanec. Na vystúpení zaznela aj 
originálna pieseň zložená presne na túto 
príležitosť. V piesni sa žartovným tónom 
spomína história obce. Mesiac jún je po-
sledným mesiacom v školskom roku, kedy 
sa konala aj rozlúčka so štvrtákmi. Štvrtáci 
sa rozlúčili s prvým stupňom, čo sa neobi-
šlo bez slzičiek. Posledným júnovým dňom 
sme sa rozišli na letné prázdniny. Čas let-
ných prázdnin využil zriaďovateľ ZŠ  na 
výmenu podlahy v jednej z tried, kde bola 
ešte stará podlaha.
     Nový školský rok 2022/2023 sa začal  
5. septembra 2022. Prvý jesenný mesiac 
bol adaptačným mesiacom, zvlášť pre na-
šich prváčikov. Po objavení zákutí školského 
života sme sa pomaly prehupli do mesiaca 
október, kedy sme si pripomenuli Svetový 

deň úsmevu, Deň jabĺk. Na znak úcty k sta-
rým rodičom sme zorganizovali otvorenú 
vyučovaciu hodinu s našimi starkými. 
     Ani sme sa nenazdali a pomaly sa blíži 
koniec kalendárneho roka. Postupne sme 
sa začali pripravovať na sviatok sv. Mikulá-
ša a na Vianoce. Práve v tomto predvianoč-
nom čase sa roztrhlo vrece s vianočnými 
súťažami a my sme sa s našimi žiakmi za-
pojili hneď do niekoľkých – „Anjel Vianoc“, 
„Vianočná pohľadnica“, „Čo a koho mám 
najradšej na Vianoce“. Dúfame, že tak ako 
po iné roky aj tentokrát sa na nás usmeje 
šťastie a naše deti sa umiestnia v niektorej 
z týchto súťaží. 

    Pevne veríme, že v novom kalendárnom 
roku 2023 sa budeme naďalej  naplno  
venovať novým aktivitám, ktoré obohatia 
životy našich žiakov.                 
                                             Monika Fejková
                                           učiteľka ZŠ Rudlov

„GUĽÁŠ MAJSTER“
V mesiaci november sa  súťaže  Guľáš 

majster, ktorá sa konala v susednej obci 
Soľ v reštaurácii  Azalya, zúčastnili  dve 
družstvá  z našej obce. Svoje sily si vo va-
rení gulášu, plnom  rôznych chutí, vôní  
a ingrediencií, zmeralo spolu  15 súťažných 
družstiev. Medzi nimi aj naši turisti a o dob-
rovoľní  hasiči, ktorí dôstojne reprezento-
vali našu  obec a vytvorili výbornú partiu 
a náladu.
                                                               (ocú)
 



Spolok Červeného kríža
   S príchodom roku 2022 sme si mysleli, 

že sme zažili nezvyčajný rok 2021, dúfajúc, 
že ten nový nám prinesie svetlo a nádej, 
nestalo sa tak. Zovretie pandémie, len po-
maly povoľovalo a k tomu sa pridružila aj 
vojna na Ukrajine. Napriek tomu sme sa 
stále spoločne snažili prinášať ľuďom ná-
dej a tak potrebný pocit istoty. Boli sme 
svedkami láskavosti, empatie voči druhým. 
Uchovali sme si presvedčenie, že dobro  
v ľuďoch má neuveriteľnú silu. Vo februári 

sme sa zúčastnili zbierky pre vojnou po-
stihnutú Ukrajinu. Prispeli sme trvanlivými 
potravinami,  oblečením i hygienickými 
potrebami. V marci sme prispeli zbierkou 
na ukrajinské matky s deťmi sumou 420 
eur. Pomoci sa dostalo aj tunajším  obča-

nom, ktorí potrebovali našu pomoc. Pomá-
hali sme v miestnej knižnici v jednotlivých 
aktivitách s deťmi. Posedenie v knižnici pri-
vítali a ocenili aj mnohí naši spoluobčania 
a naši členovia.

   Spoluprácou s obecným úradom,  
s o. Mgr. Marekom Sarakom a KST sa nám 
darilo zapojiť do spoločných aktivít : po-
sedenie pri vatre, turistické vychádzky do 
prírody, zájazd do Maďarska, odvysielanie 

rozhlasových relácií /Svetový deň ČK a Čer-
veného polmesiaca, Deň darcov krvi, Deň 
srdca/. V našom spolku ČK máme aj hrdinov 
– bezpríspevkových darcov krvi, z ktorých 
7 darcov sú držiteľmi bronzovej plakety,  
9  striebornej plakety a 5 sú držiteľmi zlatej 
plakety. Jeden darca je držiteľom diaman-
tovej plakety Dr. Janského.

   Stojíme na prahu nového roka. Niek-
torí máme plno očakávaní, niektorí neoča-
kávame nič, no všetci dúfame v jeho zmier-
livé a pokojné plynutie.

   Prajem Vám milí červenokrížski pria-
telia, aby ste v plnom zdraví mohli ukázať, 
že najvyššie ľudské hodnoty sa nemerajú 
počtom veci a statkov, ale dobrým srdcom.

         
Všetko dobré.

Predsedkyňa Spolku ČK, Eva Dobranská

23.2.2022 bol zrušený núdzový stav 
pandémie COVID-19 a život v našej krajine 
sa pomaly dostával do normálnych koľají. 
Okrem ekonomického a hospodárskeho ži-
vota sa začala rozbiehať aj činnosť rôznych 
inštitúcií a organizácii. Týka sa to aj činnos-
ti nášho klubu slovenských turistov, ktorý 
už v mesiaci február pripravil dve akcie.  
12 februára to bola tradičná Biela stopa na 
Čulkov, neskôr 19. a 20. februára výstup na 
Zelené pleso vo Vysokých Tatrách s preno-
covaním na chate. 

Príchod jari a uvoľnenie spoločenského 
života privítali naši členovia 30. apríla po-
sedením Pod javorom. Zaujímavou akciou 
nášho klubu bola aj túra 7. mája na trase 
hrad Veľký Šariš - Kalvária Prešov. V júni 
sme sa stretli pri každoročnom pálení Vý-

ročného ohňa. Ani v čase prázdnin neocha-
bla naša činnosť. V dňoch 2.-3. júna sme 
uskutočnili večerný výstup na Šimonku.   
V tom istom mesiaci sme podnikli  cyklotú-
ru po trase Zlatník - Hermanovce - Bystré 
- Skrabské lom - V. Žipov - Jastrabie - Soľ 
- Rudlov. Nezabudnuteľné chvíle pre na-
šich starších, ale najmä najmladších členov 
sme pripravili usporiadaním spoločného 
zájazdu do Maďarska na kúpalisko v Nyire-
gyhazy. Výlet sa konal 3. 9. 2022.

Jesenné obdobie patrí už tradične vý-
stupu na Praporec, dňa 22. 10., ktorý  
ponúkol okrem športového vyžitia aj pre-
krásny výhľad na sfarbené Slanské vrchy. 
Rok 2022 uzatvárame ako po iné roky zim-
ným výstupom na Šimonku, ktorý sa koná 
10. decembra.

Klub slovenských turistov Javorina Rudlov v roku 2022

Je to dôstojný záver roka, ktorý bol po 
dlhom období obmedzenej činnosti, mi-
moriadne bohatý na spoločné akcie. Hoj-
ná účasť na nich je dôkazom toho, že KST  
v Rudlove žije a jeho činnosť je obohate-
ním spoločenského života v našej obci.

                         Ondrej Nemčík 
            Podpredseda KST Javorina Rudlov



FK Javorina Rudlov
Futbalový klub 

Javorina Rudlov 
má za sebou ďalší 
úspešný rok, ktorý 
sa do histórie futba-
lu v našej obci zapíše 
veľkými písmenami. 
Výborné počínanie 
dorastencov, postup 

‘‘A‘‘ mužstva do vyššej súťaže, no najmä 
oslavy 60. výročia založenia futbalového 
klubu ukázali, že futbal v Rudlove sa rozvíja 
každým dňom viac a viac. 

V roku 2022 fungovali v klube 2 mlá-
dežnícke mužstvá a mužstvo dospelých. 
Najmladší futbalisti sa stretávali so svojimi 
rovesníkmi na multifunkčných ihriskách  
a spolu tak získavali základné skúsenosti  
z futbalových zápasov. Chlapci a dievčatá 
sa tešili na každý zápas a vidieť ich nefal-
šovanú radosť po strelenom góle alebo vy-
hratom zápase bolo to najväčšie zadoťuči-
nenie pre rodičov aj trénerov. 

Veľkú pozornosť tento rok pútalo novo-
vzniknuté mužstvo dorastencov. Hráči ktorí 
v lete skončili v kategórii U15 a obsadili 
druhé miesto, prešli do vyššej kategórie – 
U19. Zverenci Patrika Gordana dokázali 
poraziť všetkých svojich súperov, nestratili 
tak ani bod a partia okolo kapitána Gabrie-
la Leška strávi zimu na zaslúženom prvom 
mieste. 

Zimnú prípravu začala Javorina na 

multifunkčných ihriskách v Komáranoch  
a susednej Soli. Prípravné zápasy pred no-
vou sezónou odohrali Rudlovčania na ume-
lej tráve v Trebišove a na prírodnej tráve  
v Zemplínskom Hradišti. Po skončení zim-
nej prípravy Javorina začal boj o popredné 
priečky v VI.lige ObFZ  Vranov nad Topľou. 
Počas celej sezóny dokázali Rudlovčania 
držať krok so suverénnym Sačurovom. 
Práve mužstvo zo Sačurova porazilo v lige 
všetkých svojich súperov okrem jedného, 
okrem Javoriny Rudlov. Po dobrých výko-
noch skončila Javorina na druhom mieste 
v tabuľke a po druhý krát vo svojej histó-
rii sa za podpory obce Rudlov a finančnej 
podpory funkcionárov prihlásila do vyššej 
súťaže – VI. ligy Vihorlatsko – dukelskej. 

V letnej príprave sa opäť obnovili der-
by zápasy so Soľou a Zámutovom. V šie-
stej lige Rudlov bojoval zo všetkých síl. 
Na domácom trávniku porazil Sačurov,  
v dramatickom zápase bral všetky tri body 
v nadstavenom čase s Borovom a v azda 
najlepšom zápase porazil Stakčín o štyri 
góly. Hoci vo veľa prípadoch mala Javorina 
smolu, pred jarnou časťou je všetko otvo-
rené a boj o umiestnenie v tabuľke bude 
na jar ešte veľmi dramatický. 

Najväčšou udalosťou uplynulého roka 
bolo 60. výročie založenia futbalového 
klubu. Okrem futbalových zápasov ktoré 
odohrali všetky vekové kategórie, mohli fa-
núšikovia vidieť bohatý kultúrny program a 

oceňovanie zakladateľov klubu a bývalých 
funkcionárov klubu. Pozvanie na toto výro-
čie prijali aj bývalí hráči, ktorí nastupovali 
za vtedajšiu Československú reprezentá-
ciu a takisto bývalí hráči Tatranu Prešov, 
Chemlonu Humenné, VSS Košice a ďalších 
klubov z futbalovej mapy. V Rudlove sa tak 
stretli vzácni hostia – Július Kánássy, Mari-
án Prusák, Andrej Daňko, Vladimír Gombár 
a ďalší. 

Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli k zorganizovaniu osláv výro-
čia založenia futbalového klubu ako aj tým, 
vďaka ktorým mohol futbalový klub prežiť 
výnimočný rok a bez ktorých pomoci by 
Javorina nedokázala dosiahnuť ciele, ktoré 
mala stanovené. Poďakovanie patrí – Obec 
Rudlov, Steal Team, Twin Service s.r.o. – 
Marek Kundravý, firma Retec, Masič Ján, 
Bochin Matúš, Varga Jozef, Gordan Michal, 
Katrenič Ján, Tabaka Jozef, Krivák Michal, 
Macko Ján, Mati Rastislav, Homičko  Stani-
slav ml., Molitoris Marek.  

Futbalový klub Javorina Rudlov ďaku-
je za podporu a priazeň v uplynulom roku  
a všetkým svojím fanúšikom praje požeh-
nané sviatky, príjemný koniec roka 2022  
a úspešný štart do nového roka. Tešíme sa 
na Vás aj v nasledujúcom roku.  

                           Patrik Gordan
Peter Sukovský – prezident klubu



Rudlov na fotografiách



Rudlov na fotografiách




