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Vážení
spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa k Vám ako každý
rok aj v tomto novom roku 2009 prihovoril cestou nášho mesačníka Horizont.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre
každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však
aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme
uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás
postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a
nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a
šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať,
rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré
určite počas nastúpenej cesty prídu. Aj samotná
obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z nedokončených diel a úspechov.
Dúfam, že aj vy občania ste prežívali úspechy a
všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce
na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, Vášho života v obci. Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám
na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom som presvedčený, že
zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami darí.
Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať,
vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.

Január 2009

Nepredajné

Využívam túto príležitosť poďakovať sa
všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou
prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej
kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov, ako aj
správneho a múdreho rozhodovania poslancov
obecného zastupiteľstva.
Vstup do nového roku 2009 bol pre všetkých
občanov našej obce a celej SR výnimočný aj tým,
že sme zamenili slovenské koruny za eurá. Je to pre
nás všetkých veľká zmena, ale pevne verím, že
nová mena nám prinesie väčšie možnosti v rámci
celej eurozóny.
Želám a prajem Vám, aby ste mali vždy plný
mešec peňazí, viac krajších dní ako tých horších,
viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako
smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov
v pracovnom i osobnom živote.
Miroslav Blišťan, starosta

Miesto pre komisie
Silvester nie je každý deň
Hoci už od Silvestra a príchodu nového
roka uplynulo dosť dní, z rôznych kútov obce
„ streľba “ akosi neutícha. Reagujem preto na
viacero dotazov zo strany spoluobčanov ohľadom používania pyrotechnických výrobkov
(ďalej v skratke PV) na zábavné a oslavné účely ako aj odpaľovanie ohňostrojov.
Zákon SNR č. 51/1988 Zb. v znení neskorších zmien zaraďuje PV podľa stupňa nebezpečnosti do tried I, II, III a IV. PV na technické účely
sa zaraďujú do podtriedy T0, T1 a T2. Fyzické osoby môžu individuálne používať len PV I a II a podtriedy T0 a T1. PV triedy I /klasické kapsle, búchacie guličky, prskavky/ a podtriedy T0 /zápalky/
môžu nadobúdať a používať aj osoby mladšie ako
18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie
výslovne zakázané. PV triedy II /rakety, rímske
sviece, kompakty/ ako aj výrobky podtriedy T1
môže nadobúdať a používať iba osoba staršia ako
18 rokov.
Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec
vydá na ich vykonanie súhlas a ich vykonanie sa
musí oznámiť obvodnému banskému úradu, ORHaZZ a PZ najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním.
PV triedy II, III a IV sa nesmú používať v uzatvorených miestnostiach, ďalej napr. v blízkosti
nemocníc, kostolov, detských zariadení, škôl, cintorínov a pri športových podujatiach. PV triedy
III a IV a podtriedy T2 môžu nadobúdať a používať len osoby s platným oprávnením odpaľovača
ohňostrojov. Kontrolu predaja PV ako aj odbornú
spôsobilosť predávajúcich môžu vykonávať obvodné banské úrady a v smere zabezpečenia objektov polícia.
Sankcie v prípade porušenia hore uvedeného
zákona ukladá obvodný banský úrad. V prípade,
že použitím PV bol porušený nočný kľud, osoba
sa dopustí priestupku proti verejnému poriadku
podľa § 47 ods. 1 písm. b/ zák. SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch, resp. v prípade vykonania ohňostroja bez povolenia priestupku podľa § 40 ods.
1 písm.c/ zákona o priestupkoch.
Touto cestou chcem pripomenúť zo záko-
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nov vyplývajúce sankcie všetkým tým, ktorí akosi
pozabudli že Silvester 2008 je dávno preč a svojimi „zábavkami“ spôsobujú sebe ako aj iným zbytočné stresy a nepríjemnosti.
JUDr. Vladislav Chroust
predseda komisie OVP

Odovzdali sme ďalšie byty
Dňa 11.12.2008 o 16,00 hod. boli s niekoľkomesačným oneskorením / z dôvodu problémov so zavedením elektrickej energie / za
účasti starostu obce, predstaviteľov obce a zástupcov TV Reduta odovzdané byty v časti
obce Rochus . Do 29 bytov sa nasťahovalo cca
190 nájomníkov. Mnohí si nové holobyty veľmi rýchlo premenili na útulné domácnosti.
Dúfajme, že v takom stave ako boli odovzdané , vydržia tieto nájomné byty čo najdlhšie a že všetci nájomníci si budú vzorne plniť
svoje povinnosti vyplývajúce z nájomných zmlúv.
Ing. Malecová - preds. komisie
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Informátor OcÚ
Uznesenia zo 16. riadneho zasadnutia OcZ,
konaného dňa 18. decembra 2008
Obecné zastupiteľstvo

I/Berie na vedomie:
A/ Súhrnnú správu z vyradenia DHM, DDHM a likvidácií zo dňa 11. 12. 2008
B/ Stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na r.2009 - 2011 a programovému rozpočtu na r.2009

II/Prijíma tieto uznesenia:
Uznesenieč. 246
Schvaľuje s účinnosťou od 1.1.2009 VZN obce Rudňany č. 18/2008 o dani z nehnuteľnosti
Uznesenie č. 247
SchvaľujeSadzobník cien platný na rok 2009 pre obec Rudňany s účinnosťou od 1.1.2009
Uznesenie č. 248
Schvaľuje Rozpočet obce Rudňany na roky 2009-2011 a Programový rozpočet obce Rudňany na rok
2009
Uznesenie č. 249
Schvaľuje návrh na odpísanie pohľadávok vo výške
66 129,- Sk
/2 195,08 €/
Uznesenie č. 250
Schvaľuje návrh na vyradenie z majetku obce špeciálny automobil ŠKODA 1203 AMBULANCE EVČ:
SN 303 AV od 1.1.2009
Uznesenie č. 251
Schvaľuje Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 4 :
- príjem účelové finančné prostriedky na úpravu chodníkov –KV
800 tis. Sk
/26 555 €/
- výdaj účelové finančné prostriedky na úpravu chodníkov – KV
800 tis. Sk
/26 555 €/
- príjem účelové finančné prostriedky pre MŠ na výchovu a vzdelávanie 72 tis. Sk
/2 390 €/
- výdaj účelové finančné prostriedky pre MŠ na výchovu a vzdelávanie 72 tis. Sk
/2 390 €/
- príjmy normatívne finančné prostriedky pre ZŠ z Krajského školského úradu
poníženie o
42 tis. Sk
/1 394 €/
- výdaj normatívne finančné prostriedky pre ZŠ z Krajského školského úradu
poníženie o
42 tis. Sk
/1 394 €/
- príjmy nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ vzdelávacie poukazy
poníženie o
5 tis. Sk
/ 166 €/
- výdaj nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ vzdelávacie poukazy
poníženie o
5 tis. Sk
/ 166 €/
- príjmy nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ asistenti
navýšenie o
30 tis. Sk
/ 996 €/
- výdaj nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ asistenti
navýšenie o
30 tis. Sk
/ 996 €/
- príjmy nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ dopravné
navýšenie o
13 tis. Sk
/ 432 €/
- výdaj nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ dopravné
navýšenie o
13 tis. Sk
/ 432 €/
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- príjmy záškolácke prídavky na deti -navýšenie o
297 tis. Sk
/9 859 €/
- výdaj záškolácke prídavky na deti -navýšenie o
297 tis. Sk
/9 859 €/
- príjmy osobitný príjemca
- navýšenie o
14 tis. Sk
/ 465 €/
- výdaj osobitný príjemca
- navýšenie o
14 tis. Sk
/ 465 €/
- príjmy finančné prostriedky –povodňové záchranné práce
106 tis. Sk
/3 519 €/
- výdaj finančné prostriedky –povodňové záchranné práce
106 tis. Sk
/3 519 €/
- príjmy finančné prostriedky -motivačný príspevok v hmotnej núdzi pre ZŠ
navýšenie o
28 tis. Sk
/ 929 €/
- výdaj finančné prostriedky -motivačný príspevok v hmotnej núdzi pre ZŠ
navýšenie o
28 tis. Sk
/ 929 €/
- príjem účelové prostriedky v hmotnej núdzi -navýšenieo
33 tis. Sk
/1 095 €/
- výdaj účelové prostriedky v hmotnej núdzi -navýšenie o
33 tis. Sk
/1 095 €/
- výdaj z položky príspevok ETP -banská veža –príspevky
5 tis. Sk
/ 166 €/
- príjem finančných prostriedkov vo výdajovej časti na technické vybavenie 29 b. j. baňa
Západ –vodovod navýšenie o
100 tis. Sk
/3 319 €/
- výdaj ponížiť z –technické vybavenie 29 b. j. baňa Západ –komunikácie o
20 tis. Sk
/ 664 €/
- výdaj ponížiť z –technické vybavenie 29 b. j. baňa Západ –kanalizácie o
80 tis. Sk
/2 656 €/
- vo výdajovej časti navýšenie –projektová dokumentácia ZŠ kapitálové výdavky o
200 tis .Sk
/6 639 €/
- vo výdajovej časti poníženie bežná údržba nehnuteľností -splátka o
200 tis. Sk
/6 639 €/
- vo výdajovej časti nákup HATRI- navýšenie
500 tis. Sk
/16 597 €/
- vo výdaji 0310-výstroj, výzbroj- poníženie
300 tis. Sk
/9 958 €/
- vo výdaji –kapitálové výdavky -skládka biologického odpadu
- poníženie
200 tis. Sk
/6 639 €/
- vo výdaji sklad na cintoríne kapitálové výdavky –navýšenie
30 tis. Sk
/ 996 €/
- vo výdaji kapitálové výdavky skládka biologického odpadu
- poníženie
30 tis. Sk
/ 996 €/
- vo výdaji poníženie položky interiérové vybavenie
12 tis. Sk
/ 398 €/
- vo výdaji navýšenie výpočtovej techniky
12 tis. Sk
/ 398 €/
- vo výdaji poníženie –kapitálové výdavky skládka biologického odpadu
20 tis. Sk
/ 664 €/
- vo výdaji navýšenie údržba domu smútku
20 tis. Sk
/ 664 €/
- vo výdaji povodňové škody –navýšenie
110 tis. Sk
/3 651 €/
- vo výdaji kapitálové výdavky –rekonštrukcia prístupovej cesty Ždiarik a Závistlivec - poníženie
110 tis. Sk
/3 651 €/
- poníženie výdajovej položkyinteriérové vybavenie pol. 633 001 na nákup eurobalíčkov
37 ks
18 tis. Sk
/597 €/
Uznesenie č. 252
Schvaľuje zvýšiť mesačné odmeny poslancom OcZ, predsedom komisií a členom obecnej rady s účinnosťou od 1.1.2009 z doterajších 840,- Sk /27,78€/ na 901,- Sk /29,90 €/.
Uznesenie č. 253
Schvaľuje plán zasadnutí OcZ a Obecnej rady na rok 2009

Overovatelia zápisnice:
Rudňany 18.12.2008
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JUDr. Vladislav Chroust, Daniela Babicová
Miroslav Blišťan, starosta obce
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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 na rok 2009 pre Obec R u d ň a n y
1)Úsek vodného hospodárstva
- vodné a stočné - obecné byty - zálohové platby
24 b.j,16 b.j.
3,65 €/110,- Sk na osobu/mesiac
ZS, 2x10 b.j. BD č.75
3,31 €/100,- Sk na osobu/mesiac
29 b.j.Rochus
2,65 € /80,- Sk na osobu/mesiac
2) Úsek bytového hospodárstva
- platné ceny v zmysle Opatrenia MF SR zo dňa 21.12.1999, smernice č. 8/99,príp. nových zmien MF
- elektrická energie obecné byty (spoločné priestory-obecný elektromer)
obecné byty 5RPII 0,66 € / 20,- Sk/mes/domácnosť
ostatné byty 1,32 € / 40,- Sk/mes/domácnosť
3) Úsek stravovania - prenájom miestnosti
a)stravné lístky:dôchodcovia 1,49 €/ 45,- Sk
zamestnanci
1,06 € /32,-Sk
ostatní
2,32 € /70,-Sk
b) schôdzková činnosť a propagácia výrobkov
- pre politické strany a nadácie 0,99 €/ 30,- Sk /hod.
- pre propagáciu výrobkov/najviac do 4 hod./ 19,91 €/ 600,- Sk za akciu
c)spoločenské podujatia s možnosťou podávania stravy
prenájom spoločenskú miestnosť - svadba
-33,19 € / 1.000,-Sk občania obce
-82,98 €/ 2.500,- Sk cudzí
- jubileá
-16,59 € / 500,- Sk
d) režijné náklady pri akciách v spoločenskej sále
- svadobné hostiny
domáci 4,97 €/ 150,- Sk/osobu
cudzí5,80 €/175,- Sk/osobu
- jubileá
2,65 € /80,- Sk/osobu
- kar
1,32 € /40,- Sk /osobu
4)Dopravné služby
a)autobus- Karosa
Multikar
Avia

- jazda 0,99 € /30,- Sk/ km
- jazda 0,95 €/ 28,80 Sk/km
-jazda 0,56 € /17,- Sk/ km

- stojné 4,97 € /150,- Sk/hod.
- stojné 2,32 €/70,- Sk/hod.
-stojné 3,31 €/100,- Sk/ hod.

5)Komunálny odpad
a) uloženie a odvoz odpadov
- na jednu osobu 9,16 € ročne/ 0,76 € /mes. /276,- Sk/ročne- 23,- Sk/mes.
- osoba- časť Zabijanec 1,99 € ročne /60,- Sk/ročne- 5,- Sk/mes.
- za chalupu 14,93 € / 450,- Sk/ročne
- 1 kuka nádoba/ l odvoz 3,18 € /96,- Sk
-1 Avia Wok/ 1 odvoz 111,36 € / 3 355,- Sk
- Avia Wok/1 prenájom 154,35 €/ 4 650,- Sk/rok
b)osoba, ktorá nebýva celoročne v obci - je na prechodnom pobyte, študuje, je v zahraničí a predloží
o tom úradný doklad má zníženú sadzbu poplatku na 50%.
Horizont 1 / 2009
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c)oslobodenie od poplatkov v zimnom období pre časti obce:
Zimné od súp. č. 176 po 186 vrátane
Závistlivecod súp. č. 340po 345 a 401
Ždiarik od súp. č. 363 po 367
Stupy od súp.č. 258 po 281
6) Obecná knižnica
a)zápisné na kalendárny rok
deti 0,33 €/10,- Sk
dospelí 0,49 €/15,- Sk
b) zapožičanie knihy alebo časopisu v hodnote pod 50 Sk/ 1,65 € - 0,09 €/3,- Sk
c) zapožičanie knihy alebo časopisu v hodnote nad 50 Sk /1,65 € -0,16 €/5,- Sk
d)poplatok za náučnú literatúru
0,09 € /3,- Sk
a za každý nasledujúci i začatý mesiac 0,16 € /5,- Sk
e) poplatok za oneskorené vrátenie knihy (časopisu) je:
- I. upomienka 0,33 € / 10,- Sk + poštovné
- II.upomienka 0,66 €/ 20,- Sk + poštovné
- III. upomienka 0,99 € /30,- Sk + poštovné
- IV. upomienka1,32€/ 40,- Sk + poštovné
f) poplatok za stratu knihy - dvojnásobok kúpnej ceny knihy, časopisu
g)poplatok za poškodenie knihy, časopisu - podľa rozsahu pošk. v rozpätí 30 - 100% kúpnej ceny knihy,
časopisu
7) Činnosť v kultúre
a) vysielanie v miestnom rozhlase

- fyzické osoby 1,65 €/ 50,- Sk
- právnické osoby3,31 €/ 100,- Sk

b) pohľadnica obce
0,16 € / 5,- Sk
c) inzercia v obecnom časopise – 1 slovo

0,09 € / 3,- Sk

8) Prenájom nebytových priestorov – ročne
a)na podnikateľské účely 8,29 €/ 250,- Sk/m2
b)skladové priestory 8,29 €/ 250,- Sk/m2
c)garáže - Rochus 4,97 € / 150,- Sk/m2
d) ostatné dohodou
Zdravot.stredisko
RY 6,50 €/196,-Sk/m3
KR PZ Košice 5,97 €/ 180,-Sk/m3
9) Pohrebníctvo
a)odvoz smetí a voda na cintoríne
- za každé obsadené miesto1,32 €/ 40,- Sk
poplatok pri výstavbe hrobky, pomníka:
- za spotr. vody – paušál- 2,32 €/ 70,- Sk
- za elektrickú energiu - paušál 2,65 € / 80,-Sk
- za uskladnenie materiálu
- do 7 dní 0,16 € / 5,- Sk/m2/deň
- nad 7 dní0,06 €/2,- Sk/m2/deň
c) za vstup na cintorínmotorovým vozidlom /stavebné práce
a úprava hrobových miest
/ 6,63 €/200,- Sk
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d)za nové hrobové miestodospelí 4,97 €/150,- Sk
deti 3,31 €/100,- Sk
e) za uloženie urny do kolumbária8,29 €/ 250,- Sk
f) obnova hrobového miesta po 10 rokoch
dospelí 8,29 €/ 250,- Sk
deti 6,63 €/ 200,- Sk
kolumbárium 8,29 €/ 250,- Sk
g) za použitie domu smútku:
- prepožičanie obradnej miestnosti
4,97 €/150,- Sk
- prepožičanie katafalku
1,99€ /60,- Sk
- za štít trvale inštalovaný
0,33 € /10,- Sk
- za reprodukovanú hudbu
0,66 € /20,-Sk
- za prepožičanie chladiaceho zariadenia na l deň i za 0,99 € / 30,-Sk
- skutočná spotreba elektrickej energiepodľa sadzobníka VEZ za kW
10) Kopírovacie služby
a) formát A4 - jednostranný

- fyzické osoby 0,08 €/ 2,50 Sk
- právnické osoby 0,16 € / 5,- Sk
b) formát A4 - obojstranný
- fyzické osoby 0,16 € / 5,- Sk
- právnické osoby 0,33 € /10,-Sk
c) formát A3 -jednostranný
- fyzické osoby 0,16 €/5,- Sk
- právnické osoby 0,33 €/10,-Sk
d) formát A3 -obojstranný
- fyzické osoby0 ,33 € / 10,- Sk
- právnické osoby0,66 € /20,- Sk
e) faxovanie-strana
- tuzemsko 0,66 €/ 20,- Sk
- zahraničie 1,65E / 50,- Sk

11) Ostatná činnosť:

- evidenčná známka pre psa 1,56 € /47,- Sk
- kosenie
1 hod,/ 5,97 € /180,- Sk
Sadzobník miestnych poplatkov schválený Obecným zastupiteľstvom v Rudňanoch Uznesením č.:247
zo dňa 18. 12. 2008.

Oznam
Obecný úrad Rudňany , ako správca dane z nehnuteľností, oznamuje občanom – daňovníkom, u
ktorých nastali v priebehu roka 2008 nejaké zmeny vo vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam /
napr. predaj , kúpa, alebo darovanie rodinného domu, bytu či pozemku/, aby túto zmenu čím skôr
oznámili a podali daňové priznanie na OcÚ , najneskôr do 31. januára 2009.
Ďalej oznamuje občanom – daňovníkom , že daň z nehnuteľností a poplatok za odvoz domového
odpadu sa platí až po obdŕžaní „ platobného výmeru na r. 2009“ a to do 15 dní po nadobudnutí
právoplatnosti platobného výmeru.
Daň za psa je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z., § 27 ods.3 splatná do 31.01.2009
Ostatné miestne poplatky /cintorínske a iné/ sa môžu uhrádzať už od 1.1.2009.
Cvengrošová , referát daní a poplatkov
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O

d roku 2009 sa okrem finančného
rozpočtu naša obec riadi aj programovým rozpočtom obce, ktorý predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v
podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu. Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci
Rudňany je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce
a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov. Pri vypracovávaní programového rozpočtu v tomto i v
nasledujúcich rokoch sa obec bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou obce, ale
aj ciele, ktoré chce napĺňať a súčasne s nimi aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať, čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov obce.
V programovom rozpočte na roky 2009 – 2011 sú výdavky
obce Rudňany alokované do 13 programov:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2: Propagácia, marketing a cest. ruch
Program 3: Služby občanom
Program 4: Odpadové hospodárstvo
Program 5: Komunikácie
Program 6: Vzdelávanie
Program 7: Šport
Program 8: Kultúra
Program 9: Prostredie pre život
Program 10: Sociálne služby
Program 11: Bezpečnosť, právo a poriadok
Program 12: Bývanie
Program 13: Administratíva
Každý program predstavuje rozpočet obce pre
danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila. Programy a ich
časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v
nasledujúcich troch rokoch. Programový rozpočet
obce Rudňany bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je
možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo
znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných
cieľov. Výsledky plnenia rozpočtu budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Rozpočet obce bude uverejnený nabudúce.
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Z redakčnej pošty
Ďalšie reprezentačné podujatie
Obecného úradu v Rudňanoch
Dňa 18. decembra 2008 o 16.30 hod. sa zapĺňala spoločenská sála OcÚ účastníkmi, ktorých
pozval obecný úrad na stretnutie pri príležitosti
tohtoročných vianočných sviatkov. Stretli sa tam
oslávenci zlatej svadby p. Rudolf Konečný s man-

želkou a jubilanti , ktorí v poslednom štvrťroku
oslávili okrúhle životné jubileá. Taktiež boli pozvaní osamelí občania a zástupcovia strednej generácie. Obecný úrad treba pochváliť za to, že stretnutia s jubilantmi sú už dnes tradíciou. Svedčí o tom
fakt, že slávnosť sa uskutočnila už po 17 ty krát.
Som presvedčený, že budem hovoriť za všetkých

účastníkov keď skonštatujem, že oslavy boli dôstojne a náležite pripravené. Odzneli slová uznania,
pochvál a prianí z úst predstaviteľov obce starostu p. Blišťana, jeho zástupkyne p. Choustovej a
preds. komisie p. Bodzionyho.
Milo nás prekvapili i s kultúrnym programom,
ktorý trval takmer 2 hodiny a bol z domácich zdrojov. Vystúpili naši najmenší z materských škôl,
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základnej školy i
ŠZŠ. Nedá mi,
aby som nevyzdvihol najmä ped.
pracovníkov špeciálnej školy, ktorých program mal
svoj aktuálny obsah i gradáciu. Potvrdilo sa, že deti z
niektorých rómskych rodín majú
výborný sluch i zmysel pre rytmus.
K vydarenej akcii prispela i novovzniknutá
ženská spevácka skupina Rudňanka pod vedením
bývalého občana Rudnian p. Vladimíra Sertla.
Vystúpenie ukázalo, že v Rudňanoch je ešte stále
potenciál pre dobrú kultúru, pre prekrásny
prednes najmä ľudovej piesne. Patrí im veľké ĎAKUJEME.
Nedá mi, aby som nepoďakoval i ostatným
pracovníkom obecného úradu, ktorí sa o nás starali od príchodu, v estetický pripravenej spoločenskej sále až do ukončenia podujatia. Aj im patrí
poďakovanie.
Anton Šarík – účastník - jubilant

Tanečný maratón
Dňa 15.12.2008 sa na ZŠ Rudňany organizovala súťaž „Tanečný maratón“. Súťaž bola
určená pre žiakov 5.-9. ročníka. Úlohou súťažiacich bolo čo najrytmickejšie a najlepšie zatancovať rôzne tanečné choreografie, ktoré
predtancovala organizátorka súťaže a vedúca
tanečného krúžku Táňa Šomšáková. Porota

zostavená zo 4 učiteliek ZŠ T. Hozzovej, Ľ. Sirkovej, S. Glevickej a Š. Závackej vybrala zo 17 prihlásených dievčat 5 najlepších tanečníc.
1. Janka Stanislavová
2. Ema Fabinyová
3. Dana Kováčová
4. Laura Dirdová
5. Ivetka Jarabeková
Dievčatá si odniesli krásne a hodnotné darčeky (sladkosti, hračky, kozmetiku). Pre ostatné súťažiace sme pripravili menšie ceny – ceny útechy.Touto cestou sa chcem ešte poďakovať
sponzorom za finančný príspevok, či vecné ceny a
to p. Lapšanskej – kvetinárstvo SNV, pani Kučmovej – papiernictvo Rudňany a Lenke Šomšákovej
– kozmetika Avon.
T. Šomšáková

Aj v novom roku sa
rozdávajú darčeky
Čaro Vianoc sa pomaly vytratilo z našich
domovov a zostali naň iba spomienky.
Deti z MŠ – Rudňany č. 89 neboli však obdarené iba v starom roku Mikulášom a Ježiškom. Dňa 12.1.2009 ich prišli obdariť poslanci obecného zastupiteľstva Rudňany a to
PhDr. E. Krajňáková a p. M. Gazdura, ktorí venovali svoje poslanecké odmeny v prospech našich
detí. Veľmi nás potešilo, že zavítali do MŠ, obzreli
si budovu, porozprávali sa o našich problémoch,
ktoré sa ešte stále nájdu. Cestou obecného časopisu Horizont sa chceme v mene detí i kolektívu
MŠ poďakovať p. PhDr. E.Krajňákovej a p. M.
Gazdurovi za finančnú podporu a za to, že sa zaujímajú i o potreby najmenších občanov obce. Ďakujeme.
Zároveň ďakujeme i rodičom našich
detí, ktorí spolu s nami prežívali predvianočný zhon v MŠ a to p. M. Almašiovej
za poskytnuté vianočné ozdoby a darčeky, p. L. Kopinecovej za prípravu mikulášskych balíčkov pre detí k Zimnej slávnosti pri stromčeku a členovi Rady školy
pri MŠ p. F. Vytykáčovi za chutné zákusky, sladké pohostenie na Zimnej slávnosti.
..tretia zľava Lucia H.
Deti a kolektív MŠ – Ry 89
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Aj Rudňany majú talent
Milí čitatelia, aj tento rok vám
prinášame na stránky nášho časopisu novú rubriku. Budeme ju uverejňovať pod názvom „…aj Rudňany majú talent“ a chceli by sme vám
v nej predstaviť občanov našej obce,
ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú zaujímavým koníčkom. Predstavíme vám ich v krátkom rozhovore a priložíme aj foto ich prác
(rezbárske práce, vyšívanie, háčkovanie a pod.)
Hovorí sa, že každý z nás má na niečo talent.
Nie všetci sme však rovnako zruční, nie každý má
šikovné ruky. Niektorí z nás vo svojom
voľnom čase napr. píšu básne, poviedky, kreslia vtipy, karikatúry známych
ľudí, alebo fotografujú prírodu. Aj im
chceme ponúknuť priestor na stránkach HORIZONT-u. Môžu nám svoje
práce zaslať alebo doniesť do redakcie
na Obecnom úrade pani Kalafutovej a
my ich budeme postupne uverejňovať
podľa želania autorov buď anonymne alebo s uvedením mena autora.
Veríme, že vás naša nová rubrika zaujme a tí,
ktorí ukladajú svoje práce do „šuplíka“, nám aspoň zopár z nich donesú, prípadne zašlú na adresu redakcie:
Redakcia časopisu HORIZONT
Obecný úrad Rudňany
053 23 Rudňany
Prvým občanom, ktorého práca napovedá o
tom, že má talent a šikovné ruky je p. František
Milaniak zo Zimnej doliny. Vyrába z dreva
krásne umelecké dielka
a tieto sú ozdobou nejednej záhrady, skalky,
chaty alebo okolia
domu. Zašli sme teda za
ním do jeho malej stolárskej dielne a rozhovor s
ním Vám teraz prinášame.
Pán Milaniak, odkedy sa venujete práci s drevom? S drevom pracujem už veľmi dávno, vlastne
takú lásku k drevu človek dostane do vienka a po-
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tom raz prišiel čas, keď som prestal aktívne pracovať a na dôchodku som si musel nájsť niečo,
čomu by som sa venoval. A tak som začal vyrábať
najprv drobné veci do domácnosti.
Vyrábate nádherné vozíky a fúriky.
Ako Vás napadlo vyrábať takéto predmety? Opravoval som jednému pánovi
voz, ktorý bol zakúpený v Poľsku. Tak
som si ho pri tej oprave poobzeral a zistil som, že by som ho dokázal vyrobiť i
ja. Tak som to skúsil. Robím na želanie
menšie i väčšie vozíky. Naposledy som
takýto vyrobil pre moju vnučku a vzala
si ho až do Londýna, takže i za morom
sú moje výrobky.
S akým drevom sa Vám najlepšie pracuje?
Najlepšie je drevo z borovice -sosny. Je
síce tvrdšie, ale je najkrajšie. Drevo z červeného smreku rýchlo sčerná a z obyčajného smreku praská. Dobre sa robí i z
jedle, ale tá už je v posledných rokoch
vzácna.
Pred domom v záhradke máte krásny veterný mlyn. Ako dlho ste ho robili?
Tento veterný mlyn som robil asi mesiac.
Ešte musím vychytať muchy na príprave vrtule,
mám urobenú druhú, lepšiu, keď sa oteplí, vymením ju.
Pán Milaniak pravidelne reprezentuje našu
obec i na podujatí „Za agroturistikou a vidieckym
turizmom“, ktorá je organizovaná Spišským kultúrnym strediskom a tohto roku sa uskutoční u nás
v Rudňanoch, takže sa tešíme, akými výrobkami
sa na nej šikovný stolár bude prezentovať. Jeho
zručné ruky sa podieľali i na renovácii rámu obrazu sv. Klementa,
ktorý zdobí tunajší kostol. Pán Milaniak renovoval i
drevený reliéf s
náboženskou tematikou, i kľakátko slúžiace pri
svadobných obradoch, za čo mu patrí úprimná vďaka. V mene redakčnej rady Horizontu mu želám ešte veľa tvorivých nápadov, veľa zdravia a síl a ďakujem za
rozhovor.
K.K.
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Zo športu

Kolky (M. Gonda)
Dohrávka V. kola

OŠK Rudňany – MKK Medzilaborce

6 : 0 Družstvo MKK Medzilaborce sa nedostavilo na

preložený zápas.

Výsledky IX. Kola – 7.12.2008
OŠK Rudňany

1 s.

2 s.

3 s.

4 s.

s.b.

b.

sk.

sk.

b.

s.b.

4 s.

3 s.

2 s.

1 s.

KK Sabinov

Nuber Ivan

127

115

120

111

4

1

473

441

0

0

105

114

106

116

Peter Rokošný

Benko Ivan

128

111

106

116

1

0

461

481

1

3

102

122

126

131

Ján Reištetter

Gonda Marián

120

112

124

130

1

0

486

490

1

3

136

114

113

127

Dušan Dujava

Benko Štefan

107

119

117

112

2

0,5

455

444

0,5

2

105

97

119

123

Václav Mácha

2

1875

0

8

Spolu

8

Body

3,5

1856
:

Spolu

2,5

Body

Výsledky X. kola -14.12.2008
MKK
Medzilaborce
Sekerák / Bella
R.

1 s.

2 s.

3 s.

4 s.

s.b.

b.

sk.

sk.

b.

s.b.

4 s.

3 s.

2 s.

1 s.

116

139

111

103

1

0

469

470

1

3

126

127

96

121

Ivan Nuber

Bella Martin

119

104

106

107

0

0

436

491

1

4

123

131

115

122

Slávka Karchňáková

Šcenko Adrián

109

111

103

109

0

0

432

537

1

4

118

145

152

122

Štefan Benko

Hrišo Jaroslav

116

136

125

115

2

0,5

492

452

0,5

2

116

98

109

129

Marián Gonda

0

1829

2

13

Spolu

3

Body

0,5

1950
:

OŠK Rudňany

Spolu

5,5

Body

Jozef Sekerák po 60 hodoch striedaný Rastislavom Bellom.
Po vzájomnej dohode družstiev sa zápas odohral v Rudňanoch.

Por.
1
2
3
4
5

Družstvo
KK Sabinov
OŠK Rudňany
KK Strážske
KK Šemša
MKK Medzilaborce

Tabuľka po X. kole
Záp. Výh. Rem. Preh.
8
5
0
3
8
5
0
3
8
5
0
3
8
4
0
4
8
1
0
7

Silvestrovský futbalový turnaj
Dňa 31.12.2008 sa na štadióne OŠK uskutočnil 13. ročník Silvestrovského futbalového turnaja
jednotlivých častí obce, ktorý organizuje OŠK a
ktorý slávnostne otvoril starosta obce M. Blišťan.
13. ročník so zatiaľ najhodnejšou účasťou 78 zúčastnených štartujúcich a 8 prihlásených mužstiev prekonal všetky očakávania organizátorov. A
keďže podujatiu prialo aj počasie, môžeme ho hodnotiť ako najvydarenejšie v 13 ročnej histórii.
Osem mužstiev odohralo celkovo 16 zápasov najprv v skupinách a neskôr o konečné umiestnenie.
Zápasy
ČAJKA – JAMAJKA
4:0
REDS – SAJO
0:2
AS ROMA – SIRKO
1:6
GIPSY – LA CORUŇ A
0:0
JAMAJKA – SIRKO
0:7
SAJO – GIPSY
1:1

Skóre
29,5 : 18,5
27,0 : 21,0
29,0 : 19,0
22,0 : 26,0
12,5 : 35,5

AS ROMA – ČAJKA
LA CORUŇ A – REDS
ČAJKA – SIRKO
REDS – GIPSY
AS ROMA – JAMAJKA
LA CORUŇ A – SAJO

Priem.
1885,50
1884,71
1879,17
1875,75
1803,43

Body
10
10
10
8
2

0:2
1:2
0:0
1:2
3:0
0:2

o umiestnenie
7. – 8. miesto JAMAJKA – LA CORUŇ A – nehralo sa
5. -6. miesto GIPSY – AS ROMA
– nehralo sa
3. – 4. miesto ČAJKA – REDS
6:0
Finále
SIRKO – SAJO
3:0
Najlepší strelec turnaja Marián Anďal - ČAJKA
Najlepší brankár turnaja Roland Ali – ČAJKA
Najlepší hráč Maroš Hozza – SAJO
Bodku za turnajom dalo vyhlásenie výsledkov
a ohodnotenie najúspešnejších súťažiacich. Tešíme sa na 14. ročník.
Mgr. P. Fischer
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Spoločenská rubrika
Stav podľa vekových kategórií
Spolu

Spolu
3635/1642

Obyvateľstvo obce
k 15. 1. 2009
Muži
1800/799

Ženy
1835/843

Deti do 18 rokov

1388/989

673/473

715/516

– z toho do 15 rokov

1179/878

584/421

595/457

Ostatní obyvatelia

2247/653

1127/326

1120/327

Zaznamenali sme v mesiaci december a január

Narodenie
Jana Horváthová
Rebeka Horváthová
Dávid Horváth
Tomáš Horváth
Valentína Horváthová
Roman Horváth
Patrik Drabik
Jadranka Horváthová

Významné životné
jubileá v mesiaci
január

80 rokov
Agnesa Gromovská
75 rokov
Anna Kurinovská
70 rokov
Naše rady opustili Mária Vansačová
Oľga Krajňáková
Jozef Ogurčák 1930
65 rokov
Afdolfína Antalová 1937
František Hrušovský
Anna Rojeková 1943
Milan Kačmarčík 1948 25 výročie sobáša
Štefan Stanislav a MilaPrisťahovanie
da rod. Sabová
Igor Horváth
Ivan Stanko a Mária rod.
Jana Strcuľová
Ažaltovičová
Silvia Horváthová
****************
Zuzana Lišková
Zuzana Lišková
Pripomíname si
Marek Kotlár
Dňa 23. januára si priRužena Dunková
pomíname 64. výročie
Emanuel Kandráč
oslobodenia našej obce
sovietskou armádou
Odsťahovanie
spod fašistickej nadvláJozef Kubasek
Magdaléna Bystrianská dy.

****************
Redakčná rada Horizontu vyslovuje hlbokú
a úprimnú sústrasť príbuzným a spolupracovníkom
Ing. Milana Sedláka, majiteľa Tlačiarne Sedlák, ktorý
nás náhle opustil dňa 13. januára 2009.
Pán Ing. Milan Sedlák bol našim dlhoročným spolupracovníkom pri tvorbe nášho mesačníka.
Česť jeho pamiatke

Poďakovanie
Dňa 26.12.2008 sme sa navždy rozlúčili s našim drahým zosnulým
Milanom Kačmarčikom, ktorý nás náhle
opustil vo veku 60 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, syn Jaroslav
a dcéra Jarmila s rodinami

Policajné okienko
Nápad trestnej činnosti a priestupkovosti
v obci Rudňany:
Za mesiac december 2008 boli spáchané:
1 trestný čin – prečin: a to krádež vlámaním do Materskej školy Rudňany, ktorý sa doposiaľ nepodarilo objasniť.
6 priestupkov
2 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
2 priestupky proti majetku
1 priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
1 iný priestupok
Všetky priestupky boli objasnené a páchatelia boli zistení
Tieto informácie poskytol starší referent pre riadenie
policajnej stanice npor. Stanislav Varša, Obvodné oddelenie PZ Markušovce
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