Ročník XVII.

číslo 6

jún 2010

Nepredajné

Voľby do NR SR – výsledky za obec Rudňany
Volebný okrsok
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30
Počet platných odovzdaných hlasov
Účasť vo voľbách (v percentách)
Číslo

Názov politickej strany, hnutia alebo
koalície

č. 1
1 135
493
—
493
479
43,4 %

č.2
1150
374
—
374
367
32,5%

spolu
2285
867
—
867
846
37,9%

Počet
získaných
hlasov okrsok
č. 1

Počet
získaných
hlasov okrsok
č. 2

Počet
získaných
hlasov celkom

% celkom

1

Európska demokratická strana

10

12

22

2,60

2

Únia – Strana pre Slovensko

—

3

3

0,35

2

5

7

0,83

3
4

Strana rómskej koalície –
SRK
Paliho Kapurková, veselá
politická strana

4

1

5

0,59

5

Sloboda a Solidarita

31

26

57

6,74

6

Strana demokratickej ľavice

16

14

30

3,55

—

—

—

0

42

22

64

7,57

7
8

Strana maďarskej koalície –
Magyar Koalíció Pártja
Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko

9

Komunistická strana Slovenska

—

9

9

1,06

10

Slovenská národná strana

27

22

49

5,79

11

Nová demokracia

—

1

1

0,12

—

1

1

0,12

14

21

35

4,14

61

50

111

13,12

32

26

58

6,86

1

1

2

0,24

208

148

356

42,08

31

5

36

4,26

12
13
14
15
16

Združenie robotníkov
Slovenska
Kresťanskodemokratické
hnutie
Ľudová strana Naše
Slovensko
Slovenská demokratická a kres
ťanská únia – Demokratická
strana
AZEN – Aliancia za Európu
národov

17

SMER – sociálna demokracia

18

Most – Híd

Pýtame sa starostu obce
1. V posledných dňoch a týždňoch sa nehovorí o ničom inom len o hrozivom dopade povodní na slovenské dediny a mestá. Opýtali sme
sa pána starostu, či sa povodne dotkli konkrétne aj našej obce a v akom rozsahu? Požiadali
sme aj o nejakú finančnú výpomoc?
Počas povodní som navštívil zatopené
obce – Markušovce, Harichovce, Smižany a
dospel som k názoru, že každý občan našej
obce by sa mal pomodliť za to, že našu obec
takáto katastrofa obišla. Ale aj napriek tomu sme
mali ohrozené úseky obce, najme toky potokov
narúšali miestne komunikácie a to v časti Furmanec, úprava cesty v Ždiariku , pri 2x10 b.j. v Zimnej doline, objekty pri p. Lukáčovej a p. Machovskému. Najväčšie ohrozenie bolo zaznamenané v
časti obce Huta, kde bola ohrozená miestna komunikácia. Upchatá kanalizácia nepojala dažďové vody a odľachčovacia šachta zatápala príslušné obydlia p.p. Vadela, Novákovej, Cvengrošovej,
Stanislava, Kaprála, Kalafuta Karola, Kalafuta
Pavla, Jánošíka, Tollasyovej, Ľudvíka, Siváčkovej.
Obdobne , ako pred 4 rokmi , nadmerný prítok
dažďových vôd zaplavoval obydlia u p. Lovasovej,
p. Jánošíka a odplavil prechodový mostík u p. Švačovej. Snáď je potrebné pripomenúť aj úpravu závalových pasiem. Boli ohrozené domy v časti obce
Stupy nánosom hliny a ostatného materiálu. Táto
časť obce bude predmetom jednania so Štátnym
podnikom pre útlm baníctva Banská Bystrica. Aj
pre budúcnosť je potrebné pripraviť projekty na
reguláciu potokov a ich realizáciu, aby neboli tieto časti obce ohrozované. Poznamenávam, že ťažbou drevnej hmoty v každej časti obce bude situácia pri takýchto klimatických podmienkach
ohrozovaná, nakoľko nemá čo zadržiavať presýtenú pôdu.
2. Pán starosta, byty na Bani západ boli skolaudované už v decembri. Odvtedy sme informovali v Horizonte, že noví nájomníci sa nemôžu ešte
nasťahovať, lebo v bytoch nebola zavedená el. energia. V akom štádiu riešenia je to v súčasnosti a kedy
vidíte reálny termín nasťahovania sa nových nájomníkov?
Likvidáciou baní a s tým spojenou aj likvidáciou bývalej elektrárne zrušil sa centrálny rozvod
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22 tis. kW rozvodu el. energie stredom obce, preto je problematické zabezpečiť prívod elektrickej
energie z vonkajšieho okruhu. K predmetnej otázke poznamenávam, že všetky projektové ukazovatele, ako aj zmluvy o budúcej zmluve a odkúpenie
parcelných čísel pozemkov na pripojenie boli zaslané na Východoslovenskú distribučnú a.s. Košice v mesiaci január 2010. Od tých čias všetko záležalo od tejto distribučnej spoločnosti, kedy dá
pokyn na realizáciu projektovej dokumentácie.
Pokyn z Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice už bol daný začiatkom júna 2010. Povodňami a veternými smršťami sa realizácia odďaľuje z
titulu prednostného riešenia havarijných stavov
touto spoločnosťou.
Chápem budúcich účastníkov, že čakajú na
bývanie, ale musia pochopiť, že realizácia je mimo
obecného úradu.
Starosta obce

Miesto pre komisie
Strach z kriminality
Strach z kriminality, či už je skutočný alebo
nie, je pre verejnosť realitou. Pocit ohrozenia,
strach z delikvencie a osobná skúsenosť obetí násilia, prenasleduje mnohých občanov, najmä
staršiu a zraniteľnejšiu časť spoločnosti.
S týmito pocitmi aj našich občanov sa v poslednom období stretávam dosť často. Za krátky
čas boli v našej obci spáchané 3 závažné trestné
činy ( zločiny lúpežných prepadnutí a prečin krádeže vlámaním do obecného úradu ). O krádežiach
domácich zvierat, ktoré sú páchané takmer denne ani nehovorím. U násilných deliktov akými sú
lúpeže, je často okrem odcudzenia finančných
prostriedkov ohrozovaný aj život prepadnutých
občanov. Vlámanie do objektu obecného úradu s
následnou spôsobenou škodou vytopením priestorov stavia pred nás otázku- čo sa to vlastne v našej
obci deje?
Brutalita nepozná hranice a pri spätnom
zhodnotení ďalších možných následkov na živote
prepadnutých občanov mohli byť následky ešte
závažnejšie. Strach z kriminality má nepriaznivý
vplyv aj na ekonomický rozvoj obce, znižuje sa
kvalita života občanov a znehodnocuje sa aj ich
majetok.
Svoju významnú úlohu vo formovaní pocitov
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ohrozenia zohrávajú aj médiá, ktoré každú takúto
udalosť medializujú v rámci celého Slovenska.
Obavy právnických a fyzických osôb investovať v
obci sú oprávnené.
Významné miesto na znížení kriminality v obci
zohráva obec prostredníctvom svojich orgánov
akými sú komisie. Nárast kriminality mládeže na
evidovanej trestnej činnosti je alarmujúci. V obci
sa stretávame s nedostatkami v školskej dochádzke, vandalizmom, poškodzovaním verejných zariadení a neprimeranou konzumáciou alkoholu. Aj
keď sú víkendy pre mladých ľudí prirodzenou príležitosťou na zábavu, často sú tieto inak normálne aktivity spájané s neprimeranou agresivitou. V
obci však je nedostatok priestoru pre formy kultúrneho využitia pre mladých ľudí.

Jedným z opatrení ako v budúcnosti pozitívne
ovplyvniť stav kriminality je zriadenie obecnej polície. Táto by mala komunikovať s obyvateľstvom
obce a následne prijímať preventívne opatrenia.
Obecné zastupiteľstvo po tom, čo uznesením
č. 375 v obci zriadilo obecnú políciu, na svojom
ďalšom zasadnutí uznesením č. 411 schválilo výberové konanie na náčelníka a dvoch príslušníkov obecnej polície. Okrem zverejnenia v mesačníku obce Horizont budú podmienky výberového
konania zverejnené aj na e-mailovej adrese obce
Rudňany. Uvedená legislatíva vyplýva zo zákona
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a zákona č. 552/
2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.
Predseda KOVP
JUDr. Vladislav Chroust

Informátor OcÚ
Uznesenia
z 29. zasadnutia OcZ, konaného dňa 22.júna 2010
Uznesenie č.402
Schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 403
Berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku z kontroly č. 2/2010 zo dňa 12.5.2010 o
vybavovaní sťažností a petícií za rok 2009.

Uznesenie č. 404
Schvaľuje Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2010.

Uznesenie č. 405
Schvaľuje Smernicu o sťažnostiach a petíciách doručených Obci Rudňany.

Uznesenie č. 406
Schvaľuje návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové funkčné obdobie rokov 20102014.

Uznesenie č. 407
Určuje na nové funkčné obdobie r.2010 -2014 plat starostovi obce v súlade so zák. č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 408
Schvaľuje na volebné obdobie r.2010 -2014 -11 poslancov Obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 409
Schvaľuje „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na r. 2010-2015.“
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Uznesenie č. 410
Schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov OcZ a členov komisií s účinnosťou od 1.7.2010.

Uznesenie č. 411
Ukladá vyhlásiť výberové konanie na funkciu náčelníka Obecnej polície v Obci Rudňany a 2 príslušníkov Obecnej polície a zverejniť informáciu o tomto výberovom konaní v mesačníku Horizont, na webovej stránke obce, v miestnom rozhlase a v denníku Korzár formou oznámenia.
Zodpovedá: p. Kalafutová
Termín : do 30.6.2010

Uznesenie č. 412
Berie na vedomie
Podmienky výberových konaní na funkciu náčelníka a dvoch príslušníkov Obecnej polície v Obci Rudňany.

Uznesenie č. 413
Schvaľuje komisiu na výberové konania náčelníka a dvoch príslušníkov Obecnej polície v obci Rudňany v zložení : predseda komisie - JUDr. Vladislav Chroust, členovia komisie : npor. Karol Kalafut, Ing.
Rudolf Kačír, PhDr. Eva Krajňáková, PhD., poverený zástupca OR PZ v Spišskej Novej Vsi, poverení
zástupcovia Obecnej polície z Obce Nálepkovo a Mestskej polície z Krompách.

Uznesenie č. 414
Schvaľuje zmenu rozpočtu č. 5 :
Presun rozpočtových finančných prostriedkov :
Príjem : poníženie bežných príjmov
položka kód 41 111003 výnos dane z príjmov FO
navýšenie bežných príjmov
položka kód 111 312001 dotácie na základe uznesenia vlády
SR č. 260 – prostriedky zo ŠR
Výdaj : poníženie bežných výdavkov
položka kód 41 bežné výdavky /EN, TKO, voda, materiál.../
navýšenie bežných výdavkov
položka kód 111 bežné výdavky /EN, TKO, voda, materiál .../

20 232,- EUR

20 232,- EUR
20 232,- EUR
20 232,- EUR

Uznesenie č. 415
Schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu obce na likvidáciu škôd spôsobených povodňou do
výšky 10 000,00 EUR.

Uznesenie č. 416
Schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 17 z roku 2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach, ktorým sa mení mesačný poplatok za pobyt dieťaťa vo veku 2-5 rokov v materskej škole z 3,32
EUR na 5 EUR s účinnosťou od 2. 9. 2010.

Uznesenie č. 417
Schvaľuje uzavretie Zmluvy medzi spoločnosťou Iglo, s.r.o., Spišská Nová Ves a Obcou Rudňany, ktorej
predmetom je „Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Zimné Rudňany“ v sume 22 738,19 EUR s DPH.
Návrhová komisia:a
Ing. Mária Malecová
Vladimír Bodziony
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Výberové konanie
Starosta obce Rudňany v y h l a s u j e výberové konanie na funkciu náčelníka Obecnej polície v Rudňanoch
V súlade s § 5 odsekom 3 zákona č. 552/2003 Z.z. O výkone práce vo verejnom záujme sú uvádzané tieto údaje
súvisiace s výberovým konaním :
Bližšie informácie tel.č. 053 4499102
Predpokladaný nástup : 01.09.2010
Platové náležitosti : v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme.
Uzávierka pre doručovanie prihlášok do výberového konania : do 30.07.2010 o 12.00 hodine. Prihlášky uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania zaradené. Za doručenú sa považuje
prihláška, ktorá došla v stanovenom termíne ( nie podacia pečiatka pošty ).
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu :
Obecný úrad Rudňany 234, 05323 Rudňany, obálke s označením :
„ Výberové konanie na funkciu náčelníčky/náčelníka Obecnej polície v Rudňanoch – neotvárať ,, alebo osobne
doručiť do podateľne obecného úradu
Termín výberového konania : bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky oznámený písomne.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu :
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, min. 5 rokov praxe v odbore.
Uchádzači zároveň musia spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, ktoré uvádzajú, že príslušník obecnej polície musí byť :
– osoba staršia ako 21 rokov
– osoba telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície ( doložené lekárskym potvrdením)
– osoba bezúhonná ( bezúhonnosť v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. ) – dokladované odpisom z registra
trestov,
Iné požiadavky :
– osobné a morálne predpoklady,
– skončenie predošlého pracovného pomeru nebolo ukončené zo strany predošlých zamestnávateľov z dôvodu
porušenia pracovnej disciplíny alebo morálneho kódexu,
– všeobecné vedomosti zo zákonov č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, podrobné vedomosti zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok, potenciál pre vedenie podriadených a dobré komunikačné schopnosti, predstava o výkone funkcie,
– zdatnosť v štátnom jazyku slovom a písmom,
– ovládanie práce s počítačom,
– zbrojný preukaz je výhodou.
Uchádzači o výberové konanie k žiadosti o účasť na výberové konanie doložia :
– štruktúrovaný životopis,
– overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
– odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
– fotokópiu vodičského oprávnenia,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie,
– čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol prepustený zo zamestnania z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny
alebo morálneho kódexu,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti osoby na právne úkony v plnom rozsahu,
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov , ktorí nespĺňajú požadované
podmienky.

V Rudňanoch dňa 23.6.2010
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Výberové konanie
Obec Rudňany, 234, 053 23 Rudňany, IČO 00329533, zastúpená starostom obce, vyhlasuje týmto výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest príslušníkov obecnej polície
Platové náležitosti : v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme.
Predpokladaný nástup : 1. 9. 2010
Uzávierka pre doručovanie prihlášok do výberového konania : do 30.7.2010 o 12.00 hodine.
Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
Za doručenú sa považuje prihláška, ktorá došla v stanovenom termíne ( nie podacia pečiatka pošty ).
Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať na adresu:
Obecný úrad 234 , 053 23 Rudňany, v obálke s označením:
„Výberové konanie – príslušník obecnej polície – neotvárať“ alebo osobne doručiť do podateľne obecného úradu.
Termín výberového konania: bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky oznámený písomne.
Uchádzači musia spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov a to:
– osoba staršia ako 21 rokov,
– osoba telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície, dokladované lekárskou prehliadkou.
– osoba bezúhonná (bezúhonnosť v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z.) – dokladovanie výpisom z registra
trestov,
– úplné stredoškolské vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou,
Iné požiadavky :
– osobné a morálne predpoklady,
– skončenie predošlého pracovného pomeru nebolo ukončené zo strany predošlých zamestnávateľov z dôvodu
porušenia pracovnej disciplíny alebo morálneho kódexu,
– znalosť príslušnej legislatívy ( vedomosti v oblasti trestného, priestupkového zákona, zákona o obecnej polícii
a zákona o obecnom zriadení ),
– vodičský preukaz B – prax min. 2 roky,
– zdatnosť v štátnom jazyku slovom a písmom,
– ovládanie práce s počítačom,
– zbrojný preukaz je výhodou.
Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia:
– štruktúrovaný životopis,
– overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
– výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
– fotokópia vodičského oprávnenia skupiny B,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon príslušníka obecnej polície,
– ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
– čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol prepustený zo zamestnania z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti osoby na právne úkony v plnom rozsahu,
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky

V Rudňanoch 23.6.2010
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Povodňové škody –
usmernenie
Vykonáva sa v súlade s § 19 zákona NR SR
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a vyhláškou Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 251/2010 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní
výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.
Povodňová škoda
1. Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila povodeň právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi a fyzickej osobe (ďalej len poškodený)
na majetku v ich vlastníctve, správe alebo užívaní počas III. stupňa povodňovej aktivity.
2. Výšku povodňovej škody vyhodnocuje vlastník,
správca alebo užívateľ majetku, na ktorom
vznikla povodňová škoda.
3. Výška povodňovej škody na majetku sa odhaduje ako výdavok, ktorý sa vynaloží na uvedenie poškodeného majetku do stavu, v akom bol
v čase bezprostredne pred povodňou, podľa obvyklej ceny v príslušnom regióne pred výskytom
povodne.
4. Do výšky povodňovej škody sa nezahŕňajú výdavky na zveľadenie povodňou poškodeného
majetku.
5. Povodňovú škodu na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní a jej výšku písomne oznámi poškodený do piatich pracovných
dní od času odvolania II. stupňa povodňovej
aktivity.
6. Vyhodnotenie povodňových škôd predkladá poškodený mestu v ktorého katastrálnom území
povodňová škoda vznikla.
7. Mesto sumarizuje povodňové škody na majetku poškodených a tieto predkladá obvodnému
úradu životného prostredia.
9. Správnosť vyhodnotenia povodňových škôd
overujú verifikačné komisie, ktoré ustanovujú
prednostovia obvodných úradov životného
prostredia.
10. Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody obci nesupluje hlásenie a odškodnenie poistnej udalosti komerčnou po-

isťovňou, s ktorou má poškodený občan uzatvorený zmluvný vzťah.
Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody musí obsahovať:
• názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby,
• adresu,
• právny vzťah k poškodenému majetku, napr.
vlastník, správca, užívateľ alebo nájomca,
• odhadnutú výšku povodňovej škody,
• podľa možnosti priloženú fotodokumentáciu,
• pri škode na hnuteľnej veci - bytovom zariadení alebo súčasti vybavenia stavby (kotol a rozvody kúrenia, zariadenie kúpeľne, elektrická
inštalácia, podlahy...) sa uvedie:
- druh veci,
- rozsah jej poškodenia,
• ak nejde o povodňovú škodu na bytovom zariadení alebo na súčasti vybavenia stavby, aj
miesto, kde sa hnuteľná vec nachádzala v čase
poškodenia,
• pri škode na stavbe sa uvedie:
- druh stavby (rodinný dom, garáž, hospodársky
objekt, oplotenie...),
- pridelené súpisné číslo stavby,
- opis poškodenia (zaplavenie pivnice, zamoknuté omietky, narušenie statiky,
poškodenie oplotenia...),
- dátum vydania kolaudačného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo ohlásenia
stavebnému úradu,
• pri škode na pozemku sa uvedie:
- druh pozemku(orná pôda, záhrada, ovocný sad,
trvale trávnatý porast, lesný pozemok...),
- spôsob poškodenia pozemku (odplavenie pôdy,
zanesenie naplaveninami...),
- výmeru poškodenej časti pozemku.
Upozornenie:
• Povodňová škoda na stavbe sa uznáva, len ak
má stavba v čase výskytu povodne právoplatné
kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie alebo bola ohlásená stavebnému úradu
podľa stavebných predpisov.
• Bez chýbajúcich údajov nebude oznámenie o
vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody
zaevidované.
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OZNAM
Občianske združenie MILOJ SPIŠ vyhlásilo pre občanov miest a obcí združených v tomto združení,
mikrogrant zameraný na skrášlenie životného prostredia obcí a miest, zachovávanie a rozvoj tradícií a podporu príslušnosti k mikroregiónu. Občania majú možnosť predložiť svoje malé projekty a
získať finančnú pomoc na ich realizáciu. Výška finančnej pomoci sa bude odvíjať podľa počtu predložených a schválených projektov, plánovaných je min. 200,- , max. 600,- eur na jeden projekt. Potrebné tlačivá a bližšie informácie môžete nájsť na internetovej stránke www.milojspis.sk , mikrograntový program. Uzávierka predkladania žiadostí je 16.7.2010 o 16.00 hod. K žiadosti sa odporúča
doložiť aj fotografiu miesta, alebo objektu, ktorého sa váš predkladaný projekt týka. Mikroprojekty
musia byť zrealizované v čase od 1.8.2010 do 31.10.2010. Žiadosti je možné poslať poštou alebo
doručiť osobne na adresu: Miloj Spiš, o.z., 053 22 Odorín 266.
D. Pustulková

Z redakčnej pošty
„Nechajte maličkých prísť ku mne...!“
16. mája 2010 o 10. 30 v Rímsko-katolíckom
kostole v Rudňanoch sa tieto Ježišove slová stali
skutočnosťou pre 17 detí, ktoré sa tak stali plnohodnotnými členmi cirkvi.
Celý víkend sa niesol v znamení slávnostných

8

príprav, medzi ktoré patrila aj výzdoba kostola,
posledné nácviky a v neposlednom rade aj prvá
svätá spoveď. Ale každá detská dušička sa samozrejme najviac tešila na slávnostnú svätú omšu.
Deti sa aktívne zapojili do slávenia Eucharistie
spevom, prinesením obetných darov či čítaním
prosieb. Spoločne sa zriekli zlého ducha a vyznali
svoju vieru. Tak boli pripravené do svojho srdieč-
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ka prijať živého Krista.
MŠduchovnému
5RP II na výlete
v ZOO
Veľké ĎAKUJEM patrí
otcovi
Matúšovi Perignáthovi, ktorý deti na tejto ceste
viedol a túto krásnu sviatosť im vyslúžil. Ďakujeme aj Mgr. Mariane Ogurčákovej za prípravu detí
a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizovaní tohto veľkého dňa.
Mgr. Tatiana Hozzová

MDD v MŠ
Dnes je veľký sviatok detí hopsa –sa
Dnes sa s nami každý teší natriasa.
Poď Anička, poď Anička medzi nás
Zaspievame všetkým deťom ešte raz…
Dňa 1.6.2010 z príležitosti MDD sa deti MŠ –
Rudňany č. 89 zúčastnili výletu – Markušovce kaštieľ a Dardanely, kde ich sprevádzala Šípková
Ruženka, sudičky a princ. Spolu so Šípkovou Ruženkou deti plnili zadané úlohy – nalepovali vystrihnuté obrázky, spievali. V priestoroch Dardanely si deti pozerali na filmovom plátne časť danej
rozprávky.
Športovým aktivitám, súťažiam v jazde na kolobežke a bicykli sme sa venovali 2.6. a 3.6.2010
na šk. dvore. Za odvahu, obetavosť, športové výkony každé zúčastnené dieťa obdržalo medailu,
diplom a sladkú odmenu venovanú Obecným úradom Rudňany , ktorý nám sponzorsky poskytol
autobus na výlet, za čo v mene detí a rodičov ďakujeme.
I keď počasie v tento čas veľmi neprialo, snažili sme sa deťom ich sviatok MDD spríjemniť a
pripraviť im nevšedné dni, dni hier, súťaží, radosti, veselosti.
Deti a ped. kolektív MŠ 89
Rabinská I.

Poďakovanie
Ďakujeme Obecnému úradu v Rudňanoch za
bezplatné poskytnutie autobusu na plavecký výcvik žiakov I. stupňa ZŠ.
Učitelia a žiaci ZŠ Rudňany

Tradičné Turíčne sviatky v Dobšinej

Tohoročné Turičné sviatky v Dobšinej
umocnené dvoma významnými udalosťami.
Boli to Dni mesta Dobšiná, XVIII. Dobšinské turičné sviatky. Táto udalosť sa niesla v znamení celotýždenných podujatí a to od pondelka 17.5.2010 do nedele 22.5.2010.
Každý deň bol programom kultúrno – spoločenského, športového života na jarmoku a
výstav.
V rámci Dni mesta Dobšiná bola i ďalšia
významná udalosť. Bolo to III. Svetové stretnutie
Dobšinčanov. Pre účastníkov stretnutia mesto
Dobšiná pripravilo bohatý dvojdňový kultúrno
spoločenský program.
Na tieto slávnosti boli pozvaní i zástupcovia
obce Rudňany a Baníckeho cechu Rudňany. Slávnosti sa zúčastnil starosta obce Miroslav Blišťan
predseda BC Ing. Cyril Kacvinský a A. Šarík, člen
VV BC. K delegácii sa pripojila i rodáčka mesta p.
Erika Sabová. Zúčastnili sme sa podujatí, konaných dňa 22.5.2010. Našu delegáciu milo prijali v
Dome baníkov zástupcovia baníckeho spolku
Dobšiná a primátor mesta. Zaujímavá na podujatí bola organizácia dňa, ktorá takmer kopírovala tradičné oslavy tak, ako boli uvedené v kronike
mesta a boli uvedené v mesačníku „Noviny dobšinské“ v článku: Čítanie z kroniky mesta, z ktorých vyberáme:
Zvyky, ktoré zostali aj dodnes sú banícke oslavy na Turičný pondelok. Baníci jak starší, tak
mladší usporiadajú spolu tento deň oslavy. Baníci v pekných baníckych stejnokrojoch zídu sa s
hudbou na čele s baníckym práporom a odznakom
u takzvaného starostu braterstva baníkov /Brüdervater/ , mládenci u starostu braterstva mladíkov /Burschenvater/ a tak idú spolu pri zvukoch
hudby cez mesto pred mestský dom. Tu zastanú a
vedúci kráča k zhromaždenému zástupu.
Menovaný vedúci vyzýva svojim tradičným
preslovom zástupcov mesta, závodov a ostatných
prítomných, aby sa zúčastnili na slávnostných
bohoslužbách. Sprievod ide teraz do kostola,
evanjelici do evanjelického a katolíci do katolíckeho a po bohoslužbách dolní vyzýva všetkých prítomných, aby sa zúčastnili odpoludnia a večer na
ich zábavách. Obyčajne starosta ďakuje za srdeč-
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nú výzvu a zdeľuje účasť na zábave. Hudba hraje
banícku hymnu, ktorú prítomní počúvajú s nepokrytou hlavou. Baníci vrátia sa k starostom braterstva a rozídu sa.
Odpoludnie a celú noc býva tanečná zábava
podľa vierovyznania baníkov, osobitne v iných
miestnostiach. Raz sa podarilo zábavu usporiadať

v jednej miestnosti. Bolo to v ľudovej záhrade.
Toľko z obecnej kroniky.
Z Dobšinej sme odchádzali s dobrým pocitom
i závisťou, že naše podujatia už nesprevádza rudnianska banícka hudba ako to bolo v meste Dobšiná.
Anton Šarík, člen VV BC

Navštívili sme 1. roč. ZŠ
Kamaráti to je zvesť, už budem mať aj
ja 6. Keď má človek rovných 6, všeličo už musí
zniesť. Aby si už privykal nosiť v taške šlabikár.
A to všetko znamená, má mať mocné ramená.
Ale kto? Aký on? To ja budem prvákom.
Čas neúprosne letí a ani sme sa nenazdali je tu čoskoro opäť koniec školského roka
2009/2010. V tomto školskom roku v MŠ –
Rudňany č. 89 ukončí pred primárne vzdelanie 15 detí, ktoré dňa 20.5.2010 navštívili s p.
uč. Rabinskou a praktikantkou SPgŠ v Levoči, L.
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Krempaskou 1. roč. ZŠ Ry. Škôlkari si v tento deň
prvýkrát zasadli do školských lavíc, vyskúšali školské povinnosti, overili už získané skúsenosti z MŠ.
Budúcich prvákov milo privítala p. Mgr. A.
Ogurčáková, riad. základnej školy a p. uč. Mgr. I.
Šomšáková, oboznámili ich s povinnosťou školáka, popriali im šťastný krok pri vstupe do 1. roč.
ZŠ. Nechýbalo však i preverenie vedomostí škôlkarov, ich grafomotorických zručností, matematických schopností, rozumových vedomostí,
schopností sústrediť sa na dané úlohy, ktoré deťom zadala motivovanou rozprávkou p. uč. I. Šom-
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šáková. Deti hravo zvládli pracovné listy, prvákom
zarecitovali, zaspievali a obdarili ich jarným kvietkom vlastnoručne zhotoveným.
Do MŠ sme odchádzali natešení a obdarení
balíčkom písacích potrieb, s balónmi a certifikátom o splnení prvých školských úloh.
Učiteľky materskej školy a základnej školy si
navzájom vymenili svoje skúsenosti z praxe s deťmi a od vzájomnej spolupráce očakávajú bezproblémový prechod 6. roč. detí z MŠ do ZŠ, bezstresovú adaptáciu na nové prostredie, kolektív v
základnej škole.
Ďakujeme p. riaditeľke Mgr. A. Ogurčákovej,
p. uč. Mgr. I. Šomšákovej, p. uč. Mgr. Bryndzovej, asistentke T. Šomšákovej za krásny deň, plný
nových skúsenosti, zážitkov, prekvapení.
Deti a ped. kolektív MŠ 89, Rabinská I.

No mame po voľboch, hotova parada,
zaš na štyri roky nam budze vladnuc nova vlada.
Treba še podzekovac šickim co volic prišli,
že tote volebne miestnosci neobišli.
Vysvitlo, že ľudze sceli kuščik zmeny,
ta budze vladny kabinet vymeneny.
Čas ukaže, či to bula dobra zmena pre krajinu,
či sme zaš nezrobili dajaku volovinu.
Tote co idu het, nepujdu s prazdnymi rukami,
bo pujdu s odstupnym i s novymi laptopami.
Neľem toto sužuje našu domovinu,
bo veľo dzedzinoch še ocitlo pod vodnu hladinu.
Babky še modlili, žeby kuščik popadalo,
ale slabo še modlili, žeby padac prestalo.
Dafto zhora še už nemože kukac co tu stvarame s totu prirodu,
pred šickim ucekneme, ľem ňe pred vodu.
A stači tak malo-ľem važic si dary zeme,
a potom i na tej žemi šťastni budzeme.
Aľe slunko zašvecilo, hadam dobre budze,
budce zdrave šicke dobre ľudze.
Ujko Pišta

Policajné okienko
Nápad trestnej činnosti a priestupkovosti za máj 2010
v obci Rudňany. Za uvedené obdobie bolo spáchaných:
6 trestných činov
- 2 prípady – prečin krádeže
- 2 prípady - zanedbanie povinnej výživy
- 1 prípad – poškodzovanie cudzej veci
- 1 prípad – zločin lúpeže
V jednom prípade sa doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľa trestného činu a to poškodzovanie cudzej veci ku škode
Obecného úradu v Rudňanoch
10 priestupkov
- 3 prípady - priestupky proti majetku, drobné krádeže a
poškodenie veci
- 5 prípadov – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu – rôzne schválnosti a prieky a drobné ublíženie na
zdraví
- 1 prípad – priestupok proti bezpečnosti cestnej premávky
V troch prípadoch u priestupku proti majetku sa doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľa a to u poškodenia sklenenej výplne na budove potravín CBA Slovakia s.r.o.
Lučenec v obci Rudňany, poškodenie el. vedenia, ku
škode Východoslovenskej energetiky Košice a krádež
autorádia ku škode D. L.
Starší inšpektor pre riadenie policajnej stanice,
npor. Stanislav Varša, OO PZ Markušovce

OZNAMY
Firma DM HOLC STOLÁRSTVO s. r. o. oznamuje, že už je v prevádzke. Nájdete nás v objekte bývalého baníckeho učilišťa (zváračské
dielne) vedľa školy.
- Výroba nábytku
- Montáž nábytku
- Pokládka laminátových podláh
- Doprava
Tel. 0905 290 557
--------------------------------------------------------Oznamujeme čitateľom, že nasledujúce číslo časopisu Horizont bude vydané až v septembri.
Prijemné prežitie letných dovoleniek želá redakcia Horizontu.
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Obyvateľstvo obce
k 23. 6. 2010

Spoločenská rubrika
Stav podľa vekových kategórií

Zaznamenali sme v mesiacoch máj – jún:
Narodenie
Helena Krajňáková
Emília Žigová
Rozália Horváthová
Lenka Horváthová
Lukáš Borák
Ružena Holubová

júl
Anna Vaňková
Vladimír Bodnovič
august
Alexander Andrássy
Mária Šomšáková

Prisťahovanie

70 rokov

Štefan Krempaský
Tomáš Pecha

jún
Helena Kalafutová
Helena Krajňáková
Jozef Stanislav
júl
Jozef Schmidt
august
Paulína Lacková

Odsťahovanie
Mgr. Erik Divulit
Jozef Kellner
Katarína Kellnerová
Lukáš Melek
Róbert Oreško
Zdenka Warzyboková

Úmrtie
Ondrej Mrovčák
*1929
Mária Urbašíková
*1924

Uzavretie
manželstva
Lenka Mulíková
a Štefan Suchý
14. 5. 2010
Zdenka Dimitrová
a Martin Warzybok
15. 5. 2010

Významné životné
jubileá
75 rokov
jún
Paulína Malecová
Anna Gubašová

65 rokov
máj
Ján Dewera
jún
Ing. Dušan Kozák
júl
Anna Kozáková
Ján Maľak
Magdaléna Melegová
august
Margita Ogurčáková

60 rokov
jún
Anton Šomšág
Mária Kalafutová
júl
Magdaléna Gazdurová
Margita Kucajová
Mária Filipová
Jozef Gromada
august
Vladimír Horváth
Juraj Lochman
Blahoželáme

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

3792/1798 1876/870 1916/928

Deti do 18 rokov

1467/1077

722/519

745/558

– z toho do 15 rokov

1260/ 955

611/451

649/504

Ostatní obyvatelia

2325/ 721 1154/351 1171/370

SPOMIENKY – POĎAKOVANIA
Hviezdy prestali Ti svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale
tí, ktorí Ťa mali radi, nezabúdajú na Teba spomínať. Dňa 14.
júna 2010 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš brat a príbuzný JOZEF ŠTEINER. Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

✢✢✢
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 18.7.2010 uplynie 15 rokov od náhleho úmrtia manžela, otca, dedka, brata - ŠTEFANA ANTALA.
S úctou spomínajú manželka, dcéry s rodinami, synovia a
ostatná rodina.

✢✢✢
Úprimné poďakovanie vyslovujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 26.4.2010 s našou drahou mamkou, babkou, prababkou a príbuznou HELENOU ANDRÁSSYOVOU, rod. Veľasovou. Za dôstojnú
rozlúčku ďakujeme vdp. farárovi Matúšovi Perignáthovi, p.
Szentkeresztymu, p. Miroslavovi Blišťanovi a Kataríne Kandráčovej.
Dcéra Mária s rodinou a ostatná smútiaca rodina

✢✢✢
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. Sú okamihy, na ktoré denne spomíname. Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, zostanú
len spomienky a srdciach veľký žiaľ.
Úprimné poďakovanie vyslovujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom , známym, ktorý sa
prišli dňa 18. júna 2010 rozlúčiť s
našim drahým manželom, otcom,
dedkom, pradedkom, svokrom, bratom, švagrom a príbuzným ONDREJOM MROVČÁKOM. Ďakujeme za
kvetinové dary a prejavy sústrasti,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš
žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme vdp. farárovi Rolandovi
Ferencovi, starostovi obce Miroslavovi Blišťanovi, p. Kataríne Kandráčovej, p. Jánovi Szentkeresztymu a miništrantom.
Manželka, syn s rodinou, dcéry a ostatná smútiaca rodina
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