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„Beda, kto v mori vidí iba vodu,
kto nepočuje nemú prírodu,
kto v skalách vidí iba skaly.“
A. Sládkovič

Deň Zeme
Všetko sa začalo 22. apríla 1970, kedy
americký senátor Gaylord Nelson založil prvý
oficiálny Deň Zeme. Urobil tak v snahe vyvolať záujem verejnosti o potrebe prijatia zákonov na ochranu zdrojov pitnej vody a na očistenie znečistených riek.
V roku 1990 sa k Amerike pridali ostatné štáty
sveta a tak sa 22. apríl stal Medzinárodným dňom
Zeme.
Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme
si aspoň raz do roka uvedomili svoju závislosť na
cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom
Zeme poskytované. Znečistená voda, zamorený
vzduch, vymieranie lesov – to sú následky vzťahu
človeka k prírode. Úspech pri záchrane Zeme je
založený na našich postojoch a na tom, ako dokážeme jeden druhého počúvať a rešpektovať.
Deň Zeme by nemal byť záležitosťou zopár
učiteľov a žiakov, ale všetkých ľudí, ktorým nie je
osud Zeme ľahostajný.Tento deň si každoročne
pripomíname rôznymi aktivitami zameranými na
ochranu životného prostredia. Zapájame žiakov
do súťaží s environmentálnou tématikou ako je
„Korešpondenčná škola ekológie“, či olympiáda
o životnom prostredí „Envirootázniky“. Každoročne sa zúčastňujeme akcie „Deň očisty obce“.
Zemi sú venované aj výtvarné a literárne aktivity
našich žiakov.
Každý je zodpovedný za príklad, ktorý dáva
svojím životom.

apríl 2009

Nepredajné

Nakoniec chránime iba to,
čo milujeme,
milujeme iba to,
čomu rozumieme
a rozumieme iba tomu,
do čoho sme zapojení.
Barb Dioum Dioum (senegalský básnik)
A tu je niekoľko prianí Zemi od žiakov našej školy:
Voda v riekach nech sa nestratí.
Tatry nech stále sneh majú.
Všetko dobré, čo odišlo, nech sa vráti,
to Ti všetko ľudia prajú.
Lenka Melušová, VIII.A tr.
Prajem Ti len to najlepšie.
Na narodeniny sa praje šťastie, zdravie, láska…
No Tebe Zem, Zornička naša prajem všetko,
čo sa dá priať – krásu, múdrosť, zdravie,
no najmä ľudí, ktorí si uvedomia,
že Ťa nemajú znečisťovať, ale chrániť.
Dušana Krestianová, VIII.A tr.

Informátor OcÚ
Dňa 21.3.2009 sa uskutočnilo prvé kolo volieb prezidenta
Slovenskej republiky.
V našej obci boli dva volebné okrsky.

1. volebný okrsok - Základná škola
predseda okrskovej volebnej komisie: Jozef COMBA
členovia komisie:
Alexander Andrassy
Anna Bodzionyová
Ingrid Oravcová
Ján Olekšák
Anna Stanislavová
Jarmila Zvarová
Zapisovateľka: Božena Cvengrošová

2. volebný okrsok - Obecný úrad
predseda okrskovej volebnej komisie: Vladimír BODZIONY
členovia komisie:
Daniela Babicová
Klára Kalafutová
Helena Lenártová
Daniel Urbašík
Valéria Hozzová
Zapisovateľka: A. Šteinerová

Výsledky volieb v obci
Volebný okrsok číslo 1 (Základná škola)
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

1 111
379
379
360

50,07 %
34,11 %
100 %
94,99 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1.
Bollová Dagmara Paed Dr.
2.
Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.
3.
Martináková Zuzana
4.
Melník Milan prof., RNDr., DrSc.
5.
Mikloško František RNDr.
6.
Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.
7.
Sidor Milan PhDr., CSc.

5
239
12
7
5
88
4

1,39 %
66,39 %
3,33 %
1,94 %
1,39 %
24,44 %
1,11 %
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Volebný okrsok číslo 2 (Obecný úrad)
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

1 108
311
311
301

49,93 %
28,07 %
100 %
96,78 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1.
Bollová Dagmara Paed Dr.
2.
Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.
3.
Martináková Zuzana
4.
Melník Milan prof., RNDr., DrSc.
5.
Mikloško František RNDr.
6.
Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.
7.
Sidor Milan PhDr., CSc.

6
199
12
3
10
60
11

1,99 %
66,11 %
3,99 %
0,10 %
3,32 %
19,93 %
3,65 %

Dňa 4.4.2009 sa uskutočnilo druhé kolo volieb prezidenta
Slovenskej republiky.
V našej obci boli dva volebné okrsky.
1. volebný okrsok - Základná škola
predseda okrskovej volebnej komisie: pán Jozef COMBA
2. volebný okrsok - Obecný úrad
predseda okrskovej volebnej komisie: pán Vladimír BODZIONY

Výsledky volieb v obci
Volebný okrsok číslo 1 (Základná škola)
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

1110
437
437
417

49,91 %
39,37 %
100 %
95,42 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1.
Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.
2.
Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.

321
96

76,98 %
23,02 %

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

1 114
412
412
394

50,01 %
36,98
100 %
95,63 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1.
Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.
2.
Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.

199
76

80,71 %
19,29 %

Volebný okrsok číslo 2 (Obecný úrad)
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Povolenie výrubu drevín
v zmysle zákona
č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody
a krajiny
Na výrub každej dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a na výrub krovitých porastov s výmerou nad
10 m2, sa vyžaduje súhlas obce na ktorej území sa drevina, resp. krovité porasty nachádzajú. Žiadosť o vydanie povolenia na výrub dreviny na
súkromnom pozemku je potrebné adresovať na Obecný úrad –
ochrana prírody a krajiny, s uvedením kontaktných údajov
(meno, resp. názov právnickej
osoby, adresa, resp. sídlo právnickej osoby, telef. číslo), údajov
o pozemku, na ktorom drevina
rastie (katastrálne územie, druh
pozemku, číslo parcely), údajov o
drevine (druh dreviny, počet kusov, obvod
kmeňa).
Prílohou žiadosti musia byť nasledovné doklady, nie staršie ako 3 mesiace:
- kópia katastrálnej mapy s označením lokalizácie dreviny
- list vlastníctva pozemku, na ktorom drevina
rastie
Podmienkou podania žiadosti je uhradenie
správneho poplatku vo výške 6,5,- EUR - fyzická
osoba, 66,- EUR právnická osoba, v hotovosti do
pokladne obce, prípadne na účet obce.
Tlačivo na podanie Žiadosti o povolenie na
výrub dreviny na súkromnom pozemku nájdete na
internetovej stránke obce – www.rudnany.ocu.sk
(dokumenty) alebo na Obecnom úrade.
Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na
zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo
správcu, prípadne nájomcu pozemku (ak mu ta-
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kéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy), na
ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je priamo vlastník pozemku a po vyznačení dreviny určenej na výrub (v zastavanom území mesta nezmazateľným znakom kruhového tvaru s priemerom 5
cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu, krovité porasty určené na výrub
sa vyznačia plošne, vhodným nezameniteľným
spôsobom).
Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste a
to na náklady žiadateľa, uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy (domáce druhy, vzniknuté na mieste svojho terajšieho výskytu a dlhodobo sa uplatňujúce v
drevinovej skladbe záujmovej oblasti).
Súhlas na výrub dreviny sa
nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom
kmeňa do 40 cm, meraným vo
výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10
m2, s výnimkou drevín rastúcich ako súčasť verejnej zelene,
na cintorínoch alebo na území s
druhým a tretím stupňom ochrany
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, pričom ten, kto drevinu vyrúbe, je povinný túto
skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
Obnovou produkčných drevín sa rozumie výmena (výrub) ovocných drevín s jednoznačnou
funkciou produkcie ovocia, za účelom výsadby
nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných druhov.
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo
života človeka, alebo značnej škody na majetku,
pričom ten, kto drevinu vyrúbe, je povinný túto
skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
Bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa
rozumie taký stav ohrozenia, ktorý je vyvolaný naj-
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mä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo
života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj suché
stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu
ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť
značnú škodu na majetku (§ 17 ods. 6 vyhl. MŽP
SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov).
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, pričom ten, kto chce
vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej
15 dní pre uskutočnením výrubu
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub dreviny zakázaný (§15
ods. 1 písm. e) a § 16 ods.1 písm. a)
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na
zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú
časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo
obstaráva organizácia ochrany prírody
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm,
meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v
súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.
Za súkromné záhrady a záhradkárske osady
sa považujú pozemky využívané ako záhrady, ak
nie sú územným plánom obce, územným plánom
zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie (čl. I ods. 16 vyhl. č. 492/2006 MŽP SR,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/
2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny).
Vyhláškou MŽP SR č. 492/2006, ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny, sa dopĺňa čl. I. ods.15 §
17 o odseky 5 a 6, ktoré znejú:
5. Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom
období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho
prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových
listov. V inom ako vegetačnom období možno taký
rez vykonávať len v prípadoch bezprostredného
ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku.
6. Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených

živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.
Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín.
1. Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona o
ochrane prírody a krajiny) na území katastra, kde
drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h)
zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad .
2. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom
predstihu, spravidla najmenej 30 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).
3. Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe)
obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP
SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
ochrane prírody a krajiny.
4. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia
je pre fyzické osoby 6,5,- EUR a pre podnikateľov
alebo právnické osoby 66,- EUR (viď. sadzobník
správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch, X. časť položka 160).
5. Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v
zákone o správnych poplatkoch a v X. časti položky.
6. Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.
7. Ak je povoľujúcim orgánom obec, poplatok
sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce (mesta)
alebo na ich účet. Ak je povoľujúcim orgánom obvodný úrad životného Prostredia, správny poplatok sa uhrádza kolkovými známkami.
8. Žiadosť o vydanie súhlasu môže podať ktorákoľvek osoba.
9. Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na
vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker)
rastúcich mimo lesa, t. j. drevinu rastúcu mimo
lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených
územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany.
Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e)
zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa
vyžaduje výnimka.
10. Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a
krajiny.
Ing. František Machovský
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi
v spolupráci s Obvodným lesným úradom v Spišskej Novej Vsi
v súlade s ustanovením § 21 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.
požiarnej prevencii v znení vyhlášky MV SR č. 591/2005 Z. z.

VYHLASUJE
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Spišská Nová Ves
od 4. apríla 2009 až do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä :
• fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. b) a p) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
vyhlášky MV SR č. 591/2005 Z. z. p o v i n n í najmä :
• zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, najmä v dňoch pracovného pokoja, o čom vedie písomnú dokumentáciu; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúva časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia
služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
• zabezpečovať umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v
závislosti od plochy lesných porastov
• zabezpečovať na všetkých prístupových cestách, ako aj na ďalších vhodných miestach viditeľné označenie zákazu zakladania ohňov mimo určených a vyhradených priestorov,
• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.
riaditeľ
plk. Ing. Vladimír B U C v. r.
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prednosta
Ing. Štefan Čurilla v. r.
Horizont 4 / 2009

Zberný dvor
Apríl nie je len mesiacom lesov, ale aj mesiacom jarnej očisty. Či už je to očista organizmu, obce, mesta alebo domácnosti. Pri očiste
domácnosti často stojíme pred otázkou, čo s
nepotrebnými vecami. Nevieme, čo so starou
práčkou, chladničkou, televízorom a v dnešnej
dobe aj starým počítačom. Iste mnohí vedia,
že pri kúpe nového spotrebiča môžeme starý
odovzdať predajcovi, ale čo ak si nový spotrebič nekupujeme a starý je už na vyhodenie. Na
takéto účely slúžia Zberné dvory. Na to, čo je to
zberný dvor, na čo slúži a či funguje aj v našej obci
sme sa opýtali niektorých našich občanov. Určite
nikoho neprekvapí, že všetci opýtaní na väčšinu
otázok odpovedali záporne/nie, neviem, nepočul
som/. Preto sme sa s týmito otázkami obrátili na
kompetentných v našej obci a to predsedu stavebnej komisie a komisie pre životné prostredie pána
Františka Vytykáča a na pána starostu obce Miroslava Blišťana. Dozvedeli sme sa nasledovné:
Zberný dvor je miesto určené obcou, kde sa
obyvatelia môžu bezplatne zbaviť starých televízorov, chladničiek, pračiek, počítačov, elektromateriálu.
Slúži na organizovaný zber uvedených druhov
odpadu, aby tento odpad nekončil na nelegálnych
skládkach na rôznych miestach v obci.
Zberný dvor zatiaľ nie je v našej obci vytvorený. Uvedený druh odpadu môžu obyvatelia
obce, po dohode s obecným úradom, odovzdať na
dohodnuté miesto počas dní očisty obce. Tento následne obec odváža na likvidáciu.
V prípade, že obec vytvorí zberný dvor, občania budú o tom informovaní prostredníctvom
obecného rozhlasu a v časopise Horizont. Taktiež
bude vyhlásená doba a čas, kedy bude dvor otvorený.
Najbližší zberný dvor k našej obci je zberný
dvor v Spišskej Novej Vsi.
Zberný dvor v Spišskej Novej Vsi sa nachádza
na Sadovej ulici 13, kontakt : Brantner Nova s. r.
o., t. č. 446 68 62

Obedňajšia prestávka v priebehu celého roka
od 11,30 - 12,00 hod.
Do tohto zberného dvora môžu doniesť elektro odpad t.j. chladničky, práčky, televízory, počítače aj občania okolitých obcí bez poplatku.

Pár dobrých rád na záver:
Čo do pece nepatrí?
Sú to napríklad plasty, drevotrieska, guma,
umelé vlákna (teda rôzne druhy textilu) a bioodpad. Nepatria tam ani iné druhy odpadov. Prečo?
Pretože tým prichádzame o suroviny (napr. papier) a pri nedokonalom horení vždy vznikne veľa
škodlivých plynov.

Čo povedať na záver?:
* Minimalizujme množstvo a škodlivosť odpadov
a riaďme sa heslom, že najlepší odpad je ten,
ktorý vôbec nevznikne,
* Veci, ktoré už nemôžeme využiť, vytrieďme podľa druhu a odovzdajme na recykláciu.
* Vedeli ste, že recyklácia jednej hliníkovej plechovky ušetrí elektrinu potrebnú na chod televízie alebo počítača počas 3 hodín?
* Vedeli ste, že vyhadzovaním papiera do zmesového komunálneho odpadu zničíme v SR vyše
2 200 ha storočného lesa?
* Vedeli ste, že základnou surovinou pre výrobu
plastov je ropa, ktorej zásoby pri súčasnom tempe spotreby vydržia už len cca 40 rokov?
* Vedeli ste, že ortuť z jednej neónovej trubice
môže otráviť až 30 000 l vody?
* Vedeli ste, že spálením 1 kg PVC sa vyprodukuje
také množstvo dioxínov, ktoré by stačilo na vyvolanie rakoviny u 50 000 laboratórnych zvierat.
D. Pustulková

Prevádzková doba
pondelok: voľný
utorok - piatok: 9,00 - 17,00 hod.
sobota: 7,00 - 13,00 hod.
Horizont 4 / 2009
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Z redakčnej pošty
Predškoláci v I. roč. ZŠ
Adam v škole nesedel,
abecedu nevedel.
Prišli k nemu líšky,
čítali mu z knižky.
Nevšedným dňom, dňom veľkého očakávania bol 26.marec 2009 pre šesťročné deti MŠ
Rudňany č. 89.
V tento deň p. riad. Z. Nováková a p. uč. I.

Rabinská s 15 deťmi predškolského veku navštívili
I. A triedu ZŠ. Deti MŠ si po prvýkrát zasadli do
školských lavíc, terajší prváci ich privítali krásnym
kultúrnym programom o abecede a číslach. Neskôr si svoje už získané skúsenosti, zručnosti s
kreslením vyskúšali pri plnení úlohy v pracovných
listoch, ktoré im pripravila p. uč. Mgr. Ľubica Sir-

ková. Budúci prváci hravo splnili dané úlohy, pretože i v MŠ veľa kreslia.
P. riaditeľka ZŠ, Mgr. A. Ogurčáková, popriala deťom šťastný krok v septembri pri vstupe do I.
roč. ZŠ. Záver tejto vydarenej akcie patril obdarovaniu, rozdávaniu darčekov. Prváci si vyslúžili od
škôlkarov rozprávkové záložky do knihy, škôlkari
zas zhotovené jarné kvety z krepového papiera,
balóny a pamätné listy.
Učiteľky z MŠ si navzájom vymenili skúsenosti s uč. I. roč. ZŠ , v čom je dôležité pridať pri príprave predškolákov, s čím prváci najčastejšie mávajú problémy.
A čo očakávame od vzájomnej spolupráce?
Bezproblémový prechod 6- ročných detí z MŠ do
ZŠ, bezstresovú adaptáciu na nové prostredie,
učiteľov a kolektív v základnej škole.
Vo vzájomnej spolupráci chceme pokračovať
naďalej a to v prospech našich detí.
Ďakujeme p. riad. Mgr. Anne Ogurčákovej a
p. uč. Mgr. Ľubici Sirkovej za pripravený krásny
deň, deň plný zážitkov, dojmov, očakávaní a prekvapení.
Deti a kolektív MŠ Ry
Rabinská I.

Hokejbalový turnaj
Dňa 1.4.2009 za krásneho jarného počasia sa
po štvrtýkrát uskutočnil hokejbalový turnaj špeciálnych škôl. Na turnaji sa zúčastnili : ŠZŠ Rudňany, ŠZŠ Markušovce , ŠZŠ Spišská Nová Ves,
ŠZŠ Košice, ŠZŠ Spišské Vlachy, ZŠ Rudňany.
Hralo sa systémom každý s každým 2x5 minút.
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Organizátor:
Vladimír Hudáček
Spoluorganizátori: Stanislav Melega
Rudolf Kačír
Ľubomír Zelený
Iveta Krajňáková
Zinka Strehovská
Danka Krestianová
Milan Farkalin
Janka Lapšanská
Miloš Sedlák
vedenie školy
Konečná tabuľka:
1. miesto
ŠZŠ Rudňany
2. miesto
ŠZŠ Markušovce
3. miesto
ZŠ Rudňany
4. miesto
ŠZŠ Košice
5. miesto
ŠZŠ Spišské Vlachy
6. miesto
ŠZŠ Spišská Nová Ves
Zápasy mali veľmi dobrú úroveň , všetko v
rámci fair-play , hráči si nič nedarovali , bojovali o
každý dobrý výsledok. O dobrú úroveň a náladu
na turnaji sa postarali domáce mažoretky, ktoré
vystúpili so svojim programom a zároveň počas
celého turnaja boli roztlieskávačkami. Celý deň
hrala dobrá hudba a taktiež rozvoniaval uvarený
guľáš, ktorý bol občerstvením pre zúčastnené
družstvá. Všetky mužstvá obdŕžali hodnotné vecné ceny, diplomy , víťaz dostal pohár a najlepší
hráč sošku hokejistu.
Na úvodný ceremoniál sa prišiel pozrieť aj zástupca splnomocnenkyne Úradu vlády pre rómsku komunitu p. Ivan Mirga.
Turnaj bol podporovaný nadáciou Hodina
deťom.
Víťazné družstvo bolo v zložení :
Stanislav Borák
9.B
Šimon Dunka
9.B
Ondrej Horváth
9.A
Radoslav Horváth 9.A
Marek Horváth
9.A
Ondrej Horváth
8.A
Urban Borák
7.A
Najlepší hráč turnaja- Ondrej Horváth – 9.A.
Všetkým chlapcom patrí poďakovanie za výbornú reprezentáciu školy.

Vladimír Hudáček
ŠZŠ Rudňany

Vyhodnotenie malej matematickej
olympiády
V druhej polovici marca 2009 sa uskutočnili v ŠZŠ v Rudňanoch základné kolá už v poradí
3. ročníka malej matematickej olympiády.
Súťaž bola organizovaná pre žiakov 6. A 7.
ročníka ŠZŠ.
Do uvedeného kola sa zapojilo 19 žiakov 6.
ročníka a 19 žiakov 7. ročníka.
Súťaž – písomné testy – pozostávala z 3 oblastí: sčítanie a odčítanie v danom obore, násobenie a delenie, porovnávanie čísiel a oblasť geometrie.
Do druhého kola postúpilo za 7. roč. 9 žiakov
a za 6. ročníky spolu 10 žiakov.
3.4.2009 sa uskutočnilo druhé kolo MMO.
Testy už boli rozsahom kratšie o to však náročnejšie.
Výsledky: za 6. ročník:
1. Miesto Marek Horváth - 6.B
2. miesto Ivan Borák – 6.B
3. miesto Erika Horváthová – 6.A
za 7. ročník:
1. Miesto Andrea Pokutová 7.B
2. miesto Zuzana Boráková
7.A
3. miesto Nikola Horváthová
7.B
Súťaž bola vyhodnotená za prítomnosti
všetkých zúčastnených žiakov. Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Za prípravu a priebeh súťaže zodpovedala p. uč. Sertlová.
A. Sertlová

Horizont 4 / 2009
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Aj Rudňany majú talent
Sprejové obrazy - G R A F I T Y
Pochádzajú z USA a vymysleli ich černosi. Na Slovensku sa prvý raz objavili v 70 – 80tych rokoch. Tento štýl k nám doniesol hiphopový spevák ADJ. Grafity mám rád a robím ich
už desať rokov.
Matej Orlovský, žiak VIII.A tr., ZŠ Rudňany
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Medové vlasy
Na úpätí Slovenského Rudohoria leží dedinka Koterbachy. Uprostred nich, pod košatou jabloňou, býva rodina banských škriatkov. Mama,
otec, ich dvanásť dcér a trinásty brat Rudko.
Raz, keď Rudko vyšiel na povrch zemský, uvidel pod jabloňou prekrásnu dievčinu, ktorá mala
nádherné medené vlasy. Rudko sa do dievčiny zaľúbil. Rodičia dievčinu však dávno sľúbili richtárovmu synovi. Hoci srdce dievčiny patrilo Rudkovi, sľub rodičov musela splniť, a tak podarovala
nešťastnému škriatkovi Rudkovi na pamiatku svoje medené vlasy. Ten ich porozkladal po banských
chodbách a baníci ich dodnes nachádzajú. Vždy si
spomenú na nenaplnenú lásku Rudka a dievčiny s
medenými vlasmi.
Od tých čias si ľudia pomenovali dedinku
na Rudňany.
Patrik Lenárt
VII.A trieda, ZŠ Rudňany
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Zo športu
Futbal
„A“ mužstvo
Turňa nad Bodvou – Rudňany 0:1
Rudňany
– Buzica
3:5
Krompachy
– Rudňany 1:1

(0:0)
(0:0)
(0:0)

gól Kaňuch
góly Balúch, Pončák, Kyrc
gól Neuvirth

Dorast
Rudňany

– Medzev

1:1

(1:0)
Mgr. P. Fischer

Kolky
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Obyvateľstvo obce
k 8. 4. 2009

Spoločenská rubrika
Stav podľa vekových kategórií

Spolu

Muži

Spolu

3664/1682

1814/821

Deti do 18 rokov

Ženy
1850/861

1403/1007

684/486

719/521

– z toho do 15 rokov

1190/ 894

593/433

597/461

Ostatní obyvatelia

2261/ 675

1130/335

1131/340

Zaznamenali sme v mesiaci marec
Odsťahovaní
Naše rady opustili
Ivana Cursi rod. Zaliberová
Jennifer Cursi
Štefan Gvozdiak

Milan Anďal
1953
Vladimír Knizner 1950

Spomienky
Bože zotri slzy lúčenia. Do
večnosti odišla si spať. Zaplakal každý, kto ťa mal rád. Už
len kytičku kvetov na hrob môžeme Ti dať a tichú modlitbu
odriekať.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, milovala život
a všetkých nás.
Dňa 21. apríla si pripomíname 10. výročie tragickej smrti Janky GREGOVEJ, rod.
Kačmarčíkovej.
S láskou spomína brat Dušan s rodinou


Nestihol sa rozlúčiť s nami,
zavrel oči a srdce jeho prestalo
biť, nebolo lieku, hoci tak veľmi
chcel ešte žiť.
Dňa 28.4.2009 uplynie
10. rokov odvtedy , čo nás navždy opustil môj drahý manžel, otec, dedko
Anton OGURČÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi venujte
mu tichú spomienku.
Manželka Margita, syn Ľuboš,
dcéra Gabika s rodinou

Významné životné jubileá v mesiaci apríl
85 rokov
Veronika Milaniaková
Agnesa Štrauchová
Ľudmila Dzuriaková

Ján Kapitančík
Monika Dudinská
Ivan Mrva

75 rokov

60 rokov

Júlia Raczeková

Ján Polony

80 rokov

Policajné okienko
Nápad trestnej činnosti a priestupkovosti
v obci Rudňany:
Za mesiac marec 2009 bolo spáchaných::
28 trestných činov - prečinov:
3 prípady prečin krádeže drevnej hmoty
23 prípady prečiny ohrozovania mravnej výchovy
mládeže
2 iné prečiny
Všetky trestné činy – prečiny boli objasnené a páchateľ bol zistený.
12 priestupkov
5 priestupkov proti majetku- krádeže
4 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a to
drobné ublíženie na zdraví a iné hrubé správanie
3 priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky
V jednom prípade sa doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľa a to u krádeže peňaženky, ku škode J.S. z obce
Rudňany.
Touto cestou chceme požiadať občanov, aby neboli
ľahostajní k protispoločenskému konaniu osôb, ak sa
ich uvedené konanie aj bezprostredne nedotýka a uvedenú skutočnosť oznámili na OO PZ Markušovce alebo na linku 158, nakoľko vo veľkej miere nie je možné
tieto prípady objasniť bez aj takejto pomoci občanov.
Tieto informácie poskytol starší referent pre riadenie
policajnej stanice npor. Stanislav Varša, Obvodné oddelenie PZ Markušovce

Horizont – kultúrno-spoločenský mesačník. Vydáva Obecný úrad Rudňany. Evidenčné číslo: EV 3043/09, Zodpovedný redaktor: Irena Ošustová. Adresa redakcie: OcÚ Rudňany, tel./fax: 053/44 99313, 4499102. Vychádza v náklade 700 výtlačkov. Sadzba: L. Cmorej, ABC studio, Tlač: Tlačiareň Sedlák, s. r. o., Sp. N. Ves

