Ročník XVI.

číslo 9

november 2009

Nepredajné

Výsledky volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja konaných
dňa 14. 11. 2009 v obci Rudňany
okrsok č. 1 okrsok č. 2
1154
1138
248
260
232
230
121
196

spolu
2272
508
462
317

Počet platných hlasov odovzdaných pre predsedov
okrsok č. 1 okrsok č. 2
1. Ing. Jozef Červeňák
5
95
2. Ing. Peter Jacko
3
4
3. Ing Stanislav Lábaj
4
3
4. Mgr. Jozef Plachý
0
6
5. Ján Slabý
4
4
6. Ing. Ján SüIi
14
8
7. JUDr. Zdenko Trebuľa
79
72
8. MUDr. Michal Vajda
12
4

spolu
100
7
7
6
8
22
151
16

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov
pre voľby do zastupiteľstva
umiestnenie - prvých 10
počet získaných hlasov
okrsok č. 1 okrsok č. 2
1. Mgr. Peter Polák PhD.
105
47
2. Mgr. Lea Grečková
40
83
3. Vojtech Červeňák
4
112
4. JUDr. Michal Komara
45
46
5. Ing. Jozef Krempaský
47
34
6. František Žiga
1
74
7. RSDr. Juraj Beňa
47
21
8. PhDr. Ján Volný, PhD.
49
18
9. Aladár Horváth
1
65
10. Ing. Marián Bubeník
42
17

spolu
152
123
116
91
81
75
68
67
66
59

Počet opr. osôb zapísaných v zozname voličov

Zúčastnených voličov
Počet platných hlasov pre poslancov
Počet platných hlasov pre predsedov
účasť na voľbách 22,36%

Danuta Fischerová

Informátor OcÚ
Uznesenia
z 21. riadneho zasadnutia OcZ, konaného dňa 27.októbra 2009

A. Berie na vedomie
- Správu o čerpaní rozpočtu obce Rudňany za III. Q 2009 .
- Informáciu o stave pohľadávok k 30. 9. 2009.
- Informáciu o čerpaní telef. limitov za III.Q 2009.
- Správu o vyúčtovaní akcie AVITUR s návrhom na vrátenie dotácie Košickému samosprávnemu kraju vo výške
1 901,25 EUR za prenájom športového štadiónu.
- Informáciu o čerpaní výdavkov za akciu 11 m kopy.
- Správu o následnej kontrole pokladne OcÚ za mesiac september.
- Správu o činnosti a právnych vzťahov obce.
- Predbežný menný zoznam nájomníkov do bytov na Bani Západ.

B. Schvaľuje
Uznesenie č.298
Schvaľuje podpísanie Zmluvy o dielo medzi Obcou Rudňany a Spišskou regionálnou rozvojovou agentúrou v Spišskej Novej Vsi týkajúcej sa vypracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja s účinnosťou od 28.10.2009

Uznesenie č. 299
Schvaľuje podpísanie Zmluvy medzi Obcou Rudňany a Občianskym združením ETP
Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj s účinnosťou od 28.10.2009

Uznesenie č. 300
Schvaľuje p. Petrovi Kinikovi udelenie Ceny obce za reprezentáciu obce v lukostreľbe

Uznesenie č. 301
Neschvaľuje ponuku na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe
MO SR objekt Skladový areál v k. ú. Rudňany - LV č. 579
- stavby vrátane príslušenstva : budovy s.č. 444 – 452
- pozemky parc.č. 2085/5-2085/8, parc.č. 2085/16, 2087/11 -2087/15

Uznesenie č. 302
Schvaľuje zástupcu za obec do Rady ZŠ školy Ing. Máriu Malecovú namiesto p. Mariána Gondu a p. Alexandra Andrassyho ako zástupcu do SŠ Rudňany namiesto Ing. Márie Malecovej s účinnosťou od 28.10.2009

Uznesenie č. 303
Schvaľuje p. Alexandra Andrassyho za člena komisie pre kultúru a šport namiesto p. Mariána Gondu s účinnosťou
od 28.10.2009

Uznesenie č. 304
Schvaľuje PhDr. Evu Krajňákovú, PhD. za člena komisie na ochranu verejného záujmu namiesto p. Mariána Gondu
s účinnosťou od 28.10.2009

Uznesenie č. 305
Ruší uznesenie č. 294

Uznesenie č. 306
Súhlasí so zaradením do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva /MAS/ „Miloj Spiš.

Uznesenie č. 307
Súhlasí s členským v OZ Miloj Spiš vo výške 1 EURO na občana za rok.

Uznesenie č. 308
Schvaľuje, aby obec Rudňany v OZ Miloj Spiš zastupoval p. Miroslav Blišťan, starosta obce.

Uznesenie č. 309
Schvaľuje nákup záznamového zariadenia pre potreby úradných záznamov vo výške 1 183 EUR s DPH z hospodárskeho výsledku obce za rok 2008.

2

Horizont 9 / 2009

Uznesenie č. 310
Schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu č. 3 :
Zostatok fin. prostriedkov dopravné pre ZŠ na r. 2008
položka 1319 453 v príjme
500 EUR
položka 410912 vo výdaji ZŠ
500 EUR
Dotácia na chránené dielne -dohoda z úradu práce na mzdy a odvody
položka 111 312001 v príjme
5 600 EUR
položka 111 10122, 611, 620 vo výdaji
5 600 EUR
Dotácia na Avitur 2009 z KSK Košice
položka 111 312001 v príjme
3 099 EUR
položka 111 082 09 637003 vo výdaji
3 099 EUR
Platba za tričká na Avitur 2009 od obcí združenia Miloj Spiš
položka 41 223001 0709 v príjme
1 290 EUR
položka 41 08209 633016 vo výdaji
1 290 EUR
Platba z predaja zeminy
položka 41 223001 2009 v príjme
560 EUR
položka 41 0510 635006 údržba verejnej a dopravnej zelene vo výdaji
560 EUR
Presun finančných prostriedkov
z položky 41 0840 635006 údržba cintorínov
332 EUR
z položky 41 0840 635006 údržba Domu smútku
1 048 EUR
na položku 41 0840 637005 virtuálny cintorín na portáli
1 380 EUR
Presun z rezervy HV za r.2008 / z 48 238 EUR/ z položky 46 01116 635006 na :
- na položku 46 0610 711001 nákup pozemkov p.č. KN C -283, 747/1
+ 795 od Slovenskej republiky v zastúpení Bane Spišská Nová Ves ,š.p.
v likvidácii po zápočte
12 297 EUR
- na položku 46 0840 717002 rekonštrukcia chodníkov na cintoríne –
stav. dozor a vypracovanie štúdie /Ing. Hozza 750 EUR, štúdia 350 EUR/
1 100 EUR
- na položku 46 0810 717002 rekonštrukcia a modernizácia javiska
na štadióne OŠK
3 411 EUR
- na položku 46 0610 716 vypracovanie hodnotenia s energetickým certifikátom BZ 29 B.j. / Ing. Neuzerová, Nprojekt/
2 160 EUR
- na položku 46 0510 635006 údržba verejnej a dopravnej zelene
2 250 EUR
/jarné upratovanie/
- na položku 46 01116 637012 poplatky súdne
350 EUR
- na položku 46 01116 637023 kolkové známky
250 EUR
- na položku 46 0116 634002 servis, údržba osobného auta Octavia
700 EUR
- na položku 46 0116 634002 servis, údržba autobusu Karosa
750 EUR
- na položku 46 0610 637005 vypracovanie PHSR – I. časť
830 EUR
- na položku 46 0116 637027 vnútorná správa
787 EUR

Uznesenie č. 311
Ukladá vypracovať VZN obce o Domovom poriadku obce.
Zodpovedá:
vedúca úradu

Termín:

do 30.11.2009

Uznesenie č. 312
Ukladá prehodnotiť výšku príjmov nájomníkov v bytovke číslo 80, či sú v súlade zo smernicou č. 8 z roku 1999, ktorou sa určujú pravidlá poskytovania príspevku na výstavbu nájomných bytov.
Zodpovedá: vedúca úradu
Termín: do 4.11.2009

Uznesenie č. 313
Ukladá zvolať mimoriadne zasadnutie OcZ dňa 4.11.2009 o 15,00 hod za účelom spresnenia zoznamu nájomníkov
29. b.j. na Bani Západ a prerokovanie „Zmluvy o nájme nebytových priestorov ŽSR“ na prevádzku ZŠ počas rekonštrukcie budovy ZŠ.
Zodpovedá:
vedúca úradu
Termín:
do 30.11.2009

Uznesenie č. 314
Ukladá písomne oboznámiť p. Evu Horváthovú a Jozefa Horvátha v spolupráci s právnikom obce, že protiprávne a
bez súhlasu obce obývajú priestory, ktoré nie sú určené na bývanie (priestory bývalej materskej školy, bez sociálnych
Horizont 9 / 2009
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zariadení a vody).
Zodpovedá:

vedúca úradu

Termín:

do 30.10.2009

Uznesenie č. 315
Súhlasí dočasne prideliť p. Gubašovej byt v bytovke č. 75, vzhľadom na to, že sa stará o maloletého syna a nemá t.č.
kde bývať.

Uznesenie č. 316
Ukladá vykonať kontrolu nájomníkov v bytovkách na 5 RPII podľa platných nájomných zmlúv, z dôvodu svojvoľnej
výmeny nájomníkov v bytoch a prenajímania bytov niektorými nájomníkmi. Zároveň skontrolovať chýbajúce toalety
a vyvodiť z toho voči nájomníkom finančné dôsledky (náhrada škôd).
Zodpovedá:
vedúca úradu
Termín:
do 15.11.2009

Uznesenie č. 317
Schvaľuje za nového nájomníka p. Jozefa Saba –garsónka v Zimnej doline č. 472/5 namiesto p. Dušana Bodnoviča,
ktorý odovzdáva byt k 1.11.2009.

Uznesenie č. 318
Súhlasí na základe žiadosti Spojenej školy, Zimné 83, Rudňany od školského roku 2010/2011 zriadiť pri škole školský klub a školské stredisko záujmovej činnosti, bez nároku na finančné prostriedky od obce.

Uznesenie č. 319
Ukladá vypracovať VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Zodpovedá:
vedúca úradu
Termín:
do 30.10.2009

Návrhová komisia: Ing. Mária Malecová, Daniela Babicová

Ďalšia technickohistorická pamiatka
v Rudňanoch obnovená
Pri prechádzke cestou popri Bani Západ
vidíme štyroch až piatich baníkov, ako pod cestou oproti „starej nemocnici“ obnovujú portál
štôlne Terézia, o ktorej má vedomosti máloktorý rudňančan. Po obnove portálu štôlne
„Krížová“ obnovujú pracovníci – baníci Rudných baní, š.p. Banská Bystrica, úsek Spišská
Nová Ves i portál štôlne Terézia. Aj touto cestou je
potrebné poďakovať podnikovému riaditeľovi
Rudných baní, š.p. Banská Bystrica, Ing. Jozefovi
Širilovi a vedúcemu úseku zo Spišskej Novej Vsi
Ing. Františkovi Pramukovi za ochotu a úsilie za
zachovanie pamiatky tohto banského diela, ktoré
sa obnovuje aj vďaka úsiliu Baníckeho cechu a
Obecného úradu Rudňany.
Na požiadanie výboru BC Ing. Kornel Malatinský zosumarizoval údaje o tomto banskom diele. S podstatnou časťou vás chcem oboznámiť i cez
náš mesačník Horizont.
Ústie štôlne Terézia sa nachádza v strede obce
Rudňany, v blízkosti starej nemocnice pri jame
Mier. Svetlý profil má cca 2m2, z čoho sa dá usú-
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diť, že ju razili ručným spôsobom bez použitia trhacích prác. V súčasnej dobe je štôlňa Terézia prístupná cca 50 m od ústia, kde sa nachádza čiastočný zával, cez ktorý prenikajú čerstvé vetry.
Prekop štôlne Terézia má cca 250 m, pri cca 200
m je razená smerná chodba až po prekop Hilf Gattes Kreutsclag ERb Stollen (krížový) v dĺžke cca
580 m na úrovni I. krížového obzoru.
Prvé písomné údaje o štôlni Terézia sú z rokov
1815 a 1835 a k dispozícií sú aj mapy vyhotovené
vtedajšími meračmi. Posledné písomné údaje sú z
roku 1946. Uvádzajú, že banské pole Terézia východ je činné, západ dočasne zastavený.
Veríme, že k úprave portálu dôjde i na národnej kultúrnej pamiatke, dodnes činnej dedičnej
štôlne Rochus.
Anton Šarík
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Vybrali sme pre Vás…
zo stránky Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky

Príspevok na bývanie
Príspevok na bývanie patrí občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom
v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na úhradu
nákladov spojených s bývaním na pomoc v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku.
Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa
prehodnocujú raz za šesť po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov.

Podmienkami vzniku nároku na
príspevok na bývanie sú:
1. hmotná núdza,
2. vlastníctvo bytu alebo rodinného domu; táto
podmienka neplatí u poberateľa starobného
dôchodku, ale aj poberateľa inej dôchodkovej
dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku,
3. nájom bytu alebo rodinného domu; táto podmienka neplatí v osobitných prípadoch obdobne viď. ako sa uvádza v bode 2.
4. nájom obytnej miestnosti v zariadení určenom
na trvalé bývanie,
5. právo doživotného užívania bytu alebo rodinného domu,
6. uhrádzanie nákladov spojených s bývaním za
predchádzajúcich 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukázanie uznania dlhu a dohody o splátkach; táto podmienka
neplatí v osobitných prípadoch obdobne viď.
ako sa uvádza v bode 2.
7. podmienky nároku sa prehodnocujú raz za 6
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov;
táto podmienka sa nesleduje v osobitných prípadoch obdobne viď. ako sa uvádza v bode 2.
8. nárok zaniká, ak úrad zistí, že občan v hmotnej núdzi nespláca dlh, ktorý predstavuje nedoplatky spojené s bývaním; táto podmienka sa
nesleduje v osobitných prípadoch obdobne viď.
ako sa uvádza v bode 2.
Za bývanie sa na účely príspevku na bývanie

považuje aj bývanie spojené s poskytovaním starostlivosti v zariadení sociálnych služieb celoročne a bývanie v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom má občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby,
ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, právo doživotného užívania.

Oprávnená osoba
Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré
sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, majú nárok na príspevok na bývanie, ak občan
v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb,
ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje
- je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu,
nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného
domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,
- vlastník bytu, nájomca bytu alebo vlastník rodinného domu, nájomca rodinného domu uhrádza
náklady spojené s bývaním a predloží doklad o
zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich
šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o
splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené
s úhradou nákladov spojených s bývaním.
- oprávnenou osobou je taktiež občan v hmotnej
núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa
s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú ak je poberateľom starobného dôchodku; platí to aj vtedy, ak ide o poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku.
- oprávnenou osobou je tiež občan v hmotnej
núdzi, ktorý má v byte , resp. rodinnom dome
právo doživotného užívania.

Výška príspevku na bývanie
Výška príspevku na bývanie je od 1.9.2009
55,80 EUR (1681,03Sk) mesačne, ak ide o
jedného občana v hmotnej núdzi,
89,20 EUR (2687,27Sk) mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s
občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.
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MŠ 5RP II na výlete v ZOO
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Z redakčnej pošty
Október – Mesiac úcty
k starším
Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý, jedinečný román. Tí, ktorým ste venovali
svoj život a prácu Vám dnes ďakujú za krásu,
chvíle detstva i dospievania, za láskavé slová a
múdre rady, za obetavosť, pri ktorej ste nepoznali únavu. Mnohí z Vás svoje sily, svoje
schopnosti odovzdávajú aj dnes našej spoločnosti, našej obci. Sme Vám za to vďační a aspoň

ne životné jubileá. Z úst starostu obce, predsedu
kult. komisie ako aj zástupkyne starostu obce boli
vyjadrené jubilantom ale aj ostatným prítomným
len tie najvrúcnejšie priania do ďalších dní a rokov: Buďte ešte dlhé roky šťastní a zdraví, v pokoji
a láske užívajte život v kruhu svojich najbližších.
Všetci pozvaní hostia sa zapísali do kroniky
obce. V závere oficiálnej časti programu poslanci
na čele so starostom obce odovzdali všetkým prítomným kyticu kvetov.
V kultúrnom programe vystúpili deti MŠ Zimné, žiaci ŠZŠ. O dobrú náladu sa postaral spevácky súbor RUDNIANKA. Touto cestou vyslovujeme Vám všetkým, ktorí ste sa podieľali na príprave
kultúrneho programu srdečné poďakovanie.
Poďakovanie patrí aj pracovníkom Obecného
úradu za spoluprácu pri príprave tohto podujatia.
Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste nepohrdli
naším pozvaním a zúčastnili ste sa tohto pekného a milého podujatia. O rok dovidenia.
Vladimír Bodziony
predseda kult.šport a školskej komisie

Beseda s babičkou
Jeseň pani bohatá farbí stromom listy do zlata a striebri vlasy našich starých rodičov. Každoročne si v mesiaci október do MŠ prizývame na
besedu babičku, aby priblížila deťom život kedysi
a dnes, aby lepšie pochopili význam sviatku: MESIAC ÚCTY K STARŠÍM. Dňa 20.10.2009 naše
pozvanie prijala p. K. Jánošíková. Pútavo deťom
vyrozprávala svoj životný príbeh od útleho detstva
až po dnešok. Poučila deti vážiť si svojich rodičov,
starých rodičov, vážiť si ich lásku, opateru, múdre
rady, životné skúsenosti.

takouto formou sa Vám všetkým chceme srdečne
poďakovať.
Týmito úvodnými slovami privítal 22.10.2009
v spoločenskej sále Obecného úradu predseda
kultúrnej komisie p.Vladimír Bodziony občanov
našej obce, ktorí aspoň z časti prešli obdobím skúšok svojho života.
Slávnostného posedenia sa zúčastnili aj jubilanti, ktorí v III.štvrťroku 2009 oslávili svoje krás-
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Po zvedavých otázkach, babičke sa deti zavďačili spevom jesenných piesní, odovzdali kytičku
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kvetov, darček zhotovený v MŠ, poďakovali sa za
ochotu navštíviť nás v MŠ, porozprávať svoj životný príbeh. Babička p. K. Jánošíková na záver
deti obdarila sladkosťou a iba spoločné foto ostáva nám milou spomienkou na dnešný deň, ktorý
bol iný, nevšedný. Ďakujeme p. K. Jánošíkovej za
účasť na besede v MŠ.
V tento deň si deti z MŠ odnášajú darček pre
svojich starých rodičov, aby sa im odvďačili za ich
starostlivosť, lásku, opateru.

Beseda so stomatológom
Dňa 6.10.2009 navštívila MŠ – Rudňany č. 89
p. MUDr. M. Melikantová, aby deti poučila o
potrebe starostlivosti o chrup už od detstva. Deťom na praktickej ukážke predviedla spôsob umývania zubov po jedle, z každej strany a nakoniec i
čistenie jazyka. Zdôraznila potrebu konzumácie
ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, ale sladkostí
iba 1 x denne a v malom množstve.
Malým odvážlivcom prezrela chrup, skonštatovala, že už deti predškolského veku majú značne poškodený mliečny chrup a to z dôvodu nesprávnej výživy, zanedbanou starostlivosťou o
chrup. Vhodnou motiváciou povzbudila deti nebáť sa návštevy u stomatológa včas, pretože od
zdravého chrupu závisí nie len krásny úsmev, ale i
celkový zdravotný stav človeka. P. MUDr. M. Melikantová rozdala deťom pekné nálepky, omaľovanky a v MŠ nechala knihu : „ PREČO SI MÁM
UMÝVAŤ ZÚBKY“, ktorú sme prečítali deťom.
Ďakujeme p. MUDr. M. Melikantovej, že si našla
čas zavítať do MŠ, poučiť deti o potrebe starostlivosti o zúbky.

Naša obec očami detí
Históriu a tradície baníctva našej obce sa snažíme vštepovať už deťom predškolského veku v
MŠ. V mesiaci september v týždennej téme ŠKVP
(školského vzdelávacieho programu) NAŠA
OBEC učili sme deti spoznávať obec Rudňany –
pozorovali sme, menovali verejné budovy, pri prechádzkach všímali si okolitú prírodu, jej čaro a jedinečnosť, podarilo sa nám zhotoviť maketu obce,
nástenku, album našej obce. Spievali sme banícke piesne, naučili sme sa kresliť znak obce, baníckeho cechu. 30.9.2009 po dohode s p. A. Šaríkom
s deťmi sme navštívili Banícke múzeum, ktoré najviac priblížilo deťom MŠ časy rozkvetu baníctva v

Rudňanoch. Po prehliadke baníckeho múzea spolu s p. A. Šaríkom zaspievali sme si banícke piesne : VSTÁVAJ HONZO HORE, ZAHRAJME SA
NA BANÍKOV.
Za ochotu sprevádzať nás, odpovedať na zvedavé otázky našich najmenších odovzdali sme p.
A. Šaríkovi malý darček zhotovený v MŠ. Pri odchode nezabudli sme sa pozdraviť baníckym pozdravom : ZDAR BOH ! Do MŠ odchádzame s
novými poznatkami, zážitkami, knihou o tradícii
baníckeho cechu v obci, s cukríkmi a perami, ktoré nám p. A. Šarík daroval. Ďakujeme vedeniu
obce Rudňany, členom Baníckeho cechu v Rudňanoch a p. A. Šaríkovi, že zachovávajú pamiatku
baníckej tradície pre deti otcov a dedov, ktorí tak
tvrdo pracovali v našich baniach.
Deti a pedag.kol. MŠ – Rudňany 89, I. RABINSKÁ

MOTÝLIK
Dňa 23. októbra 2009 v Žiline na Radnici slávnostne vyhodnotili celoslovenskú súťaž PRO SLAVIS 2009.
Išlo už o XI. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva a Dom Matice slovenskej v Žiline. Súťaže sa toho roku zúčastnilo až 114 škôl čo
bolo viac ako v minulom ročníku. Podľa vyjadrení
členov odbornej hodnotiacej komisie kvalita časopisov každým rokom stúpa a nebolo preto jednoduché vybrať v jednotlivých kategóriách 3 najlepšie. Do uvedenej súťaže sa po prvýkrát zapojila aj
Špeciálna základná škola z Rudnian, kde už 5 rokov vychádza školský časopis MOTÝLIK. Úsmevné príbehy zo školských lavíc, postrehy učiteľov pri
práci so žiakmi, ich názory na súčasnosť i neľahkú
budúcnosť sú témy, ktoré tvoria obsahovú náplň
tohto periodika. Jednoduchý no úprimný obsah,
autentické výpovede detí, formát v tvare motýľa,
ručne písané texty – to boli atribúty, ktoré zaujali
členov odbornej poroty a časopisu Motýlik udelila 3. miesto v IV. kategórii Špeciálnych základných
škôl.
Vysoko si vážime toto ocenenie a aj touto cestou chceme vyjadriť úprimné poďakovanie Matici
slovenskej v Žiline za vytvorenie možnosti zúčastniť sa tohto podujatia a prezentovať na ňom činnosť a prácu pedagogických pracovníkov a žiakov
ŠZŠ v Rudňanoch.
Alena Sertlová
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Najkrajší deň – IMATRIKULÁCIE našich
prváčikov
Školský rok už beží v plnom prúde. Aj naši noví
prváci si postupne zvykajú na povinnosti, ktoré ich
čakajú počas celého roka. Zasadli do školských
lavíc a vôbec netušili, že príde ich najdôležitejší a
najkrajší deň, kedy ich deviataci budú pasovať na
žiakov tejto ZŠ-ky. Dňa 19.10.2009 o 14.00 hod.
sme sa my, prváci dostavili do telocvične našej
školy a tu nás čakalo milé prekvapenie. Timea Tešíková, ako zástupkyňa 9. ročníka nás privítala a
oboznámila s programom. Hneď na úvod nám
žiačky 9. ročníka v doprovode klavíra (p. uč. Mgr.
Ľ. Sirkovej) zaspievali niekoľko pesničiek. A potom sme začali súťažiť. Každý z nás sa mal mož-

nosť predviesť, aký je šikovný. Samozrejme, že sme
všetci boli odmenení sladkosťami. Samotné pasovanie „veľkou kuchárskou varechou“ sa nám páčilo najviac. Celkom na záver nám deviataci pripravili diskotéku, kde sme sa spolu zabávali. Touto
cestou sa chceme, my prváci poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave našich imatrikul.
Triedna učiteľka I.A, Mgr. I. Šomšáková

D

ňa 12.10.2009 sa konalo na Základnej
škole v Rudňanoch celoškolské združenie rodičov. Zúčastnilo sa ho 75 rodičov, z toho 55
bolo rodičov rómskych detí. (?)
Na začiatku nás všetkých privítala p. riaditeľka a oboznámila rodičov s plánom na rok 2009/
2010, s počtami žiakov, pedagogických i nepedagogických pracovníkov. Zástupca školy informoval o predpokladanom „sťahovaní školy“ do
priestorov bývalého učilišťa z dôvodu rekonštrukcie budovy základnej školy. Predsedníčka združenia rodičov informovala o finančnom stave za rok
2008/2009. V minulom školskom roku malo zaplatený poplatok (100 Sk) 115 žiakov, ktorí sa zúčastnili karnevalu a každý dostal balíček sladkostí
k MDD. Týmto chcem poďakovať triednym dôverníkom, rodičom, učiteľom, ktorí pomohli organizovať akcie, že to robili nezištne a vo svojom voľnom čase.Pre školský rok 2009/2010 bolo
odsúhlasený poplatok 3 EUR na združenie rodičov a 3 EUR príspevok škole.
Teším sa na ďalšiu spoluprácu a prajem
všetkým rodičom pevné nervy a žiakom veľa úspechov i v tomto školskom roku.
Predseda ZR, Dagmar Mrovčáková

Aj Rudňany majú talent
V tejto rubrike Vám, milí čitatelia, predstavujeme ľudí, ktorí sú niečím výnimoční. Človek môže
byť výnimočný i svojou ľudskosťou, úsmevom,
dobrým slovom, ale i svojou prácou, záľubou alebo niečím, čo práve tvorí. My sme mali možnosť
nahliadnuť do kreatívnej dielne pani Vierky Mačugovej a pani Moniky Dudinskej, ktoré sa venujú háčkovaným a vyšívaným dečkám.
Pani Mačugová, odkedy sa venujete háčkovaniu a vyšívaniu?
Ručným prácam sa venujem vlastne od základnej školy, keď som sa prvýkrát naučila háčko-
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vať. Niekedy sa však háčiky nedali bežne kúpiť v
obchode a pamätám sa, že ten prvý mi vyrobil brat
vlastnoručne z drôtu. Vždy som sa tešila na dokončenie práce, keď vzniklo niečo pekné a estetické.
Potom v produktívnom veku bolo tých výšiviek
menej, ale s odchodom do dôchodku som začala
vyšívať vo veľkom, lebo som toho času mala zrazu
viac. Teraz mi zdravíčko nie veľmi slúži a veľa času
trávim za dverami môjho bytu a tak si ho krátim
pozeraním seriálov a samozrejme vyšívaním a
háčkovaním.
A čo robíte s hotovými dečkami?
No čo – porozdávam ich a obdarúvam nimi
ľudí, ktorých mám rada. Jedna výšivka zdobí i stôl
na obecnom úrade, niekoľko som prezentovala i
na akcii „AVITUR“.

Zo športu
Kolky
Východoslovenský pohár
V sabinovskej kolkárni sa 4.10. 2009 odohral prvý zo série piatich kolkárskych turnajov,
ktorý sa započítava do Východoslovenského
pohára. Turnaj sa odohral pod záštitou spoločnosti BETOL zo Spišskej Novej Vsi. V súťaži 4
x 60 hodov združených si najlepšie počínali
družstvá zo Sabinova a tak plne využili výhodu
domáceho prostredia. Na prvom mieste s počtom
952 zvalených kolkov sa umiestnil Imkotex Sabinov, druhý skončil KK Sabinov s výkonom 947
zvalených kolkov, na treťom mieste sa umiestnilo
družstvo OŠK Rudňany s 912 zvalenými kolkami
a štvrtý bol ŠKK Strážske keď zvalili 896 kolkov.

Pani Dudinská, aké dečky najradšej robíte?
Najradšej háčkujem takzvané „vyrezávané“
dečky, keď vnútro dečky vyplním háčkovaným
motívom. Oči mi ešte slúžia a tak mi robí radosť,
keď môžem potešiť niekoho blízkeho peknou výšivkou. A potom rada robím príležitostné výšivky
– veľkonočné a vianočné. Tie sú pekné farebné,
lebo háčkované robím väčšinou z bielej priadze.
A ešte sme sa z iných zdrojov dozvedeli, že tieto šikovné ženičky spoločne vyšívajú obrus, ktorý
bude zdobiť priestory nášho Domu smútku, tak im
za to veľmi pekne ďakujeme a želáme ešte veľa
zdravia, aby ich táto záľuba tešila ešte mnoho rokov.
Ďakujeme za rozhovor
K.K.

Turnaja sa z technických príčin nezúčastnilo družstvo KK Šemša. V hodnotení jednotlivcov sa s výkonom 266 zvalených kolkov umiestnil na prvom
mieste Mácha Václav z družstva Imkotex Sabinov,
na druhom mieste sa umiestnil Fabian Jaroslav z
družstva KK Sabinov s výkonom 259 zvalených
kolkov a tretí skončil Benko Jozef z OŠK Rudňany s výkonom 254 zvalených kolkov.
Východoslovenský pohár pokračuje 22. 11.
2009 turnajom v Rudňanoch.
VKL – 5. kolo: 11. 10. 2009
OŠK Rudňany – KK Sabinov
1845 – 1919
body : 1,5 – 4,5
Nuber - 447, Gonda - 507, Benko Š. - 459, Hradiský - 432
6.kolo: 25. 10. 2009
OŠK Rudňany – ŠKK Strážske
1843 – 1805
body : 3,5 – 2,5
Hradiský - 428, Benko I. - 455, Benko Š - 493, Gonda - 467
Marián Gonda
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Spoločenská rubrika
Stav podľa vekových kategórií

Narodenie
september
Laura Čechová
Marek Horváth
Jolana Kotlárová
Darina Horváthová
Samuel Dunka
Alex Ogurčák
október
Adam Almáši
Šimon Horváth
Patrik Horváth
Rastislav Červeňák
Alexandra Fiflíková
Nadja Katkovčin
Sára Pechová
Jana Dunková
Tomáš Horváth
Rodrigo Horváth
Patrik Horváth
Radoslava Ogurčáková
Šimon Borák

Uzavretie
manželstva
september
Marek Duľa
a Katarína Bežilová
november
Anita Hančáková
a Lukáš Michalík
Ján Horváth
a Slavomíra Dunková
Juraj Kandráč
a Ružena Dunková

Odsťahovanie
Monika Uličná
Lenka Uličná
Lukáš Uličný

Obyvateľstvo obce
k 16. 11. 2009
Spolu

Muži

Ženy

Spolu

3755/1755 1859/849 1896/906

Deti do 18 rokov

1448/1054

711/507

737/547

– z toho do 15 rokov

1248/ 942

609/446

639/496

Ostatní obyvatelia

2307/ 701

1148/342 1159/359

Policajné okienko

Úmrtie

Nápad trestnej činnosti a priestupkovosti
v obci Rudňany:

Margita Drahošová 1935
Cecília Kalafutová 1934
Anna Krempaská 1920
Irena Mačugová 1928

Za mesiac október 2009 bolo spáchaných
17 trestných činov
- v piatich prípadoch sa jednalo o prečiny krádeže a to
drevnej hmoty, krádež vlámaním a iná krádež,
- v troch prípadoch sa jednalo o prečiny resp. zločin násilnej povahy a to nebezpečné vyhrážanie a porušovanie
domovej slobody
- v deviatich prípadoch sa jednalo o iné prečiny a to ohrozovanie mravnej výchovy mládeže a zanedbanie povinnej výživy.
Všetky tieto trestné činy boli objasnené a ich páchateľ bol
zistený.

Významné životné
jubileá v mesiaci
november
80 rokov
Rudolf Konečný
70 rokov
Oľga Pustulková
Alžbeta Bodnovičová
65 rokov
Ján Jurek
60 rokov
Peter Vincenty
Katarína Hrušovská
Ján Šteiner

8 priestupkov
- v piatich prípadoch sa jednalo o priestupky proti majetku – rôzne krádeže a poškodenie veci
- v dvoch prípadoch sa jednalo o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a to ublíženie na zdraví a rôzne
schválnosti
- jeden prípad – priestupok proti verejnému poriadku
V dvoch prípadoch a to u priestupkov proti majetku sa
doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľa .
V poslednom období sa v obci Rudňany znova rozšírili krádeže psov. Touto cestou prosíme občanov, aby
neboli ľahostajní, aj keď k cudziemu majetku a aby si
všímali pohyb cudzích a podozrivých osôb vo svojom
okolí, ale aj iných príbytkov a toto oznámili na políciu, keďže ako v mnohých prípadoch tak aj teraz u
týchto krádeží psov je polícia bez pomoci občanov pri
pátraní páchateľov neúspešná.
Tieto informácie poskytol starší referent pre riadenie
policajnej stanice npor. Stanislav Varša, Obvodné oddelenie PZ Markušovce
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