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číslo 5

8. mája sme si
pripomenuli 64. výročie
víťazstva nad fašizmom
…a čo je to vojna?
Dnes by Vám na túto otázku vedelo odpovedať len málo z našich detí. V týchto dňoch si
pripomíname 64. výročie ukončenia II. svetovej vojny. Je to málo, alebo veľa? Pre tých, ktorí ju prežili málo nato, aby zabudli na najťažšie roky svojho života. Pre tých, ktorí mali to
šťastie, že vojnu nepoznali, je to veľa a podľa
niektorých je aj zbytočné o nej hovoriť. A každý rok
8. mája spomínať? To už vôbec nie. Väčšina našich
deti okrem faktov, ktoré sa museli naučiť na hodinách dejepisu, o vojne nevie nič. Koľko ľudských
osudov, koľko životov ovplyvnila a
zmenila, koľko
strachu, bolesti a
ponižovania v nej
ľudia zažili. Nato
čo, sa nás priamo
nedotklo, zabudneme. Svedčí o
tom aj vyjadrenie istého amerického predstaviteľa cirkvi, ktorý vo svojom vyjadrení popiera holokaust, žiadne vyvražďovanie židov počas II. svetovej vojny v Európe nebolo. Vojna sa zrejme
nedotkla ani jeho , ani jeho blízkych. Ani našu obec
vojna neobišla. Aj od nás ľudia trpeli v nemeckých
koncentračných táboroch, v ruských gulagoch aj
na nútených prácach. Už dávno sme o nich prestali hovoriť a spomínajú na nich už iba ich najbližší. Počúvať rozprávanie o koncentračnom tábore v Osvienčime je ťažké, ale navštíviť ho hoci aj

máj 2009

Nepredajné

po 64 rokoch je ešte aj dnes hrozným zážitkom.
Rozprávanie sprievodcu o zverstvách, ktoré sa na
ľuďoch páchali a ktorých boli ľudia schopní, sa
Vám vryje hlboko do pamäte a vždy si ho pripomeniete, keď počujete slovo vojna. Možno ste aj
Vy rozmýšľali nad tým, či by deti mali vedieť, čo to
bola vojna. Čo robíme
my dospelí, aby sme
naše deti ochránili pred
ďalšou vojnou? Nechávame ich hrať bojové počítačové hry, filmy o
hviezdnych vojnách,
počúvať piesne plné násilia, medzi najobľúbenejšie hračky chlapcov
patrí pištoľ a samopal.
Sami si vychovávame
deti so sklonmi k násiliu, veď slastný pocit víťazstva z boja zažívajú toľkokrát vo svojom virtuálnom svete počítačových hier. A potom stačí, aby
prišiel niekto, kto im sľúbi, že to môžu zažiť aj v
skutočnom svete a extrémistické skupiny mladých
ľudí pochodujú aj našimi mestami, hádžu do domov zápalné fľaše, zakladajú gardy, pripravujú sa
na boj, presne tak, ako pred začiatkom II. svetovej
vojny Hitlerjugend v Nemecku. Preto je na nás, či
budeme o vojne a zverstvách počas nej ale aj po
nej páchaných rozprávať svojim deťom a vnukom
a pričiníme sa o to, že budú nato pamätať a nedovolia, aby sa to zopakovalo, alebo necháme vyrásť
dve – tri generácie bez vedomosti o vojne a budú
ju musieť zažiť na vlastnej koži. Pamätajme, že
národ, ktorý si nepamätá svoju minulosť je odkázaný nato, aby ju prežil znova.
D. Pustulková
Zábery z pamätníka v Osvienčime

Miesto pre komisie
Očista obce
Každý rok sa pravidelne v obci koná jarné
upratovanie – „očista obce“ .
Očista obce bola avizovaná v marcovom
vydaní obecného časopisu – Horizont v závere článku s tým, že presný termín bude vyhlásený prostredníctvom obecného rozhlasu.
Obecný úrad v spolupráci s Komisiou pre životné prostredie vyhlásili „ Dni očisty obce“na
15. a 16. apríla 2009. Tento termín bol v obecnom
rozhlase vyhlásený celkom 5 krát a to v dňoch –
31.3.2009, 1.2.3 a 15.4.2009. V týchto hláseniach
sme poprosili všetkých občanov, podnikateľov,
spoločenstvá a firmy pôsobiace v našej obci, aby
sa zapojili do očisty obce a odpad sústreďovali na
viditeľné a dobré prístupné miesta pri bytových
domoch, alebo na okraji cesty odkiaľ bude postupne odvážaný autami a dopravnými mechanizmami. Nie vždy sa to podarilo našim občanom sústrediť odpad na také miesto, aby mechanizmami
mohli ľahko naložiť odpad, preto im museli pomáhať pri likvidácií pracovníci aktivačných prác za
čo im patrí veľké poďakovanie. Niektorí naši občania odpad v jednotlivých častiach obce sústreďovali opakovane na tých istých miestach, z ktorých odpad už bol likvidovaný a tým znemožnili
plynulé odvážanie odpadu počas dni očisty obce.
V krátkosti by sme Vás chceli informovať koľko nákladných vozidiel odpadu bolo vyvezených v
priebehu od 1.4 – 17.4.2009 . Obecná AVIA - 25
vozidiel z celej obce , nákladné vozidla objednané
od jednotlivých firiem : Zápalenica , Furmanec ,
Stupy – 10 vozidiel, Zimné , Podbrezová – 5 vozidiel. Najhoršie to bolo v časti obce Zabijanec , na
likvidáciu odpadu v tejto časti bolo ťažko zohnať
firmu. Po dlhom hľadaní a presviedčaní sa to starostovi obce podarilo a dňa 15.4.2009 – bolo odvezených 26 vozidiel a 25.4.2009 – 24 vozidiel.
Spolu pri jarnom upratovaní obce bolo odvezených 90 nákladných vozidiel v celkovej hodnote
6.838,00 EUR / 206.001,58 Sk / .
Komisia pre životné prostredie touto cestou
vyzýva tých občanov, ktorí aj naďalej znečisťujú a
devastujú obec, aby aj oni zmenili svoj postoj k
ochrane životného prostredia a znečistené miesta
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v obci vyčistili. Ďalej chceme poďakovať tým občanom našej obce, ktorým životné prostredie nie
je ľahostajné a nahlasujú na obecný úrad nelegálne skládky komunálneho odpadu. Niektoré sa
nám podarilo zlikvidovať ale stále je ich v našej
obci ešte dosť. Tieto skládky sa nachádzajú väčšinou na súkromných pozemkoch, alebo na pozemkoch Baní Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácií. Obec
na likvidáciu nelegálnych skládok komunálneho
odpadu nemá v rozpočte vyčlenené finančné
prostriedky a preto sa rozhodla požiadať Obvodný
úrad Životného prostredia v Spišskej Novej Vsi o
finančnú pomoc pri likvidácií nelegálnych skládok
odpadu. V závere tohto krátkeho príspevku členovia komisia pre životné prostredie vyslovujú
úprimné poďakovanie všetkým občanom, ktorí sa
zapojili do očisty obce a svojou prácou prispeli k
celkovému skrášleniu našej obce a ochrane životného prostredia.
Komisia pre životné prostredie

Aj žiaci Základnej školy v Rudňanoch sa zapojili
do tejto akcie
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Informátor OcÚ
U z n e s e n i a z 18. riadneho zasadnutia OcZ, konaného dňa 28. apríla 2009
I/ Berie na vedomie
- Výročnú správu k účtovnej závierke za rok 2008
- Správu nezávislého audítora overenie riadnej účtovnej závierky obce za rok 2008 a list odporúčaní s
navrhovanými opatreniami
- Informáciu o stave pohľadávok a záväzkov k 31.3.2009
- Informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch starostu obce
- Stanovisko kontrolóra obce Rudňany k záverečnému účtu za rok 2008 z výrokom „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
- Žiadosť pána Viktora Dunku, Rudňany 513 o zastaranú budovu na využívanie rómskych aktivít pre
deti a mládež

II/ Prijíma uznesenia
Uznesenie č. 268
Schvaľuje Záverečný účet za rok 2008 bez výhrad.

Uznesenie č. 269
Schvaľuje plnenie rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie a čerpanie výdavkov rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie za rok 2008.

Uznesenie č.270
Schvaľuje prebytok hospodárenia obce za rok 2008 vo výške
Rozdeliť:
10% do rezervného fondu
10% do fondu práv
80% na ostatné použitie
znížené o čiastku
ktorá už bola schválená v rozpočte na rok 2009
zostávajúca časť na ostatné použitie

5 160 042,– Sk /171 282,01 EUR/
516 004,20 Sk / 17 128,20 EUR/
516 004,20 Sk /17 128,20 EUR/
4 128 033,60 Sk /137 025,61 EUR/
2 000 000,00 Sk /66 387,84 EUR/
2 128 033,60 Sk /70 637,77 EUR/

Uznesenie č. 271
Schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu č. 1 z hospodárskeho výsledku obce na:
- v príjmovej časti do finančných operácií -prevod finančných prostriedkov z HV
70 637,77 EUR
/ 2 128 033,60 Sk/
- vo výdajovej časti:
-nákup programov Microsoft Office
01116 633013
1 400 EUR /42 176,40 Sk/
- nákup antivírusových programov ESET
01116 633013
600 EUR /18 075,60 Sk/
- právne služby
0112 637005
440 EUR /13 255,44 Sk/
- dohody o vykonaní práce -stráženie budovy HATRI 0116 607027
1 540 EUR /46 394,04 Sk/
- dohody o vykonaní práce -pranie OŠK
0810 607027
1 200 EUR /36 151,20 Sk/
- revízie plynu byt. jednotky
0660 607004
2 500 EUR /75 315 Sk/
- projekt protipožiarnej bezpečnosti
0610 716
400 EUR /12 050,40 Sk/
- zariadenie chránenej dielne
0116 633006
3 000 EUR /90 378,00 Sk/
- nákup počítača, tlačiarne
0116 633002
1660 EUR /50 009,16 Sk/
- navýšenie na dopravné značenie
0451 635006
1660 EUR /50 009,16 Sk/
14 400 EUR
/433 814,40 Sk/
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zostávajúca časť hospodárskeho výsledku 56 237.77 EUR /1 694 219,20 Sk/ zostáva nerozdelená

Uznesenie č. 272
S účinnosťou od 30.4.2009 ruší uznesenie č. 225

Uznesenie č. 273
S účinnosťou od 1.5.2009 schvaľuje Zmluvu na prenájom nebytových priestorov pri ZS Rudňany s.č.
80 uzavretou medzi Obcou Rudňany a nájomcom Cuong Nguyen Duy, Palárikova 26, Spišská N. Ves.

Uznesenie č. 274
Schvaľuje na základe žiadosti ZŠ v Rudňanoch čiastočnú úhradu faktúry vo výške 50 % t.j. 11 080 EUR
za rekonštrukciu žiackych sociálnych zariadení.

Uznesenie č. 275
Neschvaľuje žiadosť ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj o prehlásenie o pokračovaní komunitnej sociálnej práce.

Uznesenie č. 276
a/ dopĺňa
- uznesenie č. 136 o termín od 1.12.2007
- uznesenie č. 139 o termín od 1.12.2007
- uznesenie č. 147 a výšku 237 746,40 Sk rozpisuje nasledovne :
Projekt pre rómsku osadu 30 b.j. Rochus z r.2002
72. 677,40 Sk
Projektová dokumentácia 6 x b.j. Stupy z r. 2003
24. 000,-- Sk
Štúdia na satelitný vysielač z r.2002
11. 000,-- Sk
Urbanistický plán obce z r.2002
23. 500,-- Sk
Projekt na doškoľovacie stredisko ŽSR z r. 2003
17. 100,-- Sk
Všešportový areál Zimné z r.2002
89. 469,-- Sk
uznesenie č. 158 o termín od 1.1.2008
uznesenie č. 172 o text rovnakým dielom, t. j. po 2 500,- Sk na zakúpenie hračiek
uznesenie č. 180 o termín od 1.4.2008
uznesenie č. 186 o text v podobe „ Súhlasí so záložnou zmluvou na rómske byty ROCHUS…
uznesenie č. 192 o termín od 24.6.2008
uznesenie č. 208 – VZN č. 17/2008 v časti § 7, bod 2 dopĺňa vetu „Účinnosťou VZN č. 17/2008 strácajú
účinnosť doterajšie stanovené poplatky schválené uznesením č. 92 zo zasadnutia OcZ dňa 14.8.2007
uznesenie č. 209 o číslo Smernice 3/2008 zo dňa 26.8.2008
uznesenie č. 210 o termín od 1.9.2008
uznesenie č. 225 o termín od 1.11.2008

b/ ruší
- uznesenie č. 138 s účinnosťou od 1.1.2008
- uznesenie č. 169 v časti zodpovednosť s tým, že namiesto starostu obce ju určuje stavebnému dozoru
- uznesenie č. 171 v časti číslovania Smernice z pôvodného čísla 3 na číslo 1/2008 a opravuje termín jej
účinnosti z pôvodného dátumu 19.2.2008 na 20.2.2008
- uznesenie č. 221

c/opravuje
- uznesenie č. 15 na uznesenie č. 160 zo zasadnutia OcZ dňa 24.6.2008
- uznesenie č. 147 a určuje nový termín 31.5.2010
- uznesenie č. 195 na uznesenie č. 197 a uznesenie č.197 na uznesenie č. 195
- uznesenie č. 224 zo dňa 28.10.2008 na č. 227 a uznesenie č. 227 na č. 224
- uznesenie č. 226 zo zasadnutia OcZ dňa 28.10.2008 v časti opravy názvov vyradeného majetku z HIM
na DHM a z DHIM na DDHM.
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Uznesenie č. 277
Schvaľuje návrh na vyradenie AVIE IKARUS 543.20 z dôvodu zlého technického stavu a vysokých nákladov na prevádzku a údržbu.
Termín : od 1.6.2009

OZNAM
OBEC RUDŇ ANY vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom NR SR
č. 552/2003 Z.z. výberové konanie na obsadenie funkcie:

Riaditeľa Základnej školy
Kvalifikačné predpoklady:
- VŠ vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších prepisov,
- absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky, alebo náhrady,
- 10 rokov pedagogickej praxe,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- znalosť školskej legislatívy, znalosť v oblasti pracovnoprávnych vzťahov,
- práca s PC
Požadované doklady:
- žiadosť s profesijným životopisom
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelanía pedagogickej praxi
- aktuálny odpis z registra trestov
- vlastný projekt koncepcie riadenia a financovania ZŠ
- Prihlášku s dokladmi treba doručiť do 29. mája 2009 na adresu: Obecný úrad 05323 Rudňany, v obálke označenej
„Výberové konanie“
- VK sa uskutoční na Obecnom úrade v Rudňanoch, termín konania bude uvedený v pozvánke každého uchádzača.

Z redakčnej pošty
Svet si spomína na Deň
matiek
Deň matiek je jedinečnou príležitosťou,
kedy si všetci môžeme uctiť ženu, ktorá nás
priviedla na tento svet, starala sa o nás a vychovala nás. Aj keď tento sviatok pozná veľa
ľudí, len málokto vie, kedy sa tento sviatok začal oslavovať. Pokúsime sa to napraviť v
dnešnom článku.
Už v stredoveku existovalo niekoľko sviatkov
zasvätených zosobneniu bohyne – matky. Gréci si
medovými koláčmi a dobrým vínom uctievali matku všetkých bohov – Reu. Obyvatelia večného
mesta Ríma zase bohyňu Kybelé. V 17. storočí sa
v Anglicku prvýkrát začal oslavovať „Mathering
day“, kedy všetky slúžky a paholci dostali voľno,
aby sa mohli vrátiť domov, stráviť deň so svojou
matkou a priniesť jej zvláštny koláč pečený pri tej-

to príležitosti.
Postupne pokresťančovanie Európskeho kontinentu urobilo z tohto sviatku aj deň „matky
cirkvi“, kedy mnohí farníci prichádzali na slávnostnú svätú omšu do kostola, v ktorom boli pokrstení.
V roku 1907 sa metodistická učiteľka Anna
Jarvisová z amerického štátu Philadelphia rozhodla v druhú májovú nedeľu zorganizovať spomienkové zhromaždenie na počesť svojej zosnulej matky. Všetci prítomní od nej dostali obľúbené kvety
jej matky – biele karafiáty, ako symbol nezištnej
materinskej lásky, čistoty a trpezlivosti.
Červené karafiáty sa neskôr stali spomienkou
na živé a biele na zosnulé matky. Podporovateľom
tejto myšlienky sa v roku 1914 podarilo presadiť
Deň matiek ako celonárodný americký sviatok vyhlásený prezidentom Woodrovom Wilsonom.
Oslavy dňa matiek v iný deň sú vo svete skôr výnimkou ako pravidlom. V Latinskej Amerike sa
oslavuje o niekoľko dní neskôr. V Argentíne až v
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septembri. Na európsku pôdu sa sviatok dostal
prostredníctvom Švajčiarok v roku 1717. V Španielsku a Portugalsku oslavujú Deň matiek až v
decembri. Na Slovensku sa Deň matiek začal oslavovať až po roku 1989.
Čo pre Vás znamená slovo mama? Čo Vám príde na um, keď si spomeniete na tú svoju?
Žena - Matka je nositeľkou života a prvou osobou, ktorá bdie nad vývojom, rastom a blahom dieťaťa a od prvého okamihu jeho príchodu na svet.
Vychováva ho, poskytuje mu lásky plné zázemie,
niekde je spojivom veľkej rodiny.
Všetci vieme, na koho sa môžeme spoľahnúť
od najútlejšieho detstva. Je to mama. Ona hneď
spozná, kedy sa necítime dobre. Mama spolu s
nami prežíva našu radosť z úspechu, ale aj smútok zo sklamania. Ale ako sa cíti ona sama? Čo vieme o jej smútku, nádeji, o jej citoch? Kedy sme ju
naposledy rozosmiali, či prišli za ňou bez toho, aby
sme od nej niečo chceli?
Ruku na srdce, často sa to nestáva. Teraz
máme príležitosť povedať mame, čo k nej cítime.
Vladimír Bodziony, predseda kult. komisie
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Poďakovanie
Sláviť jubileum od šesťdesiatky vyššie nie je
vždy jednoduché, pretože si človek uvedomuje, že
rokov pribúda, zdravie sa pomaly ohlasuje a vyžaduje si viac pozornosti i šedín vo vlasoch pribúda.
Ale oslava konaná 25. marca 2009, ktorú pre jubilantov 1. štvrťroka 2009 pripravili členovia kultúrnej komisie v priestoroch spoločenskej sály obecného úradu vôbec nebola smutná, skôr naopak.
Bolo nám tam všetkým veľmi dobre a veselo a nemuseli sme myslieť na všetko, čo nás bolí. Po úvodnom privítaní predsedu kultúrnej komisie p. Vladimíra Bodzionyho a básni p. Kataríny
Kandráčovej sa k nám (jubilantom) prihovoril p.
starosta Miroslav Blišťan. Prišli sa predviesť i deti
z našich škôl i škôlok, za čo patrí veľká vďaka aj
ich učiteľkám, ktoré spolu s nimi pripravili krásny
kultúrny program. Veselú atmosféru vytvorila ženská spevácka skupina Rudňanka, ktorá nás potešila krásnymi ľudovými piesňami. Zovšadiaľ bolo
cítiť dôstojnosť a naše poďakovanie patrí starostovi obce, členom kultúrnej komisie, pracovníčkam obecného úradu a všetkým, ktorí sa podieľali
na tomto podujatí.
Za všetkých hostí ďakuje Emília Mruková
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Deň narcisov
Tohoročný v poradí už 13. ročník zbierky Dňa
narcisov sa uskutočnil 17. apríla. Tento projekt
odštartovala Liga proti rakovine (LPR), ktorý sa
počas rokov vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácii LPR zmenil v najväčšiu verejnoprospešnú
zbierku na Slovensku. Takmer 95% populácie Slovenska tento projekt pozná a hodnotí ho pozitívne.
Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku
boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom – do
ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý
ľudí spája. Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis –
kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.
Tento deň si pripomenuli aj žiaci II. stupňa v
Špeciálnej základnej škole, keď v predvečer Dňa
narcisov pripravili spolu so svojimi učiteľmi bese-

du o téme rakoviny a vytvorili papierové narcisy,
ktoré na druhý deň rozdali svojim učiteľom a tým
vyjadrili túžbu, aby ľudia, ktorí ich vzdelávajú zostali zdravými.
„Toto podujatie splnilo svoj účel a to priblížiť
rómskym deťom túto problematiku a hovoriť o
prevencii, svorne tvrdia organizátorky besedy p.
učiteľky D. Krestianová a K. Kandráčová.
Všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili srdečne
ďakujeme.
K.K.

II. svetová vojna
Dejiny 20. storočia sú zahrnuté v učebných
osnovách 9. ročníkov ZŠ. V tomto období sa odohrali 2 najväčšie a najkrvavejšie konflikty v dejinách ľudstva – I. a II. svetová vojna.
Toto učivo je pre žiakov veľmi zaujímavé, pretože sú to udalosti nedávnej minulosti, z ktorých
sa svet dlho spamätával. Je dôležité o týchto udalostiach hovoriť, zvlášť o ich príčinách a dôsledkoch, aby sa takýmto katastrofám v budúcnosti
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dalo vyhnúť. Nie nadarmo sa hovorí „historia is
magistra vitae“. Poučme sa na chybách našich
predkov, aby sme ich neopakovali a nepocítili ich
následky na vlastnej koži.
A čo na tieto udalosti žiaci?
9. ročník – žiaci si uvedomujú dôležitosť poznania týchto konfliktov, vedia o nich taktiež z
hodín dejepisu. I. a II. svetová vojna patrí k najobľúbenejším témam dejepisu. Vedia ju zadátovať,
poznajú príčiny, priebeh i následky.
8. ročník - tu ma žiaci milo prekvapili svojim
záujmom o toto obdobie ľudstva. Uvedomujú si
aké dôležité je o tom rozprávať.
6. – 7. ročník - žiaci vedia, že niekedy II. svetová vojna bola, že v nej boli použité „ hrozné“
zbrane hromadného ničenia. Prejavili záujem poznať bližšie toto obdobie dejín.
Dejepis 5. ročníka je úvodom do dejín ľudstva.
Spomína sa tu aj vývoj zbraní v priebehu dejín. O
druhej svetovej vojne piataci vedia, že sa udiala, je
však problém ju zadátovať. Žiaci si vo všeobecnosti uvedomujú, že táto vojna bola veľmi zlá vec. Zaujímavú otázku som dostala v piatom ročníku, kde
sa ma opýtali, či bude aj tretia svetová vojna a či sa
potom bude chodiť do školy. No, v súčasnosti sú
vymyslené také zbrane, že ich použitie by ľudstvo
nemuselo prežiť. Je potrebné urobiť všetko, čo je v
ľudských silách, aby sme tomu zabránili.
Mgr. S. Girgášová, ZŠ RY- uč. dejepisu

OZNAM
Dňa 2.4.2009 sa uskutočnilo stretnutie v
priestoroch Špeciálnej základnej školy v Rudňanoch, na ktorom sa zúčastnili pracovníci Úradu
práce sociálnych vecí a rodiny, odd. právnej ochrany a kurately zo Spišskej Novej Vsi, pracovníci z
oddelenia PZ v Markušovciach, terénne sociálne
pracovníčky našej obce s vedením a pedagógmi
ŠZŠ Rudňany. Účelom tohto stretnutia bolo aktívne riešenie problematiky ohrozovania výchovy
maloletých detí, žiakov ŠZŠ s predvolanými rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov.
Rodičia predvolaných žiakov boli oboznámení s trestnou zodpovednosťou za svoje maloleté
deti , ktorých sa týka povinná školská dochádzka.
V piatich prípadoch u dievčat bola zistená gravidita. Priemerný vek týchto dievčat je pätnásť rokov.
Cieľom stretnutia bolo poukázať na problém
záškoláctva u školopovinných detí. Motivovať a
povzbudzovať rodičov školopovinných detí k riešeniu vzniknutých problémov, poskytnúť poradenstvo a potrebnú pomoc.
Preto je potrebné naďalej hľadať možnosti odstránenia zanedbávania povinnej školskej dochádzky a možnosť spolupráce rodičov so sociálnym kurátorom a terénnymi sociálnymi
pracovníkmi pri riešení záškoláctva.
Bc.Dalida Kalafutová,
Silvia Melušová,
Jana Košíková,
terénne sociálne
pracovníčky
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Aj Rudňany majú talent
V našej rubrike „Aj Rudňany majú talent“,
Vám milí čitatelia, chceme predstaviť p. Jána
Ošusta, ktorý sa venuje svojej netradičnej vášni – zbiera totiž motýle.

ločnosti pri Slovenskej akadémii vied a motýle získavam i na burze výmenou za iné motýle. Moja
zbierka obsahuje i nočné druhy motýľov, ktoré
chytám i v noci pomocou špeciálneho svetla a plachiet.

Kedy ste sa začali venovať
zbieraniu motýľov?
Tomuto koníčku sa venujem
od 7. triedy ZŠ s prestávkou v období dospievania, keď som sa venoval
štúdiu a vzdelaniu. Neskôr, už ako dospelý muž, som navštívil profesora biológie na Novomeskom gymnáziu p.
Reipricha, ktorý ma odborne zasvätil
do entomológie – odboru lepidoptéra
(motýle), ktorému sa venujem doteraz.
Koľko druhov motýľov obsahuje vaša unikátna zbierka?
V mojej zbierke mám viac ako
1 500 druhov motýľov z okolia Rudnian, pričom na Slovensku je okolo 3 500 druhov.
Najvzácnejším motýľom zbierky je ( Dennovka
mrlíková Heliodinidae), ktorou ma obdaroval môj
syn, ešte keď navštevoval ZŠ nevediac, že našiel
veľmi vzácneho motýľa, ktorého okrem mňa nevlastní žiadny zberateľ na Slovensku.
Som členom Slovenskej entomologickej spo-

Môžem si vaše motýle pozrieť?
Okrem veľkej zbierky, ktorú mám doma a ktorej som musel prispôsobiť svoj byt, môžete niektoré exempláre vidieť i vo Vlastivednom múzeu v
Spišskej Novej Vsi a tiež v Múzeu jaskyniarstva v
Liptovskom Mikuláši.
Aké motýle sa v okolí Rudnian
vyskytujú najčastejšie a aký najväčší motýľ žije na Slovensku?
V okolí Rudnian môžete vidieť
najčastejšie vidlochvosta ovocného
a vidlochvosta feniklového. Najväčším motýľom, ktorý po Slovensku
lieta je očkáň hruškový a dosahuje
rozpätie krídel až 20 cm.
Do ďalších rokov vám prajem
pekné počasie pri chytaní motýľov a
hlavne ešte veľa zberateľských sezón
prežitých v plnom zdraví a ďakujem
za rozhovor.
K. K.
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Máj – Mesiac lásky
Povedali o láske…
Ľúbiť znamená žiť životom toho, koho ľúbime.
Odpúšťame do tej miery, do akej milujeme. Je
nemožné druhý raz milovať to, čo sme už prestali. V milovaní ide podvod takmer vždy ďalej
ako nedôvera. Je veľa ľudí, ktorí by nikdy nemilovali, keby o láske nepočuli hovoriť. Ťažké je
milovať niekoho, koho si nevážime, a nemenej
ťažké je milovať toho, koho si vážime oveľa viac ako
seba.
ROCHEFOUCAULD
Nečakajme, že ten, koho ľúbime, sa bude podobať
nášmu ideálu, ale naopak - ideál prispôsobme
tomu, koho ľúbime.
MAUROIS
Láska ženám oči otvára a mužom zaviera.
REMARQUE
Muž má jedinú lásku - svet, žena má jediný svet lásku.
ALTENBERG
Veľká láska sa rodí z malého poznania.
Chesterton
Láska je mocnejšia ako sila a múdrejšia ako filozofia.
Oscar Wilde
Čím máme viac lásky, tým sa ľahšie pretĺkame svetom.
Kant
Láska je zo všetkých vášní najsilnejšia, lebo zároveň útočí na hlavu, srdce i telo.
Voltaire
Nečakajme, aby sa ten, koho ľúbime, podobal nášmu ideálu, ale naopak – ideál prispôsobme tomu,
koho ľúbime.
Maurois
Ak chceš byť milovaný, miluj!
Seneca
Hnev sa neprekoná hnevom, ale láskou.
Buddha
Až keď sme našli lásku, vieme, čo nám v živote chýbalo.
Ruskin

Zo športu
Futbal
„A“ mužstvo
Krompachy – Rudňany
gól Neuvirth
Rudňany – Kráľovský Chlmec
Kaňuch
Veľký Folkmár – Rudňany
Kaňuch , Neuvirth
Rudňany – Moldava „B“
Kaňuch
Dorast
Rudňany – Medzev
Jasov – Rudňany

1:1
3:0

Žiaci
Rudňany – Chrasť
Veľký Folkmár – Rudňany
Jakolvce – Rudňany

1:1

(1:1)

1:0

(0:0)

3:2

(3:0)

1:0

(0:0)

(1:0)
(kontumačne)

4:1
0:1
1:1

(2:0)
(0:0)
(0:1)
Mgr. Fischer
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Kolky
M. Gonda

Výsledky XX. kola
MKK
Medzilaborce

1 s. 2 s. 3 s. 4 s. s.b.

b.

sk.

sk.

b.

s.b.

4 s. 3 s. 2 s. 1 s.

OŠK Rudňany

Sekerák Jozef

114 138 127 134

3

1

513

488

0

1

117 120 128 123

Lapišák Mikuláš

125 140 143 138

4

1

546

458

0

0

105 106 129 118

Ivan Benko
Tomáš
Hradiský

Bellla Martin

127 116 119 125

0

0

487

541

1

4

130 131 145 135

Štefan Benko

Hrišo Jaroslav

146 156 132 141

3

1

575

542

0

1

131 135 147 129

Ivan Nuber

10

2

2121 2029

0

6

Spolu

5

:

1

Spolu
Body

KK Sabinov

1 s. 2 s. 3 s. 4 s. s.b.

Rokošný/Skladaný

110 104 102 107

Mácha Václav
Reištetter Ján
Dujava Dušan

Body

b.

sk.

sk.

b.

s.b.

4 s. 3 s. 2 s. 1 s.

2

0,5

423

437

0,5

2

100 112 120 105

146 117 139 133

3

1

535

471

0

1

112 127 122 110

126 115 130 112

1

0

483

494

1

3

122 133 120 119

112 126 107 101

0

0

446

538

1

4

143 136 143 116

6

0

1887 1940

2

10

1,5

:

4,5

Spolu
Body

KK Šemša
Martin Kuba
st.
Miroslav
Novotný ml
Peter Kuba
st.
Pavol
Sopko

Spolu
Body

Konečná tabuľka
Por.

Družstvo

Záp. Výh. Rem. Preh.

1

KK Šemša

16

10

0

6

2

KK Sabinov

16

9

0

7

4

KK Strážske

16

9

0

7

3

OŠK Rudňany

16

8

0

8

5

MKK Medzilaborce

16

4

0

12

Skóre
51,5 :
42,5
55,5 :
40,5
50,5 :
43,5
49,5 :
46,5
31,0 :
65,0

Priem.

Body

1915,75

20

1928,94

18

1897,75

18

1905,93

16

1910,93

8

Priemery jednotlivcov po XX. kole
Odohrané zápasy

Por.
3.
09.
10.
20.
27.
30.
33.

Priezvisko a Meno
BENKO Štefan
NUBER Ivan
GONDA Marián
KARCHŇÁKOVÁ Slávka
BENKO Jozef
BENKO Ivan
HRADISKÝ Tomáš

Družstvo
Rudňany
Rudňany
Rudňany
Rudňany
Rudňany
Rudňany
Rudňany

Získané body

Priemer

Dom Von Cel Dom Von Cel Dom
Von
Cel
8
6 14 6,5 3,5 10 499,75 514,33 506,00
6
5 11
5 3,5 8,5 482,33 492,40 486,91
4
3
7
1
1
2 480,75 492,00 485,57
6
4 10 3,5
2 5,5 470,83 467,25 469,40
2
1
3
1 0,5 1,5 451,50 461,00 454,67
4 4,5 8,5
0
0
0 456,50 440,67 448,12
2 4,5 6,5
0
2
2 444,00 443,33 443,54
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Obyvateľstvo obce
k 5. 5. 2009

Spoločenská rubrika
Stav podľa vekových kategórií

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

3677/1689 1819/823 1858/866

Deti do 18 rokov

1407/1011

685/487

722/524

– z toho do 15 rokov

1188/ 893

588/430

600/463

Ostatní obyvatelia

2270/ 678

Narodenie:

80 rokov

Patrik Horváth
Ján Pál
Patrícia Šomšáková
75 rokov
Magdaléna Horváthová
Viktor Novota
Natália Dunková
Magda Krajňáková
Nikola Horváthová

Prisťahovaní:
Alena Bižová
Daniela Vojtušová
Patrik Vojtuš
Pavol Dobrovič
Marián Dobrovič
Mária Dobrovičová
Darina Klempárová
Juraj Klempár

Významné životné
jubileá v máji
85 rokov
Mária Dubravcová

70 rokov

Anna Babicová

65 rokov
Ladislav Horváth

Uzavretie
manželstva
Roman Staňa a Zuzana
Biskupová
Matúš Horváth a Alžbeta Horváthová
Peter Bugy a Mária Horváthová

25. výročie sobáša
Ivan Benčo a Božena
rod. Gernátová

Spomienky
I keď už nie si medzi nami, v našich srdciach zostávaš stále s
nami.
Dňa 31. mája uplynie 15 rokov
od úmrtia našej drahej mamky
Márie Maršalekovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
dcéra Helena s rodinou a ostatná rodina

1134/336 1136/342

Policajné okienko
Nápad trestnej činnosti a priestupkovosti
v obci Rudňany:
Za mesiac apríl 2009 bolo spáchaných:
7 trestných činov - prečinov:
3 prípady prečiny krádeže
2 prípady prečiny ohrozovania mravnej vých. mládeže
1 násilný prečin
1 iný prečin
Všetky trestné činy – prečiny boli objasnené a páchateľ
bol zistený.
7 priestupkov
3 priestupky proti majetku- drobné krádeže a poškodenie veci
3 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu – rôzne
schválnosti
1 priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
V jednom prípade sa doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľa a to u krádeže drevených dosák z oplotenia dvora rod.
domu, ku škode M.K. z obce Rudňany.
Tieto informácie poskytol starší referent pre riadenie
policajnej stanice npor. Stanislav Varša, Obvodné oddelenie PZ Markušovce
Zavrel si oči, srdce Ti prestalo biť, ale v našich
srdciach budeš stále žiť.
Dňa 26. Mája 2009 uplynie rok, čo nás navždy
opustil náš brat a príbuzný Cyril KALAFUT.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s
nami tichú spomienku.
setra a brat s rodinami
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