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Zašlá sláva baníckych plesov
Už viac než tridsať rokov uplynulo od veselých
a kompozične dobre pripravených februárových
baníckych plesov v našom „kulturáku“. Na
poschodí s veľkou kaviarňou, zároveň tanečnou
sálou a kuchyňou, v ktorej varili šikovné kuchárky,
obsluhovali pekné čašníčky a v kúte sály hrala
perfektná hudba asi štyroch hudobníkov.
Manželské páry tvorili kamaráti z Bane Západ
a ich manželky, ktoré sa už roky dobre poznali
a vznikli medzi nami dobré priateľstvá. Vzájomne
sme sa dosť často navštevovali, čím bola u nás vždy
pohoda a smiech.
Pri vstupe do miestnosti, každý pár vystúpil na
stupienok, do rúk nám podali poháre s vermútom
na prípitok. Obsadili sme si miesta, pospájali stoly
a keď hudba začala hrať, nikomu nedalo len tak
sedieť na stoličke. Všetci sme s radosťou obsadili
tanečný parket a v rytme tanca sme sa mohli sledovať na vysokých zrkadlových stĺpoch. Nespočetné

množstvo svadieb, medzi ktorými aj naša pred 43.
rokmi sa uskutočnilo v tejto kaviarni. Dobré meno
mali svadobné hostiny i v okolitých obciach.
Kto dal súhlas k postupnému ničeniu a rozkrádaniu budovy? Budovy, ktorú s elánom stavali
baníci po ťažkej práci. Svojimi zrobenými rukami
postavili v centre obce krásnu, funkčnú budovu
s krásnym veľkým kinom,
veľkým divadelným pódiom, na ktorom hrali
žiaci ZDŠ veľmi pekné
divadelné hry, spieval tu
Karol Duchoň, Michal
Slivka s Majou Velšicovou,
Petr Rezek…
Pri hľadaní fotografii
som plakala nad stratou
môjho manžela, ktorý bol
prvotriedny tanečník. Je
mi veľmi ľúto, že moje
vnúčatá vidia už len trosky
nefunkčnej budovy.
Emília Centková

Informátor OcÚ
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30. 1. 2017
Uznesenie OcZ 4/28/2017
OcZ berie na vedomie Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Rudňany za rok 2016
Uznesenie OcZ 6/28/2017
OcZ schvaľuje VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rudňany
Uznesenie OcZ 7/28/2017
OcZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 hlavného kontrolóra obce
Uznesenie OcZ 8/28/2017
OcZ berie na vedomie Zmluvu č. M_7/2017 o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií uzatvorenej medzi Obcou Rudňany a firmou IVeS, organizácia pre informatiku
verejnej správy, Čs. armády 20, Košice
Uznesenie OcZ 9/28/2017
OcZ berie na vedomie Správu o čerpaní poskytnutých dotácií z rozpočtu obce za rok 2016
Uznesenie OcZ 10/28/2017
OcZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce pri príležitosti životného jubilea vo výške 300 €
podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení účinnom od 01. 04. 2010.
Uznesenie OcZ 11/28/2017
OcZ uvoľňuje z funkcie člena Komisie pre verejné obstarávanie sl. Ľubicu Benkovú k 31. 01. 2017
a zároveň menuje p. Luciu Čujovú za člena Komisie pre verejné obstarávanie od 01. 02. 2017
Uznesenie OcZ 12/28/2017
OcZ uvoľňuje z funkcie člena Krízového štábu obce Rudňany sl. Ľubicu Benkovú k 31. 01. 2017 a zároveň
menuje p. Luciu Čujovú za člena Krízového štábu obce Rudňany od 01. 02. 2017
Predstavujeme Komunitný plán sociálnych služieb obce Rudňany na roky 2017-2021. Keďže tento
dokument je viacstranový, uverejňovať ho budeme na pokračovanie.

Štruktúra Komunitného plánu sociálnych služieb obce

1. Úlohy a kompetencie obce v sociálnej oblasti podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.
a ďalších zákonov
2. Analýza sociologických a demografických údajov obce
3. Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb a predpokladaných potrieb sociálnych služieb podľa
jednotlivých cieľových skupín
4. Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb
5. Časový plán realizácie komunitného plánu obce
6. Spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb
NR SR 30. októbra 2008 schválila zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon)v znení neskorších predpisov
( ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ktorý v šiestej časti obsahuje ustanovenia o komunitnom
rozvoji a komunitnom pláne v oblasti poskytovania
sociálnych služieb. Paragraf 83 zákona o sociálnych službách ukladá obciam a mestám vypracúvať ko-
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munitný plán sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi
sociálnych služieb v územnom obvode obce ( mesta).
Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb s ohľadom
na miestne špecifiká a potreby.
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny spracovalo v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Národné priority rozvoja sociálnych služieb. V rámci týchto priorít sú stanovené:
A/ Hlavné ciele rozvoja sociálnych služieb
B/ Priority rozvoja sociálnych služieb
A . Hlavné ciele rozvoja sociálnych služieb:
1. Zabezpečenie práva občanov na sociálne služby
2. Zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj nedostatkových
alebo chýbajúcich služieb.
B. Priority rozvoja sociálnych služieb
Priorita č. 1
Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb.
Priorita č. 2
Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení s týždenným
pobytom.
Priorita č. 3
Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb.
Priorita č. 4
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.
Ciele a priority stanovené v Národných prioritách rozvoja sociálnych služieb majú podľa zákona o
sociálnych službách následne rozpracovať obce vo svojich komunitných plánoch sociálnych služieb a
prijať konkrétne úlohy a opatrenia na zabezpečenie ich rozvoja. Tieto aktivity je potrebné zabezpečiť na
základe analýzy poskytovaných sociálnych služieb, potrieb a tradícií svojho územia.
PHSR Košického samosprávneho kraja uvádza:
Očakávaným stavom je v tejto oblasti posilňovanie základných funkcií rodiny, stabilizácia mladých
kvalifikovaných ľudí a poskytovanie kvalitných služieb a podpora mladých rodín, rodín s deťmi a marginalizovaných skupín obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc asociálne služby. PHSR KSK je na
túto časť prepojený svojimi nasledovnými prioritami a opatreniami:
Priorita 3.1. obnova a budovanie základnej infraštruktúry,
Opatrenie 3.1.2. budovanie, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych
Služieb
Priorita 4.2. podpora sociálnej inklúzie.
Opatrenie 4.2.1. podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb a opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a zdravotníckych služieb.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a
o potreby jeho obyvateľov. Základným riadiacim dokumentom, ktorý usmerňuje všetky plánované
rozvojové aktivity obce je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Tento plán v svojej analýze
stanovuje silné aj slabé stránky sociálneho rozvoja obce a zámery jeho rozvoja.
Komunitný plán obce Rudňany vychádza z vyššie uvedených legislatívnych úloh, koncepčných zámerov,
priorít rozvoja sociálnych služieb, plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ako aj analýzy stavu
a potrieb sociálnych služieb.
Horizont 2 / 2017
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1. Úlohy a kompetencie obce v sociálnej oblasti podľa zákona o sociálnych službách
č. 448/2008 Z. z.
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených s riešením hmotnej aj sociálnej
núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a najmä v oblasti
sociálnych služieb.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách dáva obci hlavné kompetencie a úlohy v § 80:
Obec
a/ vypracúva, schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode
b/ utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja
c/ je správnym orgánom v konaniach o
1. odkázanosti na sociálnu službu
– v zariadení pre seniorov
– v zariadení opatrovateľskej služby
– v dennom stacionári
– v odkázanosti na opatrovateľskú službu
- v odkázanosti na prepravnú službu
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti
4. povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť
d/ vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
e/ poskytuje, alebo zabezpečuje poskytovanie
1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných
potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre
2. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári
3. opatrovateľskej služby
4. prepravnej služby
5. odľahčovacej služby
6. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa
f/ poskytuje základné sociálne poradenstvo
g/ môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby
podľa § 12
h/ uzatvára zmluvu
1. o poskytovaní sociálnej služby
2. o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
sociálnej služby
3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou obcou, alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok,
4. o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby podľa §
8 ods. 8 a ďalšie.
Komunitný rozvoji ustanovuje zákon v § 82:
„Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia
(1) Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb
podľa tohto zákona, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku alebo
predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov
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(2) Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov miestnej
komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä
rozvojom sociálnych služieb.
(3) Komunitná rehabilitácia je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických
schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej
situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti. Za účelom vykonávania komunitnej rehabilitácie sa
môžu zriaďovať komunitné centrá.“
a komunitný plán v § 83:
„Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb
(1) Komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja sociálnych služieb vypracúva obec a samosprávny kraj v spolupráci
a) s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,
b) s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode.
(2) Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít
rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti
sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a
určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky
na ich zabezpečenie.
(4) Obec a samosprávny kraj sú povinné predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb a návrh
koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.
(5) Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje najmä
a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo samosprávneho kraja,
vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry
zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,
b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce
alebo samosprávneho kraja na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb
a cieľových skupín,
c) analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce alebo samosprávneho kraja,
d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo samosprávneho kraja,
e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych
služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok, prevádzkových podmienok
a organizačných podmienok na ich realizáciu,
f) spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja
sociálnych služieb.
(6) Obec a samosprávny kraj zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom.“
Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je:
ï posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce;
ï predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín;
ï opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji (a v niektorých prípadoch predstavujú
pre obyvateľov hrozbu, či vyvolávajú strach a neistotu).
Ostatné povinnosti obce na sociálnom úseku sú uvedené v prílohách tohto dokumentu.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Horizont 2 / 2017
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■■ Rudniansky literát

Už v minulom roku sme vyhlásili súťaž literárnej
tvorivosti, kde ste mali možnosť napísať niečo o svojej
obci, predviesť svoje básnické črevo, ako sa hovorí.
Všetky príspevky sme uverejňovali na stránkach nášho Horizontu a keďže sa nám tá myšlienka zapáčila,
chceli by sme v tom pokračovať.
Tentokrát Vám neurčíme tému, tá bude ľubovoľná, príspevky rozdelíme len na poéziu a prózu a jednotlivé vekové kategórie. Inak Vám nechávame voľný
priestor na tvorbu a budeme sa veľmi tešiť na Vaše
výtvory. Na konci kalendárneho roka všetky príspevky
vyhodnotíme a odmeníme tie najlepšie z nich. Svoje
práce môžete dať osobne členom redakčnej rady,
zaslať na adresu OcÚ, alebo najlepšie elektronicky
zaslať na mailovú adresu obec@rudnany.sk s označením „Rudniansky literát“. Prajeme Vám bohatú
inšpiráciu, aby Vám pero samo písalo v rukách alebo
aby sa Vám prsty hladko kĺzali po klávesnici.
Redakčná rada

■■ Činnosť DHZ Rudňany
za rok 2016

Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru
Rudňany bola po dlhšom období prakticky
obnovená odovzdaním hasičského vozidla Iveco Daily ministrom vnútra p. Kaliňákom dňa
7. 11. 2015. Následne na to sa v mesiaci január
2016 uskutočnilo prvé neformálne stretnutie
budúcich členov DHZ. V mesiaci február sa 6
členov DHZ zúčastnilo na Okresnom riaditeľstve
Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej
Vsi preškolenia obsluhy hasičského vozidla Iveco
Daily, čo bolo podmienkou, aby sme toto vozidlo
mohli prakticky používať. Na prelome mesiacov
február – marec sme sa všetci 10 členovia DHZ
počas dvoch víkendov zúčastnili základného preškoľovacieho kurzu, ktorý bol podmienkou toho,
aby sme sa mohli aktívne zúčastňovať zásahovej
činnosti ako členovia Dobrovoľného hasičského
zboru obce. Koncom mesiaca február sa veliteľ
DHZ p. Novotný a strojník p. Astaloš zúčastnil
výročnej členskej schôdze DHZ Markušovciach,
aby sme aspoň ako – tak získali prehľad o organizácii a činnosti DHZ. Čo sa týka porovnania DHZ
Markušovce a našej, zatiaľ je to viac menej neporovnateľné, najmä čo sa týka členskej základne
a samotnej činnosti, hlavne v oblasti hasičského

6

športu, nakoľko pokiaľ som dobre informovaný,
DHZ Markušovce so 130 ročnou tradíciou má
cca 100 členov. Len pre zaujímavosť – v mesiaci
november bol v našom obecnom časopise zverejnený inzerát pre záujemcov o členstvo a prácu
v DHZ, doposiaľ sa prihlásila 1 osoba. Takže
rozšírenie našej členskej základne nám zostáva
ako jedna z prioritných úloh.
Dňa 2. 3. 2016 sa p. Novotný zúčastnil
inštruktážno – metodického zamestnania predsedov DHZ v Spišskej Novej Vsi, 16. 3. 2016 sa
náš preventivár Marcel Farkalin zúčastnil IMZ
pre preventivárov, v mesiaci máj sa veliteľ DHZ
p. Novotný zúčastnil na OR HaZZ v Sp. Novej Vsi
školenia veliteľov DHZ a o mesiac na to úspešne
absolvoval záverečné skúšky. V jarných a letných
mesiacoch sme sa celkovo 6 krát stretli na starom
futbalovom ihrisku, kde sme sa oboznamovali
s pridelenou technikou a prakticky si skúšali nácvik požiarneho útoku. V mesiaci júl sa niektorí
členovia DHZ zúčastnili na OŠK akcie pre deti
a mládež, kde sme mohli predviesť a prezentovať
našu techniku. V mesiaci august sme absolvovali
2 výjazdy k požiarom – aj keď nešlo o nič veľké,
v prvom prípade koreňový lesný požiar pri“ dvojičkách“ a v druhom prípade požiar odpadkov
v bývalom kultúrnom dome, môžem skonštatovať,
že sme obstáli. Dňa 27. 10. 2016 sme mali vyhlásené taktické cvičenie v Poráčskej doline, ktorého sa
zúčastnili 4 členovia, môžem skonštatovať, že bolo
úspešné, nakoľko sme splnili časový limit, personálne obsadenie zásahovej jednotky i stanovenú
úlohu a to aj napriek tomu, že náš strojník p. Astaloš bol v čase vyhlásenia poplachu s nákladným
autom v SNV, tak sme nakoniec v Poráčskej doline
dobehli aj miestny DHZ Poráč.
Ak sa mám vyjadriť k hospodáreniu DHZ,
musím v úvode skonštatovať, že naše DHZ nefiguruje v ekonomickej oblasti ako samostatný
subjekt, nemáme samostatný účet, všetky príjmy
a výdavky idú cez pokladňu OcÚ Rudňany, čo
však v súčasnosti nevidím ako problém, pretože
doposiaľ nám bola poskytnutá všemožná podpora
od obce a to hlavne zo strany starostu p. Blišťana
ale i poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí nám
schválili na rok 2016 a teraz už aj na rok 2017
dostatočné množstvo finančných prostriedkov,
za čo im patrí z našej strany veľká vďaka. Viem, že
v mnohých DHZ‑tkách v našom okolí sa naši kole-
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govia boria hlavne s ekonomickými problémami,
nakoľko nemajú dostatok finančných prostriedkov
na svoju činnosť, resp. spolupráca medzi DHZ a jej
zriaďovateľom – teda obcou nie je na požadovanej
úrovni, čo však nie je náš prípad. Začiatkom roka
2016 sme dostali priestory bývalej požiarnej zbrojnice na garážach na Stupoch, ktoré sa dlhé roky
neužívali a boli v dosť zdevastovanom stave. Na
rekonštrukciu priestorov sme na rok 2016 dostali
takmer 8.200 €, z týchto finančných prostriedkov
sa počas roka opravila strecha, kompletne sa
zrekonštruovali 3 miestnosti v požiarnej zbrojnici, vymaľoval sa exteriér a interiér, bol spustený
nový plynový kotol, v susedných veľkých garážach
sa v súčasnosti robia sociálne zariadenia – WC
a sprchy. Z obecného rozpočtu sme ešte na tento
rok dostali 2.400 € na nákup zásahových odevov,
zakúpili sme celkovo 5 sád – ľahké zásahové odevy,
čižmy a rukavice, len pre Vašu ilustráciu, jedna
sada stojí 400 € - a v tom ešte nie je zásahová
prilba v cene cca 200 € - takže na jedného člena
vychádza celá zásahová sada na 600 €, čo nie sú
malé peniaze. V rámci kategorizácie dobrovoľných
hasičských zborov sme požiadali o zaradenie
našej DHZ -tky do B kategórie, čo nám bolo aj
schválené, na základe toho v roku 2017 dostaneme štátnu dotáciu 2.000 €, z čoho by sme mohli
dokúpiť spomínané prilby a zatiaľ aspoň hasičské
montérky pre ostatných zasahujúcich členov.
Pre rok 2017 bolo vyčlenených pre našu
činnosť z obecného rozpočtu 29.339 €, z toho je
10.000 € na dokončenie rekonštrukcie požiarnej
zbrojnice, 4.000 € na prevádzkové náklady atď.
Mimo toho nám boli v kapitálových výdavkoch
obce schválené ďalšie peniaze na vyasfaltovanie
plochy pred požiarnou zbrojnicou, ide o vyše
1000 m štvorcových a sumu 17.000 €. Sú to
v dnešnej ťažkej dobe naozaj veľké peniaze, neviem o žiadnej obci v okolí, aby dostala na činnosť
svojej DHZ toľko peňazí, preto by som si ako
veliteľ DHZ predstavoval do budúcna aktívnejší
prístup niektorých členov DHZ k jej činnosti
a samozrejme rozšírenie jej radov o aktívnych
vyškolených hasičov, ktorí by sa mohli v prípade
potreby zúčastniť zásahovej činnosti či už v našej
obci alebo v susedných obciach na základe vyžiadania spolupráce Integrovaným záchranným
systémom Košice.
Veliteľ DHZ Karol Novotný

■■ FIT JUMP vám ukáže,
že pohyb nebolí a je
zábavný.

Čo je to FIT JUMP?
Je najefektívnejší spôsob, ako si zlepšiť kondíciu
a stabilitu svojho tela. Je to skupinové cvičenie
na profesionálnych fitness trampolínach pod
vedením inštruktora. Jedná sa o príjemné a jednoduché cvičenie, skákanie, posilňovanie a behanie,
koordinované a jasne cielené cviky na trampolíne
za sprievodu hudby. Zakladateľom JUMP cvičenia
je Robinson Kennedy, ktorý pôsobí v brazílskom
meste Sao Paulo. Je jeho zakladateľom a nedávno
získal významné ocenenie za prínos do telovýchova a športu v Brazílii.
Čím je výnimočný?
Základom sú špeciálne trampolíny, ktoré majú
nosnosť až 150 kg. Priemer trampolíny je okolo
96 cm a nemá madlo na držanie, kvôli tomu, aby
sa rovnomerne posilňovalo celé telo. Jednoduché
a zábavné cvičenie zlepšuje fyzickú kondíciu a pritom neničí kĺby a chrbticu. Návod na spôsob ako
sa odreagovať a načerpať
nové sily. Prednosťou je
vynikajúce dynamické
posilňovanie stredu tela.
Brušné, chrbtové a stehenné svaly. Pracujeme
na stabilite, zlepšujeme
rovnováhu, posilňujeme kĺbové väzivá, zväčšujeme hustotu kostí,
stimulujeme metabolizmus, podporuje činnosť
lymfatického systému a spaľujeme tuk. Je určený
všetkým vekovým kategóriám. Priaznivo pôsobí
na vaše zdravie. Odstraňuje celulitídu, odbúrava
tuk. Zvyšuje kapacitu pľúc. Spomaľuje starnutie.
Zlepšuje trávenie a vylučovanie. Znižuje cholesterol a krvný tlak. Stabilizuje nervovú sústavu
a pomáha proti depresii.
Príďte 25.marca 2017 o 17:00 do Základnej
školy v Rudňanoch (telocvičňa).
Potrebná rezervácia 0948205263!!! vstupné na
promo akciu 3 € a pritom počúvajte FIT FAMILY
RADIO http://fitfamilyradio.com
Marián Vytykáč, Iva Láska
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■■ Z redakčnej pošty
ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE

Dňa 17. januára 2017 deti a pani učiteľky
MŠ – Rudňany č. 89 navštívili ZŠ za účelom pohybových aktivít. Doposiaľ sa všetky športové aktivity konali v priestoroch MŠ a športového ihriska,
ale tentokrát sa deti ocitli v ozajstnej telocvični
v budove tunajšej ZŠ. Na detských tváričkách sa

Aj napriek tomu, že basketbalové lopty mali prvýkrát vo svojich rúčkach, dokázali pokyny trénerov
plniť úspešne. V procese rozvíjania pohybových
zručností skákali cez prekážky a podliezali, vyskúšali si vedenie lopty driblingom a celé dopoludnie
končilo zábavnými súťažnými hrami.
Na záver chcem v mene našej MŠ v Rudňanoch poďakovať za pútavé a pre deti jedinečné
športové podujatie obom našim hosťom a za pomoc Mgr. Irene Kovalčíkovej pri sprostredkovaní
tohto športového podujatia, ako aj pani riaditeľke
ZŠ Anne Ogurčákovej, ktorá nám vyšla v ústrety
s prepožičaním priestorov v budove školy.
Bc. Adela Jendreková, MŠ Rudňany č. 89

BÁBKOVÉ DIVADLO V MŠ

O tom, že pravidelný režim dňa, zdravý
životný štýl je základom zdravia človeka, poučil
bábkoherec p. Kazík z Bábkového divadla SLNIEČKO z Piešťan deti MŠ Rudňany č. 89, keď
nám dňa 8. 2. 2017

zračil jednak údiv z veľkého priestoru a jednak
prekvapenie z pozvaných hostí, PaedDr. Davida
Demečku a zahraničného trénera z Portugalska,
v súčasnosti žijúceho na Slovensku, Ing. Antónia

de Criza. Programom športovej činnosti bola
všešportová príprava predškolákov, ktorú deti absolvovali v dvoch skupinách pod stálym vedením
oboch trénerov.
Staršie deti mali náročnejšie herné činnosti
s mini basketbalovými loptami, najmladšie deti
jednoduché, nenáročné, ale pritom zábavné hry.
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Spolu s bábkami – marionetami a deťmi
spieval, hral a tancoval o tom, čo robíme ráno,
keď vstaneme – umývame sa, raňajkujeme chlebík
s maslom a kakao, nie hamburger, pizzu, hranolky.
Umývame sa, pretože čistota je základ života.
Upozornil deti hravo, že si majú vážiť svoje hračky,
podeliť sa o ne s kamarátom, ukladať ich na dané
miesto, dbať na bezpečnosť pri hre.
Zdôraznil potrebu cvičenia, pohybu na čerstvom vzduchu, dodržiavanie pitného režimu – piť
vodu, čaj nie colu a sladké malinovky, dodržiavať
stanovené pravidlá, nezabúdať na čarovné slovíčka – prosím, ďakujem prepáč, dobrý deň, dobrú
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noc a pod., ktoré sú základom slušností človeka.
Toto bábkové divadlo deti nie len rozosmialo,
roztancovalo, rozospievalo, ale i poučilo o tom,
že naše zdravie je prvoradé a treba sa oň starať,
preventívne predchádzať chorobám a to zdravou
výživou, hygienou tela, pravidelným spánkom,
dodržiavaným pitným režimom, cvičením, pohybom na čerstvom vzduchu, slušným správaním
k druhým kamarátom.
Deti, kolektív MŠ- RY č. 89, I. Rabinská

Karneval v MŠ

Tento deň bol iný „rozprávkový“. Deti i p. uč.
sa prezliekli do rozprávkových bytostí. Všetci si
zašantili v rytme hudby, zasúťažili v pohybových
i vedomostných súťažiach. Každá maska bola
krásna, jedinečná, preto každému patrila i sladká
odmena a pochvala.
Veľmi emotívne prežívali tento „Deň v rozprávkove“ všetky deti, ktorý im pripravili p. uč.
našej MŠ, ale i rodičia detí prípravou krásnych
karnevalových masiek.
Deti a kolektív MŠ - RY č. 89, I Rabinská

■■ „Prečítame, nakúpime
a navaríme“

Chystajte si deti masky,
bude smiech a špás.
Fašiangový karneval dnes
prišiel medzi nás.
Kráľ i šašovia, všetci sú už tam,
detský karneval práve prišiel k nám.
Fašiangy sú najveselším obdobím a veselo bolo
i v MŠ – RY č. 89 dňa 14. 2. 2017, kedy sa konal
detský karneval.

Dňa 15. 02. 2017 sa v rámci programu
zlepšovania čitateľskej gramotnosti na 1. stupni
ZŠ a taktiež na ŠZŠ uskutočnila akcia s názvom
„Prečítame, nakúpime a navaríme“. Žiakov na 1.
stupni ŠZŠ je nutné neustále podporovať a nabádať k čítaniu jednoduchých textov a rozprávok.

Motivačnou injekciou pre žiakov s mentálnym
postihnutím bolo prečítanie jednoduchého
receptu s následným varením, kde s obrovským
zápalom hltali slová z papiera, zistili, že písanému
textu rozumejú a keď výsledok sa podaril, učitelia
a žiaci sa neubránili prívalu nádherného pocitu zo
spätnej väzby.
Zodpovední učitelia:
PaedDr. Leonard Novotný
Mgr. Martina Marciová
Mgr. Katarína Olejárová
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■■ Rubrika (nielen) pre pamätníkov

V našej novej rubrike chceme trochu oprášiť školské kroniky v archíve baníctva, ktoré sme našli pri
hľadaní materiálov o národných kultúrnych pamiatkach. Vrátime sa do minulosti a vyberieme niektoré
zaujímavé informácie a fotografie, ktoré už takmer /aj naozaj/ zapadli prachom. Kroniky sú tri a začneme
prvou, tou najstaršou, pod názvom „Pamätník rím. kat.ľud. školy v Koterbachoch – 24.VI.1939. V nej
sa zachovali niektoré staré fotografie, po mnohých z nich zostali už len prázdne miesta s fotorožkami.
V ďalších dvoch kronikách je písaný aj text, ale v tejto kronike sú len dobové fotografie s vysvetlivkami
a rokom, kedy vznikli.						Ing. Mária Malecová

Z divadelnej hry – „Princezná
zlatohviezdka“ z roku 1924

Z divadelnej hry – „Hadí kráľ“
z roku 1933

10
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Z divadelnej hry – „Medová chalúpka“ z roku 1933

■■ Policajné okienko

V období mesiacov január a február 2017 príslušníci Obecnej polície zistili a objasnili 8 priestupkov,
z toho 2 priestupky proti majetku podľa §-u 50 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
3 priestupky na úseku podnikania podľa §-u 24 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
(nedovolený predaj) porušením VZN č. 3/2011, 3 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, 1 porušenie VZN
č. 3/2013 o podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na území obce Rudňany).
Priestupky boli riešené v blokovom konaní
Dňa 02. 01. 2017 bol odchytený pes nezistenej rasy, čiernej farby, stredného vzrastu a následne bol prevezený
do útulku, Šťastný psík, v obci Matejovce / Hornádom
Dňa 16. 1. 2017 v čase od 15,30 hod do 20,00 hod policajti ObP vykonali asistenciu pracovníkom pri
tlakovom čistení kanalizácie a to v časti 5RP II a Rochus a taktiež vykonali asistenciu uvedeným pracovníkom
v dňoch 16. 2. 2017, 20. 2. 2017 a 24. 2. 2017 v časti 5RPII.
V dňoch 18. 01. 2017 – 20. 01. 2017 hliadka ObP vykonávala zvýšený dohľad nad verejným poriadkom
v obci, ako aj v okolí Slovenskej pošty počas poberania dávok sociálneho zabezpečenia
Dňa 23. 01. 2017 došlo ku krádeži mikiny a napadnutiu medzi žiakmi ŠZŠ, vec riešená v kompetencii ObP.
Dňa 03. 02. 2017 bolo oznámené občanom obce Rudňany, že v časti Huta v rudnianskom potoku sa nachádza
uhynutá kačica. Miesto nálezu bolo zabezpečené a následne bol privolaný veterinárny lekár z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Spišská Nová Ves, ktorý uhynutú kačicu prevzal na vyšetrenie súvisiace s vtáčou
chrípkou. Doposiaľ výsledky vyšetrenia oznámené neboli.
Dňa 06. 2. 2017 bol policajtmi ObP zistený priestupok proti majetku podľa §-u 50 ods,1 priestupkového
zákona, ktorého sa dopustil M.H. z obce Rudňany a to krádežou lopaty a čakana. Odcudzené náradie bolo vrátené
majiteľovi. Priestupok bol riešený v blokom konaní.
V dňoch 20. 02. 2017 – 22. 02. 2017 hliadka ObP vykonávala zvýšený dohľad nad verejným poriadkom
v obci, ako aj v okolí Slovenskej pošty počas poberania dávok sociálneho zabezpečenia.
Mgr. Štefan Súkeník, náčelník ObP
Horizont 2 / 2017
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■■ Spoločenská rubrika
NARODENIE JANUÁR
Vasiľ Horváth
Róbert Horváth
Lukáš Stanko
Andrea Horváthová
Dominika Pokutová
Júlia Pechová
Lukáš Horváth

NARODENIE FEBRUÁR
Sofia Horváthová
Adrián Berky
Natália Horváthová
Simona Horváthová
ÚMRTIE JANUÁR
Peter Horváth
ÚMRTIE FEBRUÁR
Anna Bachledová
BLAHOŽELÁME JUBILANTOM V MESIACI
90 rokov
Júlia Fedáková
80 rokov
Milan Sirko
70 rokov
Terézia Pechová
65 rokov
Emília Centková
Jozef Fano
60 rokov
Ján Mihok
V mesiaci február chceme tiež zablahoželať našim
spoluobčanom, ktorí sa dožili úctyhodného veku
a to viac ako 80 rokov
89 rokov
Anna Steinerová
Vladimír Čierny
87 rokov
Ladislav Pramuka
84 rokov
Katarína Sýkorová
František Kuffner
Zdenka Košíková
Eleonóra Romanová
83 rokov
Apolónia Ludviková
Helena Šestáková

Obyvateľstvo obce k 15. 2. 2017
Stav podľa vekových kategórií
Spolu
Deti do 18 rokov
– z toho do 15 rokov
Ostatní obyvatelia

Spolu

Muži

4478/2545 2201/1244
1811/1516
907/744
1584/1338
799/663
2607/1029 1294/500

Ženy

2217/1301
904/772
785/675
1313/529

SPOMIENKY

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovníkom a známym, ktorí
sa dňa 10. februára 2017 prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednú cestu našu drahú
mamku, babku, priateľku, sestru
a príbuznú Annu Bachledovú.
Ďakujeme za kvetinové dary, prejavy
sústrasti i za teplé ľudské slová,
ktorými sta sa snažili zmierniť náš
žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi farárovi
Matúšovi Perignáthovi, Mgr. Kataríne Kandráčovej
a Mgr. Jánovi Szentkeresztymu, miništrantom,
Ing. Janke Gazdurovej a všetkým, ktorí sa pričinili
o dôstojnú rozlúčku.
Deti Lucia, Patrik a celá smútiaca rodina

■■ Vzácne jubileum

Náš život sa podobá knihe. Múdry človek
premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať
iba raz. Krásne okrúhle jubileum 90. tich rokov
p. Alžbety Mihokovej je malým zastavením pri jej
čítaní. Prajeme Vám, aby ste ju aj v budúcnosti
vždy čítali s láskou, získanou životnou múdrosťou
a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vpíšete,
zostane v srdciach Vašich najbližších a budete si
môcť povedať, že Váš život stál za to, pretože ste
ho žili pre ostatných.
Mgr. Katarína Kandráčová
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