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Nepredajné

Všetkým dcéram…
Blíži sa sviatok, ktorý teší a rozžiaruje hlavne
našich najmenších. Medzinárodný deň detí. Je
nádherné pozorovať deti v tento deň, ich radosť
a spontánnosť s akou sa vedia tešiť životu. Hovorí sa , že deti sú budúcnosťou nášho sveta, sú
zrkadlom dnešnej doby , vždy to tak bolo a vždy to
i tak bude. Pri surfovaní po internete som natrafila
na list otca venovaný svojej dcére. Je neskutočne
pravdivý, odráža dnešnú konzumnú spoločnosť
a jej následky. Ponúkam Vám teraz jeho obsah
v plnom znení.
Ahoj maličká,
nasledovné slová ti píšem spomedzi regálov
s mejkapom v našom miestnom obchode. Jeden
známy mi nedávno napísal sms-ku z rovnakého
oddelenia v inom obchode, že sa tam cítil ako na
jednom z najdepresívnejších miest na svete. Chcel
som prísť na to, čo tým myslel. Teraz tu stojím a
začínam s ním súhlasiť. Slová majú v sebe silu a
slová, ktoré vidno v tomto oddelení majú veľkú
moc. Slová a frázy ako:
Dostupná krása
Neomylná

Bezchybný záver
Brilantná moc
Tekutá sila
Voľ nahotu
Popierajúca vek
Večná mladosť
Choď za svojím snom
Takmer nahá
Prírodná krása
Keď má človek dcéru, začne si uvedomovať,
že je rovnako silná ako všetci ostatní doma. Ide o
silu, s ktorou sa treba vysporiadať, dušu blčiacu
rovnakým životom, darmi a vášňami, ako má
každý človek. V tomto oddelení si ale tiež začínam
uvedomovať, že väčšina ľudí ju nebude takto vnímať. V ich očiach bude peknou tvárou a telom,
ktoré si treba vychutnať. A budú jej vravieť, že na
to, aby bola niečoho hodná a mala vplyv, musí
náležite vyzerať.
Slová majú skutočne moc a možno, skutočne
iba možno, sa slová otca vyrovnajú slovám sveta.
Slová otca možno jeho dcéru prevedú cez túto
spleť inštitucionalizovanej hanby až k hlbokému
a nezlomnému presvedčeniu o jej hodnote a kráse.

Slová otca sú iné slová, ale sú to slová s radikálne odlišným významom.
Brilantná moc: Nech tvoja sila nepramení
z nechtov, ale zo srdca. Nech hlboko v sebe vieš,
kto si a nech sa tým v každodennom svete riadiš.
Choď za svojím snom: Ale nie snom z oddelenia drogérie. Nájdi v sebe miesto oplývajúce
pokojom. Tam je zasadený skutočný sen. Zisti, čo
chceš v svete dosiahnuť. A keď si vyberieš, nech sa
tým verne riadiš, čestne a s nádejou.
Nahá: Svet chce, aby si sa vyzliekla. Prosím,
nerob to. Nenechaj sa ubiť. Hovor, čo máš na
srdci. Buď citlivá. Riskuj. Miluj svet, ktorý takmer
nevie, aké je to milovať sám seba. Rob to otvorene.
Bezstarostne.
Neomylná: Nech si si neustále a neomylne vedomá toho, že neomylnosť neexistuje. Je to ilúzia
vytvorená ľuďmi, ktorým ide o tvoju peňaženku.
Ak sa rozhodneš usilovať o dokonalosť, nech ide o
dokonalú láskavosť k sebe a k všetkým okolo teba.
Popierajúca vek: Na pokožke sa ti zjavia
vrásky a mladosť pominie, ale tvoja duša je večná.

Vždy bude vedieť ako sa hrať, ako si užívať, a ako
sa z tohto života, ktorý je len tu a teraz, radovať.
Nech odoláš starnutiu tvojej duše.
Bezchybný záver: Keď nastane koniec, nebude ani štipku záležať na tom, ako dnes vyzerá tvoja
tvár, ale ako sa ti bude javiť tvoj život v posledný
deň. Nech sú tvoje dni prípravou na tento jeden.
Nech zostarneš láskavá a múdra a nech tvoja láska
zahŕňa všetkých.
Maličká, miluješ všetko ružové a volánikové
a budem tomu rozumieť, keď raz bude pre teba
dôležitý mejkap. Modlím sa ale, aby dve slová
zostali pre teba dôležitejšie, posledné dve slová,
ktoré každú noc vyslovíš, keď sa ťa opýtam: „Kde
si najkrajšia?“ Dve slová, ktoré sú také jasné, že
ich nič neutají.
Kde si najkrajšia?
Vo vnútri.
Zo srdca Tvojmu srdcu,
Otecko
Mgr. Katarína Kandráčová

Informátor OcÚ
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 24. 4. 2017
Uznesenie OcZ 46/31/2017
OcZ
a) berie na vedomie stanovisko Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky Košice, č. OU‑KE
‑OVBP1-2017/015327zo dňa 20. 03. 2017 k preskúmaniu „Územného plánu obce Rudňany – Zmeny
a doplnky 02“ podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný
zákon/ v znení neskorších predpisov.
b) súhlasí s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania „ Územný plán obce Rudňany – Zmeny a doplnky 02“,
c) schvaľuje podľa § 26 ods. 3 a § 27, odst. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na § 11, odst. 4, písm. c) a § 6,
odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
1. Územný plán obce Rudňany – Zmeny a doplnky 02
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č 4/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu
obce Rudňany – Zmeny a doplnky 02“,
a) žiada starostu obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie „Územného plánu
obce Rudňany – Zmeny a doplnky 02“:
1. Zabezpečiť v súlade s § 6, odst. 8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyhlásenie
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 k záväzným častiam „Územného plánu obce Rudňany –
Zmeny a doplnky 02“.
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2. Označiť dokumentáciu schváleného „Územného plánu obce Rudňany – Zmeny a doplnky 02“ schvaľovacou doložkou v súlade s § 28, odst. 1 stavebného zákona.
3. Zabezpečiť v zmysle § 28, odst. 5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a doručiť ho
MDV SR s kópiou uznesenia o schválení.
4. Zabezpečiť v súlade s § 28 stavebného zákona uloženie dokumentácie „Územného plánu obce Rudňany – Zmeny a doplnky 02“ na Obecnom úrade obce Rudňany, na príslušnom stavebnom úrade a na
Okresnom úrade Košice, odboru výstavby a bytovej politiky.
5. Zverejniť v súlade s § 27, odst. 4, písm. a), b) stavebného zákona záväznú časť „Územného plánu
obce Rudňany – Zmeny a doplnky 02“ vyvesením na úradnej tabuli a doručením dotknutým orgánom
štátnej správy.
Uznesenie OcZ 47/31/2017
OcZ berie na vedomie Správu o výsledku kontrolnej činnosti č. 02/2017/OcZ
Uznesenie OcZ 48/31/2017
OcZ schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
pozemku vo vlastníctve obce Rudňany zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, a to:
novovytvoreného pozemku parcela C KN č. 787/8, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 102/2017 vyhotoviteľa GEODETING, s. r. o., Barčianska 68, Košice,
IČO 36216801 od pozemku parcela C KN č. 787/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9.140 m2
v katastrálnom území Rudňany zapísaného na LV č. 1 do výlučného vlastníctva Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice, IČO 36599361 za kúpnu cenu vo výške 3,00,– EUR/m2 a spolu
to činí 48,00,– EUR.
Uznesenie OcZ 49/31/2017
OcZ berie na vedomie Správu o činnosti ObP Rudňany za rok 2016.
Uznesenie OcZ 50/31/2017
OcZ deleguje do Rady školy týchto členov: Základná škola RY p. Jozef Comba, Mgr. Janka Jánošíková,
p. Janka Vincentyová, p. Jozef Ogurčák
Uznesenie OcZ 51/31/2017
OcZ berie na vedomie Zápis z otvárania obálok z verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku KN‑C
par. č. 821 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2
Uznesenie OcZ 52/31/2017
OcZ schvaľuje predaj pozemku KN‑C parcela č. 821 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 v cene
3,00 €/1 m2, t. j. spolu 117,00 € p. Kristíne Kandráčovej, bytom Rudňany 282, 05323
Uznesenie OcZ 53/31/2017
OcZ berie na vedomie objednávku programu BIZNIS k zmluve o združenej dodávke elektriny
č. 510060620C

■■ OZNAM

Zápis detí do Materskej školy

Riaditeľka Materskej školy Rudňany č. 89 oznamuje, že prijímanie detí do materskej školy na školský
rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 30. apríla do 31.mája 2017 v priestoroch materskej školy vo
vyhradenom čase od 10:00 do 12:00 hod. v pracovných dňoch na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu dieťaťa. K žiadosti je potrebné priložiť lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať
materskú školu, potvrdenie o povinnom očkovaní dieťaťa a rodný list dieťaťa. Tlačivo žiadosti si môžu
zákonný zástupcovia vydvihnúť v materskej škole.
Nováková Zlatica, riaditeľka materskej školy
Horizont 4 / 2017
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■■ OZNAM
Obec Rudňany v súlade s § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľ/ka Základnej školy, Zimné 96, Rudňany
s predpokladaným nástupom od 1. 08. 2017
Uchádzači o funkciu musia spĺňať:
a) kvalifikačné predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadovaného pre príslušný druh
a stupeň školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
• absolvovanie I. atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe
b) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
• osobné a morálne predpoklady a ostatné predpoklady podľa § 6 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
• znalosť školskej legislatívy základnej školy s právnou subjektivitou
Požadované doklady:
1. Prihláška do výberového konania
2. Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópie, nemusia byť overené)
3. Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
4. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
5. Profesijný životopis
6. Písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ - v rozsahu dvoch strán
7. Ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady
8. Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
9. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch
Prihlášky je potrebné doručiť do 31. 5. 2017 do 13.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Neotvárať
– Výberové konanie – ZŠ“ na adresu: Obec Rudňany
Rudňany 234
053 23 Rudňany
Termín, čas a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ každému uchádzačovi, ktorý splnil
podmienky najmenej 7 dní pred jeho začatím.
Blišťan Miroslav, starosta obce
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■■ OZNAM

Obec Rudňany, ako správca miestnych daní a poplatkov, oznamuje občanom – daňovníkom, že daň
z nehnuteľností, ako aj ostatné poplatky /vzhľadom k novému elektronickému systému/ budú môcť
uhradiť až po obdŕžaní obálky s Rozhodnutím na dane z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad, ktoré Vám doručí poštový alebo náš doručovateľ/ka domov na Vašu adresu. Daň z nehnuteľností
a ostatné poplatky, nie je možné hneď po prevzatí obálky uhradiť, nakoľko musí prebehnúť niekoľko
operácii v elektronickom systéme.
Každé Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť 15 dní od dňa daňovníkom prevzatej obálky a po uplynutí
tejto lehoty plynie 15-dňová lehota na úhradu týchto daní a poplatkov.
Uvedené dáva na vedomie a za porozumenie ďakuje
p. Božena Cvengrošová, referát daní a poplatkov

■■ Rubrika (nielen) pre pamätníkov

Otváram druhú školskú kroniku – „Kroniku Strednej školy v Rudňanoch“, ktorá mapuje obdobie
od 1. septembra 1949.
Začína sa systemizačnou listinou určenou riaditeľstvu Strednej školy v Rudňanoch, kde sa uvádza,
že na základe ustanovenia zákona zo d∑ňa 21. apríla 1948 /školský zákon/ o povinnej dochádzke detí do
školy druhého stupňa výnosom zo dňa 23. 4. 1949 zriaďuje Strednú školu v Rudňanoch. Škola bude mať
4 postupné triedy, prvá a druhá sa aktivuje dňom 16. 4. 1949, ostatné triedy sa budú aktivovať postupne
každým nasledovným školským rokom. Obvod školy bude pozostávať z týchto obcí : Rudňany a Poráč.
Škola bude umiestnená v budove miestnej národnej školy v Rudňanoch, spoločne s touto národnou
školou tak, že stredná škola bude mať vždy vyučovanie dopoludnia, niektoré triedy národnej školy podľa
potreby budú mať striedavé vyučovanie (text prebratý z kroniky, skrátený).
V závere sa ohľadom otvorenia školy píše:
„Keďže ide o významnú krajovú kultúrnu udalosť, PŠVU žiada po ukončení všetkých prípravných
prác otvoriť túto školu slávnostným spôsobom v niektorý nedeľný deň za účasti občianstva zainteresovaných obcí, aby sa tak pripútal verejný záujem k telesnej súčinnosti so školou“.
Škola bola umiestnená v budove kultúrneho domu v Rudňanoch. Spomína sa zloženie učiteľského
zboru – riaditeľom sa stal p. Vojtech Hoza, členovia uč. zboru – Alžbeta Hozová, Andrej Šima, Eva Kocíková, Alžbeta Heimschildová, je tam aj podrobné rozdelenie predmetov medzi jednotlivých učiteľov.
Celkový stav žiakov na začiatku školského roku 1949/1950 bol v troch triedach – 131 žiakov.
Sú tu dve fotografie, chýba fotografia II. triedy – 41 žiakov, tr. učiteľ Vladimír Dvořák
Spracovala : Ing. Mária Malecová

I. trieda -55 žiakov, tr.uč.- Eva Kocíková

III.trieda – 35 žiakov, tr. uč. Alžbeta Hozová
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■■ Komunitný plán sociálnych služieb obce Rudňany
na roky 2017 – 2021

(pokračovanie)

2. Analýza sociologických a demografických údajov obce
Sociálna analýza má za cieľ porovnať aktuálny stav sociálnych služieb s predpokladanými potrebami
v budúcnosti. Analýza vychádza z demografických údajov obce, vekovej štruktúry občanov a dostupných
sociálnych ukazovateľov.
Výpočet a modelovanie budúcich služieb bolo spracované na základe manuálu „Minipríručka pre
Komunitné plánovanie sociálnych služieb“, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, 2004.
Sociálno – demografická charakteristika
Počet obyvateľov, veková štruktúra
Základné demografické údaje:
1. Celkový počet obyvateľov:
4 390
2. Veková štruktúra obyvateľov:
· predproduktívny vek – do 18 rokov:
1 875
· produktívny vek – od 19 do 60 rokov:
2 141
· poproduktívny vek – nad 60 rokov:
383
3. Štruktúra obyvateľov nad 60 rokov:
· od 60 do 64 rokov:
146
· od 65 do 69 rokov:
79
· od 70 do 74 rokov:
63
· od 75 do 79 rokov:
60
· od 80 do 84 rokov:
42
· od 85 do 90 rokov:
28
· 90 a viac rokov:
1
· spolu:
419
Štruktúra a pohyb obyvateľstva
Ukazovateľ
Počet obyvateľov
Počet sobášov / na 1000 obyvateľov
Počet rozvodov / na 1000 obyvateľov
Počet živonarodených spolu / na 1000 obyvateľov
Muži
Ženy
Počet zomretých spolu / na 1000 obyvateľov
Muži
Ženy
Prisťahovaná
Vysťahovaní
Saldo sťahovania
Prirodzený prírastok obyvateľstva / na 1000 obyvateľov
Celkový prírastok obyv. spolu / na 1000 obyvateľov
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Počet
4390
21
5
125
55
45
20
11
9
53
61
-8
153
145

Muži
Ženy
Priemerný vek spolu
Muži
Ženy
Index starnutia spolu

33
98
28,11
27,97
23,38
27,5
Zdroj: OcÚ Rudňany, ŠÚ SR
Problematickým stále zostáva samotné zisťovanie početnosti jednotlivých znevýhodnených skupín.
Tabuľka obsahuje orientačné údaje na základe doporučených koeficientov o výskyte jednotlivých druhov
zdravotného postihnutia v populácii pre určenie potreby konkrétnych služieb.
Orientačný výskyt druhov zdravotného postihnutia
Druh postihnutia
Počet osôb s daným postihnutím na 4 tisíc obyvateľov
Zrakové postihnutie
23
z toho ťažko
6
Sluchové postihnutie
38
z toho hluchí
6
Poruchy reči
23
Mentálne postihnutie
114
Poruchy pohybového ústrojenstva
114
Osoby na vozíku
13
Diabetici
202
z toho na inzulíne
26
Duševné ochorenie
38
Epilepsia
53
Psoriáza
76
Chronicky choré deti
210
Podľa týchto údajov cca 16 % obyvateľov sa musí vo svojom živote vysporiadať s určitou mierou
zdravotného postihnutia, takmer 3 % detí trpia chronickou chorobou. Približne 400 osôb z 10 000 sú
poberateľmi invalidného dôchodku a cca 110 osôb poberateľmi čiastočného invalidného dôchodku.
Pomer majoritného obyvateľstva a rómskej komunity
Kategória
Obyvateľstvo Rómska
spolu
komunita
spolu
muži
ženy
rok 2016
rok 2016
rok 2016
spolu
4390
2186
2204
Deti do 18 r.
1806
907
899
z toho do 15 r.
1573
792
781
Ostatní
2584
1279
1305
0 – 2 roky
349
176
173
3 - 5 rokov
383
203
180
6 – 14 rokov
842
414
428
15 – 17 rokov
233
115
118
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spolu
rok 2016
2528
1511
1327
1017
303
320
705
184

muži
Rok 2016
1238
745
657
493
153
173
332
88

ženy
Rok 2016
1290
766
670
524
150
147
373
96
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18 – 24 rokov
25 – 60 rokov
Nad 60 rokov

509
1701
383

255
874
156

254
827
227

318
663
36

160
158
317
346
16
20
Zdroj: OcÚ Rudňany, 5/2012

V Rudňanoch okrem obyvateľov majoritnej slovenskej národnosti žije najviac obyvateľov rómskej národnosti. V obci Rudňany počet obyvateľov rómskej národnosti prekročil hranicu 50%.
Rómovia prišli do obce v päťdesiatych rokoch pri výstavbe bytového fondu a rozvoja banského sektoru,
pracovali tu ako pomocní robotníci, ktorým sa vybudovali baraky. Ku nim prišli ich manželky a ich
rodinní príslušníci.
Po útlme železorudného baníctva v 90 tých rokoch, nastúpili sociálne prejavy spojené s nezamestnanosťou. Z 2500 zamestnancov železorudných baní ostalo pracovať 100. Mnoho mladých ľudí odišlo do
zahraničia za prácou ale viacerí ostali doma na podpore.
Rozloženie rómskeho obyvateľstva v obci:
V osade Pätoraká cca: 690
V Huta: 1
V Stupy 42
V lokalite RPII cca: 632
V lokalite Zabíjanec cca: 663
V lokalite Rochus cca: 339
V obci integrovaných: 126
Trvalý pobyt bez čísla: 35
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Stupeň vzdelania podľa PHSR:
Základné
Učňovské a stredné bez maturity
Úplné stredné
Vyššie a vysokoškolské

Počet obyvateľov
1116
703
560
128

Podiel v %
25,52
16,08
12,80
2,92

Štruktúra vzdelávacích zariadení
Základné školy
Základná škola: 636 žiakov z toho Rómov 555
Spojená škola : 176 žiakov z toho Rómov 176
Materská škola: 50 žiakov z toho Rómov 2
Materská škola 5RPII: 37 detí z toho Rómov 37
Veľmi málo rómskych žiakov ukončí deviaty ročník základnej školy.
Stredné školy
Stredná odborná škola Bijacovce – detašované pracovisko Rudňany odbor Praktická žena a Lesná
výroba – od roku 2004 ukončilo štúdium s výučným listom 26 dievčat a 23 chlapcov. Odborné učilište
pri Špeciálnej základnej škole (dvojročný odbor Šička - 216 študentov a trojročný odbor Spracovanie
dreva a drevárska výroba – 57 študentov), od roku 2005 ukončilo 29 dievčat a 9 chlapcov.
(pokračovanie v budúcom čísle)
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■■ Jarná očista obce

V apríli prebehlo v našej obci jarné upratovanie. Z nasledujúcich fotiek je jasné, že odpadu
a smetiam nikdy nebude koniec. Naša planéta
Zem by zaplakala, keby mohla hovoriť. Ľudstvu
už vyhlásila vojnu, vyťahuje svoje zbrane a my môžeme čakať, kedy jej trpezlivosť prekročí hranicu
a poriadne nám všetko vráti!

rodiny. Sme tam všetci ako FIT FAMILY.
Touto cestou sa chcem poďakovať starostovi
obce M. Blišťanovi a obecnému zastupiteľstvu za
zakúpenie trampolín, riaditeľke ZŠ
Mgr. Anne Ogurčákovej za poskytnutie priestorov a nesmiem zabudnúť na všetkých, ktorí sa zúčastňujú
pravidelného cvičenia. Som na Vás
hrdý. Verím, že sa nám podarí získať
finančné prostriedky na zakúpenie
ďalších trampolín.

Do jarného upratovania sa zapojili i žiaci
Spojenej školy.

■■ FIT JUMP Rudňany

Ak máte radi pohyb, môžete prísť si to vyskúšať – v utorok, štvrtok 17:00 alebo v sobotu 16:30.
Píšte, volajte: vytyky@pobox.sk, FB - FIT
JUMP Rudňany, 0907973950.
Mgr. Marián Vytykáč

Po úspešnej promo akcii v Rudňanoch sa rozbehlo pravidelné, jednoduché a zábavné cvičenie
na profesionálnych fitnes trampolínach z Brazílie.
Všetci, ktorí sa zúčastňujú, si zlepšujú fyzickú,
ale aj psychickú kondíciu. Eufória dvihne náladu
každému, kto príde na hodinu. FIT JUMP zlepšuje
sebadôveru, sebaistou a dobrý pocit zo seba samého. Nielen nežné ženské pohlavie sa zúčastňuje
cvičenia, ale aj muži a deti. U niektorých aj celé

■■ Tréningové vozíky

Najjednoduchší spôsob ako motivovať deti
na telesnej výchove a tréningu sú hry. Akákoľvek
nová, moderná pomôcka, ktorá učiteľovi pomôže
zaujať deti, je vítaná. Ak dostane kreatívny učiteľ
do rúk dobrú pomôcku, vymyslí s ňou kopec cvičení a deti sú nadšené. Presne takou pomôckou sú
tréningové vozíky, sú ako nový vietor do plachiet
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ríme, že takto prispejeme na činnosť organizácie
Liga proti rakovine a našim spoluobčanom, ktorí
bojujú s touto zákernou chorobou.
Mgr. Marián Vytykáč

všetkých, ktorí majú radi pestré hodiny a radi
vymýšľajú nové aktivity.
Mgr. Marián Vytykáč

■■ Najkrajší koncert

Často cestujem prvým ranným autobusom
do nášho okresného mesta. Z domu vychádzam
takmer polhodinu pred jeho príchodom. S úžasom
počúvam vtáčí koncert z blízkeho lesa. Ornitológ
by rozoznal všetky druhy vtákov, ja akurát sovie
húkanie, kukučky kukúkanie, hrdličiek hrkútanie
a ďatľa klopkanie do dutín stromov. Ktovie, či si
vtáci navzájom rozumejú, ale asi áno, lebo každý
z nich má vymedzený čas pre svoje sólo.
Zima nám ukrojila veľký kus jari. Chladný
vietor, ťažký mokrý sneh, mrazy, boli pre vtáky
i lesnú zver boj o prežitie. Preto obdivujem vtáčí
koncert, ktorý nám ľuďom zadarmo ponúkajú.
Emília Centková

■■ DEŇ NARCISOV

Už po tretíkrát sa Základná škola zapojila
do verejnej zbierky organizovanej Ligou proti
rakovine.
Hliadku dobrovoľníkov tvorili žiaci 9. A triedy
: Klaudia Dewerová, Daniela Džavanová, Martin
Macej a Filip Zadroš, za rodičov bola predsedníčka
ZRPŠ p. Dagmar Mrovčáková.
Okrem našej školy navštívili ešte iné školské
zariadenia v obci a oslovili
aj občanov v uliciach, pred
obchodmi i na autobusových zastávkach. Spoločne
za dopoludnie vyzbierali
221 €.
Dobrovoľníkom i prispievateľom ďakujeme a ve-

10

■■ Krajské kolo recitačnej
súťaže Gaňova
Tarnava

Dňa 12. apríla 2017 už po dvanásty krát privítali učitelia Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi
recitátorov z celého kraja nádherným úvodným
slovom a programom, v ktorom vystúpili ich
žiaci. Do poroty zasadli ostrieľaní recitátori, prozaici, spisovatelia a básnici so zvučnými menami
a to: Mgr. Júlia Čurillová, PaedDr. Štefan Šimko
a p. Ján Petrík. Zodpovednosť bola veľká, aj tréma
bola, takže všetko bolo v poriadku. Po rozdelení
do kategórií sa privítaním recitátorov predsedami
poroty začala prehliadka prednesu poézie a prózy.
Nádherné texty, krásna intonácia, oduševnenosť –
to boli hlavné atribúty malých recitátorov. Musíme
konštatovať, že úroveň tejto súťaže z roka na rok
rastie a my len čakáme, ako ďaleko sa až posunie.
Dôležitá je i pomoc a príprava detí, ktoré sa jej
zúčastňujú, ich učiteľmi, lebo bez nich by táto
prehliadka nebola prehliadkou. Je vidieť, že sa
žiakom venujú s veľkým úsilím a vkladajú do
toho veľa snahy, námahy, lásky a tvorivosti. Na
tohtoročnom „derby“ sa zúčastnilo približne
60 recitátorov a konkurencia bola silná a veľká.
Ale naši žiaci opäť zabojovali a dokázali svoje
kvality. V 1. kategórii sa Janko Hlaváč umiestnil
na 2. mieste so svojou prózou a Vasiľ Horváth si
v 3. kategórii poézie vybojoval 1. miesto a tak si
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zabezpečil i postup na celoslovenské kolo, ktoré
sa uskutoční 17. mája opäť v Spišskej Novej Vsi.
Pedagogický doprovod žiakom našej školy robila
PaedDr. Katarína Imrichová, ktorá bola prizvaná
i do poroty a Mgr. Katarína Kandráčová. Sprievodnou akciou prednesu bola i výtvarná súťaž,
do ktorej sa zapojilo 20 škôl s 98 prácami. Práca
Miloša Horvátha z našej školy na tému Babylonská
veža bola ocenená 1. miestom. Zážitkov a dojmov
z tejto úžasnej slávnosti hovoreného slova bolo
veľa, držíme prsty Vasiľovi, aby dôstojne reprezentoval našu školu na vrcholnom podujatí a my
sa už teraz tešíme na ďalší ročník.
Dovidenia o rok Gaňova Tarnava!
Mgr. Katarína Kandráčová

■■ Deň Zeme

22. apríl je dátumom, ktorý si ľudia na celom
svete už takmer štyri desaťročia pripomínajú ako
Deň Zeme. Ekologicky zameranú akciu tak ako
po minulé roky v tento deň usporiadala aj naša
Spojená škola v Rudňanoch. Sviatok Zeme spojil
v tento deň všetkých žiakov aj učiteľov a tvorivými i zábavno‑súťažnými aktivitami ožili všetky
priestory školy. Kým areál školy patril rôznym
teoretickým poznatkom, kde si žiaci mohli preveriť
svoje vedomosti o našej planéte Zem, v triedach
i na chodbách žiaci spolu s učiteľmi spracúvali
zábavnou formou jednotlivé témy, akými je slnečná energia, ozónová diera, odlesňovanie a kyslé
dažde. Vyvrcholením Dňa Zeme bola prezentácia
plagátov a výrobkov, kde žiaci spolu s učiteľmi
jednotlivých skupín predstavili svoje práce.
Všetky spájala téma životného prostredia,
ochrany prírody a života okolo nás. Popri určitej
forme zábavy pre každého z tvorcov bola stvárnená
téma aj malým podnetom k zamysleniu nad touto
nanajvýš aktuálnou problematikou súčasnosti.
Zážitkovým učením a netradičnými formami

vyučovania majú žiaci oveľa lepšiu možnosť stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre
zachovanie našej planéty. Je zároveň príležitosťou
nájsť spôsoby a naučiť žiakov žiť v súlade a v harmónii s touto nádhernou planétou.
Mgr. Topoliová Martina
Mgr. Bocková Jana

■■ Slávik Slovenska

Dňa 28. 4. 2017 sa v Základnej škole v Rudňanoch konalo školské kolo speváckej súťaže
Slávik Slovenska. Zámerom súťaže bolo oživiť
ľudovú pieseň u mladej generácie a vzbudiť obdiv
a nadšenie zo spevu u mladých spevákov. Súťažiaci
v I., II. a III. kategórii spievali dve piesne. Jedna
pieseň pochádzala zo Spevníčka SS 2017 a druhú
pieseň si zvolili súťažiaci podľa vlastného výberu.
Školského kola sa zúčastnilo 16 žiakov. O víťazoch
rozhodovala trojčlenná porota zložená z učiteľov
I. stupňa ZŠ. Umiestnenia boli nasledovné:
I. kategória:
1.miesto: neudelené
2. miesto: Jana Horváthová (I.A)
3. miesto: Patrik Drábik (II.A), Rozália Horváthová (III.A)
II. kategória:
1.miesto: neudelené
2. miesto: Diana Stanislavová (IV.A)
3. miesto: Branislav Malec (IV.A)
III.kategória:
1. miesto: neudelené
2. miesto: Adolfína Horváthová (VII.A)
3. miesto: neudelené
Srdečne blahoželáme.
Mgr. Lívia Milaniaková, ZŠ Rudňany
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■■ Spoločenská rubrika
NARODENIE

Stav podľa vekových kategórií
Spolu
Deti do 18 rokov
– z toho do 15 rokov
Ostatní obyvatelia

Iveta Kačicová
Dávid Kačica
Rastislav Pačan
Miroslava Tulejová
Lukáš Borák
Emil Dunka
Patrik Horváth
Damián Horváth
Samuel Dančo
Patrik Horváth
Dominika Horváthová
Dalibor Horváth
Štefan Tomko
Alena Horváthová
Diana Horváthová
Jasmina Ogurčáková
Jakub Horváth
Kvetoslava Horváthová
Denisa Horváthová
Sebastián Horváth
Lukáš Horváth

JUBILANTI

90 rokov
Kristína Pramuková
80 rokov
Ján Galajda
Anna Gondová
75 rokov
Jozef Hrušovský
65 rokov
Ján Slanina
Marián Ogurčák
60 rokov
Helena Mrovčáková
Vladimír Čierny

Obyvateľstvo obce k 4. 5. 2017
Spolu

Muži

4452/2571 2226/1254
1830/1532
916/751
1599/1353
805/670
2622/1039 1310/503

Ženy

2226/1317
914/781
794/683
1312/536

SPOMIENKY

Dopracovali usilovné ruky, utíchlo navždy dobré srdce. Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí,
aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále
s nami.
Dňa 31. 3. 2017 uplynulo 30 rokov od smrti nášho
milovaného ocka a dedka Jána Šteinera.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry Anna
a Ľudmila s rodinami.



V mesiaci máj chceme
tiež zablahoželať našim
spoluobčanom, ktorý
sa dožili úctyhodného
veku 80 rokov a viac
89 rokov
Anton Mihok
83 rokov
Viktor Novotta
Magda Krajňáková

Bolesťou unavení tíško ste zaspali, zanechajúc všetkých, čo ste radi mali. Za všetky tie Vaše trápenia a
bolesti, nech Vám dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 3. mája 2017 sme si pripomenuli 25 rokov, čo
nás navždy opustila naša mama a stará mama Mária
Trellová. Dňa 13. októbra
2017 uplynie bolestných
25 rokov čo nás navždy
opustil náš otec a starý otec
Ján Trella.
S láskou a úctou spomínajú
syn Dušan, dcéry Božena
a Janka s rodinami.
Česť ich pamiatke !



V tmavej noci, keď začínal nový deň, odišla si snívať
svoj večný sen. Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si rada mala. S tichou
spomienkou ku hrobu chodíme, pri plamienku sviečok
na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
29. mája 2017 si pripomíname prvé
výročie úmrtia našej drahej mamky,
babky, prababky Agnesy Kalafutovej, na ktorú s úctou a láskou
spomínajú dcéry Danka, Norika
a Božka s rodinami.

POĎAKOVANIE

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska však smrťou nekončí, v našich srdciach budeš žiť.
Z úprimného srdca ďakujeme za vyjadrenú sústrasť a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli dňa 7. apríla 2017
rozlúčiť s našou drahou mamou, starou a prastarou mamou, svokrou a príbuznou Margitou Rabinskou.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi farárovi Matúšovi Perignáthovi, Ing. Janke Gazdurovej, Mgr. Kataríne
Kandráčovej, Mgr. Jánovi Szentkeresztymu a miništrantom.
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