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3. stretnutie banských miest
a obcí Slovenska na SPIŠI
Na základe uznesenia Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska sa uskutočnilo „3. stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Spišskej Novej Vsi.“
Pripomínam, že podnetom k uvedeným akciám bola Česká republika, kde podobné stretnutia organizujú už 14-ty rok. Stretnutia na Slovensku sa uskutočnili:
1. Stretnutie v Pezinku v roku 2008
2. Stretnutie v Handlovej v roku 2009, ktoré bolo poznačené najväčším banským nešťastím v auguste r. 2009, kde zahynulo v bani Handlovej 20 baníkov a záchranárov
3. Stretnutie organizovalo mesto Spišská Nová Ves, Združenie spolkov a cechov Slovenska a Banícky spolok Spiš za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča, pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu. Stretnutie sa uskutočnilo 27. a 28. augusta 2010. Zúčastnili sa ho zástupcovia banských miest, banských
spolkov a cechov celého Slovenska. Mesto privítalo i zahraničných hostí z Česka,
Poľska, Maďarska.
Samozrejme, že sme sa zúčastnili i my z Rudnian, kde sa k nám pripojili i bývalí
pracovníci Závodu ŽB Rudňany. Za Banícky cech Rudňany sa nás zúčastnilo 73.
Anton Šarík, BC Rudňany

Mnohí obyvatelia našej obce i návštevníci
Rudnian si v auguste toho roku kládli otázku
„čo ten starosta Blišťan zase vymýšľa, keď v
priestoroch na zastávke SAD Zimné Rudňany upravuje priestor, seje trávu, osadzuje veľkú banskú karbidovú lampu, osadzuje panely,
upravuje aj priestor pri plote p. Vl. Bodzionyho ?“ Práve na tieto otázky Vám, naši občania
chcem odpovedať, dať vysvetlenie a oboznámiť
s obsahom uvedeného diela.
Ako hovorí Úvod projektu Slovenskej banskej
cesty „ vznikol ako iniciatíva hlavne rudných a železorudných banských regiónov, ktorých zámerom je zachovať a zvýrazniť vybraté bansko-technické diela a iné súvisiace stavby a relikty,
geologické fenomény a priblížiť ich z pozornosti

té kráľovské mestá – centrá Banská
Štiavnica, Kremnica, Hodruša-Hámre
4. Baníctvo medi, zlata a antimonu – centrá Banská Bystrica, Špania dolina
5. Baníctvo medi a železa – Spiš – centrá Spišská
Nová Ves, Rudňany
6. Baníctvo železa, magnezitu a mastenca – centrum Rožňava
7. Baníctvo okolia Košíc, Prešova a Slánskych vrchov – centrum Košice
Rudňany patria do skupiny č. 5. Úlohou každého centra je vybudovanie informačných tabúľ,
ktoré hovoria o histórii daného miesta a baníctva
v ňom. Rudňany pristupovali k splneniu tejto úlohy veľmi zodpovedne. Svedčia o tom i ohlasy zo
Zväzu baníckych cechov a baníckych spolkov Slovenska, ale i ostatných návštevníkov obce.
Naše tabule obsahujú zaujímavé údaje, preto

profesionálne zameraných odborníkov zo sveta na
baníctvo, geológiu a dejiny, taktiež aj širokej ostatnej domácej a zahraničnej verejnosti, ako aj ich
zachovanie pre ďalšie generácie.“
Vznik projektu koncom roku 2006 iniciovali
tieto subjekty: Združenie baníckych cechov a spolkov Slovenska, Rudné bane š.p. Fakulta BERG
technickej univerzity Košice, Slovenské banské
múzeum Banská Štiavnica a niektoré miestne samosprávy.
Návrh projektu predpokladal vytvorenie centier Slovenskej banskej cesty.
Základné členenie centier je:
1. Baníctvo Malých Karpát – centrum Pezinok
2. Uhoľné baníctvo Slovenska – centrá Prievidza,
Handlová
3. Baníctvo zlata, striebra a farebných kovov – zla-

neprechádzajte popri nich bez povšimnutia.
Nájdete tu pomenovanie osady a neskoršie obce
od roku 1332, kedy je prvá písomná zmienka o
osade. Prečítajte si a budete prekvapení! Trávnik
naproti plotu p. Bodzionyho okrem znakov obce,
baníckeho cechu a symbolických baníckych kladív je ohradený úžitkovými nerastmi, ktoré sa ťažili do roku 1993 i barytu, ktorý sa na našom ložisku ťaží dodnes. Obraciame sa na všetkých
rudňančanov, najmä mládež, aby tieto priestory
považovali za prezentáciu Rudnian, aby tieto
priestory neničili a zbytočne nešpinili rôznymi
odpadkami.
Prosíme učiteľov oboch našich škôl, aby využívali náš „Archív baníctva Rudňany“ i priestory,
o ktorých som sa zmienil pri vyučovaní dejepisu,
prírodopisu i všetkých predmetov, ktoré upevňu-
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jú vlastenectvo k našej vlasti i k obci, ktorá je jej
súčasťou.
Rudňany majú byť na čo hrdé vo svojej histórii baníctva. Pripomeniem len niektoré skutočnosti dávnej i nedávnej minulosti :
- bol tu najväčší Železorudný závod v ČSR, ktorý
zamestnával takmer 2 500 ľudí
- bol jediným závodom ČSR, ktorý ťažil a ťaží dodnes barytové rudy, ktoré upravujú, zásoboval
báriovú chémiu, všetky atómové elektrárne a
röntgenové miestnosti sú omietnuté barytovou
drťou a chránia zdravie ľudí proti žiareniu
- ťažil meďnato-ortuťové rudy, ako jediný v ČSR
dodával vyrobenú čistú ortuť pre celé národné
hospodárstvo
Okrem výrobných úloh mal na dobrej úrovni
sociálnu politiku, obhospodaroval takmer 1 200

bytov v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Poprade, Rudňanoch, staral sa o zdravie svojich pracovníkov cez
Závodné zdravotné stredisko kde mal 3 závodných
lekárov, 2 zubných lekárov so zubným laboratóriom, vlastnil rekreačné zariadenia pre deti a dospelých, organizoval kultúrno-spoločenský život
cez ZK ROH s vlastnou dychovou hudbou, na
úrovni mal i školstvo s vlastným Stredným odborným baníckym učilišťom, Závodnú školu práce a
pod. Staral sa o stravovanie svojich pracovníkov
vo všetkých smenách, najmä pracovníkov podzemia.
Verím, že i Slovenská Banská cesta a jedno z
jej zastavení v Rudňanoch prispeje k širšiemu pohľadu na baníctvo Slovenska.
Anton Šarík, člen výboru BC a poverený
správou Archívu baníctva Rudňany

Miesto pre komisie
Blíži sa koniec volebného obdobia, preto
sme požiadali predsedov jednotlivých komisií
pri OcZ, aby zhodnotili činnosť svojich komisií
za uplynulé 4 roky.
Blíži sa koniec volebného obdobia , už v
novembri nás čakajú nové voľby do miestnej
samosprávy a tak som bola oslovená redakčnou radou, aby som stručne zhrnula činnosť
sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie za uplynulé štvorročné obdobie.
Najlepšie bude, keď začnem od začiatku .
Komisia bola schválená dňa 13.3.2007 na 3. riadnom zasadnutí OcZ a pracovala v zložení :
predseda – Ing. Mária Malecová
tajomníčka - PhDr. Eva Krajňáková, PhD.
Ing. Rudolf Kačír
Jarmila Bilaničová
V zložení komisie nastali aj určité zmeny, keď
na vlastnú žiadosť odišla p. Bilaničová a 1. 7. 2008
sa členkou komisie stala p. Dana Pustulková. V r.
2009 prešiel p. Kačír do komisie verejného poriadku a odvtedy pracovala naša komisia v trojčlennom zložení .
Na svojich úvodných zasadnutiach sme sa zaoberali získaním základných štatistík o počte nezamestnaných v obci, o počte detí v detských domovoch, počte ľudí zapojených do aktivačných
prác, imobilných občanoch atď. , aby sme mohli

spoznať najpálčivejšie problémy v obci a na základe zistených údajov plánovať svoju činnosť. Rudňany patria k obciam s vysokým podielom sociálne najslabších skupín obyvateľstva , s vysokou
mierou nezamestnanosti, čo sa výrazne odráža na
životnej úrovni obyvateľov. Môžem len povedať, že
celá naša činnosť smerovala k jedinému cieľu zlepšiť kvalitu a úroveň života našich občanov.
Komisia sa snažila aj o nadviazanie spolupráce s ostatnými mimovládnymi organizáciami v
obci – ZORE, SZZP , REMO a prizvala ich zástupcov na rokovanie, pričom sa prejednávali hlavne
otázky možnej pomoci starším občanom , udržanie úrovne zdravotnej starostlivosti aspoň na doterajšej úrovni , rozšírenie sociálnych služieb pre
občanov.
Medzi základné priority našej komisie od začiatku činnosti patrilo odkúpenie budovy bývalej
MŠ - Zimné č. 89 do vlastníctva obce a jej následná rekonštrukcia na modernú obecnú škôlku, čo
sa v konečnom dôsledku aj podarilo zrealizovať.
Komisia sa zaoberala aj využitím druhej časti
budovy škôlky, kde navrhovala zriadenie Domova dôchodcov. Tieto priestory však boli na uskutočnenie týchto zámerov nedostatočné.
Druhou prioritou bolo odkúpenie budovy Slobodárne č. 75 , ktorá chátrala a obávali sme sa, aby
neskončila podobne ako kultúrny dom. Preto sme
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veľmi radi, že aj to sa podarilo uskutočniť, hoci plánovaná rekonštrukcia sa doposiaľ nerealizovala z
finančných dôvodov. Na vypracovaní projektu sa
zúčastnili aj členovia našej komisie a obsahuje
okrem nájomných bytov aj priestory pre starších
občanov /Klub dôchodcov.../ a modernú knižnicu. Dúfajme , že novému zastupiteľstvu sa podarí
dotiahnuť tento zámer do úspešného konca.
Členovia komisie sa pravidelne na svojich zasadnutiach zaoberali podnetmi a žiadosťami občanov, s ktorými sa na nás obrátili. Po zvážení sme
navrhovali OcZ vhodné riešenia , napr :
- prijatie údržbára bytového fondu, čo bolo nutné,
vzhľadom na rastúci počet obecných nájomných
bytov
- navrhli sme uskutočňovanie pravidelných štvrťročných kontrol v bytoch na 5 RPII, aby sa včas
podchytili zistené závady a škody
- navrhli sme zriadenie fondu opráv a zavedenie
evidencie závad a uskutočnených opráv v obecných bytoch
- vypracovali sme návrh VZN „O úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na
podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa na
území obce Rudňany“ / schválené v OcZ
dňa16.10.2007/
- vypracovali sme VZN o prenajímaní bytov a hospodárení s nimi / schválené OcZ dňa 4.3.2008/
Komisia vedie a aktuálne dopĺňa evidenciu
žiadateľov o byty a zorganizovala nasledovné aktivity :
- asistovali sme pri odovzdávaní bytov nájomníkom v nových bytovkách na 5RPII, ako aj pri
zničení pôvodných obydlí v závalovom pásme v
časti obce Pätorácke / z ktorých boli mnohé neskôr opätovne protizákonne postavené/.
- iniciovali stretnutie s nájomníkmi týchto bytoviek v komunitnom centre, kde si dobrovoľne
zvolili správcov jednotlivých bytoviek. Títo potom spolupracovali s členmi komisie pri riešení
mnohých aktuálnych problémov
- zvolali sme dňa 7. 8. 2008 v spoločenskej sále
OcÚ stretnutie s nájomníkmi bytovky č. 75 za
účelom zistenia platnosti nájomných zmlúv
- vyberali sme nájomníkov do obecných bytov na
Bani Západ , zorganizovali sme stretnutie so
všetkými žiadateľmi o byty /26.11.2010/
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- monitorujeme aktuálny stav neplatičov za byty,
spolupracujeme s právnikom obce pri riešení
týchto problémov
Okrem týchto úloh členovia komisie pomáhali
na akciách usporiadaných obcou – napr. Avitur,
Šanca pre každého a aktívne spolupracovali pri
koncipovaní „ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudňany na roky 2010 -2015.
Niektoré z plánovaných úloh sa nám podarilo splniť, ale mnohé ešte čakajú na doriešenie.
Patrí sem rekonštrukcia Slobodárne č. 75, ktorú som už spomínala, prestavba Hatri na kolkáreň a dostavba bytov v spodnej časti Kolkárne ,
využitie druhej časti budovy MŠ , zriadenie MŠ v
časti obce Zabíjanec a v neposlednom rade je potrebné spracovať stratégiu komplexného riešenia
bytovej otázky Rómov v Rudňanoch. Doterajšie
čiastkové riešenia neboli práve najvhodnejšie, pretože nedošlo k vysťahovaniu rómskych občanov zo
závalového pásma a ani sa nezbúrali staré bytovky na Zabíjanci. To chápem ako negatívum, aj keď
sa nám podarilo v tomto volebnom období odovzdať 27 bytov na 5RPII , 29 bytov na Zabíjanci a
dúfame, že do konca roku 2010 sa podarí odovzdať
novým nájomníkom aj byty na Bani Západ, ktoré
čakajú už len na zavedenie elektrickej energie.
Naša obec disponuje toho času počtom 208 obecných bytov.
Na záver by som chcela poďakovať všetkým
občanom za dôveru, pevne verím že som ich aj s
ostatnými členmi komisie nesklamala. Často sme
museli robiť aj nepopulárne opatrenia, ale nikdy
sme sa nebránili akejkoľvek komunikácii s občanmi a vďaka tomu sme spoznali problémy, ktoré ich
trápia. Pravdou zostáva, že je ešte veľa vecí, ktoré
je potrebné riešiť a to nielen v sociálnej, zdravotnej, bytovej oblasti, ale aj v oblasti kultúry, ekonomiky a služieb, životného prostredia atď...
Ďakujem členom mojej komisie za aktívnu
účasť na zasadnutiach, za ich čas, ktorí venovali
tejto práci.
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Ing. Mária Malecová
predseda komisie

Vážení spoluobčania!
Keďže o pár mesiacov konči volebné obdobie
bol som oslovený redakciou obecného mesačníka
Horizont, aby som z môjho pohľadu zhodnotil činnosť kultúrnošportovej a školskej komisie vo volebnom období 2006- 2010, ktorej som predsedom.
Komisia pre kultúru,šport a školstvo pracovala v tomto zložení:
Predseda komisie – p. Vladimír Bodziony
Členovia: p. Mgr.Katarína Kandráčová
p. Cyril Meluš
p.Danuta Fischerová
p.Marián Gonda (po odsťahovaní do Spišskej
Novej Vsi nastúpil na jeho miesto p. Alexander
Andrássy)
Na zasadnutia komisie boli podľa potreby prizvaní aj riaditelia škôl ,kde je obec zriaďovateľom
týchto zariadení. ZŠ – Mgr.Anna Ogurčáková
MŠ- p.Zlatica Nováková
MŠ – p. Zdenka Schneiderová
Komisia si vypočula správu o stave jednotlivých škôl a školských zariadení a zaujala svoje stanovisko. Vždy sme požiadali o vzájomnú úzku spoluprácu.Celková činnosť komisie vychádzala z
vlastného plánu práce. Členovia komisie počas celého 4 ročného obdobia svoje aktivity zamerali na
tieto kult.športové a spoločenské podujatia:
V oblasti kultúry:
Deň učiteľov - Každý rok si pripomenieme tento sviatok,ktorý patrí predovšetkým pedag.pracovníkom, ako aj nepedag. pracovníkom
školstva. Pri tejto príležitosti boli navštívené školy,
škôlky. Osobne starostom obce a ďalšími predstaviteľmi obce odovzdané blahoželania a kvety.
MDŽ - I keď na tento sviatok si už len pamätáme z minulého obdobia, stale si chceme pripomenuť úlohu a postavenie ženy v spoločnosti a tak 8.
marec sme si pripomenuli hudobným pozdravom
v obecnom rozhlase.
Deň Matiek - Tento najkrajší sviatok pre naše
mamičky oslavujeme 2. nedeľu v mesiaci máj. Každej mamičke je doručený pozdrav k tomuto sviatku od starostu obce , poslancov OcZ ako aj členov
kult.komisie.V tento deň je vždy pripravená relácia v obecnom rozhlase venovaná matkám, .nechýba ani kytica hudobných pozdravov.
MDD - Sviatok naších detí.V spolupráci so

ZŠ,MŠ Zimné, MŠ 5RPII , ŠZŠ, kde si obyčajne
program na tento sviatok pripravujú deti. Obecné
zastupiteľstvo na návrh komisie odsúhlasilo na
túto akciu finančné prostriedky z rozpočtu obce.
Všetkým deťom bola zakúpená sladká pozornosť. Nechýbal ani spevák Tomáš Bezdeda.
AVITUR - Za agroturistikou a vidieckým turizmom. Podujatie , ktoré má už dobré meno nielen na Spiši sa uskutočnilo tentokrát v obci Jamník.Naša obec sa každoročne tohto podujatia
zúčastňuje a prezentuje výrobky našich spoluobčanov , ako sú: drevorezby, výšivkárstvo, maľovanie obrazov, háčkovanie, pletenie a samozrejme
nemôžu chýbať ani sladké zákusky a jedlá. V súťaži kresby – drevený kostol v Rudňanoch si 1.
miesto odniesla tohto roku žiačka 8. r. ZŠ Daniela
Vagášová.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým,ktorí
počas celých ročníkov podujatia prispievali svojími výrobkami do reprezentácie obce. Ďakujem
touto cestou členom Slovenského sväzu telesne
postihnutých,ktorí sú vždy nápomocní nielen v
tejto oblasti,ale čo sa týka aj skrášľovania obce. Za
úspešnú reprezentáciu patri poďakovanie detskému súboru zo ŠZŠ „Tri svety“ a súboru Rudnianka, ktorý nás reprezentoval na tohtoročnom podujatí.
Úcta k starším - Týmto spoločenským podujatím sme vyjadrovali úctu,lásku a obdiv staršim
občanom našej obce. Stretávali sme sa v spoločenskej sale OcÚ. Deti ZŠ,MŠ,ŠZŠ spolu s učiteľmi
pripravovali vždy krásny program pre našich pozvaných hostí. Nechýbalo pohostenie ani male
občerstvenie. Úctu našim občanom prišli vzdať aj
súbor Rudnianka a súbor z Markušoviec. Na našich starších občanov nezabudneme ani v tomto
roku v mesiaci október.
Mikuláš - Deň, na ktorý sa tešia predovšetkým
naše deti. Na túto spoločenskú akciu boli taktiež
vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu obce.
Každý rok zavítal Mikuláš do školských zariadení
a obdaril deti sladkosťami.Verím, že to bude aj
tohto roku.
Vianočné posedenie - Najkrajšie sviatky v roku,plné lásky, pohody a vzájomného porozumenia. Aj takýmto spoločenským podujatím sme
chceli urobiť radosť najmä tým, ktorí sa v tomto
období cítia byť osamelí. Aj v tomto prípade vyšli
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v ústrety deti jednotlivých škôl a pripravili
kult.program s vianočnou tematikou.Vždy pripravili pestrý vianočný program.
Nechýbalo vianočné pohostenie , súbor Rudnianka alebo súbor z Markušoviec.
Jubilanti - Kult.spoločenské podujatie,kde
sme pozývali všetkých jubilujúcich občanov našej obce,ktorí oslávili svoje životné jubileá
60,65,70,75,80,85,90 a vyššie.
Nemohli chýbať ani oslávenci zlatej a diamantovej svatby,ktorej sa dožili manželia Mihokoví.Vždy po slávnostnom príhovore starostu obce
sa oslávenci zapísali do pamätnej knihy obce a
obdržali spomienkové darčeky a kvety.Nechýbal
kult.program detí a súbor Rudnianka. V minulosti
sme pozývali aj spevácke súbory zo Spišskej Novej Vsi a Matejoviec. Nechýbalo menšie pohostenie a občerstvenie. Tohto roku sme pozvali jubilantov, ktorí sa dožili svojích jubileí v 1.štvrťroku.
Jubilantov z 2.3 a 4 štvrťroku pozveme v mesiaci
október na spoločné posedenie.
V športovej oblasti:
Šanca pre každého - Športová súťaž zameraná na 11 pokutové kopy.
V minulosti spojená s petrým kultúrnym
programom, slávnostným výkopom MISS Spiša,nechýbali mažoretky,odovzdávanie ceny obce,starostu obce atď. V posledných ročníkoch tejto súťaže je usporiadateľom Obecný športový
klub. V tomto roku nechýbal spevácky súbor z
Harichoviec Na návrh komisie boli obecným zastupiteľstvom na toto športové podujatie vyčlenené finančné prostriedky ,ktoré však zďaleka nepokryli náklady spojené s touto súťažou. Členovia
komisie boli vždy nápomocní v príprave tohto
podujatia.
Na návrh komisie boli vyčlenené z rozpočtu
obce finančné prostriedky pre športové aktivity
školy. - Lyžiarský výcvik v Poráčskej doline, plavecký výcvik v Spišskej Novej Vsi.
Zriadilo sa multifunkčné ihrisko pri ZŠ, ktoré využívajú športovci futbalových oddielov, deti
ZŠ v rámci telesnej výchovy,a ko aj ostatní spoluobčania.
Deťom bol poskytnutý autobus na návštevu
kult.spol.podujatí ( ZOO v Spišskej Novej Vsi,
návšteva Markušovského kaštieľa).
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V závere môjho príspevku chcem podotknuť,
že každá komisia má na svoje aktivity vyčlenené
finančné prostriedky odsúhlasené obecným zastupiteľstvom. Nevynímajúc ani našu komisiu, ktorá
by požadovala väčší obnos finančných prostriedkov na realizáciu ďalších kultúrnych,športových a
spoločenských podujatí.
Neviem, či bude priestor pre našú komisiu v
ďalších číslach časopisu Horizont, preto mi dovoľte aby som sa poďakoval členom komisie za prácu,
ktorú odviedli počas štyroch rokov. Ďakujem za
ústretovosť, pochopenie a spoluprácu všetkým ,
ktorí spolupracovali s komisiou na príprave
všetkých podujatí.
Vladimír Bodziony
predseda kult.šport.a školskej komisie

Zo športu
FUTBAL
MUŽI
1.8.2010 – Veľký Folkmar – Rudňany
/góly: Sabol 2, Boroš 2/
4.8.2010 – Rudňany – Veľké Revištia
/ Boroš/
7.8.2010– Hrabušice – Rudňany
/kont./
14.8.2010 – Rudňany – Medzev
/ Sabol, Mikuš, Čuj/
22.8.2010– Turňa – Rudňany
28.8.2010 – Rudňany – Haniska
/ Sabol/
DORAST
21.8.2010 – Rudňany – Jasov
/gól: Sabol/
28.8.2010 – Medzev – Rudňany
/Pižem/
ŽIACI
7.8.2010
14.8.2010
21.8.2010
28.8.2010
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3:4
1:2
3:0
3:1
4:0
1:4

1:3
2:1

Domaňovce – Rudňany0:12
Rudňany – Harichovce 1:3
Hrabušice – Rudňany 0:1
Rudňany – Teplička
4:0
R. Nneuvirth

Informátor OcÚ
Uznesenia
z 30. zasadnutia OcZ, konaného dňa 26. augusta 2010
Uznesenie č.418
Schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva

Uznesenie č.419
Berie na vedomie „Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly č. 3/2010 vykonanej v čase od
16.06 2010 do 14.07.2010“ – kontrola hospodárneho využívania motorových vozidiel za rok 2009

Uznesenie č.420
Berie na vedomie „Informáciu o výberovom konaní náčelníka a 2 príslušníkov Obecnej polície v Rudňanoch.“

Uznesenie č.421
Menuje do funkcie Náčelníčky obecnej polície Rudňany Ing. Denisu Milaniakovú.

Uznesenie č.422
Berie na vedomie „Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce Rudňany k 30.06.2010.“

Uznesenie č.423
Berie na vedomie „Informáciu o vývoji výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre obec Rudňany v r.2010.“

Uznesenie č.424
Berie na vedomie „Zmenu organizačnej štruktúry pracovníkov OcÚ.“

Uznesenie č.425
Schvaľuje „VZN č.25/2010 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Rudňany.“

Uznesenie č.426
Ukladá pripraviť materiál na riešenie havarijného stavu 5.b.j. v rómskej osade 5RPII v Rudňanoch.
Termín: september 2010
Zodpovedná: vedúca úradu

Uznesenie č.427
Ukladá vzhľadom na narastajúce finančné pohľadávky zo strany právnických aj fyzických osôb pripraviť vlastné opatrenia na zníženie vymožiteľných pohľadávok.
Termín: september 2010
Zodpovedná: vedúca úradu

Uznesenie č.428
Ukladá zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva Rudňany na ktoré predložiť vlastné opatrenia k vydanému rozhodnutiu MF SR číslo 029448/2009 zo dňa 11.12.2009.
Termín: september 2010
Zodpovedná: vedúca úradu

Uznesenie č.429
Ukladá na základe zistených nedostatkov vyplývajúcich zo správy hlavného kontrolóra č.3/2010 prijať
vlastné opatrenia na odstránenie uvedených nedostatkov.

Uznesenie č.430
Schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie, spracovanie
geometrického zamerania na úpravu vodného toku, úpravu priepustu a opravu prístupovej cesty v časti
obce FURMANEC.
Horizont 7 / 2010
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Uznesenie č.431
Schvaľuje „Dodatok k Zmluve“ o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie /malo odber/ zo dňa 1.7.2009 uzavretý medzi Slovenským plynárenským priemyslom a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava a obcou Rudňany s účinnosťou od 1.9.2010.

Uznesenie č.432
Neschvaľuje „Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rudňanoch.“

Uznesenie č.433
Neschvaľuje žiadosť p. Matúša Pechu, Rudňany 510 o stavebné úpravy v bytovke.

Uznesenie č.434
Neschvaľuje žiadosť p. Viktora Dunku, Rudňany 513 o odkúpenie pozemku o výmere 4m x 4m a žiadosť
o vonkajšie zateplenie bytovky na vlastné náklady.

Uznesenie č.435
Neschvaľuje žiadosť p. Ladislava Dunku, Rudňany 513 o odkúpenie pozemku o výmere 4m x 4m a žiadosť o vonkajšie zateplenie bytovky na vlastné náklady.
Návrhová komisia:
Vladimír Bodziony
JUDr. Vladislav Chroust

Referendum
Dňa 18. septembra 2010 sa bude konať v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. referendum.
V obci sa referendum vykoná v dvoch okrskoch.
Okrsok č. 1 – Základná škola
Okrsok č. 2 – Obecný úrad Rudňany – stará časť – z dvora od potravín Paciga
Občania sa majú možnosť vyjadriť k nasledujúcim otázkam:
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a
právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským
rozhlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o
priestupkoch?
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci
môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom
verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“.
Poučenie:
Oprávnený občan hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné. Oprávnený občan v príslušnom rámčeku
značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „ÁNO“ alebo že na otázku odpovedá „NIE“.
Hlasovací lístok bude platný ak občan odpovie aspoň na jednu otázku.
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Z redakčnej pošty
AVITUR 2010
V Jamníku sa 28.8.2010 uskutočnil v poradí už 8. ročník podujatia deviatich obcí mikroregiónu Miloj Spiš pod názvom Avitur 2010
v areáli Základnej školy. Odštartoval krátko po
13.hodine.Nechýbali na ňom ani zástupcovia
jednotlivých obcí Poráč, Markušovce, Odorín,
Matejovce nad Hornádom, Teplička nad Hornádom, Danišovce, Harichovce, Rudňany i domáceho Jamníka. Tí so sebou priniesli aj remesel-

níkov, či folkloristov, nechýbali ani výstavky tradícií jednotlivých obcí. Rudňany sa predstavili
krásnymi výrobkami z dreva, výšivkami, obrazmi,
ručnými prácami, ale aj medovinou a výbornými

koláčmi. Našu obec reprezentovala aj ženská spevácka skupina Rudnianka. V areáli Základnej
školy sa uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom

Dominanty našej obce. Medzi ocenenými bola i
MŠ 5RP
II na výlete
v ZOO
žiačka našej školy Daniela
Vagášová,
ktorá
vo svojej kategórii získala 1.miesto.Organizátori pripravili bohatý program s netradičnými súťažami ako
napr. tlak na lavičke, zatĺkanie klincov jednou rukou, hod vajíčkom a preťahovanie lanom. Vo večerných hodinách sa predstavila so svojim koncertom skupina Smola a Hrušky, ktorá ukončila toto
pekné podujatie. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí
akokoľvek pomohli pri prezentácii našej obce a už
teraz sa tešíme na budúci ročník.
K. K.

Školský rok 2010/2011 v školách našej
obce
MŠ Rudňany 89
Prevádzku započala 2.9.2010. V školskom
roku 2010/2011 sme zaradili 46 detí v dvoch vekových skupinách z toho 3 deti s odloženou školskou dochádzkou a 19 detí na predprimárne vzdelávanie rok pred vstupom do ZŠ. V dvoch triedach
pracujú striedavo 4 pedagogické pracovníčky vrátane riaditeľky školy. Prevádzku ďalej zabezpečujú školníčka, pracovníčka vo výdajni stravy a kurič / vo vykurovacom období.
Materská škola poskytuje celodennú prevádzku v čase od: 7,00 - 16,00 hod.
Zlatica Nováková- riaditeľka MŠ
Materská škola 5RPII začala vyučovanie
2.septembra 2010 a prijala 51 detí. Z týchto detí
je 30 predškolákov, deti 5 ročné a 21 detí vo veku
3 - 4 rokov. Deti sú rozdelené do 3 tried, ktoré majú
svoje označenie. Jedna trieda Usilovné včielky pod
vedením riaditeľky Schneiderovej Zdenky. Druhá
trieda Ovocníčkovia pod vedením učiteľky Kačírovej Márií a tretia trieda Zvieratkovo pod vedením učiteľky Maľakovej Andrei.V triedach vypomáhajú rómske asistentky, v každej triede sú dve,
ktoré sa po týždni striedajú. O stavu sa stará p. Ilkovičová Zdenka, ktorá vydáva dovezenú stravu a
desiatu pripravuje v MŠ. O poriadok a hygienu sa
stará p. Kandráčová Iveta, kurič p. Pecha Róbert
sa stará o teplo v našej škôlke.
Naša MŠ pracuje podľa školského programu
ISCET 0 t.j. predprimárne vzdelávanie, kde deti
nadobúdajú nové poznatky na primeranej úrovni
podľa vekových skupín. Program je delený na 4
oblasti - Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra.
Naše deti chodia radi do škôlky, kde ich láka-
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jú hračky. Radi kreslia, spievajú , tancujú, a pritom si rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku a zároveň aj rozumové a jazykové schopnosti.
Schneiderová - riaditeľka MŠ 5 RP II
Základná škola Rudňany
V tomto školskom roku je v ZŠ v Rudňanoch
471 žiakov (253 dievčat a 218 chlapcov). Ročníky
1-4 navštevuje 287 žiakov, ktorí sa učia v 17 triedach a ročníky 5-9 navštevuje 184 žiakov v 9 triedach. Vyučovací a výchovný proces zabezpečuje
36 pedagogických pracovníkov a 10 nepedagogických pracovníkov.
Mgr. Peter Fischer, zástupca riad.
V Spojenej škole sa začal nový školský rok
2010/2011
Skončili sa letné prázdniny a všetky školou povinné deti z obce Rudňany opäť zasadli do školských
lavíc – začal sa nový školský rok 2010/2011. Niektoré deti išli do školy po prvý krát a stali sa tak z nich
žiaci Spojenej školy v Rudňanoch. Niektorí žiaci k
nám prišli po preradení zo Základnej školy v Rudňanoch a tiež sa stali našimi novými žiakmi. Zo ZŠ
Rudňany sme prijali do našej ŠZŠ 25 žiakov.
Touto cestou Vás milí obyvatelia obce Rudňany chcem oboznámiť so štatistickými údajmi o
počte žiakov na začiatku šk. roka 2010/2011.
Spojená škola má dve organizačné zložky:
1. Špeciálu základnú školu
2. Odborné učilište.
V organizačnej zložke Špeciálna základná
škola sa vzdeláva spolu 217 žiakov. Žiaci sa vzdelávajú v dvoch budovách. Počet tried na prvom
stupni (ročníky 1. – 4.) je 14. Počet tried na druhom stupni (ročníky 5.-9.) je 10. Spolu sa teda
vyučuje v 24 triedach.
Tab. č.1: Stav žiakov v ŠZŠ podľa jednotlivých ročníkov.
Roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

p. ž.
12
24
47
33
8
23
20
29
19

spolu
117
216
99

Vyučovací proces v jednotlivých triedach ŠZŠ
zabezpečuje riaditeľ školy, 1 zástupca riaditeľa
školy, 29 učiteľov a 2 asistenti učiteľa.
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Po ukončení 9. ročníka ŠZŠ sa žiak môže prihlásiť na štúdium na Odbornom učilišti.
Organizačná zložka Odborné učilište pozostáva z dvoch odborov:
1. Výroba konfekcie – šitie bielizne
2. Spracúvanie dreva – stolárska výroba
Tento šk. rok 2010/2011 sme do OU prijali spolu 20 žiakov. Výučba v odbore výroba konfekcie –
šitie bielizne trvá 2 roky. Žiak po úspešnom ukončení štúdia získa osvedčenie o zaučení alebo zaškolení v odbore. Na krajčírsky odbor sme prijali 8 žiakov. Výučba v odbore spravovanie dreva – stolárska
výroba trvá 3 roky. Žiak po úspešnom ukončení štúdia môže podľa výsledkov záverečnej skúšky získať
výučný list, osvedčenie o zaškolení alebo zaučení v
odbor. Na výučbu stolárstva sme toho šk. roku prijali taktiež 9 žiakov. Odborné učilište tento šk. rok
2010/2011 navštevuje spolu 37 žiakov.
Tab. č. 2: stav žiakov na OU
Ročník
1
2.
3.

Chlapci
12
11
1

Dievčatá
8
5

spolu
37

Vyučovací proces na OU zabezpečujú 2 učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov a 5 majstrov odborného výcviku. (2 majsterky krajčírky,
3 majstri stolári).
Žiaci sa vyučujú v 3 triedach, jedna pre dievčatá a dve pre chlapcov. Učebný odbor výroba konfekcie – šitie bielizne navštevuje 14 žiakov. Na vyučovaní odborného výcviku sú rozdelení na 2 skupiny.
Každá skupina na praxi má svoju krajčírsku dielňu.
Učebný odbor spracovanie dreva – stolárska výroba navštevuje 22 chlapcov. Na vyučovaní odborného výcviku - praxe sú rozdelení na 3 skupiny v týchto dielňach – 2 dielne ručného opracovamia dreva,
1 dielňa strojného opracovania dreva.
K pracovníkom školy sa počítajú aj nepedagogickí pracovníci, bez ktorých by chod školy nemohol dobre fungovať. Jedná sa o 2 školníkov, 3 pani
upratovačky, školskú psychologičku, ekonómku a
pracovníčku mzdovej a personálnej agendy.
Verím, že ste prostredníctvom tohto príspevku získali dostatočný obraz o stave a počte žiakov
Spojenej školy v Rudňanoch. Ak Vás ešte niečo
zaujíma, príďte a ochotne Vám na Vaše otázky odpovieme.
Mgr. Jana Feciková, riaditeľka SŠ
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Okresné športové hry
zdravotne postihnutých
Dňa 14. augusta 2010 sa na štadióne OŠK
v Rudňanoch konali Okresné športové hry
zdravotne postihnutých občanov. Na tejto akcii bolo 137 účastníkov. Súťažilo sa v rôznych
disciplínach. Najväčšiu radosť zo súťaží mali
tí najmenší, ktorí sa na toto podujatie najviac
tešili.
Slávnostného otvorenia hier sa zúčastnil
okrem iných aj primátor mesta Spišská Nová Ves
Ján Volný a riaditeľ Úradu práce sociálnych vecí a
rodiny Michal Komara.
Po veľkých výkonoch sa súťažiaci aj tí, ktorí ich
povzbudzovali mohli posilniť výborným gulášom.
Túto športovú atmosféru spestrilo aj posedenie pri
harmonike.
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh týchto športových hier a
obecnému úradu za poskytnutie športového areálu.
Tešíme sa na ďalší ročník.
M. Liptáková

A ešte niečo o jedenástkach…
Šanca pre každého 24.7.2010
Víťazi súťaže
Kategória Ženy
počet štartujúcich 21
1. Katarína Petná
2. Janka Pulitová
3. Janka Bednárová
4. Michaela Petrušková
5. Marcela Gubašová

Kategória MUŽI
počet štartujúcich 197
1. Igor Dunka
2. Erik Stanislav
3. Richard Boroš
4. Stanislav Červeňák
5. František Kandráč
6. Emil Dunka
7. Peter Horváth
8. Ľudovít Dunka
9. Peter Šlosarik
10. Vladislav Bajús

Kategória DETI
Počet štartujúcich 92
1. Rastislav Gibala
2. Urban Dunka
3. František Jarabek
4. Marek Pacanovský
5. Damián Janoš
6. Michal Antal
7. Jozef Dunka
8. Peter Tulej
9. Viktor Dunka
10. Roman Pižem
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Obyvateľstvo obce
k 10. 9. 2010

Spoločenská rubrika
Stav podľa vekových kategórií

Narodenie

Prisťahovanie

jún - august
Natália Kandráčová
Vanesa Horváthová
Stanislav Horváth
Anna Horváthová
Sebastián Kandráč
Sára Horváthová
Katarína Horváthová
Jaroslava Horváthová
Svätopluk Pecha
Viera Horváthová
Lesia Krempaská
Samuel Kandráč
Patrik Kroščen
Patrícia Tulejová
Vanesa Novotná
Jana Horváthová
Valentína Horváthová
Lukáš Horváth
Alexandra Horváthová
Andrea Horváthová
Bohuš Tulej
Dezider Horváth
Liliana Ďorďová
Kristína Šilonová
Peter Horváth
Alexandra Horváthová
Marek Horváth
Martin Marián Sivačko
Simona Horváthová
Šimon Pecha

Anna Kalafutová
Štefánia Rusnáková
Ivan Horváth
Anton Kačur
Zuzana Polláková
Elina Kačurová
Antónia Kačurová
Ľubomír Majkrák
Ivan Bujňak

Úmrtie
jún
Terézia Stredňáková *1938
júl
Dušan Novák *1946
Jozef Vádel *1929
Štefan Horváth *1952
Marta Bugyiová *1963
Ľudmila Sýkorová *1949
august
Andrea Horváthová *2010

Odsťahovanie
Tomáš Antal
Jaroslav Offeritza
Gabriela Offeritzová
Jaroslav Offeritza
Lukáš Offeritza
Margita Rabinská

Uzavretie sobáša
júl
Štefánia Antalová a František Mikuš
Monika Vytykáčová a Ing.
Martin Krempaský, PhD.
august
Bc. Lenka Pechová a Bc.
Peter Čopjan

Významné životné
jubileá v mesiaci
september
75 rokov
Michal Kalafut
60 rokov
Matej Krempaský
Štefan Kalafut

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

3816/1829 1884/884 1932/945

Deti do 18 rokov

1486/1098

731/528

755/570

– z toho do 15 rokov

1281/ 974

619/459

662/515

Ostatní obyvatelia

2330/ 731 1153/356 1177/375

SPOMIENKY
Hviezdy prestali Ti svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale mal
rád život, mal rád smiech, veril
v dobro a miloval svet.
Dňa 1. 8. 2010 sme si pripomenuli 2. výročie, čo nás náhle a nečakane navždy opustil náš milovaný manžel, otec, syn a brat Ing. Ladislav
Krajňák. Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí ste ho poznali a nezabudli.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

✢✢✢
Dňa 2 .9. 2009 uplynulo 6 rokov, keď nás navždy
opustila naša mama Katarína Čekeľová.
Aj keď odišla, žije v nás, v našich srdciach, v stálych
spomienkach.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.

✢✢✢
Dotĺklo Tvoje srdce, stíchol Tvoj hlas, ale spomienky
na Teba ostanú navždy v nás.
Dňa 30.7.2010 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy
opustil môj manžel a otec Marián Tešík.
S láskou spomínajú manželka Marta, dcéra Tatiana s rodinou a syn Marián s rodinou.

POĎAKOVANIE
Dňa 7. 7. 2010 sme sa navždy rozlúčili s našim drahým zosnulým Dušanom Novákom, ktorý nás
opustil vo veku 64 rokov. Touto cestou chceme
úprimne poďakovať všetkým, ktorí ho prišli s nami
odprevadiť na jeho poslednej ceste. Zvlášť ďakujeme vdp. M. Perignáthovi a starostovi obce p.
M. Blišťanovi za ich dôstojné prejavy rozlúčky, ako
i všetkým za kvetinové dary a slová útechy.
Manželka Zdena, syn Vlastimil,
syn Dušan a dcéra Zdena s rodinami
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