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Nepredajné

Zaujímalo by ma, ako dlho sa venujete tomuto
športu?
Terčovej lukostreľbe sa venujem 3 sezónu.
Tento šport ma veľmi baví. Súťažiam predchádza
intenzívny tréning, ktorý absolvujem striedavo
podľa potreby na futbalovom ihrisku OŠK Rudňany alebo v areáli MŠK Kežmarok, ktorého je súčasťou i náš klub. Trénerskú ruku nado mnou drží
p. Vladimír Majerčák, ktorý je i reprezentačným
trénerom.

Skončilo sa obdobie dovoleniek, výletov, oddychových pohybov – no proste je koniec prázdnin. Viacerí z Vás oddychovali, ale boli i takí, ktorí
sa i v tomto čase venovali svojim povinnostiam.
Patrí medzi nich i Peter Kinik, ktorý sa v čase od
14.8. – 23.8. 2009 zúčastnil Majstrovstiev sveta v
terčovej lukostreľbe telesne postihnutých športovcov v Nymburku v Českej republike a reprezentoval tam nielen našu obec, ale i celé Slovensko. Z
tejto súťaže si odniesol zlatú medailu a titul Majstra sveta a my sme s ním pripravili rozhovor.
Peter, dovoľte mi, aby som Vám v mene občanov našej obce srdečne zablahoželala k získaniu
zlatej medaily z Majstrovstiev sveta v terčovej lukostreľbe.

Môžete nám priblížiť priebeh samotnej súťaže?
Do terča sa strieľa z predpísanej vzdialenosti
70m, 60m, 50m a vo finále 70m. Po základnej časti
som bol druhý za Američanom, v 8. finále som mal
voľný žreb, čo znamenalo automatický postup, v
štvrťfinále som porazil Kórejčana v pomere 107 –
103, v semifinále som vyradil Taliana v pomere
107-102 a vo finále som zvíťazil pred Američanom

110 – 104.
Aké sú Vaše doterajšie úspechy okrem tejto medaily?
Medzi moje najväčšie úspechy určite patrí
účasť na Majstrovstvách sveta v Kórei pred 2 rokmi, kde som obsadil 12. miesto. Taktiež som Majster Slovenska v tejto disciplíne, kde som získal 2
x 1. miesto a na Medzinárodnej súťaži v Čechách
za účasti 5 krajín som obsadil 1.miesto.
Máte ešte nejaké méty, čo sa týkajú tohto športu?
Áno, chcem o 2 roky obhájiť titul Majstra sveta a o 3 roky sa zúčastním Paraolympiády v Londýne, kde chcem dôstojne reprezentovať našu krajinu.

Miesto pre komisie
Novela zákona NR SR č. 219/1996 Zb. o
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
Alkohol je často označovaný za drogu číslo jedna na Slovensku. Navyše je to droga legálna, čo je jednou z príčin hromadného rozširovania. Alkohol je drogou, ktorú žiaľ užívajú
aj maloleté a mladistvé osoby. Alkohol je pre
deti a mladistvých oveľa nebezpečnejší ako pre
dospelých. Návyk sa vytvára veľmi rýchlo. Rodičia sú prví, ktorí sa majú o svoje deti náležite starať, vychovávať ich a uvádzať do života. To bolo aj
hlavným dôvodom novely zákona NR SR č. 219/
1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov . Uvedený zákon novelou č. 214/
2009 Z.z. v podstatnej miere sprísnil postih zákonných zástupcov.
Novela je účinná od 4.6.2009 a podľa novej
právnej úpravy osoby maloleté do 15 rokov a mladiství do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky. Zároveň sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo
orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom
na zistenia omamných alebo psychotropných látok.
Významné je tiež ustanovenie, ktoré maloletým osobám do 15 rokov zakazuje zdržiavať sa bez
dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00
hodine na verejne prístupných miestach a miest-
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Za čitateľov HORIZONTU Vám želám splnenie športových i osobných cieľov a ďakujem za rozhovor.
K.K.

nostiach, kde sa podávajú alkoholické nápoje. V
prípade porušenia niektorého z uvedených zákazov maloletou osobou, budú obce ukladať pokuty
zákonným zástupcom /teda vo väčšine prípadov
rodičom/, a to vo výške 33 EUR. Na uloženie pokuty je miestne príslušná obec, v ktorej má maloletý alebo mladistvý trvalý pobyt.
Ak mladistvá osoba do 18 rokov poruší zákaz
požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, obec jej uloží pokarhanie, v
odôvodnených prípadoch aj zákaz navštevovať
verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých
sa podávajú alkoholické nápoje.
Zákon zároveň upravuje spôsobilosť na kontroly a zároveň aj oznamovaciu povinnosť. Tieto
oprávnenia zo zákona budú vykonávať :
- riaditelia školy a ostatní vedúci pedagogickí pracovníci,
- poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti, ktorý
je držiteľom povolenia alebo licencie,
- obecná polícia,
- policajný zbor,
- železničná polícia.
Samostatne budú v zmysle zákona SNR č. 372/
1990 Zb. o priestupkoch riešené osoby, ktoré maloletej alebo mladistvej osobe alkohol podali.
Som presvedčený, že ochrana maloletých a
mladistvých osôb pred následkami alkoholizmu si
to vyžaduje.
Predseda komisie pre OVP:
JUDr. Vladislav Chroust
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Informátor OcÚ
Uznesenia
-

z 20. riadneho zasadnutia OcZ, konaného dňa 2.septembra 2009
Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia Plánu zavedenia eura v podmienkach obce Rudňany
Informácie týkajúce sa Združenia mikroregiónu MILOJ Spiš
Správu o plnení rozpočtu obce Rudňany za I. polrok 2009 a prehľad o stave pohľadávok a záväzkov
k 30.6.2009
Delegáciu na návštevu do Bukowna – p. Evu Chroustovú, Ing. Rudolfa Kačíra

Uznesenie č.287
Schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu č. 2
transfer voľby prezidenta a Európ. parlamentu
položka
312001 v príjme
3 128 EUR
položka
0160
vo výdaji
3 128 EUR
transfer z KŠÚ pre ZŠ
položka 312001 v príjme
67 730 EUR
položka 09 12 vo výdaji
67 730 EUR
transfer – dotácie pre MŠ na vzdelávanie a výchovu predškolákov z KŠÚ
položka 312 001 v príjme
7 202 EUR
položka 09111633009 vo výdaji
7 202 EUR
transfer na odchodné pre ZŠ z KŠÚ
položka 312 001 v príjme
1 426 EUR
položka 09 12 vo výdaji
1 426 EUR

Uznesenie č. 288
Schvaľuje dotáciu vo výške 1 000 EUR pre Banícky cech Rudňany ako finančnú výpomoc na vydanie pamätnej publikácie z rezervy – HV za rok 2008.

Uznesenie č. 289
S účinnosťou od 3.9.2009 ruší uznesenie č. 273 zo zasadnutia OcZ 28.4.2009.

Uznesenie č. 290
S účinnosťou od 4.9.2009 schvaľuje Zmluvu na prenájom nebytových priestorov pri ZS Rudňany
č. 80 uzavretou medzi Obcou Rudňany a nájomcom Hien Vu Vinh, bytom Čínska 5, Košice.

Uznesenie č. 291
Schvaľuje komisiu na vyhodnotenie predložených ponúk pre zadanie zákazky s nízkou hodnotou
(ukončenie oplotenia ROCHUS) v zložení : Ing. František Machovský- predseda, Ing. Vincent Hozza,
p. František Vytykáč, p. Eva Chroustová a Ing. Mária Malecová.

Uznesenie č. 292
Schvaľuje komisiu na vyhodnotenie predložených ponúk pre zadanie zákazky s nízkou hodnotou
(osadenie oplotenia MŠ s.č. 89) v zložení : Ing. František Machovský- predseda, Ing. Vincent Hozza, p.
František Vytykáč, PhDr. Eva Krajňáková a p. Vladimír Bodziony.

Uznesenie č. 293
Schvaľuje vstup obce do OZ Miloj Spiš.
Termín: ihneď
Horizont 7 / 2009

Zodpovedná: ved. úradu
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Uznesenie č. 295
Ukladá: Opravu kanalizačnej šachty v časti 5RPII.
Termín:31.10.2009

Zodpovedná: ved. úradu

Uznesenie č. 296
Ukladá: Nedostatky zistené zo Správy o výsledku kontroly plnenia Plánu zavedenia eura v podmienkach obce zosúladiť s platnými právnymi predpismi.
Termín:30.9.2009
Zodpovedná: ved. úradu

Uznesenie č. 297
Schvaľuje kúpu pozemkov p.č. KN – C 283 o výmere 104 m2 - ttp, p.č. KN- C 747/1 o výmere 4835
m2 – zastávané plocha a nádvoria, p.č. KN – C 795 o výmere 162 m2 – ttp, zapísané v LV č. 6, k.ú. Rudňany, s podmienkou zápočtov Dane z nehnuteľnosti za rok 2008 a 2009.

Začal sa nový školský rok
2009/2010
Prvé septembrové dni majú svoju neopakovateľnú atmosféru i čaro. Aj Vám sa zdá,
že len včera skončil školský rok a už začína
nový? Tak to bývalo vždy. Každý z nás si uvedomuje, ako čas neúprosne letí. Prázdniny sa
skončili a my opäť začíname. Začíname písať
ďalšiu kapitolu nášho školstva, ktoré denne
zaznamenáva nové a mnohé zmeny.
Kým v minulom roku bolo našou prioritou
vypracovať a zaviesť do praxe nový zákon o výchove a vzdelávaní, teraz vstupujeme do ďalšej etapy
reformného procesu. K prvým a piatym ročníkom,
v ktorých sa už vyučuje podľa školských vzdelávacích programov, pribudnú tento rok druhý a
šiesty ročník.
Okrem týchto zmien nás čaká v tomto roku aj
rekonštrukcia budovy školy. Pôjde o rekoštrukciu
elektrickej inštalácie, vodovodného potrubia, plynu, úpravy tried, vybavenia tried novým školským
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nábytkom, zateplenia…
Vzhľadom k tomu, že pri týchto prácach nie je
možný vyučovací proces v budove školy, máme
vybavené náhradné priestory v budove bývalého
SOU baníckeho, ktoré toho času je vo vlastníctve
slovenských železníc.
Po potrebných úpravách sa naši žiaci presťahujú do tejto budovy a vyučovací proces tam bude
prebiehať až do skončenia rekonštrukčných prác
v dvojzmennej prevádzke. Máme pred sebou náročný školský rok, ale dúfam že ho zvládneme. K
tomu všetkým želám pevné zdravie, šťastie a veľa
tvorivých síl.
Mgr. Anna Ogurčáková
riaditeľka ZŠ

D

ňa 5.9.2009 sa spoločná delegácie
obce a Baníckeho cechu Rudňany
zúčastnila na pietnom akte, konanom v rámci storočného výročia existencie ťažby hnedého uhlia v Bani Handlová a v súvislosti s tragickou nehodou, pri ktorej zahynulo 20
baníkov a záchranárov.
Akcie sa zúčastnilo asi 2 500 účastníkov,
ktorí za účasti vedúcich predstaviteľov Slovenskej republiky, predstaviteľov samospráv
a zahraničnej delegácie z Českej republiky,
položili vence pri Pamätníku obetí banských
nešťastí v baniach regiónu hornej Nitry.

Horizont 7 / 2009

Z redakčnej pošty
Rudniansky AVITUR
( Za agroturistikou a vidieckym
turizmom)
Kvetmi vyzdobený štadión Obecného
športového klubu celý zaliaty slnečnými lúčmi privítal 18. júla 2009 už po 7-krát účastníkov čoraz viac uznávaného podujatia v regióne Spiša. Pod skratkou AVITUR však po
prvýkrát.

pekárenské umenia a nechýbal ani vynikajúci papcún z Harichoviec. Náš stánok sa reprezentoval
drevorezbou, maľbou obrazov, výšivkami, háčkovaním, krásnymi vyšívanými obrazmi, výbornými
koláčmi od našich rudnianskych gazdiniek, a
predstavil sa aj p. Ján Ošust so svojimi zbierkami
motýľov, o akých sa nám ani
nesnívalo.
Účastníkov podujatia privítal starosta obce p. Miroslav
Blišťan. Podujatia sa zúčastnilo všetkých 9 obcí: Poráč, Teplička, Harichovce, Markušovce, Danišovce, Odorín,
Matejovce, Jamník a usporiadateľská obec Rudňany. Obec
sa nezaprela svojou baníckou
tradíciou a úvodná pieseň zaznela v podaní členov Baníckeho cechu a súboru Rudnianka.
Baníckou tradíciou sa zaplnil
aj stánok, ktorí patril výlučne
baníckej práci a histórii baníctva. Jednotlivé vystúpenia
ľudových súborov striedali ne-

V tento deň v skorých ranných hodinách sa stretli usporiadatelia a pripravovali stánky
zdobili kvetmi amfiteáter, kuchári začali s varením gulášu,
zaplňovali sa stánky tovarom s
občerstvením a dokončievali sa
práce pre netradičné súťaže. To
všetko preto, aby podujatie bolo
čo najlepšie pripravené.
Prví návštevníci z okolitých
obcí začali prichádzať už o 10.00
hod. začali zapĺňať pripravené
stánky rozličnými výrobkami a
bolo ich skutočne neúrekom. Od
výrobkov z dreva, maľované alebo vyšívané obrazy, háčkovanie,
Horizont 7 / 2009
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tradičné súťažné disciplíny.
Manželské páry sa predvádzali v behu s fúrikom, rodinka súťažila v jedení varených
zemiakov, muži si zmerali sily
v hode vidlami, deti si zaskákali vo vreci, ženám sa darilo
v hode mechom naplneným
senom atď. Víťazi jednotlivých disciplín si odniesli hodnotný darček od Spišského
osvetového strediska – spoluorganizátora podujatia. Na
podujatí nechýbali ani súkromní podnikatelia, ktorí sa
predstavili svojimi výrobkami
a taktiež deti si mohli zašantiť
v pripravenom detskom kútiku. Všetci sa najviac tešili na
žrebovanie tomboly. Pekné ceny si odniesli tí, na
ktorých sa usmialo šťastie. V závere podujatia vystúpila stále populárna skupina SENZUS a spevák Peter Stašák. Čo nás najviac potrápilo ? Ozvučovacia technika!!! Verím, že pri najbližšom
spoločenskom podujatí sa tomu vyvarujeme.
Touto cestou sa chceme poďakovať Krajskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu
pri organizovaní tohto podujatia, za spoluprácu so
Spišským osvetovým strediskom. Poďakovanie
patrí starostovi obce, poslancom OcZ, pracovníkom obecného úradu, členom baníckemu cechu,
pracovníkom, ktorí zabezpečovali technickú
stránku na štadióne OŠK, aranžérkam kvetinovej
výzdoby, kuchárom, všetkým, ktorí reprezentovali
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našu obec svojimi krásnymi výrobkami. Skutočne máte zlaté ruky a veríme, že takýchto občanov
je v našej obci ešte viac. Za peknú reprezentáciu
ďakujeme súboru Rudnianka a detskému súboru
Tri svety. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí reprezentovali našu obec v netradičných súťažných disciplínach a ďalším občanom našej obce, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydarenej kultúrno-spoločenskej akcií.
Ešte raz všetkým úprimná vďaka
O rok dovidenia na 8 ročníku AVITURU.
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Vladimír Bodziony
predseda kult.šport. a školskej komisie

Z redakčnej
pošty
MŠ 5RP II na výlete
v ZOO
Návšteva po roku
Aj tento rok navštívili naše komunitné
centrum zástupcovia americkej armády spolu s 25 kadetmi - študentmi vojenských katedier z USA. Sprevádzal ich zástupca ambasády USA p. Ing. Ivan Bílý /Participant Training
Assistant – Úrad obrannej spolupráce/ . Počas
mesačného pobytu na Slovensku absolvovali
vojenský výcvik v Lešti,
navštívili rôzne miesta stredného a východného Slovenska. V rámci pobytu navštívili aj koncentračný tábor
Oswienčim v Poľsku. Našu
materskú školu a komunitné
centrum navštívili 18.júla v
popoludňajších hodinách. Pri
návšteve si prezreli priestory
MŠ a zoznámili sa s fungovaním a službami komunitného centra. Všetko to boli mladí ľudia, zaujímali sa o mnohé
oblasti života rómskej komunity, o ich zvyky, kultúru, ale
hlavne ich otázky boli zamerané na problémy pri vzdelávaní detí a mladých ľudí v

rómskej komunite a taktiež, či niekto z ich blízkych v minulosti bol väzňom v Oswienčime, alebo ako prežil 2.svetovú vojnu. Zaujímali sa o spôsob výučby v materskej škole, o možnostiach
využívania komunitného centra, aké služby sú v
ňom poskytované. Po ukončení návštevy komunitného centra navštívili v našej obci podujatie

AVITUR, kde si pozreli
program, prezentáciu jednotlivých obcí a ochutnali aj ich
špeciality./šišky, slivovicu/.
Aj táto skupina mladých ľudí
sa u nás mohla presvedčiť o
tom, že americká armáda vo
svete nie len bojuje, ale vykonáva aj humanitárnu činnosť
a pomáha ľuďom aj iným spôsobom. O rok nás pán Ing.
Ivan Bílý navštívi opäť, ale s
inými mladými študentmi vojenských katedier.
D. Pustulková
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Šanca pre každého
Dňa 25.7.2009 sa na štadióne OŠK uskutočnil 14. ročník tradičnej súťaže v kopaní 11 - metrových
kopov.

FINÁLE - CELKOVÉ PORADIE
MUŽI

8

PORADIE

MENO, PRIEZVISKO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ladislav BAJUS

Košice

Richard BOROŠ
Igor DUNKA
Adam HORVÁTH
Ladislav BILÁK
Peter ŠLOSERÍK
Tomáš BDŽOCH
Vladislav POTEMBA
Michal BDŽOCH
Lukáš HAMRÁK

Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Rudňany
Smižany
Košice
Harichovce
Jamník
Harichovce
Spišská Nová Ves
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BYDLISKO

ŽENY
PORADIE

MENO, PRIEZVISKO

BYDLISKO

1.
2.
3.
4.
5.

Janka PULITOVÁ
Lucia MIKUŠOVÁ
Janka BEDNÁROVÁ
Veronika ZVAROVÁ
Tatiana POLKABLOVÁ

Jamník
Rudňany
Rudňany
Rudňany
Odorín

PORADIE

MENO, PRIEZVISKO

BYDLISKO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stanislav BORÁK
Matúš HOZZA
Šimon DUNKA
Matej FASSINGER
Ondrej BORÁK
Marek PACANOVSKÝ
Jozef DUNKA
Ivan TULEJ
Ondrej HORVÁTH
Peter HORVÁRH

Rudňany
Rudňany
Rudňany
Rudňany
Rudňany
Rudňany
Rudňany
Poráč
Rudňany
Rudňany

DETI
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Kolky

Zo športu

M. Gonda

NALOSOVANIE VKL a VP - 2009/2010

Jesenná časť
KOLO

DÁTUM
6.
IX.
1
2009
13.
IX.
2
2009
20.
IX.
3
2009
27.
X.
4
2009
4.X.2009
11.
X.
5
2009
18.X.2009
25.
X.
6
2009
8.
XI.
7
2009
15.
XI.
8
2009
22.XI.2009
29.
XI.
9
2009
6.
XII.
10
2009

DOMÁCI
HOSTIA
KK ŠEMŠA
IMKOTEX SABINOV
KK SABINOV
MKK MEDZILABORCE
OŠK RUDŇANY
MKK STRÁŽSKE
OŠK RUDŇANY
IMKOTEX SABINOV
MKK MEDZILABORCE
MKK STRÁŽSKE
KK ŠEMŠA
KK SABINOV
KK SABINOV
IMKOTEX SABINOV
MKK STRÁŽSKE
KK ŠEMŠA
OŠK RUDŇANY
MKK MEDZILABORCE
MKK MEDZILABORCE
IMKOTEX SABINOV
OŠK RUDŇANY
KK ŠEMŠA
KK SABINOV
MKK STRÁŽSKE
Východoslovenský pohár
SABINOV
IMKOTEX SABINOV
MKK STRÁŽSKE
OŠK RUDŇANY
KK SABINOV
MKK MEDZILABORCE
KK ŠEMŠA
V O Ľ N O
IMKOTEX SABINOV
KK ŠEMŠA
MKK MEDZILABORCE
KK SABINOV
OŠK RUDŇANY
MKK STRÁŽSKE
OŠK RUDŇANY
IMKOTEX SABINOV
MKK STRÁŽSKE
MKK MEDZILABORCE
KK SABINOV
KK ŠEMŠA
IMKOTEX SABINOV
KK SABINOV
KK ŠEMŠA
MKK STRÁŽSKE
OŠK RUDŇANY
MKK MEDZILABORCE
Východoslovenský pohár
RUDŇANY
IMKOTEX SABINOV
MKK MEDZILABORCE
OŠK RUDŇANY
KK ŠEMŠA
MKK STRÁŽSKE
KK SABINOV
MKK STRÁŽSKE
IMKOTEX SABINOV
OŠK RUDŇANY
KK SABINOV
KK ŠEMŠA
MKK MEDZILABORCE

Dorast

Futbal

8.8.2009 Rudňany – Domaňovce
16.8.2009
Helcmanovce – Rudňany
22.8.2009
Rudňany – Valaliky
29.8.2009
Rudňany – Medzev

„A“ mužstvo
2.8.2009 Buzica – Rudňany
5.8.2009 Rudňany – Turňa
9.8.2009 Helcmanovce – Rudňany
16.8.2009
Rudňany – Krompachy
22.8.2009
Rožňava – Rudňany
30.8 2009
Rudňany – Haniska
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3:0
3:2
0:1
2:0
3:0
0:2

6:1
4:2
2:2
3:0

Žiaci
8.8.2009 Chrasť – Rudňany
2:4
15.8.2009
Rudňany – Teplička
6.0
22.8.2009
Slovinky - Rudňany
2:1
29.8.2009
Rudňany – Prakovce
2:0
Mgr. Fischer
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Poďakovanie
Zomrel človek zlatého srdca.
Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli
oči starostlivé, predobré srdce v
mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho
i z hrobu nás bude hriať.
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, kolegom a známym, ktorí sa
prišli dňa 19.5.2009 rozlúčiť s našou drahou mamičkou a
babičkou p. Annou Kurinovskou, ktorá nás bez slova rozlúčky opustila vo veku 75 rokov.
Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie Rímsko-katolíckemu farskému úradu v Rudňanoch a Pohrebným službám R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina

I
Spomienky

Odišli, už nie sú
medzi nami, ale žijú v
srdciach nás, ktorí
sme ich milovali.
Dňa 28.7.2009 uplynuli
4 roky, keď nás navždy opustila naša mama
Gizela Galbová a dňa 21.8.2009 uplynulo 25 rokov od smrti nášho otca Jána Galbu.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.

I
Deň Tvojho odchodu bol plný sĺz a smútku. Ostalo
prázdno, ticho. Tvoje telo v spokojnom spánku odpočíva, ale v srdciach našich nám bolesť ostala.
Dňa 6.9.2009 uplynulo 10 rokov, keď
nás navždy opustil môj manžel, náš otec,
starý otec Jozef Kalafut.
S úctou a láskou spomínajú manželka a dcéry
s rodinami.

I

Život a smrť. V nich nikdy nie si sám. Tvoj odchod žije s nami. Aj týždeň smútku do nádejí prekvitá. Ty žiješ v nás – my v Tebe nie sme sami.
Dňa 12. septembra uplynuli 3 roky od chvíle, ako nás opustil milovaný manžel, otec, syn, brat a strýko p. Ondrej Kandráč. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka s deťmi

Odišla si, už nie si medzi nami,
ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 8.8.2009 uplynulo 21 rokov keď nás navždy opustila naša mama
Mária Cvengrošová, rod. Gurčíková.
S úctou a láskou spomína syn Štefan s rodinou.

I

I

Mal rád život, mal rád
smiech, veril v dobro a miloval
svet.
Dňa 1.8.2009 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás náhle a nečakane opustil
náš milovaný manžel, otec, syn, brat
Ing. Ladislav Krajňák. Ďakujeme za
tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a nezabudli.
S úctou a láskou, smútiaca rodina

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých,
ktorí ho milovali.
Dňa 2.9.2009 uplynulo 5 rokov, keď nás navždy opustila
naša mama Katarína Čekeľová.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.

I
Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske
a dobrote. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto
Ťa mal rád nezabudne.
Dňa 20.9.2008 uplynie rok čo nás navždy opustil milovaný
manžel, otec, dedko a príbuzný Ján Raczek.
S úctou a láskou spomína manželka Júlia a deti s
rodinami.

I
Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ. Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 14. 9. 2009 sme si pripomenuli 1. výročie keď nás navždy opustila naša mama, babka Rozália Šteinerová.
S úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami.
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Spoločenská rubrika
Stav podľa vekových kategórií

Narodenie
júl
Anna Horváthová
Marcela Horváthová
Róbert Pecha
august
Nikolas Neuvirth
Oľga Horváthová
Ervína Horváthová
Alexandra Horváthová
Manuela Girgová
Helena Girgová
Lukáš Holub
Valentína Horváthová
Albert Pecha
Lukáš Horváth

Prisťahovanie
júl - september
Alexandra Jarabincová
Lukáš Michalík
Marián Horváth
Andrea Krestianová
Maroš Pavlík
Anna Šarišská
Jaroslav Dúbravec
Viera Dúbravcová
Jaroslav Dúbravec
Dávid Dúbravec
Daniel Dúbravec
Mária Dúbravcová
Michal Dúbravec
Patrik Dúbravec
Lenka Dúbravcová

Odsťahovanie
august
Ľudmila Hanzoková
Tomáš Hanzok
Eliška Hanzoková
Sofia Hanzoková
Katarína Kolesárová
Ivana Krempaská
Dárius Krempaský

Kristína Krempaská
Katarína Krempaská
Marián Gonda
Silvia Gondová
Maroš Gonda

Naše rady opustili
jún- september
Jozef Šteiner
1948
Elena Hupková 1920
Veronika Kostelníková
1927
Ľudovít Mušák 1929
Zuzana Šumanská1940
Martin Horváth 1952
Florián Gavenda 1937
Michal Kucaj
1940

Významné životné
jubileá v mesiaci júl
– september
85 rokov
september
Anna Holotňáková
80 rokov
júl
Ján Horváth
september
Jozef Vadel
75 rokov
september
Mária Bavalová
Vlasta Cvengrošová
70 rokov
júl
Anna Nováková
august
Gustav Fedö
september
Rozália Fedáková

Obyvateľstvo obce
k 8. 9. 2009
Spolu

Muži

Ženy

Spolu

3726/1729 1843/835 1883/894

Deti do 18 rokov

1425/1035

697/494

728/541

– z toho do 15 rokov

1218/ 920

594/433

624/487

Ostatní obyvatelia

2301/ 694

1146/341 1155/353

Policajné okienko
Nápad trestnej činnosti a priestupkovosti
v obci Rudňany:
Za mesiac august 2009 boli spáchané:
4 trestné činy
3 prípady krádeže vlámaním
1 prípad násilný trestný čin
V dvoch prípadoch sa doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľa a to krádež vlámaním do budovy ŽSR a krádež vlámaním do chaty V. Ch.
15 priestupkov
4 priestupky proti majetku – drobné krádeže a poškodenie veci
9 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu – rôzne schválnosti a drobné ublíženie na zdraví
2 iné priestupky
V troch prípadoch sa doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľa a to u krádeže psa ku škode K.Č., krádež vecí zo ŠZŠ
Rudňany a rozbitie sklenej výplne na budove MKŠ Rudňany.
Tieto informácie poskytol starší referent pre riadenie
policajnej stanice npor. Stanislav Varša, Obvodné oddelenie PZ Markušovce
65 rokov
júl
Irena Krempaská
60 rokov
júl
Oľga Maričáková
JUDr. Vladislav Chroust
Pavol Horváth
august
Ján Kozák

Uzavretie
manželstva
Katarína Midľarčíková
a Branislav Kolesár

25. výročie
manželstva
11. 8. Ján Stanislav a Anna
rod. Dubravcová
1. 9. Milan Kalafut a Mária
rod. Fedáková
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