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Jesenné zamyslenie
Prišla jeseň. Nezadržateľne a nástojčivo
klope na naše dvere svojím typickým počasím a
nádhernými farbami. Jesenné chladné, hmlisté
rána sa striedajú so slnečnými a teplými dňami,
aby ich vystriedali studené večery. Jeseň je však
i časom zberu našej úrody, zberu toho, čo sme
si vypestovali a o čo sme sa v časoch teplého
počasia s láskou starali. Nenadarmo sa jeseň
prirovnáva k obdobiu starnutia. Je to čas, keď
pomyselne zberáme úrodu našich skúseností,

našich vedomostí a životného bytia. Tak, ako je
jeseň krásnym ročným obdobím hýriacim farbami,
tak je i obdobie starnutia časovým úsekom, ktorý
môže mať svoje čarovné stránky a zákutia. Je to
obdobie odovzdávania životných skúseností a je
múdre tieto skúsenosti s pokorou prijímať. Preto
drahí naši spoluobčania, ktorí ste prekročili prach
jesene svojho života, žite v zdraví a láske a užívajte
plody svojej práce ešte dlhé roky.
Mgr. Katarína Kandráčová

■■ Poslanci na slovíčko…
Vážení občania!

Končí sa štvorročné volebné obdobie a mne
ako predsedovi Komisie pre kultúru, šport a školstvo sa naskytol priestor obzrieť sa späť a zhodnotiť
našu prácu. Komisia pracovala v šesť člennom
zložení: Mgr. Beáta Kirnágová, Mgr. Katka Kandráčová, Bc. Iveta Krajňáková, p. Ján Bodnár,
Mgr. Marián Vytykáč, Bc. Rastislav Neuvirth. Našou úlohou bolo zabezpečiť a poskytnúť občanom
spoločenské, kultúrne a športové vyžitie v rámci
akcií, ktoré sme postupne, každým rokom plánovali. Od začiatku volebného obdobia sme presadzovali podujatia a akcie, ktoré ľuďom poskytli zážitky a pomohli zabudnúť na každodenný kolotoč
povinností a zhonu. Okrem tradičných akcií, ktoré
sa konali dlhé roky a mali svoje opodstatnenie, sme
ponúkli našim občanom nové podujatia, ktorých
výsledkom bol veľmi pozitívny ohlas.
Dovoľte mi, aby som v týchto riadkoch
zosumarizoval prácu komisie a spomenul podujatia a akcie, ktoré sa nám podarilo zrealizovať.
Každoročný návrh podujatí a rozpočet komisie
sme pripravovali so zámerom, aby sme oslovili
čo najširšiu verejnosť. Jubilanti I. a II. polrok,
Štefánska zábava, MDD, Mikuláš- patrili ku
každoročnému harmonogramu a zároveň sme sa
pustili do podujatí, ktoré boli časovo, materiálne
a finančne náročnejšie. Týmto krokom a snahou
bolo ponúknuť obyvateľom našej obce spoločenské, kultúrne a športové vyžitie. Mám namysli
akcie typu Ahoj leto, Vitaj leto, resp. Kollárovci,
ktoré sa uskutočnili pri príležitosti 685. výročia
prvej písomnej zmienky o našej obci.
Po športovej stránke to boli podujatia vo forme
turnajov – nohejbal, volejbal, silvestrovský turnaj
v malom futbale, alebo Beh obcou, ktorý prilákal
na náš futbalový štadión každého, kto má rád zdravý pohyb a športového ducha. Je veľmi pozitívne,
keď na tieto akcie prišli v hojnom počte rodiny
s deťmi, ale aj tí skôr narodení. V rámci komisie sa
zároveň podarilo rozbehnúť tenisové tréningy pod
dohľadom tenisového odborníka p. Džupina, kde
sa môžu deti realizovať i v individuálnom športe
a samozrejme Fitjump, kde to na starosti má člen
našej komisie p. Marián Vytykáč.
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V spolupráci so Základnou školou v Rudňanoch a Školským Úradom Smižany sme dokázali
dvakrát zorganizovať Festival olympijských nádejí s počtom 280 detí a taktiež zorganizovanie
Olympiády materských škôl, keď sme v našej
obci privítali 160 detí z 28 materských škôl. Tieto
akcie boli ocenené nielen v našom regióne, ale aj
Olympijským výborom. Ďalej sme sa podieľali
na financovaní rôznych výcvikov v letnom alebo
zimnom období a podporovali sme činnosť našich
Materských škôl a Základnej školy. Tu treba podotknúť podporu zo strany starostu obce a poslancov
OcZ, ktorí schválením rozpočtu podporili návrh
našej komisie. Veľmi dôležitým faktorom pri realizovaní týchto podujatí a akcií bola ochota dobrovoľníkov a ľudí z rôznych organizácií z našej obce.
Bez týchto ľudí by realizácia bola veľmi náročná
resp. nemožná. Zato im patrí obrovská vďaka.
Je pravdou, že každoročný návrh sme dokázali na 99% splniť, no osobne myslím, že stále
sú tu medzery, ktoré sme nedokázali dotiahnuť
do úspešného konca. Myslím si, že táto obec
môže organizovať akcie, ktoré boli v minulosti
samozrejmosťou, ako napr. Silvestrovská alebo
Fašiangová zábava, stavanie májov(majáles),
ale samozrejme aj akcie, ktoré sa nerealizovali
z dôvodu slabej účasti: Podujatia pre osamelých
v mesiaci október resp. Vianočné posedenie pre
osamelých a seniorov.
Keďže končí volebné obdobie, dovoľte mi poďakovať členom mojej komisie, ľuďom, ktorí boli
ochotní stále pomôcť (určite viete ktorí), starostovi
obce p. Miroslavovi Blišťanovi, poslancom OcZ,
členom organizácie SZZP pod vedením p. Janka
Bodnára, Obecnému športovému klubu, samozrejme našej Rudňanke a všetkým, ktorí svojou
činnosťou sa podieľali na tvorbe a realizácii podujatí v našej obci.
Bc. Rastislav Neuvirth
Predseda Komisie pre kultúru, šport a školstvo
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Informátor OcÚ
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27. 8. 2018
Uznesenie OcZ 87/47/2018
OcZ berie na vedomie Výročnú správu konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Rudňany za rok 2017
Uznesenie OcZ 88/47/2018
OcZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017
Uznesenie OcZ 89/47/2018
OcZ berie na vedomie Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce Rudňany k 30.06.2018
Uznesenie OcZ 91/47/2018
OcZ berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 04/2018/OcZ
Uznesenie OcZ 92/47/2018
OcZ udeľuje Čestné občianstvo podľa čl. 34 Štatútu obce Hajekovej Anne, MUDr. a Kacvinskému
Cyrilovi, Ing.
Uznesenie OcZ 93/47/2018
OcZ udeľuje Cenu obce podľa čl. 35 Štatútu obce Rudňany:
Krajňák Ladislav, Ing. – in memoriam
Leščák Štefan – in memoriam
Makara Jozef – in memoriam
Sabo Ladislav, Ing. – in memoriam
Vytykáč František – in memoriam
Rudňanka
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Uznesenie OcZ 94/47/2018
OcZ berie na vedomie Zmluvu o poskytovaní štatutárneho auditu uzatvorenú medzi Obcou Rudňany
a Ing. Máriou Kyseľovou, Matejovská 4094/54, Poprad
Uznesenie OcZ 95/47/2018
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu s. č. 80/14 p. Silviu Melušovú
Uznesenie OcZ 96/47/2018
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 3-izbového bytu s. č. 245/19 p. Pavla Almášiho

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 24. 9. 2018
Uznesenie OcZ 102/48/2018
OcZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 05/2018/OcZ
Uznesenie OcZ 103/48/2018
OcZ berie na vedomie Správu o činnosti Komunitného centra 5RPII Rudňany od 07/2018 do 09/2018
Uznesenie OcZ 104/48/2018
OcZ schvaľuje Zmluvu č. 01/2018 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby uzatvorenú medzi Obcou Rudňany a občianskym združením Slnečný
domov, Zimná dolina 131, Rudňany
Horizont 7 / 2018
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Uznesenie OcZ 105/48/2018
OcZ schvaľuje Zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi Obcou Rudňany a Slovak
Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Uznesenie OcZ 106/48/2018
OcZ schvaľuje Zmluvu o dielo – zavlažovací systém RAIN BIRD, uzatvorenú podľa § 536 a následne
Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov medzi objednávateľom Obcou
Rudňany a zhotoviteľom DGD Trade, s.r.o., Sofijská 13, Košice
Uznesenie OcZ 107/48/2018
OcZ
a) schvaľuje súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže:
Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to
- garáž parcela č. 854 z LV č.1 o výmere 36,12 m2 v katastrálnom území Rudňany, obec Rudňany
podľa predloženého návrhu
b) schvaľuje súťažné podmienky s minimálnou cenou 4,97 €/ 1 m2
c) menuje komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
1. Rastislav Neuvirth
2. Ing. Janka Gazdurová
3. Jozef Comba
d) poveruje starostu obce, aby v termíne do 22. 10. 2018 predložil obecnému zastupiteľstvu informatívnu
správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže
Uznesenie OcZ 108/48/2018
OcZ poveruje starostu obce vykonať kroky k odkúpeniu pozemkov p. č. KN–E 93565/191 - vodná plocha o výmere 71 m2, p. č. KN–E 93565/192 – vodná plocha o výmere 588 m2, zapísané v LV č. 900,
p. č. KN–C 529/1 – ostatná plocha o výmere 5 374 m2, zapísaná v LV č. 6, p.č. KN–C 459 – ostatná
plocha o výmere 1 553 m2, zapísaná v LV č. 6, p. č. KN–C 740/1 – ostatná plocha o výmere 2 183 m2,
p. č. KN–C 740/2 – ostatná plocha o výmere 521 m2, p. č. KN–C 742 – zastavaná plocha o výmere 9
m2, zapísané v LV č. 6 od Baní š.p. v likvidácii dražbou
Uznesenie OcZ 109/48/2018
OcZ ruší uznesenie OcZ 73/45/2018
Uznesenie OcZ 110/48/2018
OcZ schvaľuje Kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v kat. území Rudňany, KN-C parcela
č. 510/3, zastavené plochy a nádvoria o výmere 127 m2 podľa geometrického plánu IČO 46193600
vedený pod číslom 30/2018, ktorá je novovytvorená z pôvodnej parcely registra „C“ a to parcely č. 510,
zastavené plochy a nádvoria o výmere 801 m2, uzavretú medzi obcou Rudňany a Milanom Kalafutom
rod. Kalafut, Rudňany 135, 053 23 Rudňany.
Uznesenie OcZ 111/48/2018
OcZ schvaľuje zmenu nájomcu 2-izbového bytu s. č. 359/18 p. Romana Berkyho
Uznesenie OcZ 112/48/2018
OcZ schvaľuje zmenu nájomcu 2-izbového bytu s. č. 359/22 p. Michala Horvátha
Uznesenie OcZ 113/48/2018
OcZ schvaľuje zmenu nájomcu 2-izbového bytu s. č. 512/5 p. Igora Horvátha ml.
Uznesenie OcZ 114/48/2018
OcZ schvaľuje zmenu nájomcu 2-izbového bytu s. č. 512/10 p. Dušana Červeňáka ml.
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■■ Banícky cech

11. august 2018 bude zapísaný v kronike
Baníckeho cechu ako významný deň obce i baníckeho cechu.
Po vzdaní úcty na miestnom cintoríne tým,
ktorí utrpeli smrteľné úrazy na našom závode od
roku 1943, ale aj pietnej spomienke na tragickú
udalosť spred 9-tich rokov, keď sa z podzemia
uhoľnej bane v Handlovej nevrátilo 20 záchranárov a baníkov k svojím rodinám.
Prečo sme vybrali tento priestor?
Spomínam si ako sa pod týmito lipami konala

spomienka na 50-te výročie vzniku I.ČSR v októbri
1968. Organizovalo to MV NF. Hlavnú účasť zabezpečovali za základnú školu p. učiteľ Fischer,
za Odborné učilište banícke p. Šarík. Zúčastnili
sa funkcionári obce, ale aj menší počet obyvateľov. Celú túto udalosť sprevádzala naša banícka
dychová hudba.
Na záver programu pod koreň lipy /symbol
Slovanskej vzájomnosti/ bola uložená mosadzná
kazeta – tuba s pozdravom občanov obce k 50temu výročiu vzniku ČSR.
Obec, niekedy osada, s terajším pomenovaním
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Rudňany, bola založená baníkmi, ktorí v tejto oblasti ťažili meď, striebro a neskôr aj ortuť a iné rudy
podľa prvých písomných zmienok už v 14-tom
storočí. Vďaka banskej a následne úpravárenskej
činnosti naša obec prekvitala až do 90-tich rokov
minulého storočia. Stala sa strediskovou obcou
s bohatými kultúrnymi aj športovými aktivitami,
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prepracovaným systémom vzdelávania a uvádzania do praxe. Obec zabezpečovala vzdelávanie
a poskytovala zamestnanie a bývanie pracujúcim
domácim, ako aj ľuďom z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.
Priestor, na ktorom Námestie Baníkov /NB/
zriaďujeme bol stredom obce, kde prebiehal život.
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Boli sme hrdí, že sa tu nachádza novovybudovaný
Závodný klub ROH – ako jeden z najkrajších
kultúrnych stánkov vo východoslovenskom kraji.
V okruhu sa nachádzala Základná škola,
Odborné učilište banícke so školou, dielňami,
internátom pre celodennú starostlivosť, ktoré vychovávalo remeselníkov odborníkov pre podzemie
i povrchové prevádzky, známa slobodáreň č. 3
najmä pre mladé rodiny zamestnancov závodu.
V budove ZK ROH bolo stále kino, reštaurácia,
obchody: potraviny, mäsna, zelovoc a tzv. mliečny
bar. Z týchto príkladov je možné skonštatovať, že
tento priestor bol stále živý.
Obecné zastupiteľstvo a Banícky cech po
zastavení takmer 700-ročnej ťažby sa rozhodli
tento priestor premenovať na Námestie baníkov
s tým, že aj týmto počinom bude pripomínať
stáročnú históriu baníctva v Rudňanoch aby Rudňančania vedeli, že majú byť právom na čo hrdí,
pretože Železorudné bane Rudňany boli najväčším banským železorudným závodom v bývalom
Československu.
Námestie je pokračovaním „Banského ná-

učného chodníka“. Je to 9. miesto na banskom
chodníku, kde si môžeme pripomenúť modernú
históriu baníctva v obci.
Po prejave starostu obce predseda BC Ing. Kacvinský a Ing. Kapusta odhalili sochy neodmysliteľne patriace k baníctvu, a to postavu baníka
so zbíjačkou a mýtickú postavičku baníckeho
škriatka – Permoníka.
Na okraji námestia je popri potoku situovaná
expozícia účelových banských vozíkov, ťahaných
banskou lokomotívou, ktorá bola poháňaná naftovým motorom.
O tom, že Obecnému zastupiteľstvu a Baníckemu cechu záleží na tom, aby sme si rôznymi
formami pripomínali 700 ročnú históriu baníctva
v Rudňanoch svedčia nasledovné aktivity OcÚ
a BC najmä po roku 2000. Dovoľte mi, aby som
ich pri tejto príležitosti aj vymenoval:
• Pamätné tabule pracovníkov, ktorí utrpeli smrteľné pracovné úrazy
• ERB Baníckeho cechu
• Ťažná veža jamy – šachty Mier ako kultúrno
technická pamiatka
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• Priestor križovatky a zástavky autobusu bane
Západ (panely histórie obce, - pamätník založenia BC s obrubou vzoriek - kusov ťaženej
rudy v našej bani)
• Archív baníctva Rudňany
• Inovácia portálov štôlni: ROCHUS, TEREZIA,
KRÍŽOVÁ (Krajšľok) previedli RB BB
• Kaplnka sv. Klementa, patróna rudňanských
baníkov
• Banský náučný chodník Rudňany (9 zastavení)
• Spoločne s Gemerským baníckym spolkom
Rožňava bola vydaná mapa s komentárom –
„Po stopách histórie baníctva, hutníctva
a železiarstva v Spišsko‑gemerskom rudohorí“
• Vydali sme aj knižné publikácie: Banícky cech
Rudňany 1999-2009 „Banícka obec Rudňany“
• Články v obecnom mesačníku Horizont
• Nedá mi ale nespomenúť veľmi úspešné organizovanie Šachtágu (toho roku už. 16.) spojeného
s ohňostrojom ako tradíciou
ZDAR BOH
Anton Šarík

Valné zhromaždenie Baníckeho
cechu Rudňany

Dňa 11. 08. 2018 sa na futbalovom ihrisku
v Rudňanoch uskutočnilo už 20. Valné zhromaž-
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denie Baníckeho cechu Rudňany. Samotnému
valnému zhromaždeniu predchádzalo položenie
vencov a kahancov k pamätníku obetí banských
nešťastí na miestnom cintoríne. Po baníckej
hymne zaspievanej speváckou skupinou Rudňanka, mal krátky príhovor tajomník BC Rudňany Ing. Michal Kapusta, v ktorom pripomenul
zhromaždeným význam pamätného dňa obetí
banských nešťastí, ktorý pripadá na 10. august.
Tento pamätný deň bol ustanovený v roku 2011,
ako úcta všetkým baníkom, ktorí zahynuli pri
výkone baníckeho povolania. V príhovore tiež
spomenul, že rudniansky pamätník obetiam banských nešťastí bol odhalený už 31. 10. 1998, teda
podstatne skôr, ako bol ustanovený pamätný deň
obetí banských nešťastí.
Z cintorína sa členovia Baníckeho cechu
Rudňany presunuli pred bývalý kultúrny dom na
dnešné Banícke námestie, kde bolo slávnostné
otvorenie Baníckeho námestia.
Samotné valné zhromaždenie sa uskutočnilo
na miestnom futbalovom štadióne. Po výbere
členského a hymnickej piesni „Zdar Boh hore“
zaspievanou speváckou skupinou Rudňanka privítal prítomných tajomník BC Rudňany Ing. Michal
Kapusta. Potom nasledovala minúta ticha za
zomrelých členov od 19. Valného zhromaždenia.
Správu o činnosti BC Rudňany predniesol
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predseda cechu Ing. Cyril Kacvinský. V správe
zhodnotil činnosť BC Rudňany za obdobie od 19.
Valného zhromaždenia. Spomenul v nej účasť našich členov na 10. stretnutí banských miest a obcí
Slovenska v Novej Bani v auguste minulého roka,
na ktorom sa zúčastnilo viac ako 50 našich členov
a ich rodinných príslušníkov.
Správu o hospodárení BC Rudňany prečítala
hospodárka cechu Ing. Janka Gazdurová. Pripomenula v nej to, že okrem členského poplatku
a 2-percentného odvodu z daní fyzických a právnických osôb, tvorí hlavnú príspevkovú položku
príspevok Obce Rudňany. Hospodárenie BC
zhodnotil v správe revíznej komisie jej člen revíznej komisie Ing. Milan Janíček.
Valné zhromaždenie potom zatlieskalo a zablahoželalo jubilantom v tomto roku, teda tým,
ktorí dovŕšili 50, 60, 70, 75, 80 a 85 rokov. Spolu
ich bolo 15. Predseda cechu Ing. Cyril Kacvinský
a člen výkonného výboru Emil Holečko im odovzdali tričká a pamätné listy.
Po správe návrhovej a volebnej komisie bola
oficiálna časť valného zhromaždenia ukončená
baníckou hymnou „Banícky stav“. Potom bol
prítomným účastníkom podaný tradičný guláš.
V závere tohto príspevku chcem pripomenúť,
že dňa 24. 11. 2018 sa uskutoční už 16. Šachttág,
ktorému bude predchádzať svätá omša v miestnom kostole.
Ing. Michal Kapusta
BC Rudňany

■■ Z redakčnej pošty
Začiatok školského roka v MŠ
5RP II Rudňany

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin.
Učitelia, rodičia i deti mali možnosť načerpať
nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový
školský rok prinesie. Bránu našej MŠ 5RP II sme
otvorili v novom školskom roku 3. septembra,
kedy sme privítali nielen deti, ktoré už našu MŠ
navštevovali, ale aj uplakané tváričky nových detí.
Momentálne našu MŠ navštevuje 37 detí v predškolskom veku. 16 právoplatným žiadostiam
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
sme nevyhoveli z dôvodu nedostatočnej kapacity
MŠ. Mnohí rodičia, ktorí prejavili osobný záujem

o predprimárne vzdelávanie svojho dieťaťa, ale
vyplnenú prihlášku s potvrdením od detského
lekára už do MŠ nepriniesli.
Vážení rodičia a vážení pedagógovia, dovoľte
mi zaželať vám pevné zdravie, veľa síl, múdrosti,
kreativity, ale i ľudskosti pri napĺňaní tak dôležitého poslania, akým je poslanie vychovávať
a vzdelávať dieťa. Pamätajte, že každé dieťa musíme poznať, rešpektovať a rozvíjať. Dieťa na konci
predškolského obdobia by malo dosiahnuť takú
fyzickú, psychickú a celkovú úroveň rozvoja
osobnosti, aby bolo schopné ľahkej adaptácie v
školskom prostredí a dokázalo zvládnuť požiadavky základnej školy. Škola nie je len vzdelávanie,
dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú
dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt
k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých
povinností.
„Ak k nám deti prichádzajú zo silných a zdravých funkčných rodín, našu prácu to robí ľahšou.
Ak k nám však neprichádzajú zo silných a
zdravých funkčných rodín, našu prácu to robí oveľa
dôležitejšou.“ (Barbara Colorose)
Mgr. Valéria Hozzová

Začiatok školského roka
2018/2019

Prázdninové mesiace ubehli neuveriteľne
rýchlo a my sa tu opäť stretávame na pôde našej
školy.
Starosta obce p. Miroslav Blišťan privítal všetkých pracovníkov školy a zaželal veľa trpezlivosti,
úspechov v práci i osobnom živote. Odvahu a chuť
priniesť do vyučovacieho procesu nové metódy a
prístupy k vzdelávaniu. Počnúc dnešným dňom
totiž ten pomalý a pokojný rytmus prázdnin
a dovoleniek končí a vystrieda ho dlhodobejšie
pracovné tempo ako učiteľov, tak aj žiakov.
DOBRÝ UČITEĽ je ten, ktorý s úsmevom víta
ráno deti do školy, má svoj harmonogram dňa, povzbudzuje a oceňuje žiakov, je dirigentom triedy,
udržiava poriadok a disciplínu, je reprezentantom
všeľudských hodnôt, je darom pre svoju krajinu.
Poprial veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu a odpovedí na zvedavé otázky
našich žiakov.
Základnú školu navštevuje 706 žiakov. Na
škole je 44 učiteľov, 2 asistentov a 1 vychovávateľ-
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ka. Na elokovanom pracovisku bude v tomto školskom roku smenovať až 12 tried prvého stupňa.
Našim deviatakom poprial riaditeľ školy
úspešný záverečný ročník a úspešné testovanie
deviatakov. Osobitne na našej škole privítal riaditeľ našich najmenších – našich prváčikov, ktorí
sa po prvýkrát posadia do školských lavíc a po
prvýkrát začujú zvonenie školského zvončeka.
Tento školský rok bude pre nich rokom mnohých
zmien, preto sa my všetci posnažíme pomáhať
im pri riešení ich detských problémov a starostí.
Mgr. Marián Vytykáč

Po prázdninách opäť v škole

Stretnutie s priateľkami

Naša Spojená škola sa už po prázdninách
zabehla do svojich obvyklých koľají povinností,
úloh, ale i radostných chvíľ. Nie je to tak dávno,
čo sa zatvárali jej dvere a všetci sme odchádzali na
vytúžené prázdniny. No čas nespomalí, naopak,
jeho cval je ešte rýchlejší a my sa len obzeráme
za uplynulými týždňami nového školského roka.
Našu školu tvorí špeciálna základná škola a odborné učilište. V ŠZŠ je zapísaných 173 žiakov, z toho
9 žiakov je študujúcich v Anglicku. V ročníkoch 1.4. , ktoré sa vyučujú v „starej budove“ je 58 žiakov
a ročníky 5.-9. navštevuje 115 žiakov, učiacich sa
ako my hovoríme v „ novej budove“. Počet učiteľov
je ustálený- 23 a pracuje na škole i jeden asistent
učiteľa. Na odbornom učilišti študuje 35 žiakov,
v chlapčenskom odbore Stolárska výroba sa
vzdeláva 20 chlapcov a pre dievčatá je k dispozícii
odbor Šitie bielizne, kde sa zaúča 15 dievčat. Na
výučbu na OÚ dozerajú štyria majstri odborného
výcviku dvaja učitelia odborných predmetov. Pre
našich žiakov je v tomto školskom roku
pripravených 22 krúžkov : Arteterapeutický, Recitačno – dramatický, Z každého rožka troška, Moja prvá škola, Čo
tie rúčky dokážu, Šikovníci, Zabavme
sa spolu, Štvorlístok, Klub kreatívnych
dievčat, Hudobný krúžok, Loptové hry,
Hýbeme sa, cvičíme, zdravý pohyb
robíme, Poznaj a chráň prírodu, Literárny krúžok, Učenie hrou, Športový,
počítačový, Zdravý životný štýl, Pramienok, Všeličo. V týchto záujmových
útvaroch môžu naši žiaci rozvíjať svoje
zručnosti a schopnosti, no je už na nich
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a ich rodičoch , ako to uplatnia vo svojom živote.
Na našej škole ešte pracuje 8 THP zamestnancov,
z toho sú 4 upratovačky, 2 školníci a 2 pracovníčky
ekonomického úseku. Smerovanie našich žiakov
do života po ukončení školy aj napriek všetkým
našim snahám a aktivitám nezodpovedá úsiliu,
ktoré každoročne všetci vynakladáme a to je nám
ľúto. No neostáva nám len dúfať, že v budúcnosti
sa táto situácia bude meniť a i naša práca bude raz
verejnosťou ocenená.
Mgr. Jana Zacharová

Veľmi som sa potešila tomu, že ma prišli navštíviť všetci členovia našej redakčnej rady, v ktorej
pracujem a to: Janko Szentkereszty, Miluška
Kalafutová, Majka Malecová, Danka Pustulková
a naša šéfredaktorka Katka Kandráčová. Bolo
že to smiechu a rozprávania po celú dobu, čo
sme boli spolu. Ďakujem všetkým za perfektnú
náladu, ktorú priniesli so sebou. Prajem všetkým
ľuďom takých skvelých priateľov, ktorých mám ja.
Prežívať radosť z takýchto stretnutí je balzam na
dušu a teším sa ich ďalšie návštevy. Za túto pohodu zároveň vďačím svojej starostlivej a obetavej
priateľke a opatrovateľke v jednej osobe Zuzke
Šomšákovej, ktorá pracuje pod vedením Martušky
Sýkorovej (rod. Hrušovskej) cez jej opatrovateľskú
službu. Vďaka opatreniam zo strany obce, zvlášť
za pomoci p. Rastislava Neuvirtha, bude a mne
a aj starším spoluobčanom našej obce umožnená
kvalitná starostlivosť v domácom prostredí. Ešte
raz veľká vďaka.
Emília Centková
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■■ Policajné okienko

V období mesiacov máj až august 2018 príslušníci Obecnej polície zistili a objasnili 17 priestupkov
z toho 5 priestupkov proti majetku podľa §-u 50 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov, 6 priestupkov na úseku podnikania podľa §-u 24 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov (nedovolený predaj) porušením VZN č. 3/2011, 4 priestupky proti verejnému
poriadku podľa §-u 48, zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (2 porušenia VZN
č. 1/2011 o čistote obce, 2 porušenia VZN č. 3/2013 o podmienkach predaja, podávania a používania
alkoholických nápojov na území obce Rudňany) a 2 priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky podľa §-u 22 priestupkového zákona. Priestupky boli riešené v blokovom konaní
–– Dňa 28. 5. 2018 oznámil E.Š priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil
hádzaním kameňov maloletý F.H. Ves riešená v kompetencii ObP
–– Dňa 29. 5. 2018 v časti pri zdravotnom stredisku bol zaznamenaný roj včiel, ktorý ohrozoval okoloidúcich a osoby na autobusovej zastávke. Hliadka ObP zabezpečila osobu, ktorá roj odchytila.
–– Dňa 30. 5. 2018 hliadka ObP poskytla asistenciu inšpektorke Slobody zvierat, pri odoberaní psa
rasy nemecký ovčiak v časti Rochus.
–– Dňa 14. 6. 2018 policajti ObP vykonali besedu s dopravnom tematikou zo žiakmi II.stupňa
Špeciálnej základnej školy.
–– Dňa 7. 7. 2018 policajti ObP zabezpečovali verejný poriadok a pokojný priebeh športovo
‑kultúrneho podujatia na futbalovom ihrisku.
–– Dňa 19. 7. 2018 bola za bytovým domom v časti Huta nájdená vysilená jelenica. Nález jelenice
bol oznámený poľovnému hospodárovi PZ Závadka, ktorý urobil potrebné opatrenia.
–– Dňa 20. 7. 2018 bola v časti Zimná dolina nájdená uhynutá jelenica. Nález úhynu bol oznámený
poľovnému hospodárovi PZ Závadka, ktorý urobil potrebné opatrenia.
–– Dňa 11. 8. 2018 policajti ObP zabezpečovali verejný poriadok pri príležitosti otvorenia Námestia
baníkov v časti Huta
–– Dňa 15. 8. 2018 došlo ku krádeži vlámaním do objektu knižnice v obci Rudňany, ktorej boli
odcudzené knihy a rôzne hračky. Dňa 16. 8. 2018 ako páchatelia boli zistené maloleté osoby
z časti Zapálenica, u ktorých boli zaistené odcudzené veci. Uvedený skutok bol odovzdaný OO
PZ Markušovce.
–– Dňa 27. 8. 2018 boli príslušníci ObP privolaní do predajne potravín časti Huta, kde došlo ku
krádeži tovaru v hodnote 3,30 €. Krádeže sa dopustil mal. D.H. Vec riešená v kompetencii ObP.
Mgr. Štefan Súkeník
Náčelník ObP

POĎAKOVANIE

Život a smrť. V nich nikdy nie si sám. Tvoj odchod žije s nami.
Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá. Ty žiješ v nás – my v Tebe nie sme sami.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavenie sústrasti a kvetinové dary všetkým,
ktorí sa prišli dňa 24. júla 2018 rozlúčiť s mojim milovaným manželom, otcom, svokrom,
dedkom, pradedkom , bratom, švagrom a príbuzným Jánom Szentkeresztym. Úprimne
ďakujeme vdp. farárovi Matúšovi Perignáthovi, pánovi starostovi Miroslavovi Blišťanovi, pani Kataríne Kandráčovej, p. kostolníčke Amálii Višňovskej, kantorke Miroslave
Vaľkovej, správcovi cintorína Karolovi Novotnému, a ostatným, ktorí sa pričinili o
dôstojnú rozlúčku.
Manželka a deti s rodinami
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■■ Spoločenská rubrika
SPOMIENKY
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame.
Sú okamihy, na ktoré denne spomíname.
Dňa 5. 7. 2018 to budú už 3 roky, kedy nás navždy
opustil môj drahý manžel, otec, dedko a príbuzný
František VYTYKÁČ. Deň za dňom sa rýchlo míňajú, spomienky na Teba náš drahý, ale stále ostávajú.
Budú nás v srdci hriať, rovnako ako každého, kto Ťa
mal úprimne rád.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú mu
tichú spomienku.
Manželka Alena, deti Adrián s Danielou, Janík
s Evkou a jeho milovaná vnučka Stelinka.



Dotĺklo tvoje bolesťou unavené srdce,
zaspala si a odišla za milovaným do večnosti.
Spi sladko, mami svoj večný sen.
V spomienkach sme pri tebe každý deň
Dňa 25. 7. 2018 uplynul 1 rok o úmrtia našej milovanej mamy a babky Márie ŠUMÁKOVEJ, rod.
Krauszovej.
Toho roku sme si pripomenuli aj 25. výročie úmrtia
nášho otca Milana ŠUMÁKA, na ktorého tiež s láskou spomíname
Za spomienku ďakujú deti Slavo, Martina, Slávka
s rodinami.
Tam niekde medzi hviezdami, mám niekoho na koho
nikdy nezabudnem. Na rozlúčku stačí slza, čo po líci
pomaly skĺzla. Neutriem ju na znak vďaky za všetky
tie súrodenecké roky.
Na svoju sestru Máriu v deň 1. výročia smrti spomína sestra Klára s rodinou.



Mal rád život, mal rád smiech, veril v dobro a miloval svet.
Dňa 1. 8. 2018 sme si pripomenuli 10. výročie, čo nás
náhle a nečakane opustil náš milovaný manžel, otec,
syn, brat Ing. Ladislav Krajňák. Ďakujeme za tichú
spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a nezabudli.
S láskou a úctou spomína manželka s deťmi, mama
a sestry.



Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí
ho milovali.
Dňa 8. augusta 2018 uplynulo bolestných 30 rokov,
čo nás navždy opustila naša milovaná mama,
stará mama, svokra, príbuzná a známa Mária

Cvengrošová rod. Gurčíková. Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomína syn Marián s rodinou
a ostatná smútiaca rodina



Jeho život bola starosť a práca,
pre všetko dobré mal cit,
dobré srdce stíchlo a predsa nezomrelo,
v pamäti našej bude žiť.
Dňa 19. 8. tohto roku uplynulo dlhých 15 rokov od
úmrtia môjho milovaného manžela Štefana LEŠČÁKA a 7 rokov od úmrtia syna Štefana.
Za tichú spomienku Ďakujem Manžela Klára, dcéra
Ingrid a vnuci Radko a Norko.



Dotĺklo Tvoje srdce, stíchol Tvoj
hlas, ale spomienky na Teba ostanú
navždy v nás.
Dňa 13. augusta 2018 sme si pripomenuli 5. výročie, čo nás navždy
opustil manžel, otec, svokor a príbuzný Štefan
HOSÁR.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho
poznali a nezabudli.
Manželka, syn Štefan s rodinou a dcéra Viera.



Čas plynie a srdce tíško žiali, odišla si od nás, už nie si
medzi nami, ale žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 13. 10. 2018 uplynulo 30 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná mama, stará mama, svokra
a príbuzná Anna Ogurčáková, r. Marčišáková.
Venujme jej tichú modlitbu a spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia
Jozef, Dušan, Vladimír a Štefan s rodinami a ostatná smútiaca rodina



veľký žiaľ.

Život je krutý, nevráti, čo nám vzal,
zostanú iba spomienky a v srdciach

S hlbokým žiaľom v srdci si
17. 10. 2018 pripomíname 15 rokov
od chvíle, čo nás navždy opustil náš
milovaný syn a brat Vladimír Ogurčák. Všetci, ktorí ste ho poznali a milovali, venujte mu tichú spomienku
a vrúcnu modlitbu.
S láskou a úctou spomínajú rodičia a sestra Blanka
a ostatná smútiaca rodina
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