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Zvyky, tradície, povery
Ukončili sme rok 2016. Zvykom je priať si
vinše a pozitívne veci. Dávať si predsavzatia (ktoré
sme už možno stihli porušiť) a zamýšľať sa nad tým
aký bude nasledujúci rok. Prvé číslo Horizontu
začnem trochu netradične. Krátkou úvahou nad
našimi zvykmi a tradíciami.
Iste mi dáte za pravdu, že naše kultúrne dedičstvo je perlou. Ozdobou, ktorú nám rok prináša.
Aj teraz prežívame čas fašiangov. Čas hodovania,
veselíc, obdobie, kedy má človek oddýchnuť a nabrať „síl“ pred časom pôstu,
ktorý začne 1. marca. Teda
obdobie od Troch kráľov až po
škaredú – Popolcovú stredu.
Koniec Fašiangov je spojený
s pochovávaním basy – nástroja, ktorý bol súčasťou
týchto radovánok. Takto sa
mohol začať pôst. Možno
mnohí z vás budú pri čítaní
tohto článku so mnou nesúhlasiť. Áno, zvyky a tradície
boli často úzko späté s vierou
v Boha – najmä na dedinách. Ale skúsme sa spýtať
sami seba: bolo to na škodu? Aj kniha Kazateľ
nám ukazuje na to, že: „Všetko má svoj čas. Svoj
čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má
zarmucovať sa, svoj čas má tancovať. (Kaz 3,1a.4)
Všetko má svoj čas a význam. Je potrebné
oddeliť čas zábavy a čas zahĺbenia sa do seba.
Aj potreba ticha by sa mala stať našou tradíciou.
Dnes sme až priveľmi závislí na hluku. Od slúchadiel v ušiach, cez hudbu v aute až po diskotékové
decibely. Ak by sme zachovali tradíciu, vedeli by
sme rozlíšiť, že čas zábavy je časom zábavy. Čas
uzobrania sa je časom pokoja. Dnes je to jedno.

Mládež na diskotéke v advente či pôste, nie je
nič výnimočné. Rovnako ako ponosy, aká je tá
mládež… Ale zamysleli sme sa niekedy nad tým,
že ona je výsledkom nás samých? Odovzdali sme
jej primerane zvyky a tradície predkov? Začal som
fašiangami. Vedia o nich niečo? Vedia o tradíciách
počas Veľkonočných sviatkov, Vianoc, sviatku
Všetkých Svätých… Ak by o tom poslednom vedeli,
nevznikol by taký blud, akým je Halloween – tradícia keltská a staropohanská oslavujúca démonov
a diabla… A nepresvedčí
ma žiaden etnológ, že tieto
veci sú nám blízke. Oproti
tomu je nám oveľa bližšia
rôznorodosť povier. Pľutie na
cestu, keď prechádza čierna
mačka, klopanie po dreve,
aby sa „nezakríklo“, čítanie horoskopov a riadenie
sa nimi. Úprimne, poznám
niekoľko ľudí, ktorí sú na
horoskope tak závislí, že
stratili súdnosť. Nič neurobia
bez toho, aby im to nepovedal horoskop, tarot,
hviezdy… A takto by som mohol vymenovať ešte
veľmi veľa príkladov.
Uvedomme si však, že nie nejaké povery, ale
to čo nám zanechali naši predkovia – to má cenu.
Učme aj našu mládež, deti, aby sa tomu viacej
venovali. Máme na to celý rok. Preto skúsme si
dať o to jedno predsavzatie navyše a neporušme
ho – vštepme mladej generácii úctu k hodnotám
a tradíciám. Ľudovým, náboženským, baníckym.
To je úloha každého z nás, aby bolo zachované
dedičstvo našich otcov.
Mgr. Ján Szentkereszty

■■ Vrelá vďaka, Miluška!

Od jesene roku 1999 nás s úsmevom vítala vo svojej kancelárii na obecnom úrade pri každom
stretnutí redakčnej rady. Vždy profesionálne a zároveň priateľsky a ľudsky pristupovala k tejto práci,
keď poväčšine sedela za počítačom a spracovávala údaje spoločenskej rubriky a prepisovala články písané prispievateľmi. A hoci
pod máloktorým bola podpísaná, jej rukopis, snaha a práca bola
zaznamenaná v každom čísle Horizontu. Miloslava Kalafutová si
od 1. januára 2017 užíva zaslúžený dôchodok a my sa jej touto
cestou chceme za všetky tie roky úsilia, namáhavej práce, ale
i príjemných chvíľ naplnených smiechom a veselou náladou
úprimne poďakovať. Tešíme sa, že Horizontu zostáva naďalej
verná a spolu s nami bude pripravovať ďalšie čísla mesačníka už
ako riadna členka redakčnej rady. „Miluška, prajeme Ti hlavne
veľa zdravia a elánu pri napĺňaní plánov a zážitkov, ktoré si nám
s takým nasadením a energiou Tebe vlastnou, predstavovala a na ktoré si sa tak veľmi tešila. Užívaj
všetky dni svojej dôchodcovskej dovolenky a zostávaj taká, aká si. Ďakujeme!“
Redakčná rada Horizontu

■■ Bilancovanie a pohľad
do budúcnosti

Január je mesiacom bilancovania, hodnotenia
a obzretia sa späť, čo sme uplynulý rok zažili,
vykonali i nestihli urobiť. No zároveň je i mesiacom nových plánov do budúcnosti. Aj naša obec
počas minulého roka prekonávala prekážky, ale
tešila sa aj z dokončených diel a úspechov. V roku
2016 sa uskutočnilo niekoľko investičných akcií,
kultúrno- spoločenských ako aj športových podujatí. Tie investičné sa robili najmä na zveľadenie
obce, jej majetku, ako aj pre skvalitnenie života
občanov v nej. Z tých najväčších mám namyslirekonštrukcia ciest v časti Zapálenica v celkovej
výške 123 054 €, ako aj nákup nakladača Hidromek vo výške 80 745 €. Touto investíciou sme
urobili ďalší krok ku sebestačnosti vo vykonávaní
potrebných prác a zveľaďovaniu našej obce. Je to
zároveň ďalšia možnosť poskytovania služieb našim občanom. Ďalšími investíciami kapitálových
výdavkov sa zrekonštruovala požiarna zbrojnica
vo výške 5969 €, ako aj z časti bytová jednotka pri
bani Západ za 18 572 €, kde ďalšie práce budú
pokračovať i v roku 2017. Investície menšieho
charakteru sa uskutočnili na MŠ 89- opravou
zadnej časti budovy, ako aj nákupom vežovej
zostavy so šmýkačkou v celkovej výške 6500 € a
nákupom pozemku vo výške 2630 €, ktorý bude
v budúcnosti slúžiť našim občanom. V druhej
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polovici roka 2016 sa za podpory starostu obce
ako aj poslancov OcZ poskytla dotácia pre našu
farnosť na opravu a výmenu strechy nášho kostola
vo výške 14 000 €. Týmto kladným stanoviskom sa
určite podarilo zabrániť väčším škodám a ochrániť
majetok obce. Čo sa týka kultúrno- spoločenských
ako aj športových podujatí, tak obec s podporou
starostu obce, poslancov OcZ a v spolupráci
z Komisiou pre kultúru, šport a školstvo dokázala
zorganizovať rekordný počet akcií. Samozrejme
prispelo k tomu vybudovanie nového multiihriska
v roku 2015 v areáli štadióna OŠK, kde sa väčšina
týchto podujatí konala.
Medzi hlavné priority schváleného rozpočtu
na rok 2017 bude určite riešenie vstupu do našej
obce v časti Zabíjanec, kde sa počíta so spolufinancovaním výstavby štyroch bytových jednotiek
nižšieho štandardu vo výške 70 000 € a najväčšou
investíciou by mala byť výmena verejného osvetlenia na LED technológiu v celkovej výške 120 000
€. Týmto krokom sa dosiahne jednak skvalitnenie
života občanov , ako aj nemalá úspora výdavkov
vynaložených na celoročnú prevádzku verejného
osvetlenia. Medzi ďalšie kapitálové výdavky na rok
2017 patrí výmena oplotenia ZŠ vo výške 30 000
€, rekonštrukcie ciest, parkovísk a mostíkov
v celkovej výške 35 000 €, nákup pozemkovciest v časti Zapálenica vo výške 10 000 €, ako
aj zmodernizovanie vývarovne(umývačka riadu,
odsávanie, klimatizácia) vo výške 15 000 € a ná-
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kup kuchynského robota pre školskú jedáleň za 5
000 €. V roku 2017 sa počíta s nákupom nového
motorového vozidla pre Obecnú políciu vo výške
15 000 €, dokončenie spomínanej rekonštrukcie
bytového domu pri bani Západ vo výške 7 500
€ ako aj s prípravou projektovej dokumentácie
vo výške 25 000 €. Spolufinancovaním sa obec
bude podieľať pri zatepľovaní bytového domu č.
80 pri zdravotnom stredisku a rekonštrukcii MŠ
Rochus. Tieto investície sa zapracovali na návrh
starostu obce, poslancov OcZ ako aj jednotlivých
komisií pri obecnom zastupiteľstve. Do akej mieri
sa nám podarí zrealizovať jednotlivé akcie ukáže
čas, no verím, že sa podarí urobiť maximum pre

spokojnosť našich občanov. Touto cestou by som
chcel poďakovať starostovi obce p. Miroslavovi
Blišťanovi, poslancom OcZ, pracovníkom OcÚ
a všetkým , ktorí sa podieľali na zveľaďovaní našej
obce a pri príprave rozpočtu na rok 2017.
Pred nami je rok nový- rok 2017.Prajem Vám
všetkým, aby ste ho prežili v zdraví a v pohode. Aby
Vám vyšli všetky plány ,aké ste si predsavzali a spoločne sme robili rozhodnutia v prospech všetkých.
Aby chorým sa zlepšil ich zdravotný stav a zdraví
boli spokojní so všetkým, čo dosiahnu, aby dôchodcom robili radosť ich vnúčatá a rodičom ich
deti. Prajem Vám všetkým do nového roka 2017
hlavne zdravie, šťastie, lásku a rodinnú pohodu.
Rastislav Neuwirth, zástupca starostu

Informátor OcÚ
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12. 12. 2016
OcZ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rudňany Uznesenie OcZ
č. 151/27/2016
OcZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obce Rudňany Uznesenie OcZ
č. 152/27/2016
OcZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Rudňany na roky
2017-2019
Uznesenie OcZ č. 154/27/2016
OcZ schvaľuje Rozpočet obce Rudňany na roky 2017-2019 s tým, že príjmy a výdavky rozpočtov na
roky 2018-2019 nie sú záväzné
Uznesenie OcZ č. 155/27/2016
OcZ schvaľuje dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre subjekty Obecný športový klub Rudňany v sume
38 000 €, Banícky cech Rudňany 2 700 €, Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO č. 6 Rudňany
1 200 €
Uznesenie OcZ č. 156/27/2016
OcZ schvaľuje Sadzobník cien platný pre obec Rudňany Uznesenie OcZ č. 157/27/2016
OcZ schvaľuje Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany na rok 2017
Uznesenie OcZ č. 158/27/2016
OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 1. polroku 2017 a poveruje
hlavného kontrolóra obce na vykonanie schválených kontrol
Uznesenie OcZ č. 159/27/2016
OcZ schvaľuje Zmluvu o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí Uznesenie OcZ
č. 160/27/2016
OcZ schvaľuje Harmonogram zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017
Uznesenie OcZ č. 161/27/2016
Horizont 1 / 2017
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OcZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Rudňany na roky 2017 - 2021 Uznesenie OcZ
č. 162/27/2016
OcZ schvaľuje Zmluvu, ktorej predmetom je poskytovanie služby revízie prevádzkových tlakových
nádob, tesnostné skúšky, tlakové skúšky, opravy, montáž a úprava plynových zariadení uzatvorenú
medzi obcou Rudňany a firmou Jozef Džubák Tip‑Top, Podunajská 7, Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 163/27/2016
OcZ schvaľuje Zmluvu o poskytnutí služby, ktorej predmetom sú opravy a montáž NTL plynových
spotrebičov do 50 kW uzatvorenú medzi obcou Rudňany a Jozefom Tarajčákom, V. Greschika 6, Levoča
Uznesenie OcZ č. 164/27/2016
OcZ schvaľuje Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní sociálnej služby zo dňa
01. 05. 2011 uzatvorený medzi obcou Rudňany a Spišskou katolíckou charitou, Jesenského 5, Spišská
Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 165/27/2016
OcZ berie na vedomie Zápis z otvárania obálok z verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku KN‑C
parcela č. 390/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2
Uznesenie OcZ č. 166/27/2016
OcZ schvaľuje predaj pozemku KN‑C parcela č. 390/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m
v cene 3 €/l m, t. j. spolu 69 € p. Slavomírovi Krausovi, Rudňany 199
Uznesenie OcZ č. 167/27/2016
OcZ schvaľuje odpísanie pohľadávok z účtu 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obci vo výške
7 148,85 €
Predložený návrh uznesenia nebol schválený
Uznesenie OcZ č. 168/27/2016
OcZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní výkonov a prác uzatvorený medzi obcou
Rudňany a SABAR, s. r. o., Markušovce
Uznesenie OcZ č. 169/27/2016
OcZ uvoľňuje z funkcie člena Komisie pre verejný poriadok p. Miloslavu Kalafutovú k 31. 12. 2016
a zároveň menuje sl. Evu Krestianovú za člena Komisie pre verejný poriadok od 01. 01. 2017

SADZOBNÍK CIEN

(návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
platných predpisov) platný pre obec R U D Ň A N Y
1) Úsek vodného hospodárstva
vodné a stočné -obecné byty -zálohové platby
24 b.j., 17 b.j.BZ 29 bj.		
3,65 € /na osobu/mesiac
ZS, 2x10 b.j., MŠ č. 89-4 bj.		
3,31 € /na osobu/mesiac
29 b.j.Rochus
2) Úsek bytového hospodárstva		
2,65 € /na osobu/mesiac
elektrická energia obecné byty (spoloč.priestory - obec.elektromer)
obecné byty 5 RP II		
0,33 € /mes./domácnosť
ostatné byty		
1,33 € /mes./domácnosť
3) Úsek stravovania‑prenájom miestnosti
a) stravné lístky
dôchodcovia
1,80 €
		
zamestnanci
0,83 €
		
ostatní
3,00 €
poplatok za rozvoz obedov		
0,50 € za 1 obed
b) schôdzková činnosť a propagácia výrobkov schôdzková činnosť pre organizácie a spoločenstvá
za každú začatú hodinu		
2,00 €
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pre propagáciu výrobkov (najviac do 4 hod.)		
20,00 €
c) spoločenské podujatia s možnosťou podávania stravy
prenájom spoločenskej miestnosti:
svadba
60,00 € občania obce 110,00 € cudzí
		
jubileá do 5 hodín
25,00 €
		
za každú ďalšiu hodinu
5,00 €
		
zábavy, plesy
50,00 €
		
kar, krstiny do 3 hodín 10,00 € za každú ďalšiu hodinu 5,00 €
d) režijné náklady pri akciách v spoločenskej sále
svadobné hostiny
domáci
6,50 € /na osobu
		
cudzí
8,50 € /na osobu
		
jubileá
4,00 € /na osobu
		
kar
2,00 € /na osobu
		
krstiny s podaním 1 chodu jedla
2,00 € /na osobu
		
krstiny s podaním 2 chodov jedál
4,00 € /na osobu
		
zábavy, plesy
6,50 € /na osobu
4) Komunálny odpad
a) uloženie a odvoz odpadov
		
na jednu osobu 10,00 € /ročne
0,83 € /mes.
		
na jednu osobu -časť Zabijanec 2,28 € /ročne 0,19 € /mes.
		
za chalupu		
16,42 € /ročne
		
1 kuka nádoba/1 odvoz
3,50 €
		
1 Avia Wok / 1 odvoz
122,50 €
		
1 Avia Wok / prenájom
169,80 € /ročne
b) osoba, ktorá je na prechodnom pobyte, študuje, pracuje v zahraničí a predloží o tom úradný doklad má zníženu
sadzbu poplatku na 50%
c) oslobodenie od poplatku v zimnom období pre časti obce:
Zimné od súp.č. 176 po súp.č. 186 vrátane
Závistlivec od súp.č. 340 po súp.č. 356 vrátane a súp.č. 378 a 387
Stupy od súp.č. 258 po súp.č. 280 vrátane
Ždiarik od súp.č. 363 po súp.č. 367 vrátane, bez poplatku
Stupy súp.č. 281 bez poplatku
d)predajná cena za 1 kuka nádobu 110 l
25,32 €
5) Obecná knižnica
a) zápisné na kalendárny rok
		
deti
0,33 €
		
dospelí
0,49 €
b)zapožičanie knihy alebo časopisu v hodnote pod 1,65 €
0,09 €
c)zapožičanie knihy alebo časopisov v hodnote nad 1,65 €
0,16 €
d) poplatok za náučnú literatúru		
0,09 €
a za každý nasledujúci i začatý mesiac
e) poplatok za oneskorené vrátenie knihy (časopisu) je:
0,16 €
		
I. upomienka
0,33 € a poštovné
		
II. upomienka 0,66 € a poštovné
		
III. upomienka 0,99 € a poštovné
		
IV. upomienka 1,32 € a poštovné
f) poplatok za stratu knihy- dvojnásobok kúpnej ceny knihy, časopisu
g) poplatok za poškodenie knihy, časopisu -podľa rozsahu poškodenia v rozpätí 30-100 % kúpnej ceny knihy,
časopisu
6) Činnosť v kultúre
a) vysielanie v miestnom rozhlase :
		
fyzické osoby
1,65 €
		
právnické osoby 3,31 €
		
b) pohľadnice
0,16 €
c) inzercia v obecnom časopise - 1 slovo
d) plošná inzercia v obecnom časopise 		
0,25 €
Horizont 1 / 2017
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(reklama formou obrázka max formát A6)		
0,15 €/1 cm2
7) Prenájom nebytových priestorov – ročne
		
a) na podnikateľské účely 8,29 € /m2
		
b) skladové priestory
8,29 € /m2
		
c) garáže - Rochus, Stupy 4,97 € /m2
		
d) Zdr.stredisko RY
6,50 € /m2
		
e)Sl. pošta B.B.		
4,32 € /m2
Uvedené ceny prenájmu sú stanovené ako minimálne
8) Pohrebníctvo
a) odvoz smeti a voda na cintoríne -za každé obsadené miesto		
1,32 €
b) poplatok pri výstavbe hrobky, pomníka -za spotr.vody- paušál		
2,32 €
		
za elekt. energiu -paušál
2,65 €
		
za uskladnenie materiálu do 7 dní 0,16 € /m2/deň
				
nad 7 dní 0,06 € /m2/deň
c)za vstup na cintorín motorovým vozidlom/stavebné práce a úprava hrobových miest
6,63 €
d) za nové hrobové miesto			
dospelí
4,97 €
				
deti
3,31 €
					
hrobka
24,89 €
e) za uloženie urny do kolumbária		
8,29 €
f) obnova hrobového miesta po 10 rokoch
		
dospelí
8,29 €
		
deti
6,63 €
		
kolumbárium
8,29 €
g) za použitie domu smútku:		
4,97 €
prepožičanie obradnej miestnosti		
1,99 €
prepožičanie katafalku		
0,33 €
za reprodukovanú hudbu		
0,66 €
za prepožičanie chladiaceho zariadenia na 1 i začatý deň
skutočná spotreba el.energie podľa sadzobníka VEZza kW
0,99 €
9) Kopírovacie služby
a) formát A4- jednostranný
fyzické osoby
0,10 €
b) formát A4-obojstranný
fyzické osoby
0,20 €
c) formát A3-jenostranný
fyzické osoby
0,20 €
d) formát A3-obojstranný
fyzické osoby
0,40 €
e) faxovanie - strana
tuzemsko
1,00 €
		
zahraničie
2,00 €
10) Ostatná činnosť
-evidenčná známka pre psa
1,56 €
-kosenie
6,50 € / 1 hod.
- preprava NV IVECO
0,80 € / 1 km
- stojné IVECO
0,90 € (za každých začatých 15 min)
- pracovný stroj HIDROMEK
- preprava
1 €/ 1 km
- práca
25 €/1 motohodina
11) Športová činnosť
-prenájom mini ihriska pri ZŠ
10,00 € za 1 hod.
-za umelé osvetlenie mini ihriska pri ZŠ
2,00 € za 1 hod.
-prenájom multifunkčného ihriska v areáli OŠK 2,00 € za 1 hod.
Sadzobník miestnych poplatkov schválený Obecným zastupiteľstvom v Rudňanoch Uznesením č. 156/27/2016 zo
dňa 12. 12. 2016 platný od 1. 1. 2017.
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■■ Boh daj šťastia tejto
zemi

Takýto názov nesie už niekoľko rokov posedenie občanov pri vianočnom stromčeku. Je pripravované s láskou a úctou hlavne pre jubilujúcich
občanov našej obce. Vždy je snahou Komisie pre
kultúru a šport v spolupráci s obecným úradom,
aby sa pozvaní hostia cítili dobre a príjemne. Avšak

nedá sa nevšimnúť si, že z roka na rok klesá počet
tých, ktorí naše pozvanie prijmú. Keď hodnotíme
túto akciu, veľakrát sa pýtame „Prečo je to tak?“
Možno by sme privítali vaše návrhy, ako to urobiť
inak, aby sa tejto spoločenskej udalosti zúčastnilo

viac ľudí. Atmosféra je tam veľmi príjemná a priateľská, to určite potvrdia tí, ktorí prídu. Nemusia
nič, len si posedieť a porozprávať sa a okrem toho
si pozrieť zväčša pútavý program, ktorý nám
pripravujú detičky, spevácka skupina Rudňanka
a folklórny súbor Jamničan. I na tom poslednom
posedení nám na perách vyčarili úsmev -detičky
z materskej škôlky, Zbor sv. Klementa, ale i Rudňanka a Jamničan, ktorí sa predviedli krásnymi
vianočnými piesňami a koledami. Možno stojí
za zmienku i to, že medzi pozvanými hosťami

sú vždy i poslanci obecného zastupiteľstva. Bolo
by pekné, keby prišli medzi ľudí, ktorí ich volili.
Možno len vypočuť si od nich slová vďaky za ich
prácu. Ďakujeme poslancom p. Jozefovi Combovi,
p. Jozefovi Ogurčákovi a p. Janke Gazdurovej, že
prijali naše pozvanie a prišli medzi nás. Vážení
občania, veríme, že keď si nabudúce nájdete v poštovej schránke pozvanie na spoločenské podujatie
pripravované obcou, odhodíte všetky predsudky
a prídete medzi nás. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Mgr. Katarína Kandráčová

VÝZVA

Obecný úrad v Rudňanoch vyzýva všetkých
občanov, ktorí si nesplnili povinnosť v zmysle
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a poplatku za odpad tým, že ešte neuhradili daň
z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za odpad
za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ako aj
ostatné pohľadávky týkajúce sa nájmov a prenájmov bytových a nebytových priestorov, aby
tak urobili v najbližšom termíne, nakoľko ich
obec bude súdne vymáhať v zmysle platných
právnych predpisov.
Občania – daňovníci, ktorí predali alebo
kúpili, alebo inak nadobudli nehnuteľností
v katastri obce Rudňany v roku 2016, sú povinní do 31. 1. 2017 podať na obec Rudňany
priznanie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a dani za psa.
Občania – poplatníci, ktorí si uplatňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad v zdaňovacom období roku
2017, sú povinní o to požiadať písomne, na
predpísanom tlačive s doložením príslušných
dokladov (tlačiva sa nachádzajú na známej
webovej stránke obce Rudňany, alebo si ich
môžete osobne vyzdvihnúť na OcÚ Rudňany
u p. Cvengrošovej).

Horizont 1 / 2017
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■■ Rubrika (nielen) pre
pamätníkov

V našej novej rubrike chceme trochu oprášiť
školské kroniky v archíve baníctva, ktoré sme našli
pri hľadaní materiálov o národných kultúrnych
pamiatkach. Vrátime sa do minulosti a vyberieme
niektoré zaujímavé informácie a fotografie, ktoré
už takmer /aj naozaj/ zapadli prachom. Kroniky sú
tri a začneme prvou, tou najstaršou, pod názvom
„Pamätník rím. kat.ľud. školy v Koterbachoch –
24.VI.1939. V nej sa zachovali niektoré staré fotografie, po mnohých z nich zostali už len prázdne
miesta s fotorožkami. V ďalších dvoch kronikách
je písaný aj text, ale v tejto kronike sú len dobové
fotografie s vysvetlivkami a rokom, kedy vznikli.
Ing. Mária Malecová

Stavba školy a jej okolie – r. 1933
(je to terajšia stará budova špeciálnej základnej školy, na vzdialenejšom zábere vidíme, že na mieste
dnešného rozpadnutého kultúrneho domu sa nachádzalo ihrisko)

■■ Z redakčnej pošty

Zimná slávnosť pri stromčeku

V znamení vianočnej atmosféry, očakávaním
Mikuláša každoročne sa nesie mesiac december
v našej MŠ.
Dňa 6. 12. 2016 navštívil nás Mikuláš, ČERT,
ANJEL. Deti obdarili balíčkom sladkostí, ktorých
sponzorom bol OcÚ‑Ry, za čo im ďakujeme.
Dňa 16. 12. 2016 popoludní stretli sa deti, rodičia i kolektív MŠ na „Zimnej slávnosti pri stromčeku“, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s rodinou.
Mikuláš potešil deti opäť balíčkom ovocia
a sladkostí, ale i novými hračkami. Rodičia sa zas
tešili z vystúpenia svojich detí, ktoré sa im predstavili bohatým kultúrnym programom s vianočnou
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tematikou – básňami, piesňami, tancom, hudobno‑pohybovými hrami.
Za pomoc pri organizácií tejto zimnej slávnosti ďakujeme p. J. Bodnárovi za improvizáciu Mikuláša, p. P. Ošustovi za poskytnuté sponzorstvo, p. Mgr. D. Fischerovej, B. Ogurčákovej, D. Sirkovej,
za prípravu balíčkov pre deti i rodičom, ktorí boli nápomocní pri úprave priestorov k uskutočneniu
slávnosti a to: p. Badzík,
p. Bendík, p. Farkašovský,
p. Zúdor, p. Mgr. Zúdorová,
p. Mokryš, p. Bodziony,
p. Ing. Topoli, p. Kucaj,
p. Šomšáková, Ogurčáková B., Ogurčák, Sirková,
Mgr. Fischerová, Rumančík.
V novom roku zdravie, lásku, šťastie všetkým
občanom obce prajú deti
a kolektív MŠ‑RY č. 89.
Iveta Rabinská

Horizont 1 / 2017
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Uverejňujeme ďalšie práce mladých autorov, ktorí sa zapojili do
našej súťaže. A hoci nevyhrali, zaslúžia si náš obdiv i pochvalu za to,
ako majú radi našu obec.
Moja obec

Moja obec sa kedysi volala Koterbachy, ale
my ju už poznáme ako Rudňany. V minulosti tu
boli bane. Pracovali v nich muži i ženy. Ťažila sa
železná, ortuťová a barytová ruda. Bane sú už
u nás zatvorené, ale baryt sa ťaží do dnes v susednej dedine – Poráči. V Rudňanoch žije veľa ľudí,
pretože sú peknou obcou. Obklopujú ju lesy a lúky.
Rudňany majú základnú školu, špeciálnu školu, učilište a dve materské školy. Nachádza sa tu
aj štadión a banícke pamiatky. Rudňany sú známe
aj vďaka dvom osadám – Zabijanec a Pätorácke.
Rudňany mám rada preto, lebo sú peknou
a dobrou obcou. Nevymenila by som ju za žiadnu
inú dedinu ani mesto.
Júlia Vadelová,– žiačka 6.A

Moja obec

V Rudňanoch žijem od narodenia. Páči sa mi
okolitá príroda. Je krásna hlavne cez jeseň, keď
mení farby, ale ešte krajšia je v zime zahalená snehom. No posledné roky je to čudné. Sneh nesneží
iba občas popráši naše lúky a lesy. Mám pocit,
že je to odvtedy, čo nás začali pozorovať zvláštni
tvorovia a nielen sledovať, ale aj narúšať poriadok
v našej obci. Jedného dňa začali navádzať na zlé
veci aj neporiadnych spoluobčanov, ktorí sa dali
nimi ľahko ovplyvniť.
Raz som videla zvláštneho tvora ako sa
spolu s neposlušníkmi z našej dediny zakrádajú
ku nášmu psovi. Keď zbadali, že ich pozorujem,
začali tancovať zvláštny tanček. Dokonca vytiahli
aj diskoguľu a nakoniec odcválali na jeleňovi, ktorý
mal na parohoch blikajúce svetielka. Na druhý deň
ráno som sa vybrala pozrieť nášho psíka a pohrať
sa s ním. Čakalo má nepríjemné prekvapenie.
Môj psíček zmizol. Bola som veľmi smutná. Po
čase sme mali opäť psa. Znova sa pri ňom objavili
nepozvaní hostia a psík sa do druhého dňa vyparil.
Tak sa to zopakovalo ešte niekoľkokrát, preto sme
si viac už žiadneho miláčika nekúpili.
Okrem toho, že sa v našej obci dejú zlé veci,

10

stane sa občas aj výnimka. Jedno ráno, keď som
prišla ku škole, nemohla som uveriť vlastným
očiam. Niekto ju celú opravil za jednu noc. To
bolo radosti. Keby tak opravili aj náš starý kultúrny dom.
Niektorí zo zvláštnych tvorov sa už polepšili.
Vídavam ich hrať tenis na multifunkčnom a futbal
na veľkom ihrisku.
Martina Mikušová, – žiačka 6.A

Moja obec

Kde bolo, tam bolo…bola jedna dedinka
s menom Rudňany. Žil v nej škriatok Ferko,
ktorý rád pomáhal baníkom v bani. Jedného dňa
sa vybral kopať železnú rudu. Zrazu sa naňho
zosypal zvláštny žltý kameň. Zavolal k sebe baníkov a opýtal sa ich, čo je to za skala. Tí však iba
krútili hlavami. Vtom však jeden z nich priskočil
ku škriatkovi a vykríkol: „Veď je to zlato!“ Baník
vzal zlato do ruky a povedal, že je to vzácny dar.
Škriatok Ferko nerozumel, čo znamená vzácny
dar. Baníci mu vysvetlili: „Vzácny dar znamená,
že si získal bohatstvo a môžeš si zaň kúpiť, čo len
chceš.“ Škriatok sa spýtal: „Aj motorku?“ Oni mu
odpovedali: „Samozrejme aj motorku.“ Ferko sa
potešil: „ To by bolo super“ a kopal ďalej. Našiel
ešte hrbu zlatých kameňov. Baníci si spolu so
škriatkom kúpili motorky a na nich sa dodnes
preháňajú po rudnianskych baniach.
Radoslav Zalibera – žiak 6.A

Moja obec

Kde bolo, tam bolo…bola jedna dedina Rudňany. Bola veľmi krásna a veľká. V tej veľkej dedine
žil jeden malý človiečik a ten človiečik som bola JA.
Hoci som bola maličká trápil ma problém, ktorý
naša obec mala. V dedine žili škriatkovia, ktorí
všetko ničili. Bránili im v tom obyčajní rudnianski
ľudia, ktorí obránili naše pamiatky, všade dobre
známe železorudné bane. Dnes už síce nefungujú,
ale existuje kopec fotografií i listín, ktoré zachytá-
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vajú dobré i zlé časy v našich baniach. Dokonca i to
ako rudňančania ubránili svoje bohatstvo.
V našej dedinke bola kedysi jedna z najväčších
európskych ortuťovní. Keď prestala fungovať,
pretože sa zistilo, že ortuť veľmi škodí obyvateľom okolitých obcí, úplne ju zničili tí podivní
škriatkovia.
Škriatkovia ničili všetko naokolo. Krásne lesy,
ktoré kedysi obklopovali Rudňany, postupne mizli.
Ľudia už boli nešťastní. Jedného dňa sa v obci objavil starosta, ktorý ovládal množstvo vtipov. Všetci
ho volali – starosta srandista. Naša obec dostala
nádej. Svojim humorom napravil neposlušných
škriatkov. Ľudia im dali tiež druhú šancu. Spolu si
tu teraz žijú a Rudňany sa opäť rozrastajú.
Štefánia Orlovská, – 6.A

Rudňany

Rudňany sú skvelé, ale majú výhody aj nevýhody.
Začneme s výhodami.
1. Mám blízko do školy.
2. Máme pekné lesy.
3. V škole sú dobrí učitelia.
Nevýhody
1. Máme tu Rómov.
2. Schatralé budovy, ktoré Rómovia ničia.
3.Často vypadáva elektrika a pomaly sa opravuje.
4.Ááááá pre mládež tu nie je nič spravené.

I napriek nevýhodám mám našu obec rád, lebo
sa tu dá robiť veľa vecí. Žije tu celá moja rodina
a ja už odtiaľ nechcem odísť.
Šimon Šteiner – 6.A
Moja obec
Odmalička žijem v Rudňanoch. Máme tu
bane, v ktorých sa kedysi ťažila meď, železná ruda
a baryt. Počula som, že v našich baniach žil jeden
škriatok, ktorý robil baníkom zlosť. Baníci ťažili
cez deň rudu a v noci im ju škriatok všetku ukradol.
Postupne sa osmelil ešte viac a začal baníkom
kradnúť desiaty i krompáče. Jedného dňa ho však
baníci pristihli. Ten sa veru naľakal a mal sa aj
čoho. Baníci boli od roboty celí čierni ako čerti.
Škriatok vyzradil, kde ukryl všetky ukradnuté veci
i svoje meno. Baníci také meno ešte nepočuli. Volal
sa Oliver. Zo strachu škriatok Oliver sľúbil, že všetko odpracuje. Pracoval v bani týždeň, mesiac, rok.
Baníci mu jedného dňa povedali: „ Už si všetko zlo
odpracoval. Môžeš ísť.“ Oliver však odísť nechcel.
Baníci mu sľúbili, že mu za prácu zaplatia, ale on
nikdy žiadnu odmenu nevzal. Keď sa bane museli
zatvoriť, trpaslík Oliver zmizol. Darmo ho hľadali,
nikdy viac ho nevideli. Avšak traduje sa, že Oliver
i naďalej pracuje v bani a stráži ju pred zlodejmi.
Klaudia Kalafutová,– žiačka 6.A

■■ Policajné okienko

V období mesiaca december 2016 príslušníci Obecnej polície zistili a objasnili 7 priestupkov
z toho 3 priestupky proti majetku podľa §-u 50 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov, 2 priestupky na úseku podnikania podľa §-u 24 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov (nedovolený predaj) porušením VZN č. 3/2011, 2 priestupky proti verejnému
poriadku podľa §-u 48, zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (1 porušenie VZN
č. 1/2011 o čistote obce, 1 porušenie VZN č. 3/2013 o podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na území obce Rudňany).Priestupky boli riešené v blokovom konaní.
Dňa 22. 12. 2016 bola pristihnutá pri páchaní priestupku proti verejnému poriadku D.H z obce
Rudňany porušením VZN č. 1/2011 o čistote obce. Vec bola riešená v blokovom konaní.
Dňa 29. 12. 2016 v čase od 12,30 hod do 18,00 hod zabezpečovali bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky počas vyprosťovania nákladného vozidla pri predajni zv.Tina.
Dňa 30. 12. 2016 bol odchytený pes nezistenej rasy čiernej farby stredného vzrastu s poranením
hlavy a následne bol prevezený do útulku, Šťastný psík, v obci Matejovce nad Hornádom.
Mgr. Štefan Súkeník, náčelník ObP
Horizont 1 / 2017
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■■ Spoločenská rubrika

Narodenie december 2016
Vanesa Horváthová
Lívia Horváthová
Peter Horváth
Romana Berkyová
Alexander Horváth
Lukáš Horváth
Martin Horváth
Narodenie január 2017
Nikola Horváthová
Ján Hlaváč
Jasmína Boráková
Nataša Horváthová
Jasmína Horváthová
Jakub Holub
Anna Pechová
Úmrtie december 2016
Tibor Horváth

Blahoželáme jubilantom v mesiaci
január
80 rokov
Vlasta Lipovská
75 rokov
Gabriela Nováková
70 rokov
Božena Harviščáková
65 rokov
Cecília Cvengrošová
Peter Horváth
František Kurinovský
Jozef Baček
60 rokov
Mária Antalová
Ivan Horváth
Viera Aliová
Dana Krestianová
V mesiaci január chceme tiež zablahoželať našim
spoluobčanom, ktorý sa dožili úctyhodného veku
80 rokov +
81 rokov
Margita Melušová
Angela Košíková
Agnesa Gernátová
Srdečne blahoželáme!
——
Dňa 22.12.2016 oslávili krásnu diamantovú svadbu naši spoluobčania p. František Kalafut a p.
Helena rodená Prostejovská. Hlboko sa ospravedlňujeme jubilujúcim manželom za chybné
uverejnenie tejto skutočnosti v mesiaci december.
——

Obyvateľstvo obce k 18. 1. 2017
Stav podľa vekových ka‑
tegórií
Spolu
Deti do 18 rokov
– z toho do 15 rokov
Ostatní obyvatelia

Spolu

Muži

4408/2540 2194/1242
1811/1516
908/745
1581/1336
797/662
2597/1024 1286/497

Ženy

2214/1298
903/771
784/674
1311/527

SPOMIENKY

Aj keď zhasla sviečka Tvojho života, neodišiel si,
zostávaš v srdciach blízkych.
Dňa 13. januára 2017 sme si pripomenuli 1. výročie,
čo nás navždy opustil drahý manžel, otec, starý otec,
svokor, brat a príbuzný Michal Kalafut. Venujte mu
spolu s nami modlitbu a tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, syn Miroslav
a dcéra Mária s rodinami



Prázdno tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach si pri nás každý deň.
Dňa 19. 1. 2017 uplynul rok, čo nás navždy opustil
môj milovaný manžel, otec a starý otec
Jozef Gromada.
S láskou spomína manželka Terka, Miroslav
a Miroslava s rodinami.



Dňa 4. 2. 2017 si pripomíname 10. výročie úmrtia
Ing. Miroslava Stanislava
Čas plynie, ale smútok a bolesť v srdci zostáva,
zabudnúť nikdy nedovolí. Nezabúdame na tvoj úsmev
na perách, a radosť, ktorú si nám prinášal.
Ďakujeme tým, ktorí ste ho poznali
a spomienkami naňho nezabúdate,
ako žil a prinášal radosť do našich
životov.
manželka Dagmar, syn Branislav
s manželkou Karin a vnukom
Alexom, syn Boris s manželkou
Vanessou, sestry Emília, Eva, brat Peter s rodinami,
a ostatná smútiaca rodina
V srdciach tých, ktorí ťa milovali, budeš stále žiť.



Nezobudí Ťa slnko, ani krásny deň, na cintoríne spíš
svoj večný sen.
Odišiel si, hoc túžil si veľmi žiť, Nebolo dopriate, aby
si s nami mohol byť.
Dňa 6. 2. 2017 uplynie 10 rokov od úmrtia Štefana
Harviščáka a 4. 2. 2017 uplynie 47 rokov, čo nás
navždy opustil Alojz Jánoš.
S úctou a láskou spomínajú manželka a synovia
s rodinami
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