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Také Vianoce máš, koľko si dal Adventu.Vo Vašich domácnostiach už iste vrcholia prípravy na blížiace 
sa vianočné sviatky. A možno ešte rozmýšľate nad tým, na čo 
ste zabudli. 
Aby nás kresťanov Vianoce neprekvapili, predchádza 
Vianociam adventné obdobie. Sú to štyri nedele a dni medzi 
nimi, v ktoré sa pripravujeme – očakávame príchod Ježiša 
Krista. Duchovná príprava tohto roku sa niesla v myšlienke 
„Chudobná cesta – cesta k Bohu.“  Chudoba, o ktorej sme 
spoločne v kostole uvažovali, nie je o tom, že nemôžeme nič 
vlastniť, alebo že sa musíme všetkého vzdať. Vzdať sa máme 
svojej závislosti na hmote, majetku, pozemku a učiť sa závislosti 

na Bohu. Takto to robilo 16 osobností, ktorých životy sme postupne spoznávali. Všetkých 

spájala hlavná myšlienka, ale aj životné krédo: „Toľko máš, koľko dáš.“ 
Práve tieto slová ma napadli, keď som rozmýšľal, akú hlavnú myšlienku dám svojmu 

príhovoru. Trošku improvizácie, trošku parafrázy a slogan bol na svete: „Také Vianoce 

máš, koľko si dal Adventu.“  Snívať, že Vianoce budú krásne len na základe toho, že 

sme zaobstarali všetko, čo patrí k vonkajšej oslave, nestačí na to, aby nakoniec krásne 

skutočne boli. Lásku si nemôžeme kúpiť ani za ten najdrahší darček. Ide o viac. Z vlastnej 

skúsenosti vieme, že pri Štedrovečernom stole v našich rodinách a spoločenstvách 

budeme skutočne šťastní a spokojní, len vtedy, ak sa budeme snažiť počas celého roku 

byť k sebe navzájom ľudsky dobrí. Naproti tomu, ak počas celého roku pôjdu ľudia proti 

sebe, nebudú sa navzájom počúvať, rešpektovať, potom na Vianoce nenájdeme radostné 

prekvapenie, ale prázdno a sklamanie. „Také Vianoce máš, koľko si dal Adventu.“ Nechcel som nikoho znechutiť, skôr 

povzbudiť tých, ktorí v príprave cítia nedostatky. Advent má aj ten význam, že advent je 

celý život. K adventu nášho života patrí úsilie o spolupatričnosť a lásku v našich rodinách 

a vzájomná medziľudská pomoc. Kiež by sme prežili liturgický advent, ale aj Advent 

nášho pozemského života v radostnom očakávaní, ktoré bude korunované večnými 

„Vianocami“.
Modlitba
Čakáme na tvoj príchod, Pane, ako čakáme na pokoj v tejto dobe vnútorných a vonkajších 

nepokojov. Čakáme na tvoj príchod, lebo máme hlad po spravodlivosti a trpíme 

nespravodlivosťou. Čakáme na tvoj príchod, lebo máme smäd po slobode, cítime otrocké 

putá a silu útlaku. Vráť nádej tým, ktorí ju stratili. Obnov lásku tam, kde ochladla. Otvor 

naše oči a srdce, aby sme ťa objavili v našom živote. Amen. 
Prajem milosti plné a požehnané Vianočné sviatky!Mgr. Albín Brachtýr, správca farnosti Rudina
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Ing. Anna Mičianová je starostkou v Rudine 
prvé volebné obdobie. Ubehli tri roky 
jej práce, ale aj práce celého obecného 
zastupiteľstva. Ako ich ona hodnotí a či 
sa jej podarí plniť záväzky, ktoré si ako 
kandidujúca na post starostky v roku 2010 – 
dala, to už je otázka pre ňu samotnú.... 
o Vy ste predtým pracovali v štátnej správe, 
pani starostka, na zaujímavom poste, 
napriek tomu ste sa rozhodli vyskúšať si čo 
to znamená byť starostkou obce.  Prečo? 
Zmena je život? 
- V štátnej správe mám stále pripravené 
svoje miesto na Pôdohospodárskej platobnej 
agentúre, regionálne pracovisko Žilina. 
Pracovala som ako kontrolórka priamych 
podpôr. Moja práca spočívala v kontrole 
obhospodarovania poľnohospodárskej 
pôdy, meranie využitej plochy prístrojom 
GPS a tiež  v kontrole označenia  
a evidencie hospodárskych zvierat. Práca 
rôznorodá, zaujímavá s celoslovenskou 
pôsobnosťou  s možnosťou spoznávať 
a pracovať s rôznymi ľuďmi, podnikateľmi, 
poľnohospodármi, ale aj starostami obcí. 
Občania vedia, že na post starostu som 

kandidovala aj v predchádzajúcom volebnom 
období. Skončila som druhá. Podpora 
občanov ma povzbudila, aby som sa o tento 
post uchádzala znova a bolo to úspešne.
o V septembri t.r. si mohli občania Dolných 
Kysúc vo svojom časopise Kysucký Žurnál 
– o Vás prečítať pomerne rozsiahly článok, 
kde ste v podstate podrobne rozoberali aj 
obecné aktivity, investičné akcie. Keďže 
teraz sa prezentujete vo svojom vlastnom 
obecnom časopise, ktorý sa dostane do 
každej rodiny vo Vašej obci, bude dobré, 
ak sa k niektorým veciam opätovne 
vrátime. Čím sa teda môžete dnes v Rudine 
pochváliť, čo sa urobilo pod Vašou 
taktovkou od r. 2010? 
- Obec v roku 2010 začala realizovať schválený 
projekt „ Revitalizácie centrálnej zóny obce 
Rudina.  Celkové  projektu 647 077,20 €, 
z toho stavebné práce  593 952,65 €. Občania 
už pomaly zabúdajú, ako vyzerali jednotlivé 
priestranstvá pre realizáciou tohto projektu. 
Najviac túto zmenu vnímali a aj stále vnímajú 
návštevníci, alebo  bývalí občania našej , ktorí 
prídu na návštevu k svojím rodinám po dlhšej 
dobe.   
Obec, ako zriaďovateľ základnej školy,  
požiadala v roku 2011  Krajský školský 
úrad v Žiline o poskytnutie finančných 

prostriedkov na vyriešenie havarijného stavu, 
a to konkrétne na výmenu okien. V roku 
2011 Ministerstvo školstva  SR poskytlo 
finančné prostriedky vo výške  22.000,- €. 
Pridelené finančné prostriedky však nepokryli 
náklady na výmenu okien na celej budove 
a tak obec opätovne  v roku 2012 požiadalo 
o dofinancovanie. Ministerstvo školstvá 
následne pridelilo finančné prostriedky vo 
výške 15.000,- €. Škola má v súčasnom období 
nové, moderné, ale hlavne bezpečné okná. 
Obec  v roku 2012 na základe výzvy Rady 
vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorá 
bola  zverejnená  v zmysle zákona č. 
583/2008 Z. z. o prevencií kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti,  vypracovala 
projekt na  zvýšenie bezpečnosti občanov 
v obci. Celková hodnota projektu  10.625,- 
€.  Dotácia pre uvedený projekt 8.500,- € 
spoluúčasť 2 125,- €. Kamery slúžia na 
monitorovanie cesty III. triedy, priestranstva 
pred obecným úradom, materskou školou. 
Monitorovaný je aj areál základnej školy. 
V roku 20132 obec opätovne požiadala 
na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej 
republiky  o prevencií kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti na základ 
vypracovaného projektu a skúsenosti z roku 
2013 o poskytnutie finančných prostriedkov 
na II. etapu  vybudovania kamerového 
systému. Záujem obce bolo monitorovať 
priestranstvo futbalového areálu, kde 
dochádza k poškodzovaniu majetku obce. 
Obec získala finančné prostriedky vo výške 
3.000,- €. Spoluúčasť obce 600,- €.
Medzi moju srdcovku  ale patrí schválený 
projekt  „ Spoločne za hranice všedných 
dní“. - Uvedený projekt obec vypracovala 
v decembri  2012 . Po schválení  Vyšším 
územným celkom v Žiline  v roku 2013 sa 
mohla rozbehnúť samotná  realizácia projektu.  
Projekt bol financovaný  z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja  
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
s poľskou školou Strumieň.  Celková hodnota 
schváleného  projektu 36 000,- €.  Spoluúčasť 
obce na uvedenom projekte predstavuje 
čiastku 1800,- €. V rámci projektu sa v areáli 
základnej školy vybudovalo malé športovisko 
so zabudovanou U rampou, bradiel, kladín, 

„Ak sa ľudia stretávajú, nájdu si čas na spoločný rozhovor, 
aj dedina sa stáva družnejšou a kompaktnejšou“, 

hovorí Ing. Anna Mičianová, starostka obce Rudina.

cesta počas rekonštrukcie

cesta II. triedy pred opravou
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lezeckej steny,  rekonštrukciou trávnatej 
plochy. Boli zakúpené scateboardy, žinenky, 
pingpongové stoly, trampolína  a iné náradie 
potrebné na športové vyžitie našich žiakov 
a mládeže obce.  Úspešná realizácia tohto 
projektu by ale nebola možná bez spolupráce 
základnej školy, jej pracovníkov, ale hlavne 
žiakov, ktorí sa veľmi aktívne a dúfam, že 
aj s radosťou zúčastňovali pripravovaných 
spoločných  športových stretnutí so 
svojimi poľskými priateľmi. Vzniklo veľa 
medzinárodných priateľstiev, ktoré chceme 
rozvíjať aj v budúcnosti. Príprava športových 
podujatí zo strany učiteľov, a hlavne 
realizačného tímu zo základnej školy,   bola 
na veľmi vysokej úrovni a ešte raz im patrí 
moja vďaka. Ak je človek obklopený priateľmi 
a ľuďmi, ktorí sú zapálení pre svoju prácu,  
všetko sa dá zvládnuť a nič nie je nemožné.
 Na základe uvedenej skúsenosti,  obec v roku 
2013 pripravila projekt v rámci cezhraničnej 
spolupráce s Českou republikou,  a to 
konkrétne s obcou Bukovec pri Jablunkove. 
Projekt bol  predložený  na Trenčiansky 
samosprávny kraj, ktorý zastrešuje spoluprácu 
s Českou republikou. Projekt s názvom „ 
Slovensko – Moravské tradície v kuchyni“ 
je zameraný na spoluprácu  našej materskej 
školy s Materskou školou v Bukovci. Na 
základe aktivít vypracovaných v spolupráci 
s pracovníkmi v materskej škole sa 
deti a ich rodičia budú oboznamovať 
so   zvykmi,  tradíciami  a národnými 
receptami oboch štátov.   
Projektov, ktoré obec vypracovala  bolo 
podaných viac, no nie každý bol úspešný.  
V roku 2014 nás čakajú nové výzvy a určite 
aj nové možnosti na získanie finančných 
prostriedkov, ktoré by sme chceli použiť 
na rozvoj našej obce. Som veľmi povďačná 
Žilinskému samosprávnemu kraju za 
opravu cesty III.triedy, ktorá prechádza 
celou našou obcou. Naše spoločné 
stretnutia boli úspešné zavŕšené.
o Do konca volebného obdobia je rok. 
Čo to znamená pre Vás, čo treba dotiahnuť 
do konca, ale čo treba tiež rozbehnúť, 
naštartovať?
- Najdôležitejšie nielen pre mňa, ale určite 
aj pre všetkých občanov v našej obci,  je 

výstavba nového domu smútku, o ktorej 
sa popísalo už pomerne veľa. Viem, že 
finančné prostriedky, ktorými nám prispela 
vláda Slovenskej republiky  čiastkou 
80 000,- €  a aj predseda vlády  10 000,- €, 
sú nedostačujúce a obec  časť finančných 
prostriedkov na výstavbu  bude musieť 
zabezpečiť sama. V súčasnom období sa 
veľa hovorí o hospodárení v obciach. Obec 
má vždy stanovenú nejakú prioritu, ktorá je 
pre ňu dôležitá a dotvára celkový ráz obce. 
Dúfam, že takouto stavbou bude aj nový dom 
smútku, ako dôstojné miesto pre poslednú 
rozlúčku. Chátrajúci dom smútku, bez vody 
a sociálneho zariadenia,  v dnešnej  dobe,  nie 
je dobrou vizitkou rozvíjajúcej sa obce. 
o Poďme na kultúrny a spoločenský život vo 
Vašej obci...
- Naša obec žije svojimi tradičnými 
kultúrnymi podujatiami ako je oslava 
Dňa matiek, októbrová Úcta k starším 
spoluobčanom. Raz polročne privítavame 
novonarodeným občanov v našej obci a tiež  
nezabúdame ani  na okrúhle výročia  tých 
skôr narodených. Medzi novšie kultúrne 
a spoločenské podujatia určite patrí 

Mikulášske posedenie spojené s rozsvietením 
vianočného stromčeka pred obecným 
úradom. Všetky tieto podujatia poriadané 
obcou spestrujú svojimi vystúpeniami 
žiaci  materskej a základnej školy. Ich 

programy sú vždy  neoddeliteľnou súčasťou 
a príjemným spestrením.V roku 2013 obec 
usporiadala  už  Tretí reprezentačný ples obce. 
Každoročne si lampiónovým sprievodom 
a ohňostrojom pripomíname aj oslobodenie 
našej obce. 
Medzi tradičné a veľmi zaujímavé  udalosti 
v našej obci patrí  aj svätá omša v prírode 
pri zrekonštruovanej zvonici. Zvonicu  
svojpomocne zrekonštruovalo Poľovnícke 
združenie Tri kopce  Rudina  a je  zasvätená  
patrónovi poľovníkov  svätému Hubertovi. 
Po svätej omši sa poľovnícke združenie 
každoročne postará aj o dobrý guľáš a 
občerstvenie. Neodmysliteľnou udalosťou 
v našej obci sú obecné hody, ktoré už tradične 
pripadajú na druhý októbrový týždeň. Hody 
začínajú slávnostným pochodom  so sochou 
Panny Márie Ružencovej obcou do kostola, 
kde je odslúžená svätá omša.  V roku 2013 
sme, ako obec,  po prvý krát usporiadali 
vianočné trhy spojené s tradičnou zabíjačkou. 
Námestie nám zdobí  vianočný stromček, 
ktorý nám daroval pán farár. Každý večer jeho 
žiara môže potešiť občanov a pripomenúť im, 
že sa blíži čas Vianoc, čas pokoja. 

Na záver by som sa chcela veľmi poďakovať 
všetkým, ktorí mi s usporadúvaním 
spoločných podujatí pomáhajú počas celého 
roka. Hlavne vďaka nim sa život v našej obci 
rozprúdil. 

pokračovanie na str.4

Projekt Poľsko - Slovenskej spolupráce
Slávnostné krájanie medzinárodnej torty

Posedenie s oslávencami obce
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o V športe sa tiež Rudina nemusí hanbiť. 
Máte skvelé úspechy. Pochváľte sa, pani 
starostka....
- Najmasovejším športom v našej obci je 
futbal. Po jesennej časti je umiestnenie 
jednotlivých družstiev nasledovné : 
 I.trieda dospelých  -  po 13 odohratých 
zápasoch, kde 9 zápasov vyhrali a 4 prehrali 
s celkovým skóre 35:19  sa umiestnili 
v jesennej časti na prvom mieste.

I. trieda U 19 dorast – jesennú časť ukončili na 
peknom 2 mieste. Skoré zápasov : 4 výhry. 2 
remízy a 1 prehra, celkový dosiahnutý gólový 
stav 27:1
I. trieda starší žiaci U 15 skupina A – žiaci 
sa síce umiestnili na poslednom 7 mieste, 
ale určite svojimi výkonmi v jarnej časti si 
umiestnenie polepšia a všetkých príjemne 
potešia. Výsledky našich futbalistov sú 
známe širokej verejnosti, ale v obci nám už 
teraz vyrastajú  športovci, o ktorých občania 
vedia len veľmi málo. Slovenskej republike 
a aj v zahraničí sú to však známe mená. Je to 
napríklad cyklotriál, morocross, dokonca aj  
atletika. V ďalších číslach nášho časopisu sa 
určite budeme podrobnejšie venovať aj týmto 
športom.  
o A akým životom žijú v obci Vaši seniori?  
- Časť seniorov sa pravidelne stretáva 
a pracuje  pod značkou Jednoty dôchodcov 
Slovenska. Svojou aktívnou činnosťou sa 
zapájajú do diania obce a sú vždy tam, 
kde je potrebná pomocná ruka a dobrá 
zábava. O tom Vám určite rada porozpráva 
predsedníčka pani Emília Macková.
o V rozhovore pre Kysucký Žurnál 
v sept.2013 ste sa vyjadrili, že Vás viac 
ako každodenné problémy v práci, trápia 
medziľudské vzťahy, ktoré sú veľmi 
narušené. Čo myslíte Vy, čo je živnou pôdou 
pre vytváranie nedobrých, až intrigánskych 
vzťahov medzi ľuďmi, a ako sa dá proti 
tomu bojovať, čeliť? Dá sa vôbec niečo 
v tejto oblasti zmeniť, lebo aj mne niekedy 
pripadajú rečí o pozitívnom myslení a cítení 
– ako frázy, zvlášť, keď poznám konkrétne 
toho, kto ich vyslovuje, že je nielenže 

obmedzenec, ale aj úlisný a falošný človek. 
- Medzi ľudské vzťahy patria určite v každej 
obci k tým najpálčivejším. Veď viete,  ako sa 
hovorí: „Dobrý sused je lepší ako rodina“. 
Niekedy stačí úplne málo a dlhoročné 
priateľstvá  sa menia na urputný boj o niečo, 
čo sa časom ukáže ako nepodstatné. Žijeme 
dobu uponáhľanú, kde má živnú pôdu závisť, 
zloba, nezáujem o problémy iných. Všetko je 
ale v ľuďoch a len o ľuďoch. Ich tolerantnosti, 

ústretovosti a možno 
aj o tom,  nemať za 
každú cenu pravdu. 
Vypočuť sa argumenty 
a prehodnotiť svoj 
postoj.   Zbytočne sa 
budete snažiť osamote 
niečo vyriešiť, ak 
nenájdete odozvu, 
dopadá to asi tak, že sa 
nič  sa nezmení. Preto 
som rada, že kultúrny 
a spoločenský život 
v našej obci sa trošku 
rozbehol. Ak sa ľudia 
stretávajú, nájdu 
si čas na spoločný 
rozhovor, dedina sa 
stáva družnejšou a 

kompaktnejšou. Vždy 
sa nájdu takí, ktorým sa moja práca nepáči 
a nie sú s ňou spokojní, ale taký je už život. 
Nie je ani jednoduchý a ani ľahký. 
o Moja posledná otázka smeruje k faktu, 
že tento časopis, ktorý občania teraz 
držia v rukách, je prvým číslom Vášho 
novovzniknutého obecného časopisu. 
Keďže je oficiálnym, dostáva sa automaticky 
aj do štatistiky a evidencie Ministerstva 
kultúry SR o ďalších oficiálnych štátnych 
inštitúcií a knižníc na Slovensku, ktoré 
majú na starosti médiá, knihy, atď. Takže 
Rudina má vlastný časopis, a je to určite 
pýcha celej obce! Čo bolo motívom pre 
takéto rozhodnutie? Pretože je pravdou, 
že dnes je aj takáto informovanosť 
smerom k občanom nesmierne dôležitá, 
až nevyhnutná, a keď sa táto nutnosť spojí 
s príjemnou a oku lahodiacou formou, 

v plnofarebnej verzii a v kvalitne grafickej 
a tlačiarenskej technike a papieri, tak 
vzniká elegantný výsledok, nový obecný 
časopis v regióne Dolných Kysúc, ktorý 
vydáva práve Vaša obec. Ako Vy teraz po 
zrealizovaní myšlienky, celkovo hodnotíte 
toto svoje rozhodnutie – založiť vlastný 
obecný časopis?
- Máte pravdu,  informovanosť občanov je 
v dnešnej dobe  veľmi dôležitá a  nie každý 
má prístup na internet. Časopis, ako forma 
informovanosti bola,  je  a vždy bude jednou 
z hlavných foriem, ktorá sa teší pozornosti 
širokej verejnosti.   Som veľmi rada, že 
aj naša obec bude mať časopis, v ktorom 
budeme  pravidelne  poskytovať informácie  
občanom. Bude to časopis faktov, zaujímavostí 
z kultúrneho, spoločenského života. Dúfam, 
že si nájde svoje miesto v každej domácnosti, 
a že bude mať postupne aj  prispievateľov 
a tvorcov zaujímavých článkov o našej obci.

otázky: redakcia časopis

Uvedenie knihy “Rudina a Rudinčania”  
do života- krájanie torty krstným otcom knihy 

Jurajom Blanárom, žilinským županom

Sviatočná gratulácia vedenia obce Rudina
„Na Vianoce, keď svet stíchne, 
nech vám Božie dieťa vdýchne 
pokoj, radosť a posilu, 
nielen v túto svätú chvíľu, 
ale taktiež v Novom roku, 
nech vás vedie v každom kroku.“

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov!
V roku 2014 veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

Vám praje starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva  
a  pracovníci obecného úradu v Rudine

Oslavy oslobodenia obce
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Nebolo by to vôbec v sviatočnom 
duchu, ak by v prvom čísle obecného 
časopisu, a ešte k tomu vo vianočnom 
čase, chýbal srdečný rozhovor s 
dôstojným pánom, farárom, či iným 
duchovným, ktorý v obci vykonáva 
služby duchovného charakteru pre 
jej obyvateľov. V Rudine pôsobí 
administrátor (správca) farnosti Mgr. 
Albín BRACHTÝR. Sme radi, že nám 
umožnil porozprávať sa...o živote, 
o ľuďoch, skrátka o tom, čím človek 
žije. Do Rudiny nastúpil pracovať, 
či skôr to nazvime, slúžiť veriacim 
1. júla 2012. Pochádza z katolíckej 
rodiny, ale nie je rodákom z nášho 
dolnokysuckého regiónu. Prišiel od 
Trenčína, z obce Svinná. V duchovnej 
sfére pôsobí už 10 rokov. Farnosť, 
ktorú má na starosť, spája obce 
Rudina, Rudinská a Rudinka. 
o Ako ste sa vlastne stali duchovným? 
Bol to Váš sen, Vaše ambície?
„Cítil som vždy lásku k Bohu, už ako 
dieťa, a cítil som to aj v nasledujúcich 
rokoch veľmi prirodzene. V bývalom 
režime som - ako všetci muži – nastúpil 
na výkon základnej vojenskej služby. Po 
jej absolvovaní sa mi podarilo dostať sa 
do kňazského seminára, bolo to po „nežnej revolúcii“.
Pán magister Brachtýr okrem bohoslužieb vo svojej farnosti aj 
vyučuje náboženskú výchovu v škole v Rudine aj v Rudinskej 
a ako mi povedal, žije skromne bežným životom smrteľníka, 
musí si nakúpiť, uvariť. Na fare v  Rudine žije v  spoločnom 
súkromí s  pánom dekanom.  Porozprávali sme sa naozaj 
o  veľa veciach, aj o nástrahách, ktoré môžu človeka v  živote 
stretnúť. Dôležité však je, aby človek nikdy nestratil „svoju 
tvár“. Preložené do bežnej reči: nestratiť svoj charakter, 
zmysel pre spravodlivosť, aby sa mu nestratila zo srdca láska 
a  pomoc blížnemu. Niekedy je cesta k  obhajobe pravdy, či 
spravodlivosť – veľmi ťažká, človek vyzerá – akoby mu nikto 
nerozumel, naráža na odpor, ale je potrebné takéto cesty 
odporu vydržať, vysvetľovať omyly, skúmať a  urobiť všetko 
preto, aby bolo pravde a spravodlivosti učinené. Človek nesmie 
ostať ľahostajný k zlu, k páchaniu nečestnosti, ku klamstvám 
a k podvodom. Treba to riešiť vždy s rozumom a láskou v srdci. 
Veď všetci tu žijeme vedľa seba, prečo si radšej nepomáhať? 
Prečo chce mať stále niekto viac – ako ten druhý – ale na úkor  
práve toho druhého? Nie preto, že by sám tvrdo pracoval 
a prinášal obete, ale preto, že chce jednoducho inému „ubrať“ 
zo života a z toho, čo patrí práve tomu druhému človeku.
„Viete, človek je vlastne večným tajomstvom, aj jeho myslenie, 
názory, zmyselnosť, či empatia, jeho osobnostný rast, ale aj 
zvraty v myslení. Ako sa hovorí, Boh stvoril človeka k obrazu 
svojmu,“ - hovorí Mgr. Brachtýr. „V praxi sa často stretávam, 
že ľudia zvyknú, ak s niekým sú v konflikte, odsúdiť človeka 

ako takého – a prisúdiť mu tie najhoršie 
známky hodnotenia.  Ale naučme 
sa odsúdiť iba hriech, chybu, omyl, 
prešľap, ktorý spôsobil, nie celého 
človeka. Aj to učím svojich veriacich, 
to je cesta k blížnemu, otvára srdcia, 
pomáha šíriť lásku. Samozrejme, že 
to platí tiež obojstranne. Ten, ktorý 
hriech a bolesť spôsobil, by si to mal 
uvedomiť a „vstúpiť si“ do vlastného 
svedomia. Nieže – kým iní mu podávajú 
ruku k zmiereniu, k priateľstvu, on sa 
„odvďačí“ ďalším nečestným správaním, 
klamstvom a intrigami“, - hovorí Mgr. 
Brachtýr. 
Porozprávali sme sa aj o smrti 
a o tom, ako to chápe katolícka cirkev. 
Jednoznačne sa nemáme dopytovať 
duší mŕtvych – (podľa Mojžiša). 
Kresťanstvo odmieta dualizmus, 
Boh je jediným pánom sveta. Pán 
Boh stvoril svet pre človeka a on sám 
pochádza z Božej múdrosti. 
„Máme len jeden život, máme si ho 
vážiť, byť vďačný za neho a byť pokorný. 
Žiť v porozumení pre druhých a v láske 
– znamená žiť tak, ako to hovorí Božie 
slovo. Vtedy vlastne napĺňame ako ľudia 

– Božie prikázania v praxi a v živote. 
Aby takéto myslenie začalo prevládať u človeka, musí k tomu 
aj on sám vnútorne dospieť, zdokonaliť sa. Musí to byť naozaj 
úprimné, zo srdca, nie nasilu“,  hovorí Mgr. Albín Brachtýr.
o Vy ste spokojný so svojim životom? Takto ste si ho želali 
prežiť?
- Áno. Som spokojný s tým, čo mám, aj ako žijem. Vlastne 
už mám všetko, čo som chcel. Prijímam všetko s pokorou, čo 
ma v živote stretne. Rešpektujem to v plnej miere, lebo to mi 
do cesty posiela Boh. Nejaké špeciálne želania nemám, ani si 
nerobím, nevnucujem iným, ani si nevynucujem. Nežijem kvôli 
tomu, aby sa mi niečo plnilo. Všetko, čo sa v našom živote deje, 
má svoje opodstatnenie, svoj zmysel, svoj časový poriadok. Aj 
to, čo sa človeku prihodí, čo sa mu stane, čo ho stretne, kto ho 
navštívi. A tak je to aj u mňa. Ja takto vnímam celý svoj život, 
aj prácu – službu, ktorú pre ľudí vykonávam. Len vždy prosím 
Boha, aby mi dal silu a svetlo do života, aby som vždy  vedel 
– ako ďalej, čo robiť, ako sa správať,  ako sa zachovať v danej 
situácii, aby som neublížil a neukrivdil. Človek môže prežiť svoj 
život rôzne. Záleží od neho, ako bude svoj život na jeho konci 
hodnotiť, ako ho bude súdiť náš najvyšší  pán. Naozaj je dôležité 
– uvedomiť si, že sme tu jeden pre druhého. A že láska a pokora 
sa má snúbiť  s úctou a porozumením u každého človeka a voči 
všetkým ľuďom navzájom. „Miluj blížneho svojho“, to naozaj 
v plnej miere vystihuje tieto záverečné slová!

otázky: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
foto: Gabriel Muška

„Láska a pokora sa má snúbiť s úctou a porozumením 
u každého človeka a voči všetkým ľuďom navzájom“, 

hovorí Mgr. Albín Brachtýr, správca farnosti v Rudine.



Prvá  zmienka o činnosti Dobrovoľného ha-
sičského zboru Rudina sa datuje  ešte 1. júna 
1925.  Prvým veliteľom bol Michal Garbier 
a zložka mala 28 členov a 3 podporujúcich 
dobrovoľníkov. V apríli 1926 urbárnici zakú-
pili dvojkolesovú ručnú striekačku, do ktorej 
sa nalievala voda  vedrami. Prvú  motorovú 
striekačku PS  8 dobrovoľný hasičský zbor 
získal až v roku 1954. V roku 1971  bola 
obci dodaná druhá motorová striekačka PS 
12. V roku 1980 začalo svoju činnosť žiacke 
požiarne družstvo , ktoré  v súťaži Plameň 
získalo  druhé miesto.  8.júla 1990 dobrovoľný 
hasičský zbor oslávil 65. výročie založenia  a 
slávnostný pochod obcou  sprevádzala hasič-
ská dychová hudba z Nesluše. Na futbalovom 
ihrisku vystúpila aj folklórna skupina obce 
Bukovinka. Najstarší člen DHZ Peter Mičian  
bol za svoju dlhoročnú prácu 18.5.1998 v 
Bratislave ocenený najvyšším vyznamenaním 
„ Zaslúžilý člen DPO SR „ pri príležitosti  80-
tých narodenín. Predseda DHZ Ján Niník ab-
solvoval odbornú školu DPO v Martine , kde 
získal odznak  odbornosti „ Vzorný požiarnik 
I. st . bol prvým držiteľom  tohto  odznaku v 
obci Rudina .  V roku 2005 bol za predsedu 
DHZ zvolený  Rudolf Šmatlava ml.   18. mája 
2005 v Žiline v Dome odborov prevzal Rudolf 
Jančiga najvyššie vyznamenanie DPO – „ 
Zaslúžilý člen  DPO SR“.  V roku 2013  bolo 
najvyššie ocenenie „ Zaslúžilý člen  DPO SR „ 
odovzdané aj  Antonovi  Dupkalovi za dlho-
ročnú prácu. Ocenenie  prevzal v Dome odbo-
rov  Žiline. V roku 2006 nastala ďalšie zmena 
na poste predsedu. Staronovým predsedom 
DHZ  sa stal Ján Niník. Od roku 2010 túto 
zodpovednú funkciu prevzala prvýkrát  žena 
Erika Pochybová.  V súčasnom období má  
dobrovoľný hasičský zbor 54 členov a 30detí. 
Aktívne sa zúčastňuje súťaží poriadaných  

obcami v okrese Kysucké 
Nové Mesto. Členovia 
DHZ  sú  neoddeliteľnou 
súčasťou  veľkonočného 
stráženie Božieho hrobu 
v kostole.  Veľkú pozor-
nosť venujú práci s deťmi 
a tiež s mládežou obce. 
Pravidelné tréningy sa 
odzrkadľujú v dosaho-
vaných úspechoch na 
jednotlivých súťažiach. 
„Najdôležitejšie je ale, že 
im vštepujeme  zásady  
požiarnej ochrany , 
pomoci občanom . Práca 
s mládežou je náročná 
, ale ich zanietenie a 
záujem nás povzbudzuje 
k tomu , aby sme sa jej 
venovali ešte s väčším 
úsilím.   V roku 2013 sme pripravili veľmi 
zaujímavú súťaž pre našich občanov a to 

bola denná hasičská súťaž o 
Pohár starostky obce, ktorá 
bola spojená s atraktívnou 
nočnou súťažou. Tu sa 
preverili  schopnosti  a vyna-
liezavosť jednotlivých  súťa-
žiacich hasičských družstiev.  
Každoročne venujeme veľkú 
pozornosť pravidelnému 
preškoľovaniu členov , aby si 
osvojili najnovšie poznatky  
a nadobudli nové skúsenos-
ti. V roku 2015  nás čaká 
veľmi dôležitá udalosť a to je 
oslava 90  výročia založenia 
našej organizácie .  Tejto 
dôležitej udalosti  budeme 
počas nasledujúceho roka 
budeme venovať veľkú po-
zornosť“, - hovorí predsed-
níčka dobrovoľných hasičov 

v Rudine Erika Pochybová (na snímke).
- spracované podľa podkladov - 

ZŠ Rudina bola slávnostne otvorená v roku 1962.V 
tom období bola spádovou školou pre deti z Rudiny, 
Rudinky a Rudinskej. V súčasnosti sme plnoorgani-
zovanou školou s právnou subjetivitou. Tvorí ju pô-
vodná budova a od roku 1994 prístavba s učebňami, 
školským klubom, kabinetmi, školskou kuchyňou a 
jedálňou, kde personál kuchyne pripravuje kvalitnú 
a pestrú stravu nielen pre žiakov, ale aj pre cudzích 

stravníkov. 
Počas histórie školy sa vo funkcii riaditeľa školy 

vystriedali: E. Bakoš, M. Bačová, M. Černák, Pariš, 
Odruš a od roku 2010 S. Ďurcová (na snímke).

Škola má vypracovaný vlastný školský vzdelávací 
program. Jej motto je: „Škola ako kultúrne, športové 

a spoločenské vzdelávacie centrum, ktoré žiaci a 
rodičia radi navštevujú.“ Žiaci sú svojimi učiteľmi 
vedení tak, aby ju opúšťali ako vzdelaní, slušní a v 

rámci svojich schopností úspešní absolventi, s vybu-
dovanými základmi morálky a ľudskosti.

Vyučujúci majú na výučbu k dispozícii množstvo 
pomôcok, počítačovú miestnosť. V šiestich triedach 

sú umiestnené dataprojektory a za posledné dva 
roky pribudli do troch tried interaktívne tabule. 

Taktiež sú im k dispozícii i osobné počítače. Zapo-
jením sa do národného projektu získame plno-inte-
raktívne vybavenie ďalšej učebne. Ďalším zámerom 

je zinteraktívniť výučbu vo všetkých triedach.
V rámci disponibilných hodín sa na I. stupni zavie-
dol predmet Mladý záchranár, ktorého súčasťou je 
dopravná výchova. Pre tieto účely sme vybudovali 

detské dopravné ihrisko. 
Novinkou je aj predmet Mediálna výchova na II. 
stupni zameraný na orientáciu sa žiakov v spleti 

mediálnych informácií. Čo sa týka jazykov, anglič-
tina sa vyučuje od 1. ročníka, na druhom stupni 
je ako druhý jazyk nemčina a po súhlase rodičov 
ho nahradí ruský jazyk, ktorý má vo svete svoje 

dôležité zastúpenie.
Významne možno hodnotiť aj stabilizovanie 

pedagogického zboru. Náš kolektív obohatili noví 
vyučujúci, ktorí spolu s ostanými zamestnancami 
školy sú prínosom pre školu. Pozitívnou stránkou 

pokračovanie na str. 7
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Dobrovoľný hasičský zbor v Rudine vznikol v roku 1925

Základná škola v Rudine je školou rodinného typu



je aj prítomnosť asistenta učiteľa a 
špeciálneho pedagóga pre integrova-
ných a zdravotne znevýhodnených 

žiakov. Súhra týchto dvoch činiteľov 
a výchovného poradcu je zábezpekou 

pre kvalitnú starostlivosť o týchto 
žiakov. Je potrebné oceniť prácu 

vyučujúcich, ktorí si svedomito plnia 
svoje povinnosti, pretože vzdelávať a 
vychovávať v dnešnej dobe je veľmi 

náročné, zvlášť, ak sú v triedach žiaci 
s poruchami učenia, príp. zdravotne 

znevýhodnení.
Veľkou devízou školy je optimálny 
počet žiakov v triedach. Vyučujúci 
tak majú väčšiu možnosť venovať sa 
svojim zverencom aj individuálne. 
Všetci sa navzájom poznáme, takže anonymita 

veľkého kolektívu je nám cudzia. Aj preto je naša 
škola školou rodinného typu.

Súčasná doba je náročná nielen pre učiteľov, 
rodičov ale aj pre samotných žiakov. Stretávajú 

sa s mnohými rizikami a nástrahami spoločnosti. 
V rámci pomoci zvládnuť tieto negatívne vplyvy, 
pôsobí na škole kvalitný preventívny program, na 
ktorom sa podieľa najmä koordinátor prevencie, 

ďalej koordinátor zdravej školy, environmentálnej 
výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 

V škole je bohatá krúžková činnosť, napr. krúžok 
strelecký, florbalový , mažoretky, roztlieskavačky, 
cukrársky a rôzne vedomostné krúžky. Voľný čas 

môžu žiaci tráviť aj výučbou tanca, spevu či hrou na 
hudobný nástroj – klavír, harmonika, flauta. Svoje 
pobočky tu má zriadené ZUŠ Kysucké Nové Mesto 

a SZUŠ M.Haľamovej Martin, ktoré poskytujú 
našim žiakom kvalitnú výučbu vo svojej oblasti.
Škola je taktiež zapojená do viacerých projektov, 
napr. Tenis do škôl, Zdravá škola. V júni nám bol 

organizáciou UNICEF po splnení náročných krité-
rií zapožičaný titul Škola priateľská k deťom a tento 

rok ho chceme získať natrvalo. V rámci stratégie 
prevencie kriminality realizujeme projekt Správaj sa 
normálne v spolupráci s Policajným zborom v Kys. 

Novom Meste. V 7.ročníku je to Cesta k emocionál-
nej zrelosti. Od septembra bojujeme o titul „Zelená 

škola“. Zapojili sme sa do národného projektu 
„Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a špor-
tovej výchovy“, Moderné vzdelávanie – digitálne 
vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety. 
V rámci projektu Cehraničnej spolupráce, ktorý 
vypracovala starostka obce, sa vybudovala mini-
telocvičňa na školskom dvore, ktorej centrom je 

U-rampa pre milovníkov scateboardu.Taktiež vďaka 
pani starostke sme nadviazali družobnú spoluprácu 

s poľskou školou Strummień. Ďalej sú to dlhotr-
vajúce projekty ako Zdravá škola, Červené stužky, 

Modrý gombík, Záložka do knihy spája školy, Tenis 
v školách, Týždeň hlasného čítania. 

Dobrá spolupráca je aj s organizáciami v obci a 
mimovládnymi organizáciami, napr. Rada rodičov, 

Rada školy, Únia žien, CPPPaP v Kys.Novom 
Meste, Zväz záhradkárov, Dobrovoľný hasičský zbor 
Rudina.Zamestnaneckými projektami nás finančne 
podporila Slovenská sporiteľňa, Tatra Banka. Spo-
lupracujeme aj so strednými školami – výchovná 

poradkyňa informuje žiakov a rodičov o aktuálnej 
ponuke študijných odborov, organizuje návštevu 

žiakov v deň otvorených dverí na stredných školách, 
navštevuje so žiakmi burzy stredných škôl a organi-

zuje ich osobné stretnutia. 
Pre žiakov organizujeme množstvo podujatí a 

aktivít, exkurzií, divadelné predstavenia, tanečný 
kurz pre deviatakov spojený so slávnostným plesom 

Venčekom, relácie do školského rozhlasu, Noc s 

Andersenom, lyžiarsky a plavecký 
kurz, súťaže, Mesiac úcty k star-
ším, Vianočný bazár, Vianočná 

besiedka, Burza k voľbe povolania, 
Fašiangový karneval, aktivity ku 
Dňu Zeme, Akadémia ku Dňu 

matiek, výchovné koncerty, Beh 
zdravia, boj proti drogám, školské 

výlety a pod. O týchto a mnoho 
ďalších podujatiach informujeme 
na našom webovom sídle www.

zsrudina.edupage.org
Od roku 2010 prešla škola niekoľ-
kými rekonštrukciami – čiastočne 

bola zrekonštrovaná zborovňa, 
riaditeľňa, predsieň riaditeľne, 

upravila sa kancelária výchovného 
poradcu. Bola zmenená vstupná hala, úplne sa 

rekonštruovali dievčenské a chlapčenské toalety na 
hlavnej chodbe. Na základe žiadosti zriaďovateľa 

ministerstvo školstva poskytlo dotácie na výmenu 
okien v celej budove školy.

Pýchou školy je vybudované dopravné ihrisko vďa-
ka Nadačného fondu Pontis a podpore zamestnanca 
SSE Žilina. Zakúpili sa pre žiakov bicykle, olobežky, 
dopravné značenia a výučbový materiál na doprav-
nú výchovu. Vybetónovala sa multifunkčná hracia 
plocha, ktorú finančne zastrešil zriaďovateľ. Spon-

zorsky nám veľmi pomohla spoločnosť MRA Betón 
Sverepec, firma Matejka Rudina, Roľnícke družstvo 
Rudina a firmy z Nesluše a Žiliny. V neposlednom 

rade je potrebné spomenúť vybudovanie zrkadlovej 
tanečnej miestnosti za finančnej podpory obce, 
niektorých poslancov, ktorá slúži ako minitelo-

cvičňa, miestnosť na hodiny tanca a herňa pre deti 
zo školského klubu. Farebnou úpravou prešla aj 

vonkajšia fasáda starej budovy.  
Sme hrdí, že naši žiaci navštevujú školu v bezpeč-

nom a príjemnom prostredí, kde sa každé dieťa cíti 
neohrozene a kde využíva celý svoj potenciál . Svoj 
charakter školy rodinného typu sa budeme snažiť 
zachovať i v ďalších rokoch a naďalej ju zveľaďovať 

po všetkých stránkach.
pripravila: Mgr. Silvia Ďurcová 

– riaditeľka školy

pokračovanie na str. 8
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Predstavuje sa materská škola v Rudine
Materská škola Rudina sa nachádza v strede obce Rudina, v obkolesení 
malebnej prírody. Obec patrí do okresu  Kysucké Nové Mesto, ktorý je 
súčasťou žilinského samosprávneho kraja.
Budova školy, školský dvor a záhrada t. j. areál je vybudovaný pri 
hlavnej komunikácii spájajúcej obec s okresným mestom. Prenikaniu 
exhalátov a nečistôt z cesty zabraňujú vysoké tuje vysadené pozdĺž 
celého oplotenia areálu. Na pohybovo- relaxačné aktivity detí slúžia 
preliezačky, hojdačky, altánok s pieskoviskom a lavičkami. Pre účelové i 
kreatívne využitie v edukačnom  procese slúži okrasná skalka, kvetino-
vé záhony, okrasné i ovocné dreviny.
Školská budova bola postavená roku 1932 pre účely základného škol-
stva, od roku 1947 /vybudovanie novej základnej školy/ v nej vznikla 
prvá Detská opatrovňa pre deti zamestnaných rodičov, ktorá bola v 
roku 1975/ 1976 upravená v rámci generálnej opravy. V roku 1979 ško-
la získala jedáleň, sklad potravín a kuchyňu a to pričlenením súkrom-
ného bytu pre účely školy. Bola zrekonštruovaná elektrická inštalácia, 
zavedené ústredné kúrenie, previedla sa tepelná izolácia na poschodí, 
dokončilo sa oplotenie areálu školy, zabudovali sa preliezačky na škol-
skom dvore. Od roku 1992 má materská škola vlastnú prípojku vody a 
od roku 2005 je vykurovaná biomasou.
V období po roku 1989 nastal pokles počtu detí v materskej škole z 
dôvodov zvýšenej nezamestnanosti rodičov a zníženej pôrodnosti, 

následkom čoho sa rušila časť organizácie. Štvortriedna materská 
škola sa stala jednotriednou. Význam predškolskej výchovy detí si ich 
rodičia postupne uvedomovali. Materská škola zaznamenávala zvýšený 
počet detí a od roku 1997 je trojtriednou školou, ktorej kapacita 66 detí 



Cieľom základnej organizácie je 
inštruovať členov i širšiu verejnosť s 
odrodami jabĺk. Tými staršími i novými 
a tiež s tými odrodami, ktoré sa hodia 
pestovať v našej oblasti. Záhradkári v 
Rudine založili svoju organizáciu 24. 
apríla 1973 (40 rokov existencie) pod 
vedením predsedu Jana Svrčka, rodáka 
z Radole. Ustanovujúci členovia, ktorí 
pomáhali založiť tento spolok, boli: V. 
Garbier, V. Jančiga, S. Máček, F. Máček, 
S. Kucharčík, M. Melicher, M. Šenkár, J. 
Moravec. Prvý výbor pracoval v zložení 
Ján Svrček, Vincent Kondrk, Viliam 
Garbier, Miroslav Melicher, Augustín 
Máček. V roku 1974 mala organizácia 
spolu 33 členov. V tomto roku záhradkári 
objednali 160 kusov nových 
druhov ovocných stromkov. 
Venovali sa i ovocinárskej 
osvete (prednášky, besedy) na 
ktorých prednášali odborníci 
ako napr. Ing. Pagáč, Milan 
Poláček, prof. Hričovský. 
Od roku 1978 bol zvolený za 
predsedu Jozef Moravec. ZO 
postupne získavala ďalších 
členov. Od roku 1978 sa začala 
tradícia výstav ovocia a zeleniny, 
ktorí sa poriadali v jesenských 
mesiacoch v sále kultúrneho 
domu a niekedy i v budove 
muštárne. V tomto roku sa 
usporiadal prvý tematický zájazd 

do výskumných ústavov ovocných drevín 
s účasťou 48 záujemcov. Veľkú aktivitu 
záhradkári prejavovali v brigádnickej 
činnosti, najmä v pomoci JRD – kosenie 
a sušenie sena, zbere kameňov z ornej 
pôdy a pasienkov. Vydarenou akciou 
bola Výstava kvetov a okrasných drevín 
spojená s Plesom kvetov (1979) pod 
gestorstvom Nikodéma Žofčíka riaditeľa 
ZARES Žilina. Členovia sa aktivizovali 
i v športovo-brannej oblasti v súťažiach 
spoločenských organizácií. Spolok 
záhradkárov si vážil prácu svojich členov 
a podľa svojich možností ich oceňoval 
hlavne morálne. Prvými ženami medzi 
záhradkármi v Rudine, ktoré boli 
slávnostne prijaté za členky: Brigita 

Šutárová a Štefánia Šmatlavová (1980). 
Nové skúsenosti a poznatky záhradkári 
získavali od svojich skúsenejších 
priateľov z Rakovej  a zo Staškova. Táto 
spolupráca a vlastná intenzívna činnosť 
priniesla úspechy v oceneniach z ÚV 
SZZ Bratislava i v ocenení od našich 
priateľov z Čiech i Moravy. V súčasnej 
dobe má ZO SZZ 54 členov a i v zložitých 
ekonomických podmienkach sa vedenie 
snaží pokračovať v osvetovej i praktickej 
činnosti v prospech svojich členov i 
ostatných občanov. Želaním je príliv 
väčšieho počtu mladých členov. Veľmi 
pekne treba poďakovať za spoluprácu 
a pomoc starostke obce Rudina Ing. 
Anne Mičianovej i predchádzajúcim 

predsedom MNV, starostom 
i členom zastupiteľstiev. 
Našu prácu chceme naďalej 
rozvíjať pre podporu zdravia 
i spokojnosti občanov našej 
obce Rudina. Voláme Vás do 
rodiny záhradkárov v Rudine! 
Všetkým i nemenovaným 
funkcionárom, členom a 
občanom obce ďakujeme 
za spoluprácu a želáme 
príjemné a pohodové prežitie 
Vianočných sviatkov!

pripravil: Ján Svrček, 
predseda organizácie 

záhradkárov v Rudine
(na snímke so Stankom Bačom)
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je plne vyťažená. Materská škola Rudina od 1. marca 2007 /60. výročie 
pôsobenia materskej školy v terajšej budove/ hrdo nesie vo svojom 
názve neoficiálne pomenovanie NEZÁBUDKA. Silnou stránkou 
materskej školy je jej okolie – prírodné, turistické, kultúrne. Poskytuje 
vhodné prostredie a ideálne podmienky na organizovanie výletov a 
rôznych akcií v spolupráci s rodičmi. Dlhodobou víziou materskej ško-
ly Rudina je reagovať na potreby detí, rodičov, spoločnosti, aby každé 
dieťa malo šancu a podmienky pre zmysluplnú tvorivú činnosť, aktívne 
učenie sa.  Počas celej existencie materskej školy v nej vyučovalo veľa 
pedagogických a prevádzkových zamestnancov, konalo sa nespočetné 
množstvo nezabudnuteľných akcií, o čom svedčí kronika školy založe-
ná v roku 1947 i novodobejšie fotoalbumy MŠ Rudina.

Menoslov riaditeľov od začiatku fungovania materskej školy 
v Rudine:
p. Stanislav Šujanský   /riaditeľ št. ľud. školy a detskej opatrovne/
p. Adela Kováčová       /riad. detskej opatrovne/
p. Elena Čuntalová       /riad. materskej školy/
p. Margita Rybáriková  /riad. materskej školy/
p. Štefánia Lepiešová    /riad. materskej školy/
p. Lýdia Škulcová          /riad. materskej školy/
p. Marta Kubičková       /terajšia riad. materskej školy/
Menoslov súčasného kolektívu 
pedagogických a prevádzkových zamestnancov:
p. Marta Kubičková, riaditeľ  MŠ Rudina
p. Helga Palárcová, učiteľ
p. Jana Kravecová, učiteľ
p. Zuzana Brodňanová, učiteľ
p. Ľubica Vojteková, učiteľ
p. Gabriela Vladárová, učiteľ
p. Antónia Masláková, školníčka
p. Marta Matejková, hlavná kuchárka
p. Viera Kocifajová, pomocná kuchárka
p. Mária Halúsková, vedúca školskej jedálne

pripravila: Ľubica Vojteková

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 
v Rudine oslávila v tomto roku 40-te narodeniny.



O činnosti organizácie dôchodcov v Rudine 
aktuálne hovoríme s jej predsedníčkou, 
Emíliou Mackovou (na snímke uprostred), 
ktorá povedala:
„Naša organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska vznikla z podnetu okresnej 
organizácie JDS v Kysuckom Novom Meste 
10. augusta 2007. Pri zakladaní sa zúčastnilo 
18 občanov, títo prijali poslanie aj stanovy 
JDS na Slovensku. Na čele prvého výboru bola 
predsedníčka Irma Pošteková, tajomníčka 
Anna Kubíková, hospodár Ing. Pavol Ďurec 
a členovia výboru Lýdia Škulcová a Viera 
Šutáková. V revíznej komisii pracovali Rudolf 
Piesecký a Vincencia Bačová. Po 11. júne 2011 
došlo k zmenám a za predsedníčku som bola 
zvolená ja (Emília Macková). Tajomníčkou 
ostala Anna Kubíková, ale hospodárom už 
bola Lýdia Škulcová a členmi výboru sa stali 
Ing. Pavol Ďurec a Irma Pošteková. V revíznej 
komisii sa predsedníčkou stala pani Anna  
Mindeková a členmi pán Rudolf  Piesecký 
a pani  Vincencia Bačová. V súčasnosti 
má Základná organizácia JDS v Rudine 27 
členov.“
o Pani predsedníčka, s čím sa môžete 
pochváliť vo Vašej činnosti?
- Rok začíname už tradične výročnou 
členskou schôdzou, kde zhodnotíme predošlý 
rok, ale preberieme tiež plán aktivít na rok 
nasledujúci. Vypočujeme si správu revíznej 
komisie. Naši členovia sa stretávajú pravidelne 
1x mesačne na spoločných stretnutiach, 
kde rozoberáme rôzne spoločenské témy, 
zdravotníctvo, liečivé byliny, spoločenskú 
situáciu, ale hráme aj rôzne spoločenské hry 
a organizujeme súťaže. Varíme napríklad 
guláše, v jarných mesiacoch zvykneme 
poriadať športový deň, kde si vyskúšame hod 
na terč, hod šípkami, nechýba ani opekačka. 
Do našej činnosti patrí aj návšteva dlhodobo 
chorých. V apríli sme sa zúčastnili výstavky 
ručných prác v Radoli, ale vypočuli sme 
si aj prednášku na tému: „Rady seniorom 
pre ich bezpečnosť doma a na ulici“, ktorú 
uskutočnila pre nás polícia. V máji sme sa 
zúčastnili „majálesu“ v Kysuckom Novom 

Meste. Najdôležitejšou akciou tohto roku 
bolo usporiadanie X. ročníka stretnutia 
seniorov Dolných Kysúc, ktorého sa 
zúčastnilo 96 seniorov a hostia. Nechýbal 
bohatý kultúrny program so spevom 
a tancom, ktorý prítomní hodnotili ako skvelý 
zážitok!. V júli sme sa zúčastnili krajských 
športových hier seniorov na štadióne 
v Kysuckom Novom Meste a musíme sa 
pochváliť, že náš člen – pán Dupkala, získal 
dve medaily! V auguste sme sa zúčastnili 
stretnutia seniorov Slovenska, Česka a Poľska 
v Skalitom. Pri príležitosti výročia SNP 29. 
augusta vždy kladieme kvety ku pomníku 
v Rudine. V polovičke septembra sme si 
zorganizovali tématicko-poznávací výlet do 
Starej Bystrice, aby sme videli a obdivovali 
nádherný orloj. V novembri sa niektorí naši 
členovia zúčastnili týždenného rekondičného 
pobytu v kúpeľoch Nimnica. 
o Ako zvyknete oslavovať „svoj“ mesiac – 
október, ktorý sa označuje ako Mesiac úcty 
k starším?
- Naši členovia sa zúčastňujú tzv. „senior 
párty“ v Kysuckom Novom Meste, ale aj 
v našej obci, ktorú poriada obecný úrad. 
Len pripomínam, že vždy si spomenieme 
aj na našich jubilantov a to s blahoželaním 
a kytičkou. Každý rok si na záver 
roka urobíme spoločenské posedenie, 

porozprávame sa, niečo chutné zajeme, 
vypijeme kávičku a plánujeme v takom 
bližšom kruhu, čo budeme robiť nasledujúci 
rok. 
o Seniori v Rudine sa môžu pochváliť aj 
svojou kronikou, nemýlim sa?
- Áno, život organizácie od jej vzniku až po 
súčasnosť vedie v kronike JDS Rudina Ing. 
Pavol Ďurec, snažíme sa do našej kroniky 
zvečniť významné udalosti z nášho života, 
zážitky, úspechy, tradície, aby to ostalo aj 
pre nasledujúce generácie. Dá sa to aj ľahko 
preveriť, že naša činnosť je rôznorodá, 
zaujímavá, navzájom sa snažíme si vyjsť 
v ústrety a nájsť v našej organizácii pocit 
spokojnosti, potešenie.  Prostredníctvom 
časopisu by som sa chcela úprimne poďakovať 
starostke obce Ing. Anne Mičianovej, 
ale aj celému obecnému zastupiteľstvu 
a pracovníčkam obecného úradu za dobrú 
spoluprácu, ústretovosť a podporu našich 
požiadaviek. Bez pomoci vedenia obce 
by nebolo totiž niektoré podujatia možné 
uskutočniť. 
o Aké je Vaše želanie do budúceho roku, 
pani predsedníčka?
- Želám si, nech rok 2014 je lepším ako rok 
2013 a horším ako rok 2015!
otázky: redakcia časopisu, foto: Gabriel Muška
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Jednota dôchodcov Slovenska má v Rudine 27 členov 

Vo volebnom období 2010-2014 obec riadi obecné zastupiteľstvo v zložení:
Ing. Anna Mičianová - starostka obce
Ing. Jozef Turianik - zástupca starostky
Ing. Ján Garbier
Lukáš Guzma
Mgr. Erika Hlavatá
Jaroslav Maslák
Ing. Daniel Marčiš
Vladimír Ščamba
Bc. Viera Štefanková
Milan Papučík
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Spoločenská rubrika Rudiny / január - december 2013
Narodené deti
Peter Plevko nar. 04.01.2013
Tomáš Absolon  nar. 06.03.2013
Klára Piková  nar. 13.03.2013
Klaudia Krausová  nar. 09.03.2013
Alžbeta Bajánková  nar. 06.04.2013
Nela Marčišová  nar. 15.04.2013
Michal Piesecký  nar. 13.05.2013
Martin Piesecký  nar. 13.05.2013
Linda Pošteková  nar. 13.06.2013
Branislav Michalec  nar. 13.06.2013
Marko Ďurec  nar. 27.06.2013
Liana Kuljovská  nar. 30.06.2013
Elia Fill  nar. 11.06.2013
Marek Janec  nar. 07.08.2013
Kristína Sližová  nar. 15.08.2013
Dávid Ťažiar  nar. 11.09.2013
Natália Košťálová  nar. 04.09.2013
Filip Maráček  nar. 23.10.2013
Tomáš Janáčik  nar. 30.11.2013
Soňa Masláková  nar. 05.12.2013

Uzavreli manželstvo
Jana Augustínová, Ing. – Peter Ďurec, Ing.
Antónia Bučková – Denis Nemec
Eva Poláčková – Kamil Barčiak
Stanislava Bačová, Mgr. – Peter Dupkala
Jana Gáboríková – Radovan Kašuba

Opustili nás 
Štefan Máček  zomr. 01.01.2013
Štefan Svrček  zomr. 15.01.2013
Vladimír Šušovčiak  zomr. 08.02.2013
Oto Veselý  zomr. 13.02.2013
Štefánia Vojteková  zomr. 27.02.2013
Kamila Gajdošová  zomr. 10.03.2013
Anna Jankovská  zomr. 15.03.2013
Milan Šidlo  zomr. 20.05.2013
Anna Bačová  zomr. 01.06.2013
Liber Martinec  zomr. 23.06.2013
Vlasta Zbytková  zomr. 25.06.2013
Miroslav Smetana, Ing.  zomr. 21.07.2013
Ladislav Janec  zomr. 17.08.2013
Elena Halušková  zomr. 23.08.2013
Milan Pilát  zomr. 07.10.2013
Zdenko Stranianek  zomr. 20.10.2013
Ambróza Červencová  zomr. 15.10.2013
August Máček  zomr. 31.10.2013
Katarína Jarošová  zomr. 11.11.2013
Zlatica Majtánová  zomr. 19.11.2013

Naši jubilanti v roku 2013
Slávnostné stretnutie s občanmi pri príležitosti ich životných jubileí 70, 75, 
80, 85, 90 a viac sa uskutočnilo dňa 21.7.2013 a 15.12.2013 v priestoroch 
školskej jedálne základnej školy. Oslávencom sa prihovorila pani starostka 
obce pani Ing. Anna Mičianová, ktorá prítomných privítala a popriala im 
do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu najbližších. Ju-
bilantov pozdravili krátkym programom deti MŠ. Potom nasledovalo malé 
posedenie s občerstvením, počas ktorého sa rozprúdila živá debata. Domov 
si odniesli kytičku kvetov, darčekový kôš a pekný pocit z príjemného po-
poludnia. Jubilanti: Miroslav Detko, Bartolomej Dupkala, Žofia Máčková, 
Daniel Marčiš , Milan Černák, Mgr., Jozefa Guzmová, Amália Niníková, 
Miroslav Melicher, Miroslav Smetana, Ing., Ján Svrček, Emil Slivka, Viera 
Šutáková, Božena Moravcová,  Jozefína Belancová, Adela Martincová, Vero-
nika Detková, Rudolf Šmatlava, Albína Duhovanová, Anton Čulák, Viliam 
Bača, Agnesa Máčková, Helena Kotrčová, Agnesa Piková.

Uvítanie detí do života
Slávnostné uvítanie detí do života, ktoré sa narodili v priebehu roka 2013 sa 
uskutočnilo 21.7.2013 a 15.12.2013 v priestoroch jedálne základnej školy. 
Túto akciu zabezpečuje sociálna komisia pri obecnom zastupiteľstve v 
Rudine. Rodičom sa prihovorila pani starostka Ing. Anna Mičianová, ktorá 
popriala rodičom pri výchove detí veľa síl a trpezlivosti, tiež veľa radosti z 
malých ratolestí. Uvítanie okrášlili svojim pásmom deti základnej školy.

Diamantová svadba
11. mája 2013 si po 60-ich rokoch spoločného života obnovili svoj manžel-
ský sľub na Obecnom úrade v Rudine manželia Magdaléna Žofčíková a Vi-

liam Žofčík. Tejto výnimočnej 
udalosti sa zúčastnila blízka 
rodina jubilantov, ktorá svoj-
im rodičom, starým a prasta-
rým rodičom pogratulovala. 
Ďalej boli prítomní: starostka 
obce Ing. Anna Mičiano-
vá, matrikárka Miroslava 
Ščambová, recitátorka Dana 
Sobolová a hudobný sprievod 
Róbert Zboja. Tento akt  sa 
niesol v duchu  spomienok na 
spoločné začiatky manžel-
stva, krásne i tie ktoré neraz 
boli i neľahké. Celá slávnosť 
mala dôstojný a veľmi citlivý 
charakter.   



„Veríme že fanúšikom budeme stále poskytovať dôvod na radosť  
z predvedenej hry“, hovorí Ing. Peter Macek, PhD., prezident OŠK Rudina.

Takto si žijeme v Rudine... 11

História futbalu v 
Rudine sa začala 
písať v roku 1949, 
kedy začalo hrať 
mužstvo aj pravi-
delnú súťaž. Prvé 
ihrisko sa v tom 
čase nachádzalo 
ešte v priestoroch 
areálu dnešného 
roľníckeho druž-
stva. V roku 1953 
sa začalo hrávať na 
novom futbalo-
vom ihrisku, ktoré 
slúži dodnes a kde 
aj dnes hrávajú tri 

futbalové družstvá. Družstvo dospelých hrávalo v 
okresnej súťaži bývalého okresu Kysucké Nové Mesto, od roku 1960 v okrese Čadca. Od 
roku 1952 začal hrávať aj dorast a o niečo neskôr aj žiacke družstvo.
Výraznými úspechmi začiatkom 70-tych rokov bol 2-krát postup mužov do vtedajšej 
regionálnej I.B triedy. Bola to éra vynikajúceho zoskupenia hráčov, veď Haluškovci, 
Ševčíkovci, S. Lokaj, L. Guzma, I. Bača, Kokošík, Šaran, I. Poliak, Eliašik, Majdákovci, P. 
Mičian, Tojnaj a ďalší boli ozdobou futbalu v Rudine. O slávu futbalu a jeho rozvoj v obci 
sa zaslúžili hráči skorších ročníkov ako napr. A. Lokaj, M. Lisko, M. Príšť, M. Haluška, J. 
Pažický, J. Moravec, M. Bača, J. Račko, Ľ. Zelina, J. Martinec, A. Bača, E. Vojtek, V. Veselý, 
i o niečo mladší ako J. Maslák, J. Kohút, V. Zelina, A. Vavro, M. Pastucha, V. Hutyra, E. 
Melicher, Ľ. Panuška, E. Slivka, S. Zelina, F. a G. Máčkovci, B. Mindek, M. Kopas, atď. 
Výraznou mierou sa na úspechoch podieľali aj dobrovoľníci – funkcionári ako Pavol 
Šulek, Rudolf Vavro, M. Čulák, E. Bača, M. Haluška, T. Bača, Ing. Ďurec, E. Lisko, neskôr 
J. Fábik, J. Micheľ, M. Smetana, A. Čulák, J. Bača, I. Bača, Šuraba, D. Fábik, Černák, 
Guzma, Tolnaj, Pečalka, J. Žofčík a veľa ďalších. V rokoch 1982 – 84 úspešne pôsobilo v 
krajskej súťaži žiacke družstvo pod vedením M. Papajčíka. V priebehu ďalších rokov život 
futbalového klubu v Rudine ďalej plynul v pokojných vodách okresných súťaží. V roku 
1993 výrazne do diania v klube zasiahol náš rodák Ivan Žiak, bývalý prvoligový brankár 
Žiliny ako aj ďalších československých klubov. Od spomínaného roku, kedy sa naše 
mužstvo zachraňovalo v I. Triede okresnej súťaže, sme už v nasledujúcej sezóne ako víťazi 

pokračovanie na str.12

Peter Macek I. B trieda - sedemdesiate roky

rok 1974 - 25 rokov futbalu v Rudine

družstvo starých pánov

družstvo mužov

turnaj starých pánov 80. roky

muži 1969-1970

družstvo mužov 1.B trieda 1971-1972

Milan Černák



postúpili do V. ligy. Po ďalších dvoch rokoch postúpili do IV. ligy a hneď ako nováčik 
po pamätnom júnovom barážovom stretnutí s Kysuckým Lieskovcom (1:0 – gól J. 
Janči) sme postúpili do III. ligy, čo bol doteraz historický úspech futbalu v Rudine. V 
tom období nastalo i v mládežníckych družstvách, ktoré veľmi dobre reprezentovali 
našu obec v krajských súťažiach dorast v V. a neskôr aj vo IV. lige, žiaci vo IV. lige. V 
tom období výrazne materiálne podporovali klub I. Bača, J. Švaňa, V. Marčiš. V roku 
1997 vstúpil do klubu Ing. Hradňanský, ktorý sa asi najväčšou mierou podieľal na 
postupe Rudiny do III. ligy. Rovnako sa postaral o rekonštrukciu prevádzkovej budovy 
ako aj areálu ihriska. V tomto období v Rudine futbalovo vyrástol aj náš rodák Mário 
Pečalka, ktorý ako jeden z mála Kysučanov obliekol dres národného tímu a rovnako 
aj vyskúšal Ligu Majstrov za MŠK Žilina. Po veľmi úspešnej perióde a dosiahnutých 
výsledkoch nastal v klube zvrat zapríčinený aj nedostatkom finančných prostriedkov, 
nevyhnutne potrebných pre fungovanie klubu. V roku 2000 prakticky zanikol FK 
Rudina a všetci hráči boli preregistrovaní do MŠK Kysucké Nové Mesto. Následne z 
iniciatívy starostu obce L. Guzmu bol s účinnosťou od 13. Júla 2001 zriadený Obecný 
športový klub Rudina (OŠK Rudina). Členmi výboru boli L. Guzma – predseda, R. 
Kohút, M. Černák, P. Macek a V. Pečalka. Od roku 2001 hrali v súťaži žiaci a dorastenci 
a od roku 2002 aj dospelí. V rokoch 2002 až 2004 bol na čele výboru Milan Tolnaj 
st. dobre sa darilo najmä dorastencom, ale i žiakom, ktorí hrali vo IV. lige. Výrazný 
podiel na kvalitatívnom rozvoji mládežníckeho futbalu mal p. Ľ. Maliar, za čo mu patrí 
úcta a poďakovanie. Veď jadro nášho súčasného mužstva dospelých prešlo u žiakov 
i v doraste jeho rukami. V roku 2004 dochádza k zmene vo vedení OŠK. Preziden-
tom klubu sa stáva Ján Matejka st., ktorý priniesol nové impulzy. Pod jeho vedením 
sa futbal v Rudine opäť dostal z II. triedy postupne do V. ligy. Mužstvu sa nie veľmi 
darilo a ročnom účinkovaní sme opäť zostúpili nižšie do I. triedy. Rok 2008 znamenal 
ďalšiu zmenu vo vedení. Taktovky sa ujal Miroslav Šuraba ml. aj vďaka jeho pričineniu 
máme na ihrisku v Rudine nainštalovaný automatický polievací systém, ktorý bol 
dobudovaný až tento rok s výraznou podporou Ing. Patrika Stopku. Hlavne z dôvodu 
pracovných povinností musel na začiatku roka 2012 p. Šuraba odstúpiť a nasledo-
vala nateraz posledná zmena vo vedení klubu. Bolo zvolené nové vedenie, na čelo 
ktorého si zástupcovia klubu zvolili mňa (Ing. Peter Macek). Funkciu viceprezidenta 
prevzal Róbert Jankovský a tajomníkom zostal Milan Černák, ktorý je už ikonicky 
známy v našom klube i mimo neho a bez ktorého si nevieme predstaviť fungovanie 
klubu. Veď v našom klube je služobne “najskúsenejší“ . V klube sme zaviedli systém 
neustáleho zlepšovania. Postupnými krokmi sa chceme stále na všetkých úrovniach 
zlepšovať. Opäť sa nám podarilo prihlásiť dorastencov, ktorí po prvom roku pôsobe-
nia sa dostávajú do hernej pohody a svojimi výkonmi a výsledkami nám robia veľkú 
radosť. Výsledkom je momentálne druhé miesto po jesennej časti súťaže. Veríme, že 
sa nám podarí viac motivovať aj žiačikov reprezentovať našu obec, aby mohli aj z nich 
vyrásť ďalší Barčíkovci a Pečalkovci. Ďalšou vecou, ktorá nám robí radosť, ale zároveň 
zaväzuje, je 1. priečka v tabuľke I. triedy ObFZ Kysúc družstva dospelých. Pod tieto 
úspechy sa podpísali aj tréneri jednotlivých družstiev. Žiakov má pod patronátom p. 
Pavol Puráš st., dorastencov vedie Peter Králik a dospelých ma na starosti Radoslav 
Chovanec. Momentálny hráčsky káder tvoria hráči: Králik, Holeš, Brodňan, Chovanec, 
Ďugel, Macek, Pečala, Poláček, Janec, Haluška, A. Čičala, L. Čičala, F. Čičala, Šaran, 
Puraš, Behúň, Kotrč, Žubor, Tvrdý, Guzma. Cieľom je aj postupne do mužstva zapraco-
vať šikovných dorastencov ako P. Lisko, D. Čičala, ako aj ostatných. Za pomoc nášmu 
futbalovému klubu ďakujeme obecnému zastupiteľstvu na čele s pani starostkou, ako 
aj iným, ktorí sa výraznou mierou podieľajú na fungovaní klubu. Veríme, že naším 
fanúšikom budeme stále poskytovať dôvod na radosť z predvedenej hry, a že naše úsilie 
pritiahnuť do klubu viac mládeže, sa podarí. 

pripravili: Ing. Peter Macek, PhD. - prezident OŠK Rudina
Mgr. Milan Černák - tajomník 

žiaci rok 1994

žiaci rok 1995-1996

muži - turnaj v Snežnici 2003

20.06.2004 postup do prvej triedy muži

13.06.2004 žiaci druhé miesto v I. triede

muži 1. trieda 2005-2006

začiatok sezóny 2005-2006 muži 1. trieda

dorast IV. liga
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