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Sedembolestná
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke
povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie
mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú
odporovať- a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby
vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“
(Lk 2, 34-35)
Každý rok si 15. septembra pripomíname
sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky
Slovenska. Pred niekoľkými mesiacmi sa
začala diskusia o redukcii – zníženiu
štátnych sviatkov a dní pracovného
pokoja na Slovensku. Medzi jeden
z nich patril práve tento deň.
Paradoxom je, že v cirkevnom
kalendári tento sviatok nie je
prikázaný, ale v občianskom
„prikázaným“ je. Mal by
byť teda ponechaný alebo
zrušený?
Osobne by som chcel
upriamiť pozornosť na Pre‑
ambulu Ústavy Slovenskej
Republiky, kde sa okrem iné‑
ho píše: „My národ slovenský,
pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov
a na stáročné skúsenosti zo zápasov
o národné bytie a vlastnú štátnosť
v zmysle cyrilo‑metodského duchovného
dedičstva…uznášame sa prostredníctvom svojich
zástupcov na tejto ústave.“ Naši predkovia boli
múdri ľudia. Vedeli si vážiť svoju vlasť a mali sku‑
točnú národnú hrdosť. Hoci nemali vysoké školy,
ich múdrosť vyvierala zo zdravého sedliackeho
rozumu a prirodzenej viery. Dovolím si povedať,

že ak by naši predkovia mohli opäť vstať a vidieť
situáciu na Slovensku, radšej by odišli naspäť do
svojich hrobov. Neviem si predstaviť, aby môj
starý rodič zažil „dúhový pochod“ v uliciach
hlavného mesta. Neviem si predstaviť, ako by naši
predkovia reagovali na hlbokú neúctu detí voči
rodičom, žiakov voči učiteľom. Niekedy bolo ne‑
mysliteľné – najmä na dedine, aby sa mladší človek
nepozdravil staršiemu. To všetko vychádzalo
z hĺbky ich náboženského presvedčenia.
Treba si uvedomiť, že Európa, ale
aj Slovensko ako také vyrástlo
na hodnotách kresťanstva. Na
jeho odkaze, ktoré hlása lásku
k blížnemu. Odpustenie. Po‑
koru. V dnešnej dobe ľudia
hľadajú alternatívu a pritom
ani nerozumejú tomu, čo
majú pred sebou. Teda pod‑
ľa môjho názoru mal by sa
tento sviatok zachovať. Bez
rozdielu na vierovyznanie.
Mária mala „sedem“ bolestí.
V Biblii je to symbolické číslo,
ktoré označuje plnosť. Aj naša
vlasť ich toľko mala, má a aj bude
mať – plnosť bolestí. A naplnila sa
aj Simeonová predpoveď, že „vyjde
najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“
Sviatok Sedembolestnej by mal byť sviatkom
našej osobnej reflexie. Som prínosom alebo
len bolesťou? A ak som bolesťou, som ochotný
zmeniť sa?
Mgr. Ján Szentkereszty

Informátor OcÚ
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 28. 8. 2017
Uznesenie OcZ 89/35/2017
OcZ berie na vedomie zánik mandátu poslanca OcZ Mgr. Petra Fischera podľa Zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení podľa § 25 ods. 2 písm. h) v nadväznosti na § 11 ods. 2 písomným vzdaním sa
mandátu doručeným OcÚ 03. 08. 2017
Uznesenie OcZ 90/35/2017
OcZ odvoláva z funkcie predsedu Komisie pre rozpočet a majetok obce Mgr. Petra Fischera
Uznesenie OcZ 91/35/2017
OcZ berie na vedomie zloženie sľubu poslanca JUDr. Vladislava Chrousta
Uznesenie OcZ 92/35/2017
OcZ neschvaľuje zateplenie budovy Zdravotného strediska súp. č. 79 z vlastných kapitálových zdrojov
Uznesenie OcZ 93/35/2017
OcZ neschvaľuje ponuku bezplatného prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe MO
SR – Skladový areál Rudňany pozostávajúci zo stavieb, pozemkov a príslušenstva zapísaný na LV 579
k. ú. Rudňany okres Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ 94/35/2017
OcZ berie na vedomie Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce Rudňany k 30. 06. 2017
Uznesenie OcZ 95/35/2017
OcZ berie na vedomie Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky nezávislého audítora
Uznesenie OcZ 96/35/2017
OcZ berie na vedomie Výročnú správu konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Rudňany za rok 2016
Uznesenie OcZ 97/35/2017
OcZ schvaľuje Návrh VZN č. 5/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Rudňany
Uznesenie OcZ 98/35/2017
OcZ berie na vedomie Výsledky výberového konania riaditeľa Základne Školy Rudňany
Uznesenie OcZ 99/35/2017
OcZ žiada starostu obce zverejniť zápisnicu z výberových konaní na terénneho sociálneho pracovníka
a na terénneho pracovníka a pracovníka komunitného centra
Uznesenie OcZ 100/35/2017
OcZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 podľa § 14 odst. 2 písmena a), b), c)
a d) zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. a o zmene a do‑
plnení niektorých zákonov. Zmenou rozpočtu sa celkové príjmy a celkové výdavky navýšia o 69 842 €.
Zároveň sa tým upravuje finančná časť programového rozpočtu obce pre rok 2017. Okrem výdaja na
nákup traktora a rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Uznesenie OcZ 101/35/2017
OcZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 04/2017/OcZ
Uznesenie OcZ 102/35/2017
A.
berie na vedomie
žiadosť starostu obce v Rudňanoch, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP)
a) kód výzvy: OPLZ‑PO6-SC611-2017-1,
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b) názov ŽoNFP: „Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Rudňany“
B. konštatuje, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a so‑
ciálneho rozvoja a s Územným plánom obce Rudňany.
C. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPLZ‑PO6-SC611-2017-1, za účelom realizácie projektu
„Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Rudňany“,
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške
3 750 € (odhadovane celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku
maximálne 75 000 €) a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú
v priebehu realizácie projektu.
Uznesenie OcZ 103/35/2017
A. berie na vedomie
žiadosť starostu obce Rudňanoch, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP)
a) názov ŽoNFP: „VÝZVA číslo VII. PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU 2017“,
B. konštatuje, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a so‑
ciálneho rozvoja a s Územným plánom obce Rudňany.
C. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu
„VÝZVA číslo VII. PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU 2017“,
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške
1 500 € (odhadovane celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku
maximálne 30 000 €) a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú
v priebehu realizácie projektu.
Uznesenie OcZ 104/35/2017
OcZ schvaľuje kúpu pozemkov KN‑C parcela č. 806 zastavané plochy a nádvoria o výmere 285 m2,
parcelu č. 787/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1669 m2 a parcelu č. 806 iná budova so súpisným
č. 250 v cene 2.60 €/1 m2, t. j. spolu 5 080,40 € od spoločnosti SPOLSTAV EKO, spol. s r. o.
Uznesenie OcZ 105/35/2017
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 1-izbového bytu súp. č. 80/11 p. Jozef Kumorovitz

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2017

o podmienkach vodenia a držania psov na území obce Rudňany
Schválené OcZ dňa 27. 03. 2017 uznesením č. 30/30/2017
Miroslav Blišťan, starosta obce:
1.

Článok 1
Účel nariadenia
1. Predmetom tohto nariadenia je úprava nasledovných podmienok držania a vedenia psov na
území obce:
a.) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa;
b.) úprava podrobností o vedení psov;
c.) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný;
d.) určenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný;
e.) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.
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Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov, ako aj zamedzenia šírenia chorôb
prenosných zo zvierat na ľudí.
Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo osobu,
ktorá psa vedie.
Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.
Článok 2
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je držiteľ psa
povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky zistil, oznámiť na Obec‑
nom úrade v Rudňanoch, kde je pes evidovaný. Obec Rudňany je povinná držiteľovi psa za úhradu
3,50 € vydať náhradnú známku. Nevrátenie evidenčnej známky psa pri jeho odhlásení z evidencie
sa považuje za jej stratu a držiteľ psa je povinný uhradiť poplatok vo výške 3,50 € v hotovosti.
Článok 3
Vodenie psa
Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu,
aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd
na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
Držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad je povinná na požiadanie
kontrolných orgánov, uvedených v tomto nariadení, preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou,
Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej
na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii
tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácií.
Článok 5
Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný
Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejnom priestranstve vo vlastníctve obce.
Článok 6
Vymedzenie miest, na ktoré je zákaz vstupu so psom
Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:
a.) do objektov verejnej správy;
b.) školských, zdravotníckych, športových a kultúrnych zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;
c.) do priestoru verejných detských ihrísk a pieskovísk;
d.) do cintorínov a na pietne miesta.
Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené. Toto označenie zabezpečí vlastník,
správca alebo užívateľ budovy alebo zariadenia umiestnením vhodného piktogramu alebo textu.
Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na miesta uvedené v odseku 1
písm. c). Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov používaných pri záchranných prácach a pri
plnení úloh civilnej ochrany.
Článok 7
Znečisťovanie verejných priestranstiev
Držiteľ psa alebo ten, kto psa, vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie
psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na
určené miesto.
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Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, resp. symbolom označené koše na
psie výkaly.
Držiteľ psa, ktorý má psa prihláseného do evidencie, si môže na meno psa každý rok na Obecnom
úrade v Rudňanoch bezplatne prevziať hygienické vrecka na zber psích výkalov. V roku, v ktorom
držiteľ psa prihlási psa do evidencie, môže si bezplatne prevziať alikvótny počet vreciek na zber
psích výkalov zaokrúhlene na štvrťrok.
Článok 8
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú príslušníci Obecnej polície v Rudňanoch.
Článok 9
Spoločné a záverečné ustanovenie
Týmto nariadením nie sú dotknuté všeobecné platné právne predpisy a platné všeobecné záväzné
nariadenia obce Rudňany.
VZN č. 3/2017 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na obecnej tabuli.
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2005 zo dňa 16. 12. 2004 a zároveň sa ruší Dodatok
č. 1 zo dňa 29. 11. 2005 uzn. č. 4a/29. 11. 05 a Dodatok č. 2 zo dňa 02. 12. 2008 uzn. č. 238/2008.
Miroslav Blišťan, starosta obce

■■ STRÁŽME SI SVOJICH PSOV !!!

Vážení spoluobčania,
v poslednom období obecná polícia Rudňany zaregistrovala zvýšený počet sťažností na voľný
pohyb psov po verejných priestranstvách v obci bez majiteľa, resp. držiteľa a bezdôvodné útoky psov
na občanov. Preto žiadame všetkých Vás – majiteľov psov, aby ste zabezpečili uzavretie psov
v rámci svojho pozemku a príbytku. Uzavretím psa na svojom pozemku zabránite nielen voľnému
pobehávaniu psa po obci, ale môžete predísť aj zbytočnému ohrozeniu zdravia spoluobčanov.
Obec upozorňuje občanov na porušovanie VZN č. 3/2017 o podmienkach vodenia a držania psov na území obce Rudňany, ako aj na porušovanie zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Zároveň Vás chceme informovať o tom, že keď sa
situácia nezlepší, obecná samospráva pristúpi k odchytu túlavých psov externou firmou v súlade
s ustanovením zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Odchyt
externou firmou je len zbytočným a nenávratným čerpaním financií z rozpočtu obce, ktoré je možné
využiť aj účelnejšie, v krajnom prípade obec pristúpi aj k takémuto riešeniu.
Komisia pre ochranu verejného poriadku v obci Rudňany

■■ Nový riaditeľ ZŠ

Od 1.augusta 2017 sa riaditeľom Základnej
školy v Rudňanoch stal Mgr. Peter Fischer.
Pri tejto príležitosti sme mu položili zopár
otázok:
1. Na ZŠ pôsobíte 16 rokov. Z toho 9 rokov
ste bol zástupcom riaditeľa. V školstve máte teda
bohaté skúsenosti. Aká je vaša vízia ako nového
riaditeľa ZŠ?
Vízie sú jedná vec a skutočnosť druhá… Pra‑

cujem na tejto škole 16 rokov a zažil som osobne
premenu našej školy. Situácia je však taká, aká je
a my sa musíme s tým vysporiadať tak, aby tým
neutrpela kvalita vzdelávania a poskytovaných slu‑
žieb našou školou žiakom a rodičom. Nesmieme
sa už pozerať späť a žiť z toho, čo bolo a aká škola
to niekedy bola, ale musíme aj v terajšej situácii
hľadať pozitíva a orientovať školu smerom, aký
nám určujú možnosti. Snom každého riaditeľa
je mať na škole iba tých najlepších žiakov a peda‑
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gógov, ale niekedy si vyberať nemôžete. Osobne
si myslím, že čo sa týka zloženia pedagogického
zboru, môžem vysloviť spokojnosť s vekovým aj
odborným zložením. Nie je jednoduché praco‑
vať na škole ako je naša a preto všetkým, ktorí
dennodenne odovzdávajú svoje vedomosti naším
žiakom, patrí veľký obdiv a vďaka.
2. Počas prázdnin bol v škole čulý pracovný
ruch. Čo všetko sa za ten čas udialo?
Počas celého leta bol na škole čulý pracovný
ruch, veď ako každý rok, aj tohto roku bolo po‑
trebné zabezpečiť množstvo vecí. Dopĺňalo sa
technické vybavenie školy, prebiehali stavebné
a maliarske práce. Spúšťali sa do prevádzky nové
systémy ako napríklad dochádzkový. Škola pre‑
chádza od nového školského roka na elektronický
systém vedenia žiackej agendy, ako je triedna
kniha, klasifikačný hárok, triedny výkaz, kde sa
bude všetko zaznamenávať už iba elektronickou
a nie papierovou formou.
3. Každým rokom sa zvyšuje počet detí v ZŠ.
Postačujú doterajšie priestory?
V tomto školskom roku 2017/2018 máme na
škole 660 žiakov a 37 tried z toho 250 žiakov a 15
tried na elokovanom pracovisku. Už v tomto škol‑
skom roku nám ani dve budovy nepostačujú na
to, aby sme zabezpečili jednozmennú prevádzku
a niektoré triedy sa musia striedať v dvojzmen‑
nej prevádzke. Aj keď sme sa všemožne snažili
tomuto zabrániť, no priestorové možnosti oboch
budov sme už vyčerpali. Do budúcna je nutné sa
zamyslieť nad týmto problémom, lebo podľa našej
analýzy demografického vývoja v obci v horizonte
10 rokov pravdepodobne presiahneme číslo 1000
žiakov.
4. Čo by ste zaželal žiakom a kolegom v tomto
školskom roku?
Hlavne dobrých žiakov, ale najmä zdravie,
trpezlivosť a veľa tvorivých myšlienok a nápadov
pri práci.
Ďakujeme za rozhovor a do ďalších rokov Vám
želáme veľa tvorivých nápadov, elánu, zdravia
a pohody pri vykonávaní Vašej funkcie.
Pripravil: Mgr. Ján Szentkereszty
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■■ Kráľovský Krakov
a soľná baňa Vielička

Najkrajším zážitkom je spoznávanie pekných
miest a všetko, čo s tým súvisí - dobrá partia,
príjemní a veselí ľudia, ktorých spája výletné dob‑
rodružstvo, dobré počasie a zaujímavý program.
To všetko sa stretlo dňa 10. augusta 2017 na jed‑
nodňovom zájazde, ktorý organizoval SZZP pod
vedením Jána Bodnára. Cieľ bol jasný - kráľovský

Krakov a soľná baňa Vielička. Našou prvou za‑
stávkou bol trh v Novom Targu ktorý sme nemohli
obísť a potom už nás autobus vysadil až pred Sank‑
tuáriom Božieho Milosrdenstva v Krakove, ktorý
je známy i tým, že je v ňom vystavená reverenda,
ktorú mal oblečenú Ján Pavol II počas atentátu 13.
mája 1981 a medzi múrmi neďalekého kláštora

žila sv. Sestra Faustína Kowalská. Ďalším bodom
nášho výletného programu bola návšteva soľnej
bane Vielička, kde sme sa stretli s primátorom
mesta Bukowno p. Miroslavom Gajdziszewskym,
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už 31. 10. 1998, teda podstatne skôr, ako bol
ustanovený pamätný deň obetí banských nešťastí.
Z cintorína sa členovia Baníckeho cechu
Rudňany presunuli na miestny futbalový štadión,
kde sa uskutočnilo valné zhromaždenie. Po výbere
členského a hymnickej piesni „Zdar Boh hore“
zaspievanou speváckou skupinou Rudnianka pri‑
vítal prítomných tajomník BC Rudňany Ing. Mi‑
chal Kapusta. Potom nasledovala minúta ticha za
zomrelých členov od 18. Valného zhromaždenia.
Správu o činnosti BC Rudňany predniesol
ktorý nám návštevu bane sprostredkoval a pripra‑
vil nám výnimočné prekvapenie – bezplatný vstup
do soľnej bane pre všetkých účastníkov zájazdu,
čo bolo ohromné gesto, pretože tento poplatok je
dosť vysoký. Patrí mu naše úprimné poďakovanie.
A potom nás už čakala 3- hodinová prehliadka
unikátneho diela zapísaného v UNESCO Bohatá
soľná výzdoba, sochy, banské expozície, dlhé
chodby, či kaplnka sv. Kingy patria medzi hlavné
lákadlá tohto podzemného komplexu s obchodmi
a reštauráciou. Bolo to niečo úžasné! A hoci každé‑
ho z nás teda poriadne boleli nohy, zážitok prekryl
všetky bolesti a po výbornej večeri v krakovskej
reštaurácii sme sa unavení, ale plní dojmov šťastne
vrátili domov.
Mgr. Katarína Kandráčová

■■ Valné zhromaždenie
Baníckeho cechu
Rudňany

Dňa 12. 08. 2017 sa na futbalovom ihrisku
v Rudňanoch uskutočnilo už 19. Valné zhromaž‑
denie Baníckeho cechu Rudňany. Samotnému
valnému zhromaždeniu predchádzalo položenie
vencov a kahancov k pamätníku obetí banských
nešťastí na miestnom cintoríne. Po baníckej hym‑
ne zaspievanej speváckou skupinou Rudnianka
predniesla báseň Mgr. Katka Kandráčová. Krátky
príhovor tajomníka BC Rudňany Ing. Michala
Kapustu pripomenul zhromaždeným význam
pamätného dňa obetí banských nešťastí, ktorý
pripadá na 10. august. Tento pamätný deň bol
ustanovený v roku 2011, ako úcta všetkým baní‑
kom, ktorí zahynuli pri výkone baníckeho povo‑
lania. V príhovore tiež spomenul, že rudniansky
pamätník obetiam banských nešťastí bol odhalený

predseda cechu Ing. Cyril Kacvinský. V správe
zhodnotil činnosť BC Rudňany za obdobie od 18.
Valného zhromaždenia. Spomenul v nej účasť
našich členov na 9. stretnutí banských miest a obcí
Slovenska v Gelnici v auguste minulého roka a na
10. stretnutí banských miest a obcí Slovenska

v Novej Bani v máji tohto roka. Na obidvoch
stretnutiach sa zúčastnilo viac ako 50 našich
členov a ich rodinných príslušníkov.
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Správu o hospodárení BC Rudňany prečítala
hospodárka cechu Ing. Janka Gazdurová. Pripo‑
menula v nej to, že okrem členského poplatku
a 2-percentného odvodu z daní fyzických a práv‑
nických osôb, tvorí hlavnú príspevkovú položku
príspevok Obce Rudňany. Hospodárenie BC
zhodnotil v správe revíznej komisie jej predseda
Ing. Ondrej Fábry.
Valné zhromaždenie potom zatlieskalo a za‑
blahoželalo jubilantom v tomto roku, teda tým,
ktorí dovŕšili 50, 60, 70, 75, 80 a 85 rokov. Spolu
ich bolo 15. Predseda cechu Ing. Cyril Kacvinský
a člen výkonného výboru Emil Holečko im odo‑
vzdali tričko a pamätné listy.
Po krátkej a vecnej diskusii nasledovala
voľba výkonného výboru, ktorý bol zvolený na
ďalšie 4-ročné obdobie v zložení: Miroslav Blišťan,
Ing. Janka Gazdurová, Emil Holečko, Ing. Cyril
Kacvinský, Ing. Michal Kapusta, Ing. Ľuboš
Kováč, Ing. Ondrej Kozák, Jozef Surgent, Anton
Šarík a František Štefkovič.
Po správe návrhovej a volebnej komisie bola
oficiálna časť valného zhromaždenia ukončená
baníckou hymnou „Banícky stav“. Potom bol
prítomným účastníkom podaný tradičný guláš.
V závere tohto príspevku chcem pripomenúť,
že dňa 25. 11. 2017 sa uskutoční už 15. šachttág,
ktorému bude predchádzať svätá omša v miest‑
nom kostole.
Ing. Michal Kapusta, tajomník BC Rudňany

■■ Konečne v novom šate

9. 9. 2017 uplynulo 13 rokov, odkedy bol sláv‑
nostne otvorený „Archív Baníctva“ v Rudňanoch.
Aj touto formou chce Banícky cech Rudňany
napĺňať jeho základné poslanie, ktoré obsahujú
jeho Stanovy, kde sa v článku mimo iného uvá‑
dza: „Základným poslaním Baníckeho cechu je
obnovenie, udržiavanie a rozvíjanie baníckych
zvykov, organizovanie stretnutí pre verejnosť,
s cieľom propagácie baníctva v regióne Spiša.
Po 13 rokoch trvania, hodnotenia je možné
konštatovať, že Archív rudnianskeho baníctva je
zariadením nielen Baníckeho cechu, ale aj zaria‑
dením, ktoré reprezentuje banícku obec. Vďaka
pochopeniu obecného zastupiteľstva sa dostalo
a dostáva hlavne materiálnej a finančnej podpory
pre jeho zdarné pôsobenie a jeho existenciu vôbec.
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Obec znáša všetky náklady spojené s prevádzkou
archívu. O starostlivosti zo strany Ocú v posled‑
nom období svedčí aj skutočnosť, že v snahe
vylepšiť prostredie Archívu najmä knižných a pí‑
somných materiálov, zmení elektrické vykurovanie
za plynové /ústredné kúrenie/.Doterajší spôsob
vykurovania bol nevyhovujúci, dodávka prúdu
bola nepravidelná a hlavne v čase, keď to nebolo
potrebné a naopak, v čase návštev a prác v Archíve
bolo chladno s vysokou vlhkosťou.
Vďaka Ocú a starostovi obce dochádza okrem
výmeny kúrenia aj k výmene regálov v knižnici,
oprave omietok a maľovaniu vo všetkých miest‑
nostiach. Archív sa oblieka do nových šiat.
V súčasnej dobe nás najviac trápi návštevnosť.
Aj pri tejto príležitosti sa obraciam na vedenie
škôl, aby v rámci vyučovania využívali príležitosť
návštevy Archívu na zoznámenie sa s históriou
obce a rudnianskeho baníctva, ktoré má bohatú
históriu a tradície a to nielen v ťažbe úžitkových
nerastov, ale aj v raste kultúrneho a spoločenského
postavenia rudnianskych pracovníkov v podzemí
aj na povrchu.
Nedá mi, aby som nespomenul návštevnosť
zariadenia spred niekoľkých rokov. Návštevníci
si mali možnosť okrem prehliadky vypočuť aj
slovné informácie o histórii obce a závodu a rud‑
nom baníctve v Rudňanoch. Mali sme návštevy
zo štátnych orgánov aj zo zahraničia. Boli to
žiaci a pedagógovia z Ry a SNV a materiálmi
sme pomáhali žiakom a poslucháčom VŠ pri
spracovávaní stredoškolských a diplomových
prác. Z významných hostí to bol bývalý minister
kultúry Rudolf Chmel so svojim generálnym
tajomníkom pre ochranu technických pamiatok,
štátny tajomník výstavby Zoltán Lukáč, exmi‑
nisterka prof. Iveta Radičová so 4 – členným
sprievodom, za ETP Slovensko p. Mačáková, za
ministerstvo hospodárstva p. Ing. Malchárek,
riaditeľ ban. projektov so svojimi projektantmi,
delegácie VÚC – Košice Ing. Ťapák, Ing. Husá‑
rik, hostia zo zahraničia – holandský veľvyslanec
v SR, zástupca USA z Pensylvánie, filmár z Izraela
študujúci v USA, ktorý natočil film k problematike
Rómov, turistické návštevy z Prahy a Příbramy,
Speleoklub Kladno, ban. múzeum Planá, turisti
z našich miest, napr. z Gelnice, Košíc, Dolného
Kubína, Sloviniek, Topolčian, Modrej a Leopoldo‑
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va, banícke spolky a cechy z Rožňavy a Pezinku.
Zvlášť si cením návštevu delegácie z družobného
ban. mesta Bukowno z Poľskej republiky. Mnoho
návštevníkov malo záujem navštíviť podzemie, čo
zatiaľ nie je možné.
Osobitne si zaslúžia pochvalu pedagógovia
a detičky z MŠ v Rudňanoch. Pani učiteľky detičky
pred návštevou informovali o baníctve, nacvičili
s nimi banícke piesne a básničky. Archívu odo‑
vzdali výsledky svojej práce, svojich „šikovných
rúk“.
Myslím si, že by bolo na mieste, aby najmä
školy využívali možnosť zoznámiť sa s históriou
obce a baníctva v nej. Využívam príležitosť, aby
som Vás aj touto formou cez náš obecný časopis
Horizont pozval na návštevu nášho i Vášho zaria‑
denia – Archívu baníctva. Ja sa vynasnažím, aby
som čitateľov Horizontu previedol po jednotlivých
miestnostiach tohto skromného zariadenia.
Teším sa na Vás
Zdar Boh!
Anton Šarík, poverený vedením Archívu baníctva

■■ Ja som baník, kto je
viac…

Neškaj by som scela, ked mi to ľudze dovolice,
zaspominac na stare časy, ked zme fše na začatku
septembra oslavovali banicky dzeň. Aj ked oficialne v kalendaru bul „Deň baníkov a energetikov“
dzeviateho septembra, oslavy buli v piatek a sobotu
najbližšu ku temu datumu. Na oslavy še/dovolim
sebe tverdzic/ cešil každy. Hlopy na kamaratoch,
guľaš a palenečku s tym spojenu, a na vernostne. Na
to še cešili aj ich ženy, no ženy še cešili aj na program
a na stanky s „podpultovym“ tovarom, no a dzeci še
cešili najvecej, bo znali, že še im podari vydrankac
od rodičoch to, co caly rok nemali. Či už cukrovu
vatu, dajaku šumnu hračku, abo daco, co še im
v stankoch s tovarom zapači. Ale temu šickemu, tym
veľkym oslavom, mušeli predhadzac dluhe pripravy.
Myšlim sebe, že samoperši začal s pripravami zavodny klub ROH, ftery mušel začac zabezpečovac
program na daľši rok možno hned po banickym dňu.
Bulo treba zabezpečic učinkujucich, ich ubytovane,
dohodnuc honorar a podobne. A calkom še im to darilo, šak u nas v Rudňanoch vystupovali na tu dobu
zname osobnosci, jak napriklad Maja Velšicová,

Michal Slivka, Dušan Grúň, Tatiana Hubinská,
Oľga Sabová, Karol Duchoň, Ivan Krajíček, Oldo
Hlaváček, Ďuri Štahitka, Ander z Košic a ešči veľo
daľšich umelcoch- samozrejme že ne naraz v jednym
roku. Potom še postupne neskorši pridavali aj ostatne „úseky“ zavodu. Pozyvali še hosce z Kuby a inych
štatoch RVHP, starostlivosc o nich počas caleho
ich pobytu/ paru dni pred a paru dni po banickym
dňu/ malo rekreačne stredisko Poráčska dolina.
Personalne a veduce usekoch navrhovali kandidatoch na vyznamenane, mzdove mušelo pripravic
šicke podklady na vypočet vernostneho a odmenoch
pre vyznamenanych, vypočtove v Novejši to mušelo
spracovac, hospodarska sprava a služby mušeli
popratac a pripravic na slavnostny predvečer veľku
zasadačku na Novym zavodze, ľudze z propagacii
ju mušeli vyzdobic jak še na taku slavnosc patri
a tiež mušeli vyzdobic amfiteater na hrisku na
sobotňajše oslavy. Garažmajster a ľudze z cestnej
dopravy mušeli zabezpečic dopravu šickym hoscom
a vyznamenanym v piatek na slavnostny predvečer
a v sobotu na oslavy. Utvar obrany še mušel postarac o ochranu (neškaj by še volali SBS‑kare) pri
prevažaňu penežoch z banky v piatek, ale zavodnu
pokladňu mušeli stražic calu noc z piatka na sobotu, bo lem vtedy, jediny raz v roku, buli v pokladni
miliony, no mušeli asistovac jak ochrana aj v sobotu
pri vyplacaňu vernostneho na amfiteatru, abo
v kulturnym dome, ked bul plany čas. Dakedy im zo
straženim pomahali aj členove ľudovych milicioch.
Zavodna kuhyňa še mušela postarac o slavnostnu
večeru a občerstvene (aj alkoholicke – barackovica, čerešňovica a iné) na predvečer, o guľaš, ftery
še daval na hrisku na listky, co dostavali banici
ku vernostnemu, o zasobene zavodnych bufetoch
na tu dobu „podpultovym“ tovarom, hlavne so
spišskyma parkami, maďarsku salamu, čabajku
a sladkoscami. V tyžňu pred oslavami še robila
zabijačka, zabili še vlasné zavodne švine, co še caly
rok hovali – isce sebe ešči spomnece na Štefana
Ščuku s vožikom s pomyjami, co ich hodzil karmic.
A zapajala še aj zakladna škola, pioniere v rovnošatoch odovzdavali vynamenanym kvetky. A po tych
šickych pripravoch to konečne v piatek poobedze
začalo. Vo veľkej zasadačke na Novym zavodze še
konal slavnostny predvečer, na ftery buli pozvane
šicke vyznamenane s partnerkami a partnermi, bo
medzi vyznamenanyma buli aj ženy, zahranične
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hosce z Kuby a inych štatoch, vedzene zavodu
a zavodnych organizacioch. Pri vhodze ich „vitali“
učtarky z drevenyma bedňami a vyznamenanym
vyplacili odmeny ku vyznamenaňu. Predvečer zahajovala naša banicka dyhovka s banicku hymnu.
Po slavnostnych prihovoroch še podavala večera
a potom bula zabava pri živej hudbe. To bulo tak
do polnoci. Potom ich auta a autobus poodvažali
domu, žeby ich v sobotu rano mohli zaš priviesc na
hrisko, dze še v sobotu okolo dzeviatej nastupom
banickej dyhovky začali oficialne oslavy banickeho
dňa. Po slavnostnym otvoreňu a prihovoroch zastupcove vedzeňa zavodu odovzdali vyznamenaňa,
učtarky zo svojich drevenych bedňoch povyplacali
šickym banikom vernostne a začal še program
a zabava. Poobedze še pravidelne hral fotbalovy
majstrovky zapas. Pri stankoch še na listky daval
guľaš a pivo, v ostatnych stankoch še mohlo nakupovac a vybirac z teho, co ponukali. Najvekši šor
bul fše pri stanku zo spišskyma parkami. Bo tak
dobre spišske parky, jak buli na banickych dňoch,
nikdaj vecej nebuli a neškajše spišske parky su lem
ich „vzdialene pribuzne“. Ľudze še po roku stretli,
porečovali, zabavili, aj mierne unavili. Fto bul
unaveny vecej, podrimal za stolom, abo poležel na
trave pri amfiteatru, nabral sily a bavil še daľej.
A ked še ku večeru ľudze pomaly rozhadzali domu,
buli aj pripady, že ked nemali tašku na spišske
parky, omotali sebe ich okolo karku a tak kračali
na autobus a ked mali chuť, ta aj sebe „za jazdy“
do nich zakusovali. Ale aj ked na oslavy prišlo veľo
ľudzi, aj ked še vypilo, malokedy še stalo, žeby buli
dajake bitky abo vytržnosci. Ľudze še znali zabavic.
Toto šicko bulo v časoch, ked placilo heslo „Ja
som baník, kto je viac…“ Neškaj zme še dostali do
situacii, kedy už pomaly placi „Ja som banik, kto
je menej…“ Z oslavoch banickych dňoch zostali
lem šumne spomienky a neškaj, my starše, možeme začatkom septembra lem spominac nato, jak
to bulo, ale spominac aj na tych co bani dali svoje
životy, bo banicky život mal oveľo vecej smutnych
hviľoch, jak tych vešelych. Keľo ženoch každe rano
vyprevadzalo hlopoch do roboty s tajnu modlidbu
v šercu: „lem nech še mi vraci živy“, keľo banikoch
faralo každe rano z myšlenku, či aj vyfaraju, či ešči
uvidza bože švetlo. Ne každemu še to podarilo, 83
mena na Pamätníku smrteľných pracovných úrazov
na našim cintyru su teho švetkom. Baňa sebe brala
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jak mlade, tak aj starše životy, jak slobodnych, tak
i ženatych, vdovcoch, synoch, otcoch dzecom. Buli
aj smutne banicke dni. V roku 1981 še oslavy nekonali, bo 3. septembra pri Moste v Louce u Litvínova
na dole Pluto II prišlo pri vybuhu uhoľneho prahu
o život 65 banikoch. Našo banici sceli vyjadric svoju
spoluučasc rodzinom tak, že banicky dzeň nebul.
Nifto z našich banikoch by še nebul dokazal bavic,
ked znal, že keľo jeho kolegoch zomrelo. Keby sme
buli oslavovali banicke dni aj po revolucii, v roku
2009, bul by to daľši smutny banicky dzeň, bo prave
mešac pred banickym dňom, 10. augusta v bani
Handlová pri vybuhu zomrelo 20 banikoch. Na ich
pamiatku je od roku 2010 10. august pamätným
dňom, je to Deň obetí banských nešťastí.
Tverdzime, že Rudňany sú banícka obec, ale
banictvo našich otcoch a starych otcoch noši v šercu
už lem malo fto z nas a našo dzeci už vôbec ne. A fto
za to može? Na to sebe muši hledac odpovec každy
z nas sam v sebe…
Cetka Iľka

■■ Rubrika [nielen] pre
pamätníkov

Pred letnými prázdninami sme v školskej kro‑
nike ukončili školský rok 1949 -50 a po dovolenke
a oddychu sa začítame do poznámok zo Strednej
školy v Rudňanoch v školskom roku 1950 – 51.
V tomto školskom roku bolo zahlásených 159
žiakov v piatich triedach, s triednymi učiteľmi :
p. Elenou Barlogovou, Jozefom Slivkom, Gizelou
Slivkovou, Margitou Bystrickou a Vladimírom
Dvořákom.
9. 9. 1950 je tu zmienka o významných osla‑
vách prvého dňa baníkov a oslavy tohto sviatku
sa opakujú aj v ďalších rokoch. Ďalším oslavným
dňom bol 23.november – deň narodenín Klementa
Gotwalda, kedy bola posledná vyučovacia hodina
venovaná oslavám a žiaci vystupovali v programe
s piesňami a básňami.
V decembri sa okrem Mikulášskeho večier‑
ka v kronike spomína aj tzv. údernícky týždeň,
kedy žiakov vyučovali baníci – úderníci, ľudia im
blízki, zo známeho prostredia - z Rudnian a žiaci
boli oboznámení s prácou baníkov, prostredím,
náčiním, ťažbou atď.
Pred vianočnými prázdninami dňa 22. 12.
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1950 MOSP– SSSR odmenila žiakov celej školy
3 výkresmi, ceruzkami a malými pierkami. Siroty,
polosiroty a sociálne slabí žiaci dostali k tomu
aj teplé pančuchy (predstavme si, čo by na tieto
darčeky povedali dnešné deti).
V januári začal pracovať v škole modelársky
krúžok pod vedením brigádnikov – modelárov.
Zároveň bol uskutočnený školským inšpektorom
nábor do Vojenskej školy J. Žižku z Trocnova,
prihlásilo sa 6 žiakov.
25. február 1951 – bol dňom skladania sľubu
pionierov tunajšej Strednej školy. V pionierskom
hnutí bolo z celkového počtu 159 žiakov školy
zapojených 150 žiakov a 93 skladalo sľub, ostatní
zostali čakateľmi.
V marci sa škola na základe obežníka pri‑
hlásila do Kultúrneho festivalu, kde sa súťažilo
v troch disciplínach : hudba, spev a tanec. Škola
sa prihlásila na spev a tanec. V tomto mesiaci sa
uskutočnil aj „Týždeň otvorených dverí“, ktorý mal
prispieť k zblíženiu rodičov so školou, aby venovali
väčšiu pozornosť škole a svojim deťom.
29. apríla rudnianski učitelia zahrali divadelnú
hru „ Vadia sa o rozumné“, kde sa postavy stavali
proti zaostalosti dediny a za realizovanie myšlie‑
nok pokroku. (škoda, že tu nie je priložená žiadna
fotografia z tohto obdobia).
V závere škols. roka sa v júni uskutočnili
záverečné skúšky pred členmi skúšobnej komisie
a 10. júna bolo tzv. vyraďovanie banských učňov,
ktorí sa zaradili medzi nových mladých baníkov.
Koncom júna sa žiaci zúčastnili výletu zá‑
vodným autobusom do Demänovskej jaskyne,
Vysokých Tatier – Štrbského a Popradského plesa
a Ružbách – kúpele. Počas letných prázdnin ONV
umožnil 10 deťom zo sociálne slabších rodín
rekreáciu na Orave. Okrem toho 9 žiakov išlo na
dvojtýždňový pohostinný pobyt do Čiech.
Tu sa kronika za školský rok 1950-51 končí
a zapisovateľkou bola p. Bystrická. V ďalšom čísle
sa posunieme ďalej na ďalšie školské roky. Mnohé
akcie sa každoročne opakujú, preto budem vyberať
v nasledujúcich rokoch len to, čo bude odlišné
a zaujímavé.
Spracovala : Ing. Mária. Malecová

■■ Z redakčnej pošty
Začal sa školský rok

Ani sme sa nenazdali a prázdniny ohlásili
koniec oddychu, dovoleniek, hier. Otvorili sa
brány škôl a zvonček ohlásil nástup školákov, ale
i predškolákov k plneniu školských povinností.
V školskom roku 2017/2018 sme v materskej
škole Rudňany č. 89 zaradili na predprimárne
vzdelávanie 50 detí, z toho 17 detí rok pred pl‑
nením povinnej školskej dochádzky, vrátane 2
detí s odloženým plnením školskej dochádzky.
Deti vo veku 2,5 – 6 rokov sú zaradené v troch
triedach podľa veku a spôsobilostí detí. Výchovu
a vzdelávanie zabezpečujú kvalifikované pedago‑
gické zamestnankyne v počte 6 vrátane riaditeľky
školy. V materskej škole pracujú dve prevádzkové
zamestnankyne a kurič vo vykurovacom období.
Školský rok započal riadnou celodennou pre‑
vádzkou dňa: 4. 9. 2017. Materská škola poskytuje
aj možnosť poldennej prevádzky v adaptačnom
procese.
V novom školskom roku želám veľa tvorivých
síl zamestnancom školy, veľa hier a zážitkov deťom
a v nemalej miere veľa trpezlivosti rodičom pri
našom spoločnom poslaní – výchove a vzdelávaní
detí.
MŠ Rudňany 89, riad. školy

Začiatok školského roka

Prázdniny skončili a znova sme sa stretli v MŠ
5RP II Rudňany 359. Bránu našej MŠ sme otvorili
v novom šk. roku 2017/18 4. septembra 2017,
kedy sme privítali nielen deti, ktoré už našu MŠ
navštevovali, ale aj ustráchané a uplakané tváričky
nových detí. Je to úplne prirodzené, pretože deti
prichádzajú do nového prostredia, kde musia byť
bez rodičov a v kolektíve iných. Na všetkých sme
sa veľmi tešili. Našu MŠ 5RP II navštevuje 37 detí
v 3 triedach, z toho 32 detí sú predškoláci. Pretože
kapacita MŠ 5RP II je nepostačujúca, nevyhoveli
sme 29 žiadostiam o prijatie dieťaťa do MŠ.
Starať sa o deti je pomerne náročná práca,
hlavne po psychickej stránke, preto je potrebné
vykonávať s nimi rôzne aktivity, aby boli zaujímavé
a boli pre deti prínosom. V našej MŠ na ne čaká
druhý domov, kde chceme vytvoriť prostredie,
ktoré sa páči im aj ich rodičom, aby tak mohli vy‑
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rastať v zdravom krásnom prostredí. Preto majme
na pamäti slová: „Ako sa my správame k deťom,
tak sa raz budú oni správať k nám.“
Pedagogický kolektív MŠ 5RP II

Začiatok školského roka
2017/2018 v základnej škole

Prázdninové mesiace ubehli neuveriteľne
rýchlo a my sa tu opäť stretávame na pôde našej
školy. Hneď v úvode privítal riaditeľ školy zriaďo‑
vateľa starostu obce Miroslava Blištana a zároveň
ho poprosil o úvodne slovo.
Zároveň predstavil nové vedenie školy Mgr. Peter Fischer, riaditeľ školy, Mgr. Lukáš
Bodziony – zástupca riaditeľa školy pre novú
budovu, Mgr. Marián Vytykáč - zástupca riaditeľa
školy pre elokované pracovisko. Privítal všetkých
pracovníkov a zaželal veľa trpezlivosti, úspechov
v práci i osobnom živote, odvahu a chuť priniesť
do vyučovacieho procesu nové metódy a prístupy
k vzdelávaniu. Počnúc dnešným dňom totiž ten
pomalý a pokojný rytmus prázdnin a dovoleniek
končí a vystrieda ho dlhodobejšie pracovné tempo
ako učiteľov, tak aj žiakov.
DOBRÝ UČITEĽ je ten, ktorý s úsmevom víta
ráno deti do školy, má svoj harmonogram dňa, po‑
vzbudzuje a oceňuje žiakov, je dirigentom triedy,
udržiava poriadok a disciplínu, je reprezentantom
všeľudských hodnôt, je darom pre svoju krajinu.
Poprial veľa pozitívnej energie, množstvo peda‑
gogického taktu a odpovedí na zvedavé otázky
našich žiakov.
Základnú školu navštevuje 660 žiakov z toho
337 chlapcov a 323 dievčat. Na škole je 41 učiteľov,
7 asistentov a 1 vychovávateľka.
Našim deviatakom poprial riaditeľ školy
úspešný záverečný ročník a úspešné testovanie.
Osobitne na našej škole privítal riaditeľ našich naj‑
menších – našich prváčikov, ktorí sa po prvýkrát
posadia do školských lavíc a po prvýkrát začujú
zvonenie školského zvončeka. Tento školský rok
bude pre nich rokom mnohých zmien, preto sa
my všetci posnažíme pomáhať im pri riešení ich
detských problémov a starostí.
Mgr. Vytykáč Marián
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Od oddychu k novým
vedomostiam

Neúprosne rýchlo preletel čas dovoleniek
a prázdnin a hoci v nás ešte doznieva letné čaro,
zážitky a dovolenkovo – prázdninové dojmy,
musíme sa všetci rovnako pustiť do práce - uči‑
telia, žiaci, nepedagogickí pracovníci. a všetci,
ktorí pracujú v našom ťažko skúšanom školstve.
A o tom, že naše školstvo je naozaj ťažko skúšané,
svedčí i fakt, že na stoličku ministra školstva,
vedy, výskumu a športu si sadla od roku 1990 už
v poradí 20. osoba a je ňou JUDr. Mgr. Martina
Lubyová, PhD. a my veríme, že jej kroky budú
rázne, zásadové a priebojné. Médiami v posled‑
ných mesiacoch rezonovalo hlavne to, že učitelia
chcú zvýšiť platy, ale učitelia bojujú i o navýšenie
financií pre celé školstvo, aby vzdelávanie v našich
školách bolo moderné a prístupné všetkým deťom
bez rozdielu, pretože poznanie nás posúva. Do
školských lavíc v našej škole zasadlo 225 žiakov,
z toho 177 na špeciálnej základnej škole a 48
na odbornom učilišti v dvoch odboroch: Šička
a Spracovanie dreva a drevárska výroba. O vzde‑
lávací proces sa bude starať 32 kvalifikovaných
pedagógov a 1 asistent a chod školy má na starosti
9 THP pracovníkov. Svoje zručnosti si môžu naši
žiaci rozvíjať v krúžkoch športových, výtvarných,
recitačných, speváckych, ručných prácach, ale
naučia sa i variť a praktickým veciam v domácnos‑
ti. Snahou všetkých pracovníkov našej Spojenej
školy je i v tomto školskom roku to, aby poznanie
posúvalo i našich žiakov.
Mgr. Jana Zacharová
riaditeľka Spojenej školy

Volejbalový turnaj o pohár
starostu obce

Prvý september bol ideálny deň na oddych
a relax pri športovej činnosti. Tak sa aj stalo
a popoludní na multifunkčnom ihrisku otvoril sta‑
rosta obce Rudňany Miroslav Blišťan tretí ročník
volejbalového turnaja o pohár starostu obce. Po
úvodných slovách a pravidlách začal boj o prvé
miesto. Súťažne družstvá dali do toho všetko
a nechýbali i humorné situácie. Poniektorí tu boli
s celými rodinami. Družstvá ako Balabala, Umelci,
Taxi a Žochare bojovali do konca a nič nenechali
na náhodu. Bez jedinej prehry sa najstaršíe a naj‑
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skúsenejšie družstvo Balabala umiestnilo na prvej
priečke – zaslúžene, veď spoločne ako tvrdili mali
viac ako 300 rokov. Druhú priečku si vybojovalo
družstvo Taxi, ktoré v dopoludňajších hodinách
hrali aj nohejbal. Na treťom zaslúženom mieste
skončilo družstvo Umelci z Rudňan. A Žocháre
i napriek štvrtej priečke boli spokojní a bavili sa
až do večera. Pre všetkých čakalo občerstvenie
a večer zábava. Netreba zabudnúť poďakovať sta‑
rostovi obce Miroslavovi Blišťanovi, Rastoslavovi
Neuvirthovi, ženám ktoré obsluhovali od samého
rána do neskorého večera. A ako povedal starosta
„vidíme sa opäť prvého septembra 2018“
Mgr. Vytykáč

Nohejbalový turnaj o pohár
starostu obce rudňany

Dňa 1. 9. 2017 sa v našej obci konal „ No‑
hejbalový turnaj o pohár starostu obce!“. Za
ideálneho počasia sa na našom štadióne stretlo
6 mužstiev, ktoré privítal starosta obce p. Miro‑
slav Blišťan a zároveň im poprial veľa úspechov
a pekný športový zážitok. Jednotlivé trojčlenné
družstvá bojovali v skupinách A a B o postup
do ďalších bojov o umiestnenie. Výborná nálada
a súperenie mužstiev sa nieslo v priateľskej at‑
mosfére a v duchu fair‑play. Väčšina tímov boli
tvorení z domácich hráčov, ale na tomto turnaji
sme privítali aj hostí zo Spišskej Novej Vsi, ktorí

svojimi výkonmi si zaslúžene odniesli pohár za
prvé miesto, keď vo finále vyhrali nad mužstvom
Embraca 2:1. Po odohratí zápasov dospelých
sa konal aj nohejbalový turnaj našich mladých
talentov, ktorí za svoje výkony dostali sladkú od‑
menu. Touto cestou mi dovoľte poďakovať všetkým
hráčom a fanúšikom na tomto turnaji, starostovi
obce p. Miroslavovi Blišťanovi, poslancom OcZ za
schválenie finančných prostriedkov, Komisii pre
kultúru, šport a školstvo a zároveň mi dovoľte aby
som poďakoval všetkým, ktorí dobrovoľne prišli
a pomohli pri príprave výborného gulášu a občer‑
stvenia pre súťažiacich. Verím, že tento turnaj si
zachová tradíciu a bude pekným spestrením leta
pre občanov našej obce.
VÝSLEDKOVÝ SERVIS:
Skupina A		
Skupina B
A1. EMBRACO		
B1. ČIČO
A2. JUNIORI		
B2. TAXI
A3. HORČIČÁCI		
B3. FC RUDŇANY
O 5-6 miesto:
JUNIORI – ČIČO
2:0
O 3-4 miesto:
HORČIČÁCI – FC RUDŇANY
0:2
FINÁLE:
EMBRACO – TAXI
1:2
Rastislav Nevirth, predseda OŠK

Úspešná prípravka

Naša futbalová prípravka sa zúčastnila tur‑
naja U10, kde sa umiestnila na peknom druhom
mieste. V skupine o postup sa stretla s mužstvami
FK NOVES Spišská Nová Ves, FK Letanovce
a domácim mužstvom TJ Hrabušice B. Po výbor‑
ných výsledkoch v skupine – výhra nad domácim
mužstvom, víťazstvom nad Spišskou Novou Vsou
a Letanovcami sa stretli vo finálovom zápase
s mužstvom Hrabušíc A, kde sme podľahli vý‑
sledkom 2:1.Bol to druhý turnaj v tomto ročníku,
kde naši malí futbalisti získali strieborné medaile.
Chcel by som sa našim prípravkárom poďakovať za
výbornú reprezentáciu obce a zároveň poďakova‑
nie patrí i rodičom, ktorí prišli naše mladé talenty
na tieto turnaje podporiť a povzbudiť. Náš klub
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reprezentovali títo hráči: Matej Fabíny, Branko
a Maxo Fabínyovci, Nikolas Neuvirth, Marek Bo‑
rák, Šimon Borák, Peter Bjelončík, Peter Lipták,
Dianka Stanislavová. Blahoželáme.
Rastislav Nevirth, predseda OŠK

A‑mužstvo

30. 07. 2017 MFK SOBRANCE – OŠK RUDŇA‑
NY 4:1 (Rychnavský)
02. 08. 2017 OŠK RUDŇANY – FK GEČA 73
1:2 (Munnich)
05.08 2017 AŠK MARIA HUTA GELNICA – OŠK
RUDŇANY 4:1 (vlastný)
12. 08. 2017 OŠK RUDŇANY – MFK VEĽKÉ
KAPUŠANY 2:1 (Bdžoch, Rychnavský)
20. 08. 2017 FK TATRA SOKOĽANY – OŠK
RUDŇANY 3:2 (2x Bdžoch)
27. 08. 2017 AFK TOPOĽANY – OŠK RUDŇA‑
NY 0:0
02. 09. 2017 OŠK RUDŇANY – FK KRÁS‑
NOHORSKÉ PODHRADIE 4:1 (Bdžoch 3x,
Rychnavský)

B - mužstvo

06. 08. 2017 OŠK HNILČÍK – OŠK RUDŇANY
B 1:2 (Stanislav, Schmidt)
20. 08. 2017 OŠK RUDŇANY B – TJ FK KOJŠOV
3:2 (2x Stanislav, Schmidt)
27. 08. 2017 MFK GELNICA B – OŠK RUDŇA‑
NY B 0:2 (Schmidt, Antal)
03. 09. 2017 OŠK RUDŇANY B – FK 65 ILIA‑
ŠOVCE 1:1 (Kuffa)

Dorast

19. 08. 2017 OŠK RUDŇANY – TJ SPARTAK
BYSTRANY 1:7 (Horváth I.)
30. 08. 2017 OŠK RUDŇANY – FK POKROK
SEZ KROMPACHY 1:5 (Mrovčák)
02. 09. 2017 ŠK BREZNOVICA LETANOVCE –
OŠK RUDŇANY 3:2 (Dunka, Horváth M.)
09. 09. 2017 OŠK RUDŇANY – OŠK TEPLIČKA
3:3 (Cipkala, Majcher, Jasenčák)

Žiaci

20. 08. 2017 SLOVAN FO MARKUŠOVCE – OŠK
RUDŇANY 10:1 (Mód)
23. 08. 2017 OŠK RUDŇANY – ŠK BREZNOVI‑
CA LETANOVCE 2:5 (Mód, Borák)
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26. 08. 2017 TJ HRABUŠICE – OŠK RUDŇANY
4:0
29. 08. 2017 OŠK RUDŇANY – TJ SŠM BYS‑
TRANY 2:5 (2x Neuvirth M.)
02. 09. 2017 OKŠ SPIŠSKÝ HRUŠOV – OŠK
RUDŇANY 7:0
09. 09. 2017 OŠK RUDŇANY – FK NOVES
SPIŠSKÁ NOVÁ VES B 0:1
Pripravil: Peter Mrovčák ml.

■■ Policajné okienko

V uplynulom období príslušníci Obecnej
polície zistili a objasnili 18 priestupkov z toho 4
priestupky proti majetku podľa §-u 50 ods.1 záko‑
na č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
8 priestupkov na úseku podnikania podľa §-u 24
ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov (nedovolený predaj) porušením VZN
č. 3/2011, 6 priestupkov proti verejnému poriad‑
ku podľa §-u 48, zákona č. 372/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov (2 porušenia VZN č. 1/2011
o čistote obce, 2 porušenia VZN č. 3/2013
o podmienkach predaja, podávania a používania
alkoholických nápojov na území obce Rudňany
a 2 porušenia VZN o chove psov). Priestupky boli
riešené v blokovom konaní
V uvedenom období policajtmi ObP vykonali
asistenciu hasičom DHZ obce Rudňany pri požiari
pivnice v časti Stupy a následne v popoludňajších
hodinách asistenciu hasičom HaZZ Spišská Nová
Ves pri hasení lesného porastu v časti Pätoracke.
Policajti ObP vykonávali dohľad na verejným
poriadkom počas vydávania potravinových a hy‑
gienických balíkov sociálne slabším skupinám.
Policajti ObP vykonali asistenciu hasičom
HaZZ Spišská Nová Ves pri hasení požiaru v ob‑
jekte Baňa Západ – bývalá strojovňa.
Na základe oznámenia ošetrovateľky obyva‑
teľky obce Rudňany v časti Huta, bola vykonaná
asistencia pri otvorení bytu za účasti hasiča DPZ
obce Rudňany. Po otvorení bytu sa v byte v bez‑
vládnom stave nachádzala majiteľka bytu, ktorej
bola privolaná RZP a táto bola prevezená do ošet‑
renia a hospitalizáciu do NsP Spišská Nová Ves.
Dňa 11.5 2017 bol policajtmi ObP zistený
priestupok proti majetku podľa §-u 50 ods.1 záko‑
na č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
ktorého sa dopustil krádežou lopty V.H z obce
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Rudňany. Vec riešená v kompetencii ObP.
Dňa 17. 5. 2017 hliadka zabezpečovala miesto
dopravnej nehody – poškodenie dopravnej značky
na parkovisku pri Bani Západ.
Dňa 14. 6. 2017 policajti ObP vykonali asis‑
tenciu hasičom HaZZ Spišská Nová Ves pri hasení
požiaru lesného porastu v časti Pätoracke.
Dňa 20. 06. 2017 boli príslušníci ObP pri‑
volaní do predajne CBA v časti Huta, kde došlo
ku krádeži tovaru v hodnote 10,70 €. Krádeže sa
dopustil mal. K.V. vec riešená v kompetencii ObP.
Dňa 6. 7. 2017 došlo ku krádeži odkvapových
rúr v priestorov Obecného úradu, dňa 7. 7. 2017
policajti ObP v spolupráci s členom občianskejj
hliadky zistila páchateľa priestupku a to L.H
a K.H, u ktorých boli veci pochádzajúce z krádeže
zaistené a vrátené. Vec riešená v kompetencii ObP.
Dňa 11. 07. 2017 boli príslušníci ObP pri‑
volaní do predajne CBA v časti Huta, kde došlo
ku krádeži tovaru v hodnote 5,40 €. Krádeže sa
dopustil mal. S.H. vec riešená v kompetencii ObP.
Dňa 24. 07. 2017 boli príslušníci ObP pri‑
volaní do predajne CBA v časti Huta, kde došlo
ku krádeži tovaru v hodnote 3,50 €. Krádeže sa
dopustil mal. F.H. vec riešená v kompetencii ObP.
Dňa 7. 8. 2017 oznámila telefonicky na ObP
obyvateľka RD, že na jej pozemok vnikli dva
neznáme psy, ktoré napadli jej psa a spôsobili
mu zranenia. Šetrením hliadky ObP bol zistený
majiteľ oboch psov, ktorý si psov z dvora odviedol.
Pre porušenie VZN o chove psov bola vec riešená
v blokovom konaní
Dňa 31. 8. 2017 o 08,45 hod pred Obecným
úradom došlo k útoku nezabezpečeného psa na
osobu P. S, ktorý pri pohryzení utrpel devastujúce
zranenia ľavej ruky a pohryzenie stehna, na zák‑
lade ktorých musela byť privolaná RZP. Následne
bol prevezený do NsP Spišská Nová Ves.
Obecná polícia by chcela touto cestou apelo‑
vať na občanov obce Rudňany, ktorí chovajú psa
alebo viac psov, aby si týchto riadne zabezpečila
a zamedzila ich útekom vonku na ulicu, kde by
mohlo dôjsť k ďalším útokom na človeka prípad‑
ne iného zvieraťa. Každý majiteľ psa je povinný
dodržiavať všeobecné nariadenie o chove a držaní
psa vydaného Obecným úradom obce Rudňany
Mgr. Štefan Súkeník
náčelník ObP

POĎAKOVANIA
Keď zomrie mama, slnko zájde.
V srdci nastane smútok a chlad.
V tom šírom svete sa sotva niekto nájde,
kto by ako mama vedel mať rád.
Úprimné poďakovanie vyslovujeme všetkým,
ktorí sa dňa 28. júla 2017 prišli rozlúčiť s našou
milovanou mamou, starou mamou, svokrou,
sestrou, tetou a príbuznou p. Máriou Šumákovou, ktorá nás navždy opustila dňa 25.
júla 2017, po dlhej a ťažkej chorobe, vo veku
nedožitých 67 rokov.
Ďakujeme všetkým susedom, priateľom
a známym za kvetinové dary a láskavé slová,
ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ. Za dôs‑
tojnú rozlúčku patrí poďakovanie p. farárovi
Matúšovi Perignáthovi, Mgr. Jánovi Szentke‑
resztymu, miništrantom, p. kostolníčke Amálii
Višňovskej, JUDr. Ing. Karolovi Novotnému
– správcovi cintorína a ženám za ich modlitby.
Naše vrúcne poďakovanie patrí aj Ing. Janke
Gazdurovej a Mgr. Kataríne Kandráčovej, ktoré
zastupovali obecný úrad. Tiež sa chceme poďa‑
kovať aj pohrebnej službe Findura.
Deti Slavo, Martina, Slávka s rodinami a sestra
Klára


Boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko
lásky, dotĺklo navždy. Odišla si od nás do
neznáma, ale v našich srdciach ostaneš stále
milovaná.
Z úprimného srdca ďakujeme za vyjadrenú
sústrasť a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli
dňa 2. augusta 2017 rozlúčiť s našou drahou
manželkou, mamou, starou mamou, sestrou,
svokrou a príbuznou Máriou Cvengrošovou.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi farárovi
Matúšovi Perignáthovi, pánovi starostovi Miro‑
slavovi Blišťanovi, Mgr. Kataríne Kandráčovej,
Mgr. Jánovi Szentkeresztymu a miništrantom.
Milujúci manžel a dcéra s rodinou
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■■ Spoločenská rubrika
NARODENIE

Jasmína Horváthová
Sebastian Horváth
Markus Nálepka
Dávid Pecha
Nikola Tulejová
Božena Horváthová
Leo Ujj
Filip Šariška
Ashley Horváthová
Ondrej Horváth
Maximilián Horváth
Izák Pokuta
Dávid Horváth
Alex Horváth
Lucas Duľa
Ladislav Horváth
Marianna Horváthová
Matúš Kandráč
Nasťa Horváthová
Samuel Horváth
Estera Horváthová
Samuel Horváth
Damián Horváth
Lukáš Červeňák

ÚMRTIE

Mária Šumáková
Mária Cvengrošová
Peter Polóny
Dávid Kačica
Ľubomír Klimo
Gejza Horváth

JUBILANTI

80 rokov
František Meluš
Božena Erbanová
Margita Džavanová
75 rokov
Mária Šomšáková
65 rokov
Zdenek Čopjan
Zlatá svadba
Vladimír Gazdura a Anna rod. Romanová
Ján Jurek a Eva rod. Sokolovská

Obyvateľstvo obce k 8. 9. 2017
Stav podľa vekových
kategórií
Spolu
Deti do 18 rokov
– z toho do 15 rokov
Ostatní obyvatelia

Spolu

Muži

4495/2607 2247/1279
1843/1546
926/765
1616/1367
817/682
2652/1061 1321/514

Ženy

2248/1328
917/781
799/685
1331/547

Diamantová svadba
Ladislav Pramuka a Kristína rod. Ogurčáková
Jozef Erban a Božena rod. Centková
Chceme tiež zablahoželať našim spoluobčanom,
ktorí sa v mesiaci august dožili úctyhodného veku
viac ako 80 rokov
84 rokov
Emília Mrvová
Cecília Halahyjová
Ján Tatár
82 rokov
Mária Šomšáková
81 rokov
Kvetuša Jánošíková

SPOMIENKY

Odišli ste na cestu,
kde každý odchádza sám.
Mne ste nechali cestu otvorenú
spomienkam.
Dňa 19.08.2017 uplynulo dlhých 14
rokov od smrti môjho milovaného
manžela Štefana Leščáka st.
Dňa 16. novembra 2017 uplynie 6
rokov od tragickej smrti môjho syna
Štefana Leščáka ml.
S láskou a úctou spomína manželka
a mama Klára. Dcéra a sestra Ingrid
so synmi Radovanom a Norbertom.



Stíchlo srdce Tvojej šľachetnej bytosti,
ktoré pre nás najdrahším pokladom bolo,
nás si tu zanechal v zármutku, bolesti,
len vďačná spomienka, náš drahý,
na Tvoju lásku ako drahokam zostala...
Dňa 29.septembra 2017 uplynie smutných 6 rokov,
čo nás navždy opustil drahý manžel, otec, starý otec,
brat, švagor, svokor a príbuzný Štefan Stanislav. Tí,
ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku a modlitbu.
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami
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