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Obecná brigáda
Dňa  30.4. 2022 sa ako každý rok 
uskutočnilo jarné upratovanie obce.
Počasie bolo priaznivé, čo umožnilo 
uskutočniť všetky plánované práce, 
ktorými  obec chcela zveľadiť okolie. 
Kosili sa verejné priestranstvá, čis li  
miestne potoky, na erali futbalové 
bránky a zábradlie aj posedenie pri 
ihrisku a okolo ihriska, upratalo sa 
okolie kaplnky, okolie požiarnej 
zbrojnice, vyvalcovanie ihriska aj 
plochy okolo neho, kosenie v okolí 
obecného úradu, zberali sa odpadky 
popri rieke Kysuca. 
Na brigádu prišlo menej ľudí ako po 
minulé roky. Pozi vom ale bolo, že k 
tým, ktorí sa podieľajú na 
zveľaďovaní obecných priestorov  
pravidelne, sa pridali i noví bri‐

gádnici.  Je potrebné poďakovať 
hlavne tým skalným  občanom, ktorí 
pomáhajú zachovať čistotu a vzhľad 
obce každoročne a neodradí ich ani 
skutočnosť, že vlastne upratujú 
neporiadok po iných, ktorým na tom 
ako obec vyzerá, nezáleží.  
Frustrujúce je hlavne čistenie 
potoka od zarastajúcej buriny. Potok 
je tak výdatne vyhnojený fekáliami z 
domácnos , že   úplne zarastá 
trávami a je nutné ho vyčis ť 
viackrát do roka.
Vyťahovanie ťažkej zapáchajúcej 
"brečky"  z potoka je veru 
nepríjemná práca.  Brigády sa 
zúčastnili Peter a Marcela Bukoví, 
Karol Burger,  Lukáš Zapletal, Tonko 
Kuba ml. aj starší,  Libor a Maťo 

Pachulovci, Roman Filip, Táňa a 
Vaneska  Mahanské, Ľuba 
Hartelová,  Helena Pavlová, Daniela  
Burgerová, Chiara Pálfyová, Zuzana,  
Ninka a Mar nka Závodské,  Slávka 
a Zuzana Koptákové. Samozrejme 
sme nes hli upratať všetko a s 
ostatným si bude musieť v priebehu 
roka poradiť samotná obec.
Je nutné poďakovať sa aj občanom ‐ 
pani Márii Bačovej, Daniele 
Zapletalovej, Anne Vladárovej,  
Márii Kajsíkovej, Viere Barčíkovej, 
Márii Adamikovej, Darine 
Šmehylovej, ktorí zveľaďujú verejné 
priestory počas celého roka – 
vysádzaním kve n, plevaním a 
polievaním.
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Čierna skládka

Rokovanie starostov obcí Dolných Kysúc
Dňa 6.6. 2022 sa zišli na pozvanie 
primátora  Kysuckého Nového 
Mesta Mariana Mihaldu na 
Mestskom úrade v KNM starostovia 
Dolných Kysúc, za účelom 
prerokovania možnos  realizácie 

spoločných projektov s presahom 
na celý región Dolných Kysúc. Ako 
nutná  a perspek vna sa javí 
potreba riešenia likvidácie 
biologicky rozložiteľného odpadu.

Riešenie tohto problému 
samostatne obcami je ekonomicky 
nevýhodné a pre viaceré obce aj 
finančne nemožné. Preto by bola 
výhodná združená inves cia  cez 
fondy EU, ktorá by nám v regióne 

pomohla vyriešiť likvidáciu trávy, 
konárov, a kuchynského odpadu z 
domácnos . Riešenie tohto 
problému je naliehavé, keďže 
domáce kompostéry, ktoré sme 

občanom vydali, nepostačujú. A tak 
ešte stále sa v komunálnom odpade  
nachádza cca 40 % biologicky 
rozložiteľného odpadu, za likvidáciu 
ktorého občania musia zapla ť. 
Pritom v roku 2023 sa počíta s 
nárastom cien za likvidáciu 
domového odpadu o minimálne 
60% !   
Na rokovaní sa zúčastnil aj zástupca 
vývoznej spoločnos  T+T a.s. pán 
Ing. Miloš  Ďurajka, ktorý starostom 
vysvetlil celú problema ku likvidácie 
odpadu v regióne a následne ich 
previedol prevádzkou na likvidáciu 
odpadu v Hričove. 
Starostovia sa zhodli na myšlienke 
vybudovania spoločnej 
kompostárne  v Hričove. Veríme, že 
sa zrodil dobrý zámer, ktorý sa  v 
najbližšom období  aj zrealizuje.

Ing. Viliam Michel
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Na adresu obce Rudinka prišla z 
Ministerstva životného prostredia 
výzva na odstránenie čiernej skládky 
v katastri obce. Ide o parcelu v 
majetku Slovenského pozemkového 
fondu, vedľa futbalového ihriska 
Rudina. Podozrenie padá na 
občanov obce Rudina, bývajúcich v 
katastrálnom území našej obce. Ide 
o dlhodobý problém a 
niekoľkoročné narúšanie životného 
prostredia v tejto lokalite. V okolí je 
viac čiernych skládok, vzniknutých 

ešte za čias socializmu a niektorí 
občania ustrnuli v čase a pokračujú 
v takomto chrapúnskom nakladaní s 
prírodou naďalej. 
Rozsah poškodenia prírody je tu 
taký, že už nepatrí do kompetencie 
obce, ale do rúk profesionálnych 
pracovníkov ochrany prírody a 
krajiny a z hľadiska trestnoprávneho 
i do rúk polície. Obec Rudinka teda 
zabezpečí nevyhnutné prvotné 
úkony v šetrení veci a vyvinie úsilie 
k  odstráneniu skládky. Zabezpečí 

ež monitorovanie uvedenej oblas  
kamerovým systémom a podá na 
políciu trestné oznámenie na 
neznámeho páchateľa. 
Akékoľvek informácie vedúce k 
odhaleniu páchateľov prosíme 
oznámiť či už e‐mailom na adresu 
rudinka.obec@gmail.com, tele‐
fónom na tel. 0905724935, alebo aj 
anonymne, bez podpisu na adresu: 
Obec Rudinka, Rudinka č. 118, 023 
31 Rudina.

Ing. Viliam Michel
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Pôvod tohto sviatku vznikol zrejme 
na Svetovej konferencii pre blaho 
de , ktorá sa konala vo Švajčiarsku v 
Ženeve v roku 1925. Nie je jasné 
prečo bol práve 1. jún zvolený 
Medzinárodným dňom de : Jedna 
teória hovorí, že čínsky generálny 

konzul v San Franciscu zhromaždil 
množstvo čínskych sirôt a zobral ich 
na fes val Dračích lodí v roku 1925, 
čo bolo práve 1. júna toho roku. A 
zhodou náhod sa tento dátum 
zhodoval i s dátumom spomínanej 
konferencie. 1. jún ako 
Medzinárodný deň de , bol 
pozorovaný v mnohých, hlavne 
bývalých komunis ckých krajinách. 
V západnej Európe a svete sa tento 
sviatok oslavuje v iné dni a nemá 
takú popularitu ako napríklad u nás.

Deň de  má v našom kalendári 
svoje miesto. Od  nepamä  je 

symbolom hravos , stretnu a s 
kamarátmi a rados  zo života. Preto 
obec Rudinka 28.05.2022 v 
poobedňajších hodinách 
usporiadala  MDD. 

Po dvoch rokoch sme opäť mohli 

privítať de  nielen z našej obce, ale 
zúčastnili sa aj de   z blízkeho ale aj 
vzdialenejšieho okolia.
Prípravy začali v plnom prúde oveľa 
skôr, aby sme  mohli de  s 
úsmevom a v maskách privítať.  Pre 
každé dieťa bol pripravený darček za 
jeho šťastný úsmev a  úsilie pri 
súťažiach, ako aj malé občerstvenie 
ako kofola, pukance, palacinky a 
hotdog.
 
87 de  sa zaregistrovalo v troch 
kategóriách do veku 14 rokov. S 
najmenšími deťmi bol potrebný 
doprovod, mali pripravené deky a 

rôzne edukačné hračky, ako kocky, 
puzzle, guličky aj pomôcky na 
kreslenie,  pri ktorých si precvičili 
nielen ručičky, ale aj svoju fantáziu. 
Deťom od 3 do 6 rokov sa venovali 
princezné, ktoré im pomáhali s 
preliezaním cez tunel, podliezaním, 
preskakovaním prekážok, hod 
lop čiek na terč, do koša, ale aj beh 
cez prekážky. Všetko  spolu zvládli 
na výbornú. Mali k dispozícii aj 
skákací hrad, bazén s lop čkami, 
trampolínu a mini basketbalový kôš.

Staršie de  mali pripravené ťažšie 
súťaže, triafanie na terč s loptami, 
boj s maxi balónom, beh cez opičiu 
dráhu, kde zdolali aj náročnejšie 
prekážky, štafetový beh cez 
prekážky, streľba na terč s lukom, 
skákanie vo vreci, chodenie na 
chodúľoch, preťahovanie lanom, v 
ktorom 2x zvíťazili dievčatá nad 
chlapcami. 
Najstaršia kategória mala oveľa 
náročnejšie úlohy ‐ beh cez prekážky 
s hasičskou výbavou nadmernej 
veľkos , kde  si precvičili svoje 
telesné zdatnos ,  aj zručnos , 
cvičenie na prístrojoch, streľba zo 
vzduchovky, streľba na bránu, ako aj 
hod do basketbalového koša. V tejto 
kategórii bol aj celkový víťaz, ktorý s 
najlepšími výsledkami absolvoval 
všetky súťaže a za svoje víťazstvo si 
odniesol odmenu 3 pizze z pizzerie 
Rudina, a podelil sa s kamarátmi.

Po skončení súťaží každé dieťa 

Aký bol tohtoročný deň detí
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Deň matiek v materskej škole Rudinka
ĽÚBIM KVETY, ĽÚBIM VTÁČKY,

KAŽDÚ HRAČKU MALIČKÚ,
LEŽ NAJRADŠEJ ZO VŠETKÉHO

ĽÚBIM SVOJU MAMIČKU.

V našej materskej škole sviatok 
mamičiek oslavujeme každoročne. 
Predchádza tomu rušné obdobie 
príprav a výroby darčekov pre 
mamičky.

Ak existuje nejaký skutočne 
medzinárodný sviatok, je to Deň 
ma ek. V ňom sa odzrkadľuje 
jedinečnosť a nenahraditeľnosť 
matky.   „DEŇ MATIEK“ je špeciálny 
čas povedať našim mamám ako ich 

máme radi, čo pre nás znamenajú a 
vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, 
čo pre nás urobili. Dňa 6.5.2022 v 
materskej škole Rudinka bolo cí ť 
nedočkavosť osláviť tento krásny 
sviatok.

De  sa už nevedeli dočkať, chceli 
svojim mamičkám predviesť všetko, 
čo si pre ne s pani učiteľkami dlhší 
čas pripravovali. Každé dieťa chcelo 
piesňou, tancom, básňou a milým 
darčekom vyjadriť, že mama je pre 
nich jedinečná a nenahraditeľná. 
Rodičia boli milo prekvapení, ako 
krásne sa ich ratoles  na tento deň 
pripravili. Radosť aj doja e bolo 

vidieť v tvárach všetkých mamičiek. 
V závere venovali de  mamám aj 
milé ky čky, ktoré zabezpečil 
zriaďovateľ.
Keďže epidemiologická situácia nám 
to tento rok konečne dovolila sa 
takto pekne spoločne stretnúť, 
chceme sa poďakovať všetkým, čo 
sa akokoľvek zapojili do príprav tejto 
milej besiedky. 

Ďakujeme!

Veríme, že sa ešte veľakrát takto 
spolu stretneme.

Mgr. Zuzana Kršková
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dostalo krásny darček.  Veľké 
ďakujeme patrí sponzorom za 
finančné alebo materiálne dary a 
organizátorom a animátorom.
Vidieť radosť v detských očiach je 

jeden z najkrajších darov, ktoré v 
živote môžeme dostať a preto sme 
pripravení privítať deťúrence aj 
budúci rok. 

Tešíme sa. Slávka Koptáková
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Dňa 11.6. 2022 sa v kultúrnom 
dome v Rudinke uskutočnilo verejné 
prerokovanie návrhu využi a 
územia obce Rudinka v čas  Vyše 
kríža. Ide o územie pri futbalovom 
ihrisku  Rudina, kde majitelia 

pozemkov  temer všetci žiadali 
vyčleniť uvedenú lokalitu na 
zastavanie rodinnými domami. Táto 
požiadavka nie je v súlade so 
súčasne platným  územným plánom 
obce a ani so zámermi vedenia 

obce. Obec Rudinka sa v tejto 
lokalite pôvodne rozvíjať nechcela, 
skôr ju považuje za hodnotnú 
poľnohospodársku pôdu, ktorú 
zaberať pre stavebné účely 
nechcela. Obecné zastupiteľstvo ale 

nakoniec rozhodlo, že vyjde 
občanom v ústrety. Nechalo 
spracovať architektonickú štúdiu 
využi a  tohto územia, ktorú 
predstavilo  majiteľom  pozemkov v 
uvedenej lokalite a občanom v 

susedstve už bývajúcim.
     
Zúčastnení občania potvrdili, že v 
lokalite by stavať chceli a to čím 
skôr.  Zainteresovanej verejnos  
boli  predstavené tri  varianty 
možného zastavania (na pozemkoch 
bude možné postaviť  dvadsať až 
tridsať domov s priľahlými 
pozemkami a vyriešenou dopravou). 
Bolo dohodnuté, že varianty sa 
zverejnia na obecnej stránke obce: 
www.rudinka.sk v čas  verejná 
tabuľa – oznamy na dobu do 30.6. 
2022 .  K uvedeným návrhom je 
možné podávať   pripomienky a 
návrhy buď mailom na adresu 
rudinka.obec@ gmail.com, alebo 
písomne na adresu Obecného úradu 
v Rudinke, Rudinka č. 118, 023 31 
Rudina.  

Pripomienky a návrhy budú 
zapracované do finálnej verzie, 
ktorú po následnom verejnom 
prerokovaní bude možné použiť ako 
relevantný materiál pre územné 
plánovanie obce Rudinka (zmena 
územného plánu formou doplnku) .

Ing. Viliam Michel

Prerokovanie štúdie zastavanosti územia
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Hasiči súťažili
V prvú júlovú sobotu sa na 
futbalovom ihrisku v Rudinke 
uskutočnilo 3. kolo Severoslovenskej 
hasičskej ligy  v požiarnom útoku s 
vodou, ktoré bolo zároveň aj 29. 
ročníkom súťaže o Putovný pohár 
starostu obce Rudinka a DHZ 
Rudinka. Súťaž po dvojročnej COVID 
prestávke usporiadal domáci výbor 
DHZ. Športové poduja e zahájila 
poslankyňa obecného zastupiteľstva 
obce Rudinka p. Anna Várošová. V 
príhovore privítala predsedu ÚzO 
DPOSR KNM pána Dušana Pytela, 
tajomníka ÚzO DPO SR KNM pána 
Alberta Piňa a predsedu DHZ 
Rudinka pána Štefana Hlavatého . 

Po zahájení súťaže predseda ÚzO 
DPO SR Dušan Pytel odovzdal Ing. 
Lukášovi Holtánovi a Antonovi 
Kubovi ml. za odvedenú prácu V 
DPO SR Čestné uznania KO DPO SR 
Žilina.

Aj napriek veľmi nepriaznivým 
poveternostným podmienkam sa 
súťaže zúčastnilo 18 mužských a 7 
ženských družs ev. Putovný pohár 
starostu obce Rudinka a DHZ 
Rudinka nakoniec putoval do 
Podvysokej. Nášmu domácemu 
družstvu však súťaž po tej športovej 
stránke nevyšla a chalani obsadili 
13. Miesto. 

Výsledky muži:

1. Podvysoká
ĽP ‐ 14,824 PP – 14,930
2. Mojšová Lúčka
ĽP – 13,496 PP .– 15,107
3. Turč. Záturčie  
ĽP – 13,830 PP – 15,139
13. Rudinka
ĽP – 22,218 PP – 21,877

Ocenenie za najrýchlejší útok kola si 
odniesol ĽP z Ďurďového s časom 
13,344.

(pokrač. na ďalšej strane)
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Historická zástava DHZ Rudinka
V nedeľu 15.5.2022 o 10. 00 hodine 
pred Domom nádeje v obci Rudinka 
sa začali zhromažďovať dobrovoľní 
hasiči z okresu Kysucké Nové 
Mesto , aby sa zúčastnili vysvätenia 
hasičskej zástavy DHZ Rudinka. 
Akcie sa zúčastnili funkcionári 
výboru Územnej organizácie DPO 
KNM s DHZ Kysucké Nové Mesto, 
DHZ Lodno, DHZ Kysucký Lieskovec, 
DHZ Horný Vadičov, DHZ Lopušné 
Pažite. 
 Svätú omšu celebroval správca 
farnos  Rudina, farár Mgr. Peter 
Králik. Pán farár na začiatku svätej 
omše vykonal vysvätenie hasičskej 
zástavy a drevenej sochy sv. 
Floriána, ktorú dal zhotoviť starosta 
obce Ing. Viliam Michel z lipy na 
obecnom cintoríne, ktorá sa v roku 
2014 zrezala.
Zúčastnení hasiči po skončení svätej 
omše odpochodovali do kultúrneho 
domu na slávnostné posedenie, kde 
ich privítal starosta obce.
Člen Snemu DPO SR Ing. Peter 
Harcek a predseda ÚzO DPO KNM 

Dušan Pytel odovzdali čestné 
uznania Krajskej organizácie DPO SR 
a strieborné medaile Vojtecha 
Nemáka Anne Várošovej, Albertovi 
Piňovi, Štefanovi Hlavatému.
Ďalej odovzdali medaile DPO SR k 

100 výročiu založenia Zemskej 
hasičskej jednoty na Slovensku 
starostovi obce Ing. Viliamovi 
Michelovi, Liborovi Pachulovi, 
Matejovi Pachulovi, Štefanovi 

Hlavatému ml., Mgr. Alene Hlavatej, 
Antonovi Kubovi st, Antonovi Kubovi 
ml., Tomášovi Janíkovi, Jozefovi 
Absolonovi, Lukášovi Holtánovi.
V príhovore starosta obce 
poďakoval hasičom za spoluprácu a 
vykonanú prácu v prospech 
spoluobčanov. Nasledoval 
slávnostný obed, na ktorom privítali 
aj pána farára Mgr. Petra Králika,
po obede nasledovala voľná 
diskusia. Hasiči s hosťami si pozreli 
priestory našej novej Požiarnej 
zbrojnice, ktorú sa podarilo obci 
vybudovať za finančnej pomoci 
Ministerstva vnútra SR.
DHZ Rudinka bol založený v roku 
1944, prvým veliteľom bol Rudolf 
Ošipaník.

Veríme, že i v Rudinke budú hasiči 
naďalej nápomocní obci a obec 
hasičom, lebo len tak spoločne sa 
dajú uchrániť hodnoty, majetok a 
zdravie občanov. 

Albert Piňo

Výsledky ženy:

1. Blažovce
ĽP – 16,622 PP – 16,939
2. Lietava
ĽP – 19,057 PP – 17,407
3. Bytčica B
ĽP – 19,906 PP – 19,552

Ocenenie za najrýchlejší útok kola si 
odniesli neligové Blažovce s ĽP 

16,622.

Víťazom ceny odovzdali p. Anna 
Várošová a Anton Kuba ml. Myslím, 
že po usporiadateľskej stránke 
našim členom DHZ Rudinka vyšlo 
všetko. O hos  sa veľmi dobre 
postarali kotlíkovým gulášom, 
výbornými klobáskami, nealko 
nápojmi a pivom. Ďakujem všetkým 
zúčastneným členom DHZ Rudinka 

na čele s veliteľom DHZ Antonom 
Kubom ml., ktorí sa postarali o 
skvelú organizáciu a prípravu 
hasičskej súťaže. Ďalej poďakovanie 
patrí aj p. Ľudvikovi Papanovi za 
výborný guláš a v neposlednom 
rade aj všetkým zúčastneným 
družstvám za účasť.
Dovidenia na ďalšom ročníku, ktorý 
bude zároveň jubilejný – 30.

Anna Várošová
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Rokovanie zastupiteľstva
Dňa 21.3. 2022 sa uskutočnilo 
druhé zasadnu e obecného 
zastupiteľstva obce Rudinka. K 
rokovaniu bol pripravený rozsiahly 
materiál, riešiaci najdôležitejšie 
problémy v obci.
Zastupiteľstvo schválilo počet 
poslancov a rozsah výkonu funkcie 
starostu obce na volebné obdobie  
2022‐26. Schválilo Plán kontrolnej 
činnos  hlavného kontrolóra obce 
na II. polrok 2022. a stanovisko 
hlavného kontrolóra k záverečnému 
účtu obce  z rok 2021. Poslanci 
schválili Záverečný účet obce za rok 

2021 bez výhrad – obec uzatvorila 
minulý rok dokonca  s úsporou. 
Následne  zastupiteľstvo prero‐
kovalo návrhy VZN č. 1./2022 o 
organizácii miestneho referenda, 
VZN č. 2/2022 o určení pravidiel 
času predaja v obchode  a času 
prevádzky služieb na území obce, 
VZN č. 3/2022 o pravidlách na 
udržania čistoty a ochranu verejnej 
zelene, VZN č. 4/2022 o ustanovení 
činnos , ktorých vykonávanie je 
zakázané, alebo obmedzené na 
určitý čas alebo na určitom mieste.
Ďalej poslanci rozhodli o úprave 

rozpočtu a schválili použi e 
rezervného fondu na výdavky na 
čis areň odpadových vôd s sume 
4800 €. V diskusii, ktorú otvoril 
starosta obce informáciami  sa 
preberala problema ka  pro ‐
povodňových opatrení. 

Zastupiteľstvo poverilo starostu 
obce k vyvolaniu rokovania s  
Okresným úradom KNM a správcom 
toku v Rudinke, za účelom riešenia 
hrozby povodní v našej obci.  

redakcia

Svätá omša pri Bálovskom kríži (10.7.2022)
Svätá omša v lone prírody, aj tak by 
sme mohli nazvať bohoslužbu, ktorá 
sa konala, ako už tulok prezrádza, 
pri Bálovskom kríži.  Táto malinká 
lúčka uprostred lesa, tvorí pre 
miestnych nostalgickú lesnú 
križovatku Rudiny, Diviny a Rudinky. 
Samozrejme nesmieme zabúdať na 
Lalinok, ktorý to ma ež iba na 
skok. 
Spomínane miesto je pre turistov 
známe aj ako Sedlo pod Závrším a 
patrí do katastrálneho územia obce 
Divina, konkrétne do jeho najväčšej 
osady Bálovce. 
Bohoslužbu vysluhoval kňaz z 
farnos  Rudina, pán Peter Králik. 
Svätej omše sa zúčastnila necelá 
stovka veriacich. Ide o menší počet, 

ak porovnávame s rokom 
predošlým, avšak aj tohtoročné 
počasie nebolo príliš priaznivé. 
Po obrade sa mohli všetci 
zúčastnení občerstviť chutným 

gulášom a po duchovnej posile 
mohli oddýchnuť aj fyzicky.

redakcia
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Gratulujeme víťazovi
V Nesluši sa 2.7. 2022 konala za 
príjemného počasia súťaž horských 
bicyklov MTB s názvom "Nes‐
lušským chotárom".  Trasa bola 
plánovaná tak, aby si mohli účastnici 
vychutnať e najkrajšie výhľady na 
okolitú krajinu a turistami 
vyhľadávané miesta. Nachádza sa tu 
celkovo až 22 osád (kopaníc) a 
viacerými prechádzala hlavná trasa.

Bol to už v poradí druhý ročník 
tohto krásneho cyklomaratónu. 

Zúčastnil sa ho aj Anton Kuba st., 
ktorý svojím kvalitným výkonom si 
vybojoval 1. mesto v kategórii nad 
60 rokov na 60km tra , kde svojím 
výkonom sa mu podarilo zdolať aj 
mnoho ďalších mladších súperov.

Aj takýmto spôsobom ukázal, že ide 
vzorom pre mladšiu generáciu 
a pevne veríme, že na budúci rok sa 
tohto poduja a zúčastnia viacerí 
občania našej obce.            

Anton Kuba ml.
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Júl

* * *
Babka s dedkom idú po meste a 

pozerajú sa na mladých ľudí. Babka 
vraví:

"Dedko, pozri, akí sú  mladí 
chlapci dnes skromní. Pia  fajčia 
jednu cigaretu a ešte sa pritom 

smejú."

* * *
Einsteinova teória rela vity:

‐ Siahni na rozpálenú panvicu a 
minúta je ako hodina.

‐ Siahni na rozpálenú ženskú a 
hodina je ako minúta.

* * *
”‐ Čo si taký dotlčený?

‐ Ale vybehla na mňa manželka.
‐ Zo zlos ?

‐ Nie, z garáže, autom.”

Vždy s úsmevom

Pranostiky

„Na svätého Eliáša je dopoludnia 
leto, popoludní jeseň.“

(20. Júl)

„Mária Magdaléna čistá, je 
hojnosť v záhradách istá.“

(22. Júl)

„Čo do Jakuba odkvitne, to do 
Havla dozreje.“

(25. Júl)

Dražobník  LICITOR group, a. s 
oznamuje, že dňa 25.07. 2022 sa 
koná dražba majetku úpadcu 
MIGAREAL , s.r.o.  „ v konkurze“. 
Predmetom dražby sú ne‐
hnuteľnos  v katastrálnom území 
obce Rudinka:
LV: 478  

KN‐C 551/5  zastavané  plochy a 
nádvoria (732 m²)
KN‐ C 551/14 trvalé trávna porasty 
( 569 m²)
Celé oznámenie o dražbe je 
zverejnené na: www.rudinka.sk – 
úradná tabuľa‐ oznámenia. 

OÚ Rudinka

Oznámenie o dražbe

Verejná schôdza
Obecné zastupiteľstvo obce Ru‐
dinka pozýva občanov dňa 23.07. 
2022 o 18:00 hod do kultúrneho 
domu v Rudinke na verejnú 
schôdzu.  Zhromaždenie občanov 
sme z dôvodu zlej epidemiologickej 
situácie nemali už dlho a dôvodov 
na jej zorganizovanie je viac:

Spoločnosť je pôsobením 
masovokomunikačných pros‐
triedkov dezorientovaná,  roz‐
poltená, často až vystrašená. 
Dostávali sme a dostávame 
rozporuplné informácie o covidovej 
nákaze, o účinkoch očkovania, o 
vojne na Ukrajine, o tom čo zdražie, 
aká bude inflácia a podobne. Ľudia 
sú v súčasnos  uzatvorení, málo 
medzi sebou komunikujú, temer sa 
v obci nestretávajú. A pritom sa 
treba rozprávať. Stretávať sa a 
rozprávať sa o živote a o 
problémoch v obci. Lebo už to tak 
vypadá, že žiadne vláda nám 
nepomôže a najviac si asi 

pomôžeme sami. Sused susedovi,  
rodina navzájom,  obec občanovi. A 
k tomu je potrebný dialóg, 
konštruk vnu diskusiu. 
Treba prísť a  porozprávať , čo Vás 
trápi – spoločne snáď nájdeme 
dobré riešenia.Obec aktuálne 
spracováva nový Plán hos‐
podárskeho a sociálneho rozvoja 
obce  na roky 2023 – 2027. Ide 
predovšetkým o naplánovanie 
hlavných inves čných akcií, ktoré by 
malo plniť nové vedenie obce. Je to 
dôležitý dokument, na ktorom by sa 
mali podieľať všetci občania . Je 
potrebné prísť a navrhnúť, čomu by 
sme sa mali v nasledujúcich pia ch 
rokoch venovať. Končí sa volebné 
obdobie a Obecné zastupiteľstvo 
obce Rudinka  chce pred občanmi 
uzatvoriť svoju prácu, vyhodno ť 
pôsobenie  zastupiteľstva za celé 
volebné obdobie. Príďte povedať 
svoj názor, tešíme sa.

Ing. Viliam Michel

O iciálna stránka obce 
Rudinka
Obec Rudinka informuje občanov o 
spustení nového webového sídla 
obce Rudinka – www.rudinka.sk. 
Občania si môžu s ahnuť bezplatnú 
aplikáciu Rudinka vo svojom 
mobilnom zariadení, ktorá je 

dostupná pre Android aj iPhone. Po 
inštalácii aplikácie bude používateľ 
dostávať no fikácie o aktuálnom 
dianí v obci Rudinka.

OÚ Rudinka


