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Fašiangy, Turice, Vel ká noc príde...
Hádam každému z nás pri slove fašiangy príde
na um práve melódia tejto ľudovej piesne. Poďme
sa spolu pozrieť na fašiangovú minulosť i
prítomnosť. Fašiangy označujú obdobie trvajúce
od Troch kráľov (6. 1. ) do popolcovej stredy, v
tomto roku do 25.2.2020. Slovo fašiangy –
faschang má svoj pôvod v staronemeckom výraze
vast-schane s významom posledný nápoj. V
období Veľkej Moravy sa na našom území
vyskytlo aj označenie mjasopust – koniec jedenia
mäsa. Vo všeobecnosti boli fašiangy obdobím
bujarej, neviazanej zábavy, plnej jedla a pitia.
Ľudia sa často prezliekali do rôznych masiek,
organizovali sa rôzne dedinské sprievody,ale aj
svadobné hostiny. Dnes si ľudia pripomínajú toto
obdobie formou ukážok domácich zabíjačok,
spojených s ochutnávkou, niekde tradičným
maškarným plesom, inde dokonca aj
pochovávaním basy. A ako to bolo voľakedy v
Rudňanoch? Naši spoluobčania spomínajú na
stretnutia pri živej hudbe, zabíjačkových
pochúťkach, koláčoch, fánkach, pankuškoch či
tzv.krepľoch. V pamäti im ostali zábavy v krčme,

v parku na Pätorackom pri starom obchodnom
dome, po ktorom dnes niet ani chýru, ani slychu.
„Fašiangy? Tak to bola v Rudňanoch ale zábava.
Do parku prišiel každý, kto sa mal chuť baviť,
zatancovať a zaspievať si, dobre sa najesť i čo to
vypiť. Muži popritom však nezabudli ženám
prejaviť úctu, boli galantní a vedeli, čo je
slušnosť.“ Pred popolcovou stredou sa konala
posledná zábava. „Na ostatek še lučilo s basu.
Somariny, še zrobili, poplakalo še nad ňu, a tak še
rozlučilo s fašengami.“ „Ak boli fašiangy, všetci
to vedeli, a ak bol pôst, dodržiaval ho každý.....nie
ako dnes“, spomínajú starší Rudňanci na dobré
zvyky, ale i vzťahy, ktoré kedysi vládli v našej
obci. Škoda, že sa na mnoho z týchto zvykov už
len spomína. A aj keď sa dnes chodieva na nóbl
plesy, kde sa celebrity predvádzajú v hriešne
drahých a luxusných róbach, kde je spoločenské
postavenie nesmierne dôležité, kde masky
neskrývajú rozdiely, ale poukazujú na ne, myslím
si, že tú bezprostrednú fašiangovú atmosféru Ples
v opere nikdy nenahradí.
T. Hozzová (zdroj: internet)

Starosta na slovíčko ...
Vážení občania,
chcel by som zareagovať na mediálne
príspevky, ktoré odzneli v poslednom čase. Na
základe anonymov sa spochybňuje dočasné
poverenie riadenia školy p. Mgr. Mariána
Vytykáča. Taktiež sa šíria dezinformácie ohľadom
spoločnosti Rupod s.r.o., ktorá bola založená za
účelom vytvorenia sociálneho podniku v našej
obci, pričom táto spoločnosť bola jednohlasne
schválená na obecnom zastupiteľstve dňa
21.10.2019.
Rád by som sa k týmto témam vyjadril,
pretože si myslím, že anonymy a dezinformácie,
ktoré sa posúvajú médiám sú namierené voči
mojej osobe a poviem to doslova hanobia dobré
meno našej obce. Rôzne diskusie, ktoré sa šíria po
sociálnych sieťach a sú v nich zapojené osoby aj z
radov pedagogických pracovníkov naznačujú, že
sa zrejme nevedia dočkať výberového konania,
ktoré nás čaká v marci tohto roku.
Chcem uistiť každého, kto spochybňuje
rozhodnutia, týkajúce sa poverenia dočasným
riadením školy alebo založenie spoločnosti
Rupods.r.o., že sme sa opierali o zákon a
rozhodovali sme sa na základe komunikácie s
právnym zástupcom, ako aj s hlavným
kontrolórom našej obce.
Čo sa týka dočasného poverenia:
Podľa ustanovenia § 11 zákona č.368/1990 Zb. o
obecnom zriadení znie:
2. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
a, starostu
b, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, to
neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo
uvoľnený na výkon poslanca
c, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie
alebo príspevkovej organizácie zriadenej
obcou
V tomto prípade obvinenie nespĺňa ani jeden z
bodov, keďže doposiaľ nebol vymenovaný
poslanec za riaditeľa, je len učiteľom povereným
riadením, nie úspešným absolventom výberového
konania na riaditeľa školy, ktorý je jej jediným
štatutárnym orgánom, t.j. až do momentu
vymenovania za riaditeľa, môže vykonávať
funkciu poslanca OcZ a nemusí sa funkcie vzdať.
Zároveň Ústavný zákon o konﬂikte záujmov
č. 357/2004 Z.z. sa na poslancov obecných
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zastupiteľstiev nevzťahuje, pretože nie sú
výslovne uvedení v čl. 2 ods. 1 tohto zákona, kde
sú taxatívne vymenované všetky osoby, na ktoré
sa tento zákon vzťahuje.
Je trocha nelogické, že niekto, kto nie je
zvolený do funkcie riaditeľa (v tomto prípade
musí byť zvolený Radou školy), ale len dočasne
poverený, by sa mal vzdať mandátu poslanca. Čo
v prípade,že sa nezúčastní resp. nebude zvolený
vo výberovom konaní? Čo s mandátom, ktorého
by sa vzdal len kvôli povereniu? Jednoducho
mandát poslanca by mu zanikol.
Čo sa týka druhého anonymu ohľadom
založenia spoločnosti Rupod s.r.o. My sme
urobili prvý a základný krok, aby sme sa mohli
uchádzať o štatút sociálneho podniku. V zmysle
§7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch sme vytvorili
spoločnosť so 49% podielom obce po vzore
samospráv, kde sociálne podniky sa rozbehli a
prinášajú pozitívne výsledky pre obec či mesto.
Od 01.02.2020 sme získali osvedčenie o pridelení
štatútu integračného sociálneho podniku a
zároveň ako prvý na Slovensku sme získali
osvedčenie o pridelení štatútu sociálneho podniku
bývania. Je to pilotný projekt, cez ktorý môžeme
získať ﬁnančnú pomoc a vyriešiť centrum obce,
konkrétne areál ŽSR. Našou snahou je tento
objekt dostať do majetku obce a následne v rámci
sociálneho podniku zrekonštruovať dané objekty
a vytvoriť bytové jednotky pre rodiny v našej obci.
Rozbehnutím integračného sociálneho
podniku vytvoríme pracovné príležitosti,
ponúkneme našim občanom služby, ktoré
momentálne nie sú dostupné v našej obci a ďalej
sa v rámci sociálneho podniku budeme podieľať
na projektoch, ktoré sa budú v obci realizovať.
Taktiež sme získali objekty Ministerstva
obrany SR, ktoré chceme v rámci tohto podniku
využiť. Pevne verím, že najbližšia doba ukáže, že
rozhodnutia samosprávy prinesú očakávané
pozitívne výsledky a prispejú k zveľadeniu našej
obce. Myslím, že v roku 2019 sme urobili a
vykonali množstvo práce, vďaka ktorej nás istým
spôsobom dávajú za príklad, ako sa efektívne
vynaložili prostriedky v rámci búrania a sanácie
budovy bývalého kultúrneho domu. Poukazujú na
sumu odvozu sutiny v Prešove, kde suma
prevýšila milión eur a porovnávajú množstvo
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odpadu a búracie práce v našej obci, kde celková
suma bola cca 215 000,- eur.
Nerád reagujem na rôzne fámy a
dezinformácie resp. anonymy, ale niektoré veci
presiahli určitú hranicu zdravého rozumu a
zdravého úsudku. Nemyslím si, že veci sa riešia
takýmto spôsobom. Ak niekto chce odpoveď na
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niektoré otázky, som k dispozícii každému
občanovi našej obce.
Zároveň chcem zdôrazniť, že aj skrz
neprajníkov budeme ďalej realizovať zámery,
ktoré pomôžu k zveľadeniu a rozvoju našej obce.
Bc. Rastislav Neuvirth (starosta obce)

Informátor OcÚ

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.01.2020
Uznesenie OcZ č. 1/2020
OcZ schvaľuje program 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Uznesenie OcZ č. 2/2020
OcZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Slavomír Sirko, p. Milan Šarík
Uznesenie OcZ č. 3/2020
OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnice PhDr. Evu Krajňákovú, PhD., p. Helenu Dunkovú
Uznesenie OcZ č. 4/2020
OcZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2019
Uznesenie OcZ č. 5/2020
OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom časti pozemkov vo vlastníctve obce Rudňany, a to:
- časť parcely KN-C 885/1 – ostatná plocha, celková výmera 12 251 m2, zapísaná na LV č. 1 v
katastrálnom území Rudňany, podľa priloženého situačného nákresu:
Pre p. Boráka Šimona s rodinou, trvale bytom 053 23 Rudňany 517, vo výmere 396 m2, v cene 0,80
€/m2, t. j. celkovo 316,80 €;
Pre p. Horvátha Bohuša s rodinou, trvale bytom 053 23 Rudňany 518, vo výmere 20 m2, v cene 0,80 €/
m2, t. j. celkovo 16,00 €;
Spôsobom podľa citovaného zákona ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
- časť parcely KN-C 885/12 – zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera 5 458 m2, zapísaná na
LV č. 1 v katastrálnom území Rudňany, podľa priloženého situačného nákresu:
Pre p. Dunku Ladislava s rodinou, trvale bytom 053 23 Rudňany 513, vo výmere 55 m2, v cene 0,80 €/
m2, t. j. celkovo 44,00 €;
Spôsobom podľa citovaného zákona ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
- časť parcely KN-C 1182/16 – zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera 12 343 m2, zapísaná na
LV č. 1 v katastrálnom území Rudňany, podľa priloženého situačného nákresu:
Pre p. Horvátha Mareka s rodinou, trvale bytom 053 23 Rudňany 359, vo výmere 48 m2, v cene 0,80 €/
m2, t. j. celkovo 38,40 €;
Spôsobom podľa citovaného zákona ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam sa prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so
zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že sa jedná o časti pozemku v dlhodobom užívaní
prenajímateľom a z dôvodu straty bývania a nevyhnutnej pomoci s bývaním rodine v hmotnej núdzi s
maloletými deťmi. Prenájom sa uskutočňuje z titulu osobitného zreteľa, nakoľko ide o parcely, ktoré sa
nachádzajú v lokalite obostavanej nehnuteľnosťami obyvateľov rómskej komunity.
Uznesenie OcZ č. 6/2020
OcZ schvaľuje doplnenie uznesenia OcZ č. 173/2019 o text:
Zabezpečenie zavedenia povinných služieb v nasledovnom rozsahu:
-2 ambulancie poskytujúce všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých,
-1 ambulancia poskytujúca všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast,
-1 ambulancia poskytujúca špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia pôrodníctvo,
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-1 ambulancia poskytujúca špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú zdravotnú
starostlivosť
Uznesenie OcZ č. 7/2020
OcZ schvaľuje
- predloženie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity v roku 2020, na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
- výzva:
Dotačná schéma 2020
- názov projektu:
Výstavba multifunkčného ihriska v obci Rudňany,
- zabezpečenie povinného spoluﬁnancovania projektu, t. j. minimálne vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov,
- zabezpečenie ﬁnancovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a
budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Uznesenie OcZ č. 8/2020
OcZ schvaľuje Zmluvu o poskytovaní poradenských služieb č. 034 2019 uzatvorenú medzi obcou
Rudňany a EUFC SK, s.r.o., Družstevná 2, Bratislava
Uznesenie OcZ č. 9/2020
OcZ schvaľuje doplnenie programu obecného zastupiteľstva o bod: Plat starostu obce

Harmonogram zasadnutí OcZ :
Január
Február
Marec

27.01.2020
23.03.2020

Apríl
Máj
Jún

25.05.2020
29.06.2020

Poslanci na slovíčko ...
Tento mesiac sme poprosili o slovo predsedu
komisie pre rómsku problematiku pána Eduarda
Berkyho.

Dankou Pustulkovou sme skúšali aj separovať
plasty, ale to je na dlhé lakte. Problémom je aj
voda na 5RPI, zamrzla hadica.

1. Koľko členov má vaša komisia?
Predseda: Eduard Berky
Členovia: Rudolf Horváth, Marek Horváth, Jozef
Horváth, Igor Horváth, Viktor Dunka, Helena
Dunková
2. Čo je hlavnou náplňou práce vašej komisie?
Riešime rómske problémy. Stretávame sa
každý mesiac na 5RPII v komunitnom centre.
3. Ako predseda komisie pre rómsku otázku,
kde vidíte najväčšie nedostatky, problémy?
Momentálne riešime bytovku na 5RPII, ktorú
sme zrekonštruovali a behom mesiaca to bolo
zničené. Zničili to deti a teraz to musíme zase
riešiť, nájsť vinníka, lebo nikto to nebol, nikto sa
nechce priznať. Keby sme tam neboli pár ľudí,
ktorí chcú normálne žiť, tak by bola tá bytovka v
katastrofálnom stave. Ďalším veľkým problémom
je odpad, ktorý dávajú vynášať malým deťom,
ktoré nedostanú do kontajnera, tak len položia ku
kontajneru. Neustále to treba vysvetľovať, že
odpad patrí do koša. Nie sú prispôsobiví. S pani

4. V časti obce Zabíjanec, je vybudovaný
automat na vodu, no napriek tomu stále veľa
ľudí chodí pre vodu do potoka. Prečo?
Niektorí nereagujú ani na to, že už tam majú
vodu a ďalším problémom je, že nemajú ﬁnancie.
Dobije si kredit na telefón, ale nedobije si kredit na
automat na vodu.
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5. Ako riešite, hlavne v letných mesiacoch,
problém s hádzaním skál na začiatku a konci
našej obce?
To je ďalšia vec, ktorú sme riešili s obecnou
políciou aj MOPS. Vieme, že tento problém je,
deti hádžu skaly a rodičia stoja a neurobia nič.
Dole na Zabíjanci je to ustavičný problém.
Taktiež keď chodia po ceste tak sa ani nepohnú,
keď ide auto. Dávali sme aj návrh riešenia, aby
deti chodili do školy s MOPS, ale neviem prečo sa
to takto nerobí.
Ďakujem za rozhovor a želám Vám aj vašej
komisii veľa úspechov.
Katarína Duľová
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Oznam - Vol by do NR SR 2020

Oznamujeme obyvateľom obce Rudňany, že predseda Národnej rady
Slovenskej republiky dňa 4. 11. 2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z.,
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich
konania na sobotu 29. februára 2020. Rozhodnutie o vyhlásení volieb
bolo 5.11.2019 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
V našej obci sú utvorené dva volebné okrsky a to okrsok č.1 so sídlom
v jedálni ZŠ Rudňany a okrsok č. 2 so sídlom v spoločenskej sále
Obecného úradu.
Začiatok hlasovania je o 7.00 hod. a koniec hlasovania je o 22.00 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Oznam - znovuotvorené Potraviny
Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 24.1.2020 je v našej obci - časť Zimná dolina, opäť
otvorená predajňa potravín s názvom „POTRAVINY U OLIVERA“
Prevádzkový čas:
Pondelok:
od 6.30 hod. – do 17.00 hod.
Utorok:
od 6.30 hod. – do 17.00 hod.
Streda:
od 6.30 hod. – do 17.00 hod.
Štvrtok:
od 6.30 hod. – do 17.00 hod.
Piatok:
od 6.30 hod. – do 17.00 hod.
Sobota:
od 6.30 hod. – do 12.00 hod.
Nedeľa:
ZATVORENÉ
Obed:
bez obedňajšej prestávky
Tešíme sa na Vašu návštevu

Oslobodenie obce
Dňa 23. januára 2020 sme si pripomenuli 75.
výročie oslobodenia našej obce spod hitlerovskej
nadvlády, slávnostným príhovorom v obecnom
rozhlase a položením venca k pamätnej tabuli.
Spomínajme s láskou a úctou na našich
padlých hrdinov, ktorí nám, žijúcim, zabezpečili
oslobodenie a mier. Nikdy nezabudnime, ako
ľahko sme slobodu stratili, a ako ťažko, za cenu
obrovských obetí, sme ju získali späť.
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Z našich škôl
Materská škola, MŠ 5RPII
Planetárium ASTRO SHOW
Dňa 14.01.2020 do našej MŠ 5RPII Rudňany
zavítalo prenosné Planetárium so svojou ASTRO
SHOW. Jedná sa o nafukovaciu kupolu, v ktorej sa
používa moderná digitálna sférická projekcia s
priestorovým efektom a kvalitným zvukovým
systémom. Vďaka tomu, že sa obraz premietal na
celú plochu kupoly, deti boli viac vtiahnuté do
deja a vychutnali si zážitok z premietania na
maximum. Program bol zameraný na “Planéty
Slnečnej sústavy a Mesiac”. Deti poznávali
planéty v našej Slnečnej sústave, dozvedeli sa aký
je vesmír farebný, prečo Mesiac svieti a
spoznávali aj znaky ročných období.

Na záver programu si vychutnali jedinečnú
atmosféru pri štarte vesmírnej rakety a jej plavby
vesmírom, preleteli nádhernými hmlovinami,
dozvedeli sa mnohé zaujímavosti o planétach
našej Slnečnej sústavy. Deťom sa táto ASTRO
SHOW veľmi páčila a veríme, že tento zážitok
bude pre ne nezabudnuteľným. Program bol
zostavený zabavne, poučne a v súlade s cieľmi
štátneho vzdelávacieho programu.

Základná škola
Január v Základnej škole Rudňany
Január, prvý mesiac roka a zároveň mesiac,
ktorý zhodnotí polročné úsilie žiakov i učiteľov.
Nebolo tomu inak ani v našej škole. Žiaci
ustráchaní z písomiek a skúšaní, učitelia unavení z
opravovania a prižmurovania očí pri krúžkovaní.
Stres na oboch frontoch neostal bez následkov a
škola sa postupne vyľudňovala. Až napokon bol
vyhlásený stav núdze, ktorý privítali hlavne žiaci
a potešili sa dlhočizným chrípkovým prázdninám.
Tie boli vyhlásené na dvakrát, pretože bacil, ktorý
zmoril našich žiakov a učiteľov, bol naozaj silný.
Liečili sme sa od 24.1.2020 do 27.1.2020 a od
29.1.2020 až do 3.2.2020.

Ale i napriek epidémii chrípky sa nám v škole
podarilo uskutočniť zopár pekných aktivít.
• Dňa 15.1.2020 školu úspešne reprezentovala
žiačka Veronika Kučmová (9.A) na okresnom
kole olympiády z anglického jazyka. Na súťaž
ju pripravoval p.uč. Mgr. Tomáš Karabín.
• 22.1.2020 sa uskutočnila beseda s názvom
Gambling -počítačová závislosť, ktorú viedla
pani PhDr. Martina Michalec z OÚNZ Spišská
Nová Ves. Zúčastnili sa jej žiaci 5.A, 7. B, 8.B.
• Dňa 23.1.2020 poctili našu školu návštevou
deti z Materskej školy Rudňany 89. Najprv si
predškoláci pozreli ako vyzerá vyučovanie v 1.A a
potom si spolu s prvákmi zacvičili na hodine
telesnej výchovy. Radosť z návštevy bolo badať
na očiach všetkých detí, prváčikov i predškolákov.

Edita Jendrálová, MŠ 5RPII Rudňany
6
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• 28.1.2020 žiaci 1.A a 5.A navštívili Spišské
divadlo v Spišskej Novej Vsi, aby si pozreli
predstavenie Perinbaba. Umelecký zážitok
vystriedala radosť z ozajstného snehu, ktorý stihol
napadnúť počas predstavenia.

Jej cieľom bolo upozorniť na nebezpečenstvo
a spôsoby šírenia vírusu HIV a predovšetkým na
možnú prevenciu tohto ochorenia. Prednášky sa
zúčastnilo spolu 42 žiakov, ktorí sa aktívne
zapájali do prednášanej témy a odpovedali na
položené otázky.
Dúfame, že si z tejto prednášky odniesli čo
najviac nových vedomostí a budú zodpovednejšie
pristupovať k životu aj k partnerským vzťahom.

Mgr. Lucia Bodzionyová
Spojená škola
Čitateľský maratón
V mesiaci január – február /21.1 -15.2.2020/
prebieha v našej škole už 7. ročník čitateľského
maratónu, ktorý je určený pre žiakov 5.-9.
ročníka. Tento rok bude venovaný výberu z
európskych rozprávok : „ Ako šla rozprávka do
sveta“. Po prečítaní vybranej rozprávky žiaci pod
vedením vyučujúcich napíšu aj krátky obsah a
výtvarne zobrazia dej rozprávky. Organizátorom
akcie je p. Z. Hovancová. Cieľom akcie je zvýšiť
záujem žiakov o čítanie a predovšetkým rozvíjať
ich čitateľskú gramotnosť.
Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS
sa konala dňa 22.1.2020 v tabletovej miestnosti
ŠZŠ prednáška s p. Dr. Michalec , z OÚNZ v
Spišskej Novej Vsi . Prednášky sa zúčastnili
žiaci 6.-9.r. a študenti odborného učilišťa. Jej
cieľom bolo upozorniť na nebezpečenstvo a
spôsoby šírenia vírusu HIV a predovšetkým na
možnú prevenciu tohto ochorenia.

Naša škola sa opäť zapojila do projektu
Domestos pre školy, v ktorom sme od septembra
do decembra 2019 plnili stanovené úlohy a
kupovali produkty značky Domestos. Tešíme sa,
že sa nám už po niekoľkýkrát podarilo získať
ﬁnančné prostriedky na zakúpenie produktov tejto
značky, čo nám pomôže zlepšiť úroveň a
hygienu našich toaliet a ostatných priestorov
školy.
Už máme za sebou prvý polrok, zvládli
sme skúšanie a vypisovanie triednej
dokumentácie a po 1-dňových polročných
prázdninách sa prehupneme už do druhého
polroka. Verím , že ho zvládneme v zdraví a bez
chrípkových prázdnin.
M.Malecová
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Lacne varene - Pospolnica abo kto sce ta Kulaša
Co nám treba: gruľe, hruba muka, maslo (najlepši 82%)
Jak še to robi:
Do harenca dame varic gruľe na križalky
(jak furt teľo-keľo treba) a posoľime vodu. Ked
už tote gruľe skoro uvarené, ta ich podušime a
nazad vlejeme totu vodu, co še v nej gruľe
varili. Do teho pridáme hrubu muku a toto še zaš
poduši a še neha zaš kus prevrec, ale že vam
neprismudne! To muši bic take, že še ľeje. Teraz
sebe spražime maslo, tak naj fajne voňa.
Kuľašu dáme do tanera polejeme so
smaslom a ku temu sebe dame mľeko abo
zakvas, to už neham na vas kto jak ľubi.
Ta naj šmakuje.

Kam na výlet – Markušovský skalný hríb
Ak neviete kam na nízkorozpočtový výlet
tento mesiac, skúste Markušovský skalný hríb. Je
to nenáročná túra. Sprievodcom na výlete je rieka
Hornád.
Trasa sa začína pri vlakovej stanici v obci
Matejovce nad Hornádom a vedie po žltej značke.
Najprv pôjdeme krátko na sever po poľnej ceste.
Cez most prekonáme Hornád, na okraji lesa
opustíme poľnú cestu a pokračujeme doľava
západným smerom po lesnom chodníku.
Prejdeme okolo Kamenného obrázka, ktorý je
spomienkou na extrémnu výšku vodnej hladiny
Hornádu v roku 1878. Pokračujeme okrajom lesa,
až prídeme do bezprostrednej blízkosti
Markušovského skalného hríbu (409m).
Ide o 8 m vysoký skalný útvar pripomínajúci
siluetu hríbu, ktorý vznikol v dôsledku
nerovnomerného zvetrávania hornín. Jeho vznik
podmienilo predovšetkým vodorovne uložené
súvrstvie odolných jemnozrnných pieskovcov a
drobivých zlepencov.
Katarína Duľová
8
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Zo športu
Fanúšikovia futbalu, rok 2019 je na konci a my
by sme chceli zhodnotiť doterajší priebeh. V
prvom rade chceme poďakovať ľudom ktorí sa
nášmu klubu venujú každý deň. Ďakujeme
trénerom, hospodárke, hospodárovi, ekonómke,
rodičom ktorí pravidelne navštevujú zápasy či
turnaje našej mládeže, správnej rade OŠK,
obecnému zastupiteľstvu, pánovi starostovi,
sponzorom a v neposlednom rade Vám,
fanúšikom, pre ktorých toto všetko robíme. Tak
pekne po poriadku začneme u najmladších.
PRÍPRAVKA
Naše najmladšie mužstvo, prípravka, sa v roku
2019 pod taktovkou hráča A-mužstva Tomáša
Bžocha zúčastňovalo turnajov kde postupne
získavali stále lepšie umiestnenia. V lete sme
zorganizovali aj turnaj pre túto kategóriu s
názvom Rudňanský Baníček.
ŽIACI U15
V žiackej kategórii sa našej U15 podarilo
umiestniť na krásnej druhej pozícii, no mužstvo
na čele s trénerom Mgr. Dávidom Farkašovským
má ambície na vedúcu priečku. Aktuálneho
starostu obce Bc. Rastislava Neuvirtha vystriedal
na lavičke p. Fakrašovský v lete tohto roku.
Mužstvo žiakov sa dokonca stretáva aj v tomto
zimnom období a tak sa pripravujú na jarnú časť
súťaže. Súpiska žiakov je najširšia v rámci nášho
klubu keď ju tvorí až 22 hráčov. Najlepším
strelcom mužstva je kapitán Tomáš Mód, ktorý v
kalendárnom roku 2019 strelil 30 gólov.
DORAST U19
Kategória U19, v dnešnej dobe kategória v
ktorej je problém hlavne s hráčským prístupom.
Stalo sa, že sa v našej súťaži odohral zápas 9 proti
9. Dokonca aj nám sa stalo, že sme odohrali zápas
v Hrabušiciach desiati, no napokon vyhrali.
Mužstvo malo problémy v zime 2018 keď viacero
hráčov už nejavilo záujem o futbal. To sa napokon
zmenilo a mužstvo ktoré tvorí bohužiaľ
momentálne len 13 hráčov, preukázalo kvalitu a v
roku 2019 prehralo len 3 súťažné stretnutia. Góly
v roku 2019 si rozdelili hráči Danilo Temňuk (17),
Oliver Mrovčák (15) a Roman Košík (8).
Posledný menovaný sa v lete presunul do Amužstva kde sa stihol už aj gólovo presadiť.
Mužstvo sa momentálne nachádza na 2. priečke s
rovnakým počtom bodov ako „sused“ TJ Baník
Poráč. Od začiatku roka 2019 mužstvo vedie Peter
Mrovčák ml.

B-MUŽSTVO
Kolektívu okolo Matúša Steinera, ktorý ako
hrajúci tréner vystriedal na lavičke dlhoročného
hráča či trénera Michala Antala st. ktorému týmto
ďakujeme sa maximálne darí. Naše „béčko“ sa po
jesennej časti nachádza na 1. priečke s 8-bodovým
náskokom. Erik Stanislav v tomto kalendárnom
roku nastrieľal 33 gólov (B-31/A-2) a v aktuálnej
sezóne sa nachádza na špici tabuľky strelcov.
A-MUŽSTVO
A nakoniec to najpríjemnejšie. V roku 2019
prešlo mužstvo zmenami. Odchody hráčov Jozefa
Mikuša a Romana Pižema vystriedali príchody
hráčov ako momentálny kapitán Karol Sedláček,
dlhoročná opora FK SNV a Dávid Slejzák, opora z
radov MŠK Spišské Podhradie. Výrazne posily
napomohli k fantastickým výsledkom. Od
začiatku letnej prípravy do ktorej sa zapojili už aj
nové posily to vyzeralo nádejne. Mužstvo sa v
príprave zúčastnilo turnaja v susednej obci Poráč,
ktorý napokon vyhrali a do súťaže tak vstupovali
dobre naladení. V prvom kole síce nezobrali
všetky 3 body, no premožiteľa našli až v 12.kole
na pôde vedúcej Slávie TU Košice. V mužstve
panuje výborná nálada, a to sa preukazuje aj na
výsledkoch. A-mužstvu patrí v aktuálnej sezóne 3.
priečka, je za 10 rokov najlepšie umiestenie. O
góly sa v A-mužstve stará hlavne duo LiptákBdžoch keď sa im v kalendárnom roku podarilo
streliť spolu 40 gólov (21/19) a 9 gólov už stihol
pridať aj Dávid Slejzák, naša letná posila.
Zimná príprava 2020
A-mužstvo sa po minuloročných kladných
skúsenostiach prihlásilo do 2.ročníka Krajskej
futbalovej ligy KFL.
Základnu skupinu tvoria mužstvá OŠK
Rudňany, FK Olcnava, TJ Kluknava, ŠK
Harichovce, TJ Nálepkovo, 1. ŠK TATRAN
Spišské Vlachy, TJ Hrabušice.
1. kolo OŠK RUDŇANY - TJ NOVÝ ŽIVOT
KLUKNAVA 6:1
Góly - 2x Košík, 2x Sedláček, Lipták, Bdžoch
2. kolo OŠK RUDŇANY - 1. ŠK TATRAN
SPIŠSKÉ VLACHY 1:3
Góly - Zelenický
Prípravný zápas
FK POPRAD B - OŠK RUDŇANY 4:3
Góly - Zelenický, Slejzák, Lipták
Peter Mrovčák
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€

Sadzobník cien

Sadzobník cien platný pre obec RUDŇANY
(návrh ceny podľa Občianského zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších platných predpisov)
ČASŤ A
1) Úsek vodného
hospodárstva

vodné a stočné - obecné byty
3,65 €/na osobu/mesiac
3,31 €/na osobu/mesiac
2,65 €/na osobu/mesiac

24 b.j., 17 b.j.BZ 29 bj.
(výška zálohových platieb
ZS, 2x10 b.j., MŠ č.89-4 bj.
je stanovená ako
29 b.j.Rochus
minimálna)
výdajný automat na pitnú vodu v časti
Zabíjanec

2) Úsek bytového
hospodárstva

1,50 € za m3 vody

poplatok za el. čip na pitnú vodu
7,00 €/za ks
za každý ďalší (strata) el. čip
7,00 €/za ks
elektrická energia obecné byty (spoloč.priestory-obec.elektromer)
0,33€/mes./domácnosť
obecné byty 5 RP II (č.510,511,512)

(výška zálohových platieb obecné byty 5RP II (súp. č. 359,
okrem bytov 28-31)
je stanovená ako
minimálna)
ostatné byty

a) stravné lístky

1,00 €/mes./domácnosť
1,33€/mes./domácnosť
dôchodcovia
2,00 €
0,83 €
zamestnanci
3,20 €
ostatní
poplatok za rozvoz obedov
0,50€/obed

schôdzková činnosť pre
organizácie a spoločenstvá
b) schôdzková činnosť a propagácia za každú začatú hodinu
výrobkov
pre propagáciu výrobkov
/najviac do 4 hod./

2,00 €
20,00 €

c) spoločenské podujatia s možnosťou podávania stravy:
občania obce
cudzí
jubileá do 5 hodín
jubileá za každú ďalšiu hod.
zábavy, plesy
kar, krstiny do 3 hodín
za každú ďalšiu hodinu
domáci
svadobné
hostiny
cudzí
jubileá
kar
krstiny s 1 chodom jedla
krstiny s 2 chodmi jedla
zábavy, plesy
svadba

3) Úsek stravovaniaprenájom miestnosti
prenájom spoločenskej miestnosti:

d) režijné náklady pri akciách v
spoločenskej sále

10
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60,00 €
110,00 €
25,00 €
5,00 €
50,00 €
10,00 €
5,00 €
6,50€/osoba
8,50€/osoba
4,00€/osoba
2,00€/osoba
2,00€/osoba
4,00€/osoba
6,50€/osoba

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 literáturu
0,09 €
a za každý nasledujúci i začatý mesiac
0,16 €
e) poplatok za oneskorené
I. upomienka
0,33 €
vrátenie knihy/časopisu je: (k
II. upomienka
0,66 €
poplatku je potrebné prirátať
III.
upomienka
0,99 €
poštovné)
IV. upomienka
1,32 €
f) poplatok za stratu knihy-dvojnásobok kupnej ceny knihy, časopisu
g) poplatok za poškodenie knihy, časopisu-podľa rozsahu poškodenia v rozpätí 30100 % kúpnej ceny knihy, časopisu
a) zapisné na kalendárny rok

4) Obecná knižnica

a) vysielanie v miestnom
rozhlase :

fyzické osoby
právnicke osoby

5) Činnosť v kultúre

b) pohľadnice
c) inzercia v obecnom časopise - 1 slovo
d) plošná inzercia v obecnom časopise (obrázok max. A6)
a) na podnikateľské účely
6) Prenájom
nebytových
b) skladové priestory
priestorov - ročne
c) garáže - Rochus, Stupy
(Uvedené ceny prenájmu
d) Zdr.stredisko RY
sú stanovené ako
e) Sl.pošta B.B.
inimálne)
a) formát A4- jednostranný
fyzické osoby
b) formát A4-obojstranný
fyzické osoby
c) formát A3-jenostranný
fyzické osoby
7) Kopírovacie služby
d) formát A3-obojstranný
fyzické osoby
tuzemsko
e) faxovanie - strana
zahraničie

1,65 €
3,31 €
0,16 €
0,25 €
0,15 €/1cm2
8,29 €/m2
8,29 €/m2
4,97 €/m2
6,50 €/m2
4,32 €/m2
0,10 €
0,20 €
0,20 €
0,40 €
1,00 €
2,00 €

Sadzobník miestnych poplatkov schválený Obecným zastupiteľstvom v Rudňanoch Uznesením
č. 160/2019 zo dňa 16. 12. 2019 platný od 1.1.2020. (Druhá časť sadzobníka bude zverejnená v
nasledujúcom čísle mesačníka Horizont)
Vyhotovila: Cvengrošová Božena

Kam za kultúrou?
- 15. 2. 2020 sa v lyžiarskom areáli Plejsy
uskutočnia Pankuškové fašiangy.
- 18. 2. 2020 o 16:00 sa v Multifunkčnom
energetickom a baníckom centre uskutoční
prednáška Ing. Jančuru a kol. o technických
pamiatkach v Rudňanoch a Markušovciach.
- 20. 2. 2020 o 13:00 sa v Severnom parku v
Levoči uskutoční fašiangové popoludnie.
- 20. 2. 2020 o 10:00 sa v Spišskom osvetovom
stredisku uskutoční vernisáž výstavy Vesmír
očami detí.

- 21. – 23. 2. 2020 bude v OC Madaras
prebiehať pankuškový víkend, pri nákupoch vás
bude sprevádzať ľudová hudba a v reštauráciách
vám ponúknu fašiangové menu.
- 22. 2. 2020 sa od 9:00 do 15:00 pre Kultúrnym
domom v Smižanoch uskutoční Starostovská
zabíjačka s bohatým sprievodným programom, v
ktorom vystúpi Jožko Jožka, FS Smižančanka,
3násť ciest a ďalší.
- 22. 2. 2020 o 11:00 sa pri Hoteli Studničky
Vernár uskutoční jazda na psích záprahoch.
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- 22. 2. 2020 o 16:00 v Kine Úsmev v Levoči
vystúpi Paci Pac s pestrým programom pre deti.
- 22. 2. 2020 o 16:00 Kino Mier v SNV uvedie
rozprávkový muzikál Strýko Baltazár - Cesta na
Severný pól.
- 24. 2. 2020 o 18:00 v Kine Úsmev v Levoči
vystúpi slovenská vokálna skupina Fragile.
- 21. 2. 2020 je Medzinárodný deň turistických
sprievodcov, v súvislosti s tým sa uskutoční
niekoľko akcií:
- 21. 2. 2020 o 16:00 sa od Provinčného domu
v SNV uskutoční tematické sprevádzanie
mestom,
- o 11:00, 13:00, 15:00 sa uskutočnia
komentované výstupy do neogotickej veže
Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny
Márie v SNV,
- 21. – 22. 2. 2020 Správa národného parku
organizuje prechod náučným chodníkom
Smižianska Maša – Čingov s výkladom, zraz o
9:30 na Smižianskej Maši,
-22. 2.2020 návšetvníkov Levoče prevedú
mestom s komentovaným výkladom pod názvom
Potulky Levočou, zraz pred Evanjelickým
kostolom v Levoči o 14:00.
- 9. 3. 2020 o 18:00 Dom kultúry Mier uvedie
divadelné predstavenie s Mičkovicovou,
Kramárom, Igondom pod názvom Už ti nikdy
nenaletím.
- 13. 3. 2020 o 19:00 v Kultúrnom dome v
Smižanoch uvedú Ďurovčíkovo moderné tanečné
divadlo Slovenské divadlo tanca s programom
Rómeo a Júlia.
- 14. 3. 2020 o 16:00 Dom kultúry Mier uvedie
pesničkovo-divadelné predstavenie Hanička a
Murko známe z detskej televízie Jojko.
T. Hozzová

Spoločenská rubrika
Narodenie a úmrtie obyvateľov v januári 2020
Narodenie
muži

15/13

Úmrtie

6/6

z toho

2/1

muži

1/1

ženy

1/0

z toho
ženy

9/7

Stav obyvateľstva k 31.01.2020
spolu

z toho

4692/2835 muži 2356/1396 ženy 2336/1439

Podakovanie
„Táto svieca dnes horí pre Teba, posielame tichú
spomienku do neba. Na krásne chvíle, láskavé
oči, teplo Tvojich dlaní... Si stále s nami a navždy
v našom srdci mami !“
Dovoľte nám vysloviť úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa
dňa 20. decembra 2019 prišli rozlúčiť a spolu s nami
odprevadiť na poslednej ceste našu drahú mamku,
babku, prababku, svokru a príbuznú Oľgu
Pustulkovú.
Ďakujeme za kvetinové dary, prejavy sústrasti i slová
útechy, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme vdp. Macalovi, p.
Bodzionymu, p. Kandráčovej, p. Vaľkovej,
miništrantom a p. Novotnému.
Dcéry s rodinami.

Spomienka
„Človek odchádza, ale všetko krásne čo nám dal
ostáva v nás.“
Úsmev na tvári, láskavé srdce,
múdrosť - takto si pamätáme a
spomíname pri príležitosti
5. výročia úmrtia vzácneho
človeka, nášho drahého
Ing.Miroslava Košíka, ktorý nás
15.02.2015 náhle navždy opustil.
Ani čas nikdy nevymaže a neutíši bolesť tých, ktorí
Ťa milovali a mali radi. Chýbaš nám veľmi, ale v
srdci každého z nás je Tvoje miesto.
Všetko čo žije po mne, v láske, v rodine i v práci nech
ma pripomenie.
S úctou a láskou spomína sestra Vlasta Patrícia
Krišpinská s rodinou. Ďakujeme všetkým za tichú
spomienku.

Podakovanie
„Zastalo srdce, utíchol hlas, zaplakal každý, kto Ťa
mal rád. Keď zomrie mama, slnko zájde, v srdci
nastane smútok a chlad v tom šírom svete sa sotva
niekto nájde, kto by ako mama vedel mať rád.“
Úprimné poďakovanie
vyslovujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa
prišli dňa 04.12.2020 rozlúčiť s
našou drahou mamkou, babkou,
prababkou, svokrou, švagrinou a
príbuznou Zdenkou Košíkovou,
rod. Ogurčákovou.
Ďakujeme za kvetinové dary, za prejavy sústrasti a za
teplé ľudské slová, ktorými ste sa snažili zmierniť náš
žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme vdp. farárovi
Macalovi, p. Jankovi Szentkerestymu, zástupcom
obecného úradu a p. Novotnému.
dcéra Vlasta Patrícia Krišpinská s rodinou.
Redakcia časopisu Horizont sa ospravedlňuje za chybu v texte v poďakovaní
p. Krišpinskej , uvedenom v januárovom čísle Horizontu. Z tohto dôvodu
uverejňujeme poďakovanie ešte raz.
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