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Novoročný príhovor starostky obce
Vážení občania, vstúpili sme do 
nového roku 2023. Všetci si 
navzájom želáme len e krásne 
priania, aby sme život  prežili hlavne 
v zdraví a spokojnos .

Prvotne chcem spomenúť, že sa 
musíme zamerať na zabezpečenie 
vlastného chodu obce, chod 
materskej školy, vývoz odpadu, 
svietenie v obci, platenie energií, 
zimnú údržbu, kosenie trávnatých 
plôch a pod. Vzhľadom na ceny 

energií, ktoré nám v obci vzrástli o 
300% budeme musieť spraviť aj 
nepopulárne opatrenia, tak aby sa 
občanov dotkli čo najmenej. 

Koncom decembra sme zadali 
verejné obstarávanie na rozšírenie 
MŠ, obci je schválená dotácia vo 
výške 120 000€, ale výsledná cena je 
vo výške 230 000€, tento projekt 
naša obec nezvládne dofinancovať z 
vlastného rozpočtu obce a pomocou 
úveru by obec nemohla napredovať, 

kým by sa úver splácal, čo môže 
trvať aj 10 rokov.

Pokračujeme na rozpracovanom 
projekte na čis čke odpadových vôd 
a odkanalizovanie čas  obce. 
Napriek rozpracovanos  už od roku 
2019, stále nemáme vysporiadaný 
pozemok pod samotnú čis čku cez 
Slovenský pozemkový fond, 
intenzívne komunikujeme so Slo‐
venským pozemkovým fondom, ak 
budeme mať pozemok, môžeme sa  

zapojiť do výzvy, vďaka ktorej by sa 
tento projekt mohol realizovať. 
Zameriame sa na vodo‐zádržné 
opatrenia, určite si pamätáte na 
vlaňajší prívalový dážď, ktorý trval 
asi len pol hodinky a čo spravil s 
naším potokom. Rochovica je z 
veľkej čas  už vyrúbaná, korene 
stromov, ktoré tam boli s hli zadržať 

eto dažde, ale dnes sa voda valí 
dolu do dediny a potok nes ha 
spracovať taký príval vody, ale aj 
kamenia, hliny, konárov a všetkého, 

čo so sebou voda berie. Po ťažkej 
technike, ktorú používajú na výrub a 
zvoz dreva ostávajú hlboké koľaje, 
po ktorých sa voda ľahko dostane 
do dediny. Aj zmena klima ckých 
podmienok robí svoje.
S rodičmi de  z našej MŠ sme sa 
dohodli, že dochádzka de  do MŠ 
bude pravidelná, aby bola škôlka 
rentabilná a mohla fungovať. De  
nebudú prítomné v škôlke, len v 
prípade choroby, aj v školskom 
poriadku je uvedené: rodič je 
zodpovedný za pravidelnú 
dochádzku do MŠ.

V týchto neľahkých časoch vám 
neviem dať informáciu, čo všetko sa 
nám podarí, ale spolu so 
zastupiteľstvom a pracovníkmi 
obecného úradu budeme pracovať 
nielen na zabezpečení chodu obce, 
ale aj na ďalšom rozvoji obce a na 
zlepšení kvality života pre našich 
obyvateľov. Nie všetko sa nám 
podarí, máme pred sebou celý rad 
problémov, o ktorých vieme a v 
rámci finančných možnos  sa budú 
postupne riešiť.

Viem, že v obci máme obyvateľov, 
ktorí vedia priložiť ruku k dielu, sú 
veľkou podporou pre skvalitnenie 
nášho života. Poďme dať rozum 
dokopy a spoločne realizujme naše 
predstavy o fungovaní našej obce, 
aby práve naša obec bola tým 
najlepším miestom pre život nás 
všetkých. Myslím, že sa nám to aj 
vďaka Vašej podpore, spolupráci 
všetkých poslancov obecného 
zastupiteľstva a pracovníkov obce 
podarí. 
(pokr. na ďalšej strane)
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Prečo a ako triediť odpad
Každý z nás denne vyprodukuje 
veľké množstvo odpadu. Sami to 
vieme podľa vlastných nádob na 
sme , ktorých obsah je pravidelne 
odvážaný a zdanlivo sa nás viac 
netýka. Je to však ohromné 
množstvo sme , ktoré sa buď 
spaľuje (asi 75%) alebo skladuje na 
skládkach.
Dnes už je našou povinnosťou 
odpad triediť. Neexistuje žiaden 
dôvod, prečo by sme nemali triediť 
a ani akýkoľvek nega vny dopad 
triedenia odpadu. Všeobecne 
môžeme konštatovať, že tým 
pomôžeme nielen životnému 
prostrediu, ale v konečnom 
dôsledku aj sebe – po stránke 
zdravotnej, sociálnej, ale aj 
ekonomickej.

Čo separujeme ?

• oleje z kuchyne
• biologický odpad
• sklo
• plast
• kov
• papier
• viacvrstvové kombinované mate‐
riály na báze lepenky

OLEJE Z KUCHYNE ‐ občan zbiera 
jedlé oleje z domácnos  do 
uzavretých plastových fliaš a e 
odovzdá  v pracovných dňoch na 
Obecnom úrade v Rudinke výmenou 
za toaletný papier. 1 l oleja za 1 
kotúčik toaletného papiera.

Patrí sem: Všetky druhy jedlých 
olejov z domácnos , ktoré vznikajú 
pri varení, použité  aj nepoužité 
jedlé oleje. Jedlé oleje je potrebné 
prefiltrovať cez sitko a zbaviť 
nečistôt. 
Nepatrí sem: Technické oleje 
(motorové, prevodové, trans‐
formátorové oleje a pod.) masérske 
a kozme cké oleje eto druhy olejov 
sa zbierajú spolu  s nebezpečným 
odpadom.

BIOLOGICKÝ ODPAD – obec určuje 
na zber BIO odpadov zo záhrad 1 
kompostovací zásobník pre 1 
domácnosť, s individuálnym kom‐
postovaním bez vývozného cyklu.
Patrí sem: kvety, tráva, lís e, drevný 
odpad zo strihania a orezávania 
krovín a stromov, vypletá burina, 

pozberové zvyšky z pestovania, 
zhnité ovocie a zelenina, piliny, 
drevná š epka, hobliny, drevný 
popol.
Nepatrí sem: zvyšky jedál, kamene, 
cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, 
čas  zvierat a pod.

SKLO ‐ na triedený zber skla slúžia 
zelené plastové kontajnery
Patrí sem: sklenené aše, nádoby, 
obaly a predmety zo skla, poháre, 

aš čky od kozme ky, črepy, 
okenné sklo, sklo z okuliarov a pod
Nepatrí sem: porcelán, keramika, 
zrkadlá, drôtované sklo, dymové 
sklo, čas  uzáverov fliaš, žiarovky, 
žiarivky, obrazovky, silne znečistené 
sklo (zeminou, farbami, potra‐
vinami) a pod.
(pokr. na ďalšej strane)

V spolupráci s kultúrno‐športovou 
komisiou a Jaja barom nás čakajú aj 
tento rok akcie, už 18.02.2023 pôjde 
obcou fašiangový sprievod, deň 
ma ek, MDD, ale aj ďalšie akcie, na 
ktorých vás srdečne privítame, aby 
sme sa spolu stretli a zabavili.

Prídu možno chvíle ťažké, prídu však 
isto i chvíle krásne. Pri tých krásnych 
sa zastavme, tými sa naplňme a 

buďme spolu vo vzájomnom 
rešpekte. Spoločne vytvárajme 
pohodu nielen v rodinách, ale aj v 
susedských vzťahoch a medzi 
všetkými obyvateľmi našej obce.

Na záver môjho príhovoru Vám 
chcem popriať najmä pevné zdravie, 
veľa šťas a, lásky, Božieho 
požehnania, osobných a pracovných 
úspechov, vzájomné porozumenie, 

rodinnú pohodu a aby rok 2023 bol 
lepší a úspešnejší ako rok minulý.

Ing. Slávka Koptáková 
(starostka obce)
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PLAST ‐ na triedený zber plastov sú 
určené žlté plastové kontajnery a 
žlté vrecia. Vrecia sú vydávané v 
pracovných dňoch na Obecnom 
úrade v Rudinke podľa potreby 
jednotlivých domácnos . Odovzdať 
ich môžete podľa harmonogramu 
vývozov k autobusovým zastávkam. 
Alebo v prípade potreby do ohrady 
za autobusovou zastávkou v obci. 
Patrí sem: číre a farebné fólie, tašky, 
vrecká, vedrá, aše od kozme ckých 
a čis acich prípravkov, vrecká od 
mlieka, prepravky fliaš, aše od 
nápojov, sirupov, obaly od sladkos , 
tégliky od jogurtov a rôzne plastové 
nádobky, hračky, penový polystyrén, 
a pod. 
Nepatrí sem: obaly znečistené 
chemikáliami a olejmi, viacvrstvové 
kombinované materiály, hrubo 
znečistené plasty (zeminou, far‐
bami, potravinami), podlahové 
kry ny, guma, molitan a pod.

KOV ‐ na triedený zber kovov sú 
určené červené plastové kontajnery
Patrí sem: kovové vrchnáky z fliaš a 
pohárov, kovové súčiastky, drôty a 
káble (bez bužírky), starý riad, 
kovový šrot, oceľ, farebné kovy, 
hliník, hliníkový obal, kovová rúrka, 

konzervy, oceľové plechovky, kovové 
obaly z potravín zbavené obsahu, 
plechovky z nápojov. 
Nepatrí sem: kovy hrubo znečistené 
zvyškami jedla, farbami a rôznymi 
chemickými látkami, či olejmi.

PAPIER ‐ na triedený zber papiera 
slúžia modré plastové kontajnery.
Patrí sem: noviny, časopisy, zošity, 
knihy, listy, kancelársky papier, 
papierové vrecká, lepenka, pa‐
pierové krabice, kartón, obálky, 
letáky, katalógy, telefónne zoznamy, 
plagáty, pohľadnice, baliaci papier, 
papierový obal a pod.
Nepatrí sem: plastové obaly, 
viacvrstvové kombinované materiály 
(napr. tzv. tetrapakové obaly), vos‐
kovaný papier, papier s hliníkovou 
fóliou, silne znečistený či mastný 
papier, kopírovací papier a pod.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ 
MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY 
(VKM) ‐ na triedený zber VKM slúžia 
oranžové plastové kontajnery
Patrí sem: viacvrstvové obaly od 
mlieka, smotany a iných mliečnych 
výrobkov, ovocných š av a džúsov, 
vína, kozme ky.
Nepatrí sem: znečistené VKM, 

viacvrstvové obaly od kávy, 
vreckových polievok, pudingov, 
práškov do pečiva, práškového 
cukru, korenín, nanukov, kakaového 
prášku.

Ako pomôžete vy ?

• zapojte sa do systému 
separovaného zberu odpadu
• nevyhadzujte iný komunálny 
odpad do vriec a kontajnerov 
určených na separovaný zber
• vyhadzujte obaly zbavené zvyškov 
potravín
• usilujte sa minimalizovať objem 
odpadu (napr. stlačením plastových 
fliaš, krabíc od mlieka, rozobra m 
krabíc atď.)
• nevhadzujte do kontajnerov na 
komunálny odpad odpady, ktoré sa 
dajú separovať

Od množstva vytriedeného odpadu 
závisí cena vývozu komunálneho 
odpadu.

Jana Hrdináková

Pingpong valcuje obec
Zahájením nového roku sme v 
obecnej sále zrealizovali možnosť 
hrania stolného tenisu.

Rakety a lop čky sú v sále dostupné 
na požičanie a sú tam dva stoly. 
Za aľ sa nezaviedol pravidelný 
termín hrania a aktuálne to funguje 
na systéme, že sála sa sprístupní, 
keď sa nazbiera dostatočný počet 
hráčov (minimálne štyria). No treba 
rátať s tým, že sa v sále nekúri. 
Tak ež tam je obecná kasička, kde 
môžete podporiť obec drobným 
dobrovoľným príspevkom na 
energie. 

V prípade záujmu nahlasujte záujem 
na obecnom úrade, kým sa na 

nástenke obecného domu a face‐
bookovej stránke Rudinky nevyvesia 
pevné termíny, kedy sa bude sála 
otvárať na možnosť hrania stolného 
tenisu. Roman Filip
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60 ročná tradícia stavania stromčeka
Možno vás to prekvapí, ale 
ozdobený stromček nebol spočiatku 
vôbec spojený s kresťanstvom. 
Zelená farba vetvičiek bola 
symbolom života a vetvičky mali 
odháňať zlé bosorky. Vešanie ozdôb 
na stromček malo skôr obetný 
význam a pripisovali sa mu magické 
vlastnos , spojené s pri ahnu m 
hojnos  úrody na nasledujúci rok.

Počiatky vianočného stromčeka 
nespochybniteľne nachádzame prá‐
ve v Nemecku. Za vznikov vianoč‐
ného stromčeka stáli pôvodne 
protestan  a luteráni, ktorí vznikli 
odčlenením od majoritného kres‐
ťanstva. Protestan  nám tak ež 
priniesli aj tradíciu vianočných 
darčekov, ktoré zaviedli v 20. storočí 
ako mo váciu pre de  za 
dodržiavanie pôstu.

V duchu našich tradícií sme sa aj my 
rozhodli tento rok vyzdobiť našu 
obec vianočným stromčekom, ktorý 
ste mohli spozorovať  tradičné pred 

kaplnkou. Ako nám povedali v 
osobných rozhovoroch naši 
spoluobčania, táto tradícia je v obci 
Rudinka už viac ako 60rokov. Možno 
to bude aj viac, avšak ďalej do 
histórie už pamätá len málo 
spoluobčanov, prípadne  ktorí by 
to vedeli potvrdiť už bohužiaľ nie sú 
medzi nami.

Stromčeky sme boli obhliadnuť ešte 
v mesiaci november. Tu musíme 
poďakovať aj miestnemu spo‐
ločenstvu Združenie majiteľov lesov 
a pasienkov p.s. Rudinka, ktoré nám 
prisľúbilo, že nám stromček venuje. 
Keď sme zvolili finálneho kandidáta, 
vybrali sme sa teda 2.12.2022 na 
cestu, dúfajúc, že sa nám aspoň 
podarí tohto vianočného smriečka 
zviesť dole do obce. Aj keď sme boli 
iba traja (Lukáš Zapletal – vodič, 
Matej Pachula a Vladimír Filip), 
cestu sme s malými prestávkami 
zvládli. Našťas e nám pri stavaní 
prišli pomôcť naši spoluobčania 
bra a Peter a Pavol Hlavatý a 
Roman Filip. 

Vztýčenie takmer 5 metrového 
stromčeka bolo namáhavé, ale 
zvládli sme to, veď výsledok sme 
mohli obdivovať cele vianočné 
sviatky. Na druhý deň sme ešte 
zavesili vianočné svie dlá, ktoré 
nám pomohli zavesiť Anton Kuba 
st.,                  (pokr. na ďalšej strane)
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Zasadalo Obecné zastupiteľstvo obce Rudinka
Dňa 25.11. 2022 sa zišlo Obecné 
zastupiteľstvo obce Rudinka. Hlav‐
ným bodom programu bolo 
odovzdanie a prevza e funkcie  
starostu obce Rudinka a zloženie 
sľubu novej starostky a no‐
vozvolených poslancov.

Zasadnu e sa nieslo v slávnostnej 
atmosfére. Dosluhujúci starosta 
obce Ing. Viliam  Michel odovzdal 
novozvolenej  starostke Ing. Slavke 
Koptákovej insígnie obce, po‐
gratuloval jej k zvoleniu a poprial jej 
veľa úspechov v novej funkcii. 
Následne novozvolení funkcionári 
zložili sľub. 

Dňa  16.12.2022 sa novozvolené 
obecné zastupiteľstvo zišlo opäť, 
tentokrát s rozsiahlym, až 18 

bodovým programom.  Boli zria‐
dené nové komisie, upravil sa 
rozpočet finančných prostriedkov  
na rok 2022 a schválil sa rozpočet na 
rok 2023, výhľadovo aj na roky 
2024, 2025. Zastupiteľstvo si 
vypočulo  Správu hlavného kontro‐
lóra obce č. 3/2022 – kontrola 
zameraná na  vedenie rezervného 
fondu, účtu sociálneho fondu a 
dotačného účtu v roku 2021 ‐ 
nezis la nedostatky. Bolo prijaté 
všeobecne záväzné nariadenie obce 
o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady ‐ 
došlo k navýšenie poplatkov opro  
minulému roku  o 20%. Tak ež bola 
prednesená  výročná správa audi‐
tora obce za rok 2022. Audítor 
konštatuje, že nezis l pochybenia v 
hospodárení obce za rok 2022. 

Dňa 23.12.2022 sa zastupiteľstvo 
zišlo znova, aby prerokovalo výšku 
úhrady  finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku školy a školského 
zariadenia na dieťa MŠ  . Tiež bolo 
schválené všeobecne záväzné 
nariadenie o určení výšky príspevku 
na čiastočnú úhradu  nákladov v 
školskom zariadení, ktorého pre‐
vádzkovateľom je obec Rudinka.  

Nové vedenie obce sa zhos lo svojej 
úlohy zodpovedne. Treba veriť, že 
dokáže úspešne hájiť záujmy obce a 
zabezpečovať potreby občanov po 
celé nastávajúce volebné obdobie.

Ing. Viliam Michel

Tomáš Janík, Slávka Koptáková a 
Libor Pachula.

Pevne veríme, že nám táto tradícia 
zostane ešte ďalších minimálne 60 

rokov. Veď usmiate detské tváričky, 
či radosť v ich očiach pri 
mikulášskom rozsvietení  nám isto 
stojí za všetku tú námahu. 

redakcia
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Vrcholové knihy Kysuckej brány
Isto si pamätáte, akodmr ds ešte v 
roku 2018 podujali prvý krát vy‐
tvoriť a obnoviť vrcholové knihy na 
kopcoch Kysuckej brány. Áno už je to 
viac ako 4 roky. Za celé toto obdobie 
sa všetci návštevníci poc vo 
zapisovali a zanechávali milé odkazy 
na oboch vrcholoch. Avšak 
nepriazeň počasia, rela vne vysoká 
návštevnosť a zub času sa podpísali 
na fyzickom stave oboch kníh a 
preto sme sa rozhodli, eto knihy 
opäť obnoviť.

Naša Rochovica je národná prírodná 
rezervácia, nachádza sa na pravej 
strane rieky Kysuce medzi obcami 
Rudinka a Vranie. Za národnú 
prírodnú rezerváciu bola vyhlásená 
od roku 1973 o rozlohe 31,58 ha aj 
vďaka tomu, že práve tu končí 
severná hranica výskytu duba 
letného na Slovensku.

Brodnianka tvorí východnú časť 
Kysuckej brány. Južná časť vrchu 
patrí do prírodnej rezervácie s 
rovnomenným názvom. Takmer celý 
masív je pokrytý hustým porastom, 

ktorý znemožňuje výhľady, avšak 
dnes, už nachádzame miesta, kde sa 
krajina otvára a ponúka nám 
výhľady. 

Samotnú výmenu kníh sme 
plánovali ešte pred koncom roka 

2022 tak, aby sa už prichádzajúci 
turis  v novom roku 2023, mohli 
zapisovať do tých nových. Bohužiaľ 
toto sa nám nepodarilo a plány nám 
prekazila nečakaná chrípka. Preto 
sme sa rozhodli, že knihy vymeníme 
až po Novom roku a zvoli sme 

dátumy 5.1.2023 a 8.1.2023. 
Aktuálne sa už turis  môžu 
zapisovať do tých nových a pevne 
dúfame, že aj eto vydržia 
minimálne tak dlho ako e staré.

Samozrejme v prípade, že by niekto 

chcel popozerať zápisky za posledné 
4‐roky, môže tak urobiť, nakoľko 
pôvodné knihy budú odložené na 
Obecnom úrade v Rudinke a na 
požiadanie ich vieme poskytnúť na 
prezenčné preštudovanie.

redakcia

FO
TO

: V
la

di
m

ír
 F

ili
p

Štedrovečerný hokejbalový turnaj
Aj v roku 2022 sme sa opäť stretli 
pri už tradičnom štedrovečernom 
hokejbalovom turnaji, ktorý sa ako 
inak konal na asfaltovom ihrisku v 
oddychovej zóne Kysuckej brány pri 

Obecnom úrade v Rudinke. Počasie 
síce výrazne neprialo, ale aj tak sa 
stretol rela vne početný kolek v, 
ktorý vytvoril viacero mov.

Úvodné buly vhadzovala novo‐
zvolená starostka obce Slávka 
Koptáková. Po jednotlivých 
zápasoch sa hráči mohli zohriať pri 
čaji v neďalekom altánku.
 
Touto cestou sa chceme poďakovať 
všetkým, ktorí pomáhali pri 
organizovaní celého turnaja. Najskôr 
bolo potrebné očis ť ihrisko od 
snehu, k čomu nám pomohol aj 
traktorík. Samozrejme bolo po‐
trebné priniesť bránky, uvariť čaj, 
udržiavať oheň a podobne. 

Dúfame, že sa opäť aj o rok 
spoločne stretneme a zašportujeme 
pred bohatou štedrou večerou.
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Vianočná burza 
(ne)potrebných vecí
17.12. sa v našej sále obecného úradu, konala vianočná burza 

(ne)potrebných vecí. Naši občania, si tu mohli zakúpiť 

najrôznejšie predmety. Viacerí predávajúci tu ponúkali svoje 

výrobky, ale dokonca aj staršie predmety, na ktoré spomínajú 

s úsmevom aj naši rodičia či prarodičia. Veľmi zaujímavé a 

krea vne boli aj predmety, ktoré vyrobili naši spoluobčania. 

Našli sme tu od drevených postavičiek a figúrok po vianočné 

ozdoby najrôznejšieho druhu. Kto prišiel isto neodišiel 

naprázdno, tovaru bolo na výber neúrekom. 

Na základe rozhovoru s predajcami, je potenciál, že by 

podobnú burzu zopakovali ešte v jarných mesiacoch. Tak 

dúfame, že sa opäť vidíme a budeme môcť skrášliť naše 

príbytky krea vnymi výrobkami, či zaspomínať na naše 

detstvo s hračkami, ktoré sme poznali ako malé de .

redakcia

V našej Rudinke sa dal nový rok 
privítať, aj v spoločnos  našich 
spoluobčanov a susedov v sále 
kultúrneho domu. Každý doniesol 
nejaké to občerstvenie z domácej 
špajze a pravdaže ani na alkohol sa 
nezabudlo. Bavili sme sa od 19:00 
do štvrtej hodiny ráno. 

Pevne veríme, že takéto poduja a 
sa stanú tradíciou a budú spájať 
susedov a utužovať vzťahy medzi 
spoluobčanmi. 

Roman Filip

Silvester 2023
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Referendum 21.1.2023 ‑ výsledky
Prezidentka Zuzana Čaputová 
vyhlásila referendum na 21. januára 
2023. Rozhodovali sme o otázke 
zmeny znenia ústavy v čas  o dĺžke 
volebného obdobia NR SR.

Vyhláseniu referenda 2023 pred‐
chádzalo odovzdanie 406‐ síc 
podpisov, z ktorých bolo platných 
vyše 381‐ síc. Jeho zorganizovanie a 
priebeh nás vyšiel viac ako 10 
miliónov eur.

Aby bolo referendum platné, 
musela by účasť prekonať 50% 
oprávnených voličov. 

Volebná účasť v našej obci bola na 
úrovni 44,58 ‐ čo predstavuje 144 
voličov. Pre porovnanie účasť v 
Žilinskom kraji bola 33,68%, v 
okresne KNM 42,99%. Susedná 
Rudina mala 41,78% volebnú účasť.

redakcia

Oprava chodníkov v chotári
Ako sme už v tomto čísle písali, 
veľmi radi navštevujeme našu 
prírodnú krásu Kysuckú bránu – oba 
vrcholy Rochovicu a Brodnianku. 
Bohužiaľ za posledné obdobie a 
predovšetkým v dôsledku ťažby sa 
na Rochovici poškodil chodník, ktorý 
vedie od nášho cintorína smerom 
hore na hrebeň. Preto sme sa 
rozhodli pred dôležitým dátumom 
1.5.2023 (Odomykanie Kysuckej 
brány) čiastočne opraviť  tento 
chodníček. Zároveň by sme chceli aj 
osadiť nové šípky, ktoré budú 
navádzať turistov na presnú trasu a 
tak zamedzili zbytočnému zraneniu. 

Okrem iného sa nám podarilo 

vyrobiť vrcholovú ceduľku pre kopec 
Rochovica. Touto cestou chceme 
poďakovať Miroslavovi Kadašovi st. 
zo Starej Bystrice, ktorý ju doma 
celú vyrobil. Pri prvej možnej 
príležitos  a lepšom počasí ju 
pôjdeme na vrchol pripevniť a tak 
nahradiť pôvodnú, ktorá už je 
značne opotrebovaná.

V prípade, že by niekto chcel pridať 
ruku k dielu a mal by ochotu nám 
pomôcť pri oprave chodníka, nech 
kontaktuje Lukáša Zapletala alebo 
Vladimíra Filipa. Predpokladáme, že 
opravu zrealizujeme druhej v 
polovici apríla 2023.
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Zhromaždenie členov ZMLaP p.s. v roku 2023
Výbor Združenia majiteľov lesov a 
pasienkov, p. .s. Rudinka oznamuje, 
že zvoláva na deň 11. marca 2023 o 
15:00 hod.  zhromaždenie členov 
ZMLaP do kultúrneho domu v 
Rudinke. Prezentácia účastníkov a 
preberanie hlasovacích lístkov bude 
vykonané v čase od 14:30 do 15:00 
hod.

Program:

1. Otvorenie a voľba pracovných 
komisií
2. Správa o činnos  výboru a plnení 
úloh PSOL

3. Správa o finančnom hospo‐
dárení, RUZ, rozdelenie zisku
4. Správa dozornej rady
5. Voľba členov výboru a DR
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia, RUZ, 
rozdelenia zisku
8. Záver
9. Vyplatenie podielov zo zisku, 
občerstvenie, voľná diskusia

Vlastník podielov sa môže nechať 
zastupovať na základe 
splnomocnenia. V prípade neúčas  
podielnika na zhromaždení a 
nedoručenia splnomocnenia bude 

dotyčnému zaslaná výplata podielov 
poštou, znížená o manipulačný 
poplatok 5 euro.

Žiadame o maximálnu účasť, aby 
riadne zhromaždenie bolo 
uznášaniaschopné a aby mohla byť 
schválená ročná uzávierka 
účtovníctva, vyplatené podiely a 
zvolené riadiace orgány združenia.

Ing. Ján Ďurec

(predseda  ZMLaP p.s.)
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Spomienka na Mikuláša 2022
Konečne prišiel čas, kedy 
pandemická situácia dovolila, aby sa 
Mikuláš rozbehol do všetkých kútov 
sveta a potešil svojou návštevou 
všetky dobré de . Nebolo to inak 
ani v našej obci, kde je dobrých de  
stále viac. V nedeľu 4.decembra 
2022 ho už v hojnom počte 
očakávali de  s rodičmi aj so starými 
rodičmi  pri vianočnom stromčeku 
na námes  pri kaplnke v Rudinke.  
De  privítali Mikuláša veľkým 
potleskom a jasaním. 

Mikuláš ani tentokrát nesklamal a 
mávnu m svojej čarovnej palice 
rozsvie l krásnu jedličku, ktorá 
tešila všetkých okoloidúcich počas 

celého vianočného obdobia.  Keďže 
bolo veru dosť  mrazivo, tak sa 
Mikuláš s deťmi a so svojimi 
pomocníkmi  presunuli do 
Kultúrneho domu v Rudinke. Tam 
bola skvelá zábava plná tanca, 
veselos  a rados  zo sladkých 
balíčkov, ktoré Mikuláš rozdal 
takmer šesťdesia m deťom.  De  i 
rodičia sa poriadne zabavili a 
zatancovali si s Mikulášom, 
usmievavým anjelikom i nezbedným 
čertom. 

Veď posúďte samy ako radosť v 
detských očkách  zachy lo oko 
fotografa.

Slávka Koptáková
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Stretnutie kysuckých starostov a primátorov
Vážení občania, kysuckí starostovia 
a primátori na spoločnom stretnu  
v Čadci  20. januára 2023  žiadajú 
vládu, aby do konca januára 
informovala o poskytnu  kompen‐
zácií za výpadky financií v dôsledku 
energe ckej krízy, inflácie a prija a 
právnych predpisov. V prípade 
nereagovania zo strany štátu avizujú 
protesty spoločne s obyvateľmi. 
Informovali o tom v Kysuckej 
deklarácii, ktorú prijali v piatok v 
Čadci na rokovaní Združenia miest a 

obcí Kysúc (ZMOK).

V rámci celého Slovenska bude prvý 
protest, 30.januára 2023, v čase 19‐
20 hod. „chceme v obciach a 
mestách vypnúť časť verejného 
osvetlenia ako signál, že nám 
zhasína aj sve elko nádeje“.
Toto sve elko nádeje sa dotkne 
hlavne Vás, občanov, preto prosím v 
tomto čase, buďte opatrní a 
ostraži . V ťažkých časoch je 
dôležité, aby sme držali spolu, 

verím, že v prípade protestov pred 
Úradom vlády sa k nám pridáte, aby 
sme mohli pracovať predovšetkým k 
vašej spokojnos .

Niektoré obce a mestá už pristúpili 
aj k vypnu u nočného osvetlenia, 
budú nútené zatvoriť plavárne, 
zimné štadióny a športové haly, ale 
ohrozené je zatváranie aj škôl, 
škôlok. Situácia je naozaj vážna.

Slávka Koptáková
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* * *
Systém podnikania na Slovensku. 
Stretli sa dvaja: prvý mal peniaze, 

druhý skúsenos . 
Teraz má ten prvý skúsenos  a 

druhý peniaze.

* * *
Príde opilec do trafiky a vraví:

”Prosím si jedny bavlnené 
ponožky.”

” Prepáčte, ale my tu predávame 
iba potreby pre fajčiarov.”

”No a? Veď ja som fajčiar!”

* * *
Manželská hádka:

”Pamätáš sa, ako si mi hovoril, že 
ma budeš nosiť na rukách?”

”A pamätáš sa, aká si bola š hla?”

Vždy s úsmevom

Pranostiky

„Čo január zmeškal , február 
doháňa.“

„Keď január vodu pus , v ľad ju zas 
marec zhus .“

„Keď sa rok so zimou a snehom 
počína, sľubuje dosť chleba, ale 

málo vína.“

„Ľadeň studený, mrazivý, poľu, 
ľuďom je priaznivý.“

(Január)

Vývoz plastov a TKO

Výbor Dobrovoľného hasičského 
zboru Rudinka oznamuje  svojím 
členom že dňa 25.2.2023 o 16,00 
hod – sa bude konať výročná 

členská schôdza hasičov v 
Kultúrnom dome Rudinka.

Anna Varošová

  I touto cestou Vás chceme 
informovať o naplánovaných 
harmonogramoch vývozu plastov a 
tuhého komunálneho odpadu, 
ktoré sú platné pre kalendárny rok 
2023.

Harmonogram odvozu plastov vo 
vreciach

13. 01. 2023
10. 02. 2023
10. 03. 2023
14. 04. 2023
12. 05. 2023
09. 06. 2023
14. 07. 2023
11. 08. 2023
08. 09. 2023
13. 10. 2023
10. 11. 2023
08. 12. 2023

Žiadame tých, ktorí majú svoju 
smetnú nádobu umiestnenú vo 
dvore, aby ju pred zvozom tuhého 
kom. odpadu vyniesli pred bránky.

2‐ týždňový vývoz TKO
ČERVENÉ NÁLEPKY

4.1.2023
18.1.2023
1.2.2023

15.2.2023
1.3.2023

15.3.2023
13.4.2023
26.4.2023

10.5.2023
24.5.2023
7.6.2023

21.6.2023
5.7.2023

19.7.2023
2.8.2023

16.8.2023
30.8.2023
13.9.2023
27.9.2023

11.10.2023
25.10.2023
8.11.2023

22.11.2023
6.12.2023

20.12.2023

4‐týždňový vývoz TKO
ŽLTÉ NÁLEPKY

18.1.2023
15.2.2023
15.3.2023
26.4.2023
24.5.2023
21.6.2023
19.7.2023
16.8.2023
30.8.2023
27.9.2023

25.10.2023
22.11.2023
20.12.2023

Obecný úrad Rudinka

Výročná schôdza hasičov

Samovýrub palivového dreva
Obec Rudinka oznamuje občanom, 
ktorí by mali záujem o samovýrub 
náletových drevín vhodných ako 
palivové drevo, aby kontaktovali 
starostku obce, (resp. Obecný 

úrad), ktorá poskytne presné 
informácie o umiestnení drevnej 
hmoty a základných podmienkach 
samovýrubu v čas  Hájiky.

Obecný úrad Rudinka


