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Večerný beh obcou Rudňany – 2. ročník
Minulý rok sme zorganizovali prvý ročník
Večerného behu obcou Rudňany a keďže to bola
úspešná akcia, rozhodla sa Komisia pre kultúru,
šport a školstvo pod vedením jej predsedu Rastislava Neuvirtha pokračovať v tejto tradícii a uskutočniť 9. júla 2016 už 2.ročník behu, ktorý si, pevne
dúfame,nájde svojich priaznivcov v radoch našich
občanov, ale i cezpoľných fanúšikov tohto pekného
športu. Už od rána bolo na futbalovom štadióne
rušno, lebo deň sa začal nohejbalovým turnajom
o pohár starostu obce. Pokračoval v popoludňajších hodinách a to športovo- zábavnými aktivitami
pre deti i dospelých. Deti sa mohli vyšantiť pri
zábavných súťažiach, zajazdiť si na motorkách,

na koníkoch, zamaškrtiť si na cukrovej vate od
p. Laja Sirka a dospelí si mohli zašportovať na
multifunkčnom ihrisku alebo len tak posedieť si
pri bufete. V podvečer bol odštartovaný večerný
beh, ktorého sa zúčastnilo 42 bežcov a to nielen
z našej obce. Za ceny pre výhercov ďakujeme sponzorom a to: TESCO – Spišská Nová Ves a obec
Rudňany. Prinášame Vám nielen výsledkovú
listinu, ale i malú fotogalériu z tohto vydareného
športového podujatia. Dúfame, že v budúcom
roku sa opäť stretneme na tejto akcii a to ešte
v hojnejšom počte.
Mgr. Katarína Kandráčová

Kategória 1. Dievčatá do 6 rokov
p. č.
1.
2.
3.
4.
5.

priezvisko meno
Višňovská Eliška
Zudorová Tereza
Combová Sára
Farkašovská Peťka
Imrichová Ninka

štart.č.
26
27
29
30
31

Kategória 6. Chlapci 10 – 11 rokov

umiestnenie
1.miesto
2.miesto
3.miesto

p. č.
1.
2.
3.
4.

priezvisko meno
Fischer Sven
Devera Denis
Bodziony Vladimír
Zalibera Radoslav

štart.č.
2
6
7
12

umiestnenie
2.miesto
1.miesto
3.miesto

Kategória 7. Dievčatá 14 – 15 rokov
Kategória 2. Chlapci do 6 rokov
p. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

priezvisko meno
Staňa Lukáš
Steiner Henrich
Kalafut Bruno
Josuha Edmonson
Širila Pavol
Zudor Samuel
Sirko Slavko
Fedák Sebastian

štart.č.
10
11
19
20
23
28
32
33

umiestnenie
1.miesto
3.miesto

2.miesto

priezvisko meno
Lipták Peter
Schmidt Matej
Neuvirth Nikolas
Neuvirth Matias
Divulit Adam

štart.č.
3
8
14
24
34

umiestnenie

priezvisko meno
Deyerová Ninka
Stanislavová Diana
Kalfutová Karolína
Kiniková Alexandra
Koňová Františka

štart.č.
4
9
18
21
22

1.miesto
3.miesto

umiestnenie
3.miesto
1.miesto
2.miesto

Kategória 5. Dievčatá 10 – 11 rokov
p. č.
1.
2.
3.

2

priezvisko meno
Vytykáčová Barbora
Bodzioniová Radka
Mikušová Martina

štart.č.
16
5
17

štart.č. umiestnenie
1
1.miesto

Kategória 8. Chlapci 16 – 18 rokov
p. č. priezvisko meno
1.
Gurčík Matej

štart.č. umiestnenie
106
1.miesto

p. č.
1.
2.
3.
4.

priezvisko meno
Knaus Martin
Šteiner Marek
Schmidt Marek
Gurčík Michal

štart.č.
105
110
111
112

umiestnenie
2.miesto
1.miesto
3.miesto
3.miesto

2.miesto

Kategória 4. Dievčatá od 7 – 9 rokov
p. č.
1.
2.
3.
4.
5.

priezvisko meno
Slaninová Kristína

Kategória 9. Muži 18 – 39 rokov

Kategória 3. Chlapci od 7 – 9 rokov
p. č.
1.
2.
3.
4.
5.

p. č.
1.

umiestnenie
2.miesto
1.miesto
3.miesto

Kategória 10. Ženy do 34 rokov
p. č. priezvisko meno
1.
Sirková Dominika

štart.č. umiestnenie
103
1.miesto

Kategória 11. Muži 40 – 50 rokov
p. č. priezvisko meno
1.
Imrich Slavomír
2.
Stanislav František

štart.č. umiestnenie
107
1.miesto
108
2.miesto

Kategória 12. Ženy 35 rokov a staršie
p. č.
1.
2.

priezvisko meno
Janošíková Janka
Fischerová Daniela

štart.č. umiestnenie
2.miesto
1.miesto

Kategória 13. Muži 50 rokov a starší
p. č.
1.
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priezvisko meno
Hrycej Tomáš

štart.č. umiestnenie
101
1.miesto
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■■ Vzácne jubileum

Obetavá. Usmievavá. Ochotná vždy pomôcť.
Takéto vlastnosti by mal mať každý, kto pracuje
s ľuďmi. Dovoľujeme si tvrdiť, že tá o ktorej je
tento medailón tieto kritéria spĺňa. Od jesene roku
1999 nás s úsmevom víta vo svojej kancelárii na
obecnom úrade pri každom stretnutí redakčnej
rady. Pracuje na úseku evidencie obyvateľstva a vy
už určite viete, že reč je o pani Miloslave Kalafutovej. Pracovala vo viacerých zamestnaniach. Zo
všetkých spomenieme aspoň výpočtové stredisko
ŽB Spišská Nová Ves a ŽB Rudňany, kde pôsobila,
kým nezakotvila na obecnom úrade. V mesiaci jún
oslávila svoje okrúhle životné jubileum.
Aj my ci tu neškaj, Miluško, zavinšovec sceme,
nech ešči veľo spoločnych vešelych hviľoch prežijeme.
Nech ce sranda neopušča, tvojo dobre šerco nestvardneje,
bo oveľa milši je ten človek, co še rad na ľudzi ušmeje.
Ked može, pomože, ked še neda, ta aspoň poradzi,
ale hlavne, s nikym še nikdaj nepovadzi.
Toto šicko krasne nech v tebe zostane ešči dluhe roky,
nech Pán Boh sprevadza šicke tvoje kroky.
Redakčná rada

Informátor OcÚ
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27. 6. 2016
Uznesenie OcZ č. 76/21/2016
OcZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky Obce Rudňany
za rok 2015
Uznesenie OcZ č. 77/21/2016
OcZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky Základnej
školy Rudňany za rok 2015
Uznesenie OcZ č. 78/21/2016
OcZ schvaľuje kúpu pozemkov na parcele KN‑C 787/2 o výmere 2 398 m2 a na parcele KN‑C 787/3
o výmere 63 m2, zapísané na LV č. 859 k. ú. Rudňany vo výške 2 630 €
Uznesenie OcZ č. 79/21/2016
OcZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja obce na kapitálové výdavky a na odstránenie havarijného stavu majetku obce v rozpočte obce na rok 2016
Uznesenie OcZ č. 80/21/2016
OcZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016 podľa § 14 ods. 2 písmena a), b) a c)
zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Zmenou rozpočtu sa celkové príjmy a celkové výdavky navýšia o 60 563 €. Zároveň
sa tým upravuje finančná časť programového rozpočtu obce pre rok 2016.
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Uznesenie OcZ č. 81/21/2016
OcZ berie na vedomie Správu o výsledku kontrolnej činnosti č. 03/2016/OcZ
Uznesenie OcZ č. 82/21/2016
OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 2. polroku 2016 a poveruje
hlavného kontrolóra obce na vykonanie schválených kontrol
Uznesenie OcZ č. 83/21/2016
OcZ schvaľuje Harmonogram zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na II. polrok 2016
Uznesenie OcZ č. 84/21/2016
OcZ schvaľuje umiestnenie kontajnerov BOBOR na spracovanie zeleného odpadu nasledovne:
ZŠ Rudňany - 2 ks; Materská škola 89 - 1 ks; Spojená škola (nová budova)- 2 ks; Spojená škola (stará
budova) -1 ks; Farský úrad (dvor pri kostole) -2 ks; OŠK (pri futbalovom štadióne) - 3 ks
Uznesenie OcZ č. 85/21/2016
OcZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov č. 3s100/BRKO/2014/O-1 uzatvorenú medzi obcou Rudňany
a BrantnerNova, s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 86/21/2016
OcZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov č. 3s100/BRKO/2015/O-13 uzatvorenú medzi obcou Rudňany
a BrantnerNova, s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 87/21/2016
OcZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov č. 3s100/BRKO/2015/O-14 uzatvorenú medzi obcou Rudňany
a BrantnerNova, s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 88/21/2016
OcZ schvaľuje Dodatok č. 17 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce
Rudňany č. 6000/2002/V-18 uzatvorenú medzi obcou Rudňany a BrantnerNova, s. r. o., Sadová 13,
Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 89/21/2016
OcZ schvaľuje Návrh na Zmeny a doplnky územného plánu obce Rudňany č. 02

■■ Naše kultúrne pamiatky

Ďalšou kultúrnou pamiatkou, ktorú vám
chceme predstaviť, je ľudový dom zrubový, súpisné
číslo 46, ktorý bol využívaný ako rodinný dom
v súkromnom vlastníctve. Do roku 2004 bol plne
obývaný. Nepodarilo sa nám zistiť všetkých majiteľov, ktorým dom v minulosti patril. Vyžadovalo
by si to asi veľa hodín hľadania v obecnej kronike,
ale zistili sme, že predposledným majiteľom bola
rodina pána Jána Bonka. Po vybudovaní a odovzdaní dvoch bytoviek pri kostole sa táto rodina
presťahovala do nájomného bytu v jednej z bytoviek. Novým majiteľom ľudového domu sa stala
rodina pána Jána Čekeľa. Jej potomkovia vlastnia
túto kultúrnu pamiatku dodnes. S ich dovolením
sa nám podarilo nafotiť aj interiér domu.

Ľudový dom bol postavený v roku 1838. Za
národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený
19. 3. 1998. Nachádzajú sa v ňom 3 miestnosti
a to kuchyňa, veľká izba a malá komora.
Ďakujem za celú prípravu textu Danke Pustulkovej. Bez nej by tam bolo len pár časových údajov,
nič viac.		
Ing. Mária Malecová
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■■ Z redakčnej pošty
Divadelné predstavenie v MŠ
Kamarát je kamarát,
kamarát je ten koho mám rád.
Pomôžem mu, poradím,
po líčku ho pohladím.
Dopoludnie dňa 10. 6. 2016 deťom v MŠ Ry
č. 89 spríjemnilo divadelné predstavenie „Mechúrik, Košťúrik“ v podaní p J. Puklušovej a p. F.
Balóga z Divadla z predmestia.
Humorný príbeh podfarbený veselými piesňami, tancom nielen deti rozosmiali, ale i poučili
o tom, ako si nájsť dobrého kamaráta, ako si ho
vážiť, pomáhať mu.
Veľmi pútavá scéna, veselé kostýmy, rytmické
pesničky, herecký talent tvorcov divadelného
predstavenia boli základom dobrej nálady, ktorá
sa rýchlo preniesla na našich detských divákov,
ktorí sa stali i spoluhráčmi hereckých postáv. A to
sa našim deťom veľmi páči.
Domov si opäť odniesli krásny kultúrny zážitok i ponaučenie.
Deti a kolektív MŠ č. 89, I. Rabinská

i predškolákov, odovzdávanie rozprávkového vysvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, upomienkových darčekov od rodičov i MŠ.
Po občerstvení pohostení, posilnení si deti
zatancovali pri hudbe s rodičmi, p. uč. a svojimi
rovesníkmi. Sviatočný deň ich rozlúčky bude
im pripomínať i spoločná fotografia s krásnym
tablom.
Za organizáciu tejto dôstojnej slávnosti
a poskytnuté sponzorstvá patrí veľké ďakujeme
rodičom: p. M. Almášiovej, Z. Staňovej, Mgr. M.
Zudorovej, Bc. A. Jendrekovej, p. Hudecovej,
p. Kandráčovej, p. Zúdorovi, p. Staňovi.

Rozlúčková slávnosť v MŠ
Lúčime sa predškoláci,
už idete do školy.
Budete sa učiť písať, čítať, počítať
a my budeme na Vás spomínať.
Čas neúprosne letí vpred, nikto ho nezastaví.
A tak i našim predškolákom z MŠ č. 89 končia sa
3 roky pobytu v MŠ. Nastal ich čas rozlúčky s p. uč.
i priestormi MŠ.
Dňa 24. 6. 2016 sa v popoludňajších hodinách
uskutočnila slávnosť: Rozlúčka s predškolákmi,
ktorú zorganizovali rodičia v spolupráci s MŠ.
Vo vyzdobenej telocvični si 13 predškolákov
na rozlúčku odzvonilo zvončekom. Úvod patril
oficiálnej časti – príhovoru p. riad. MŠ Z. Novákovej k rodičom i deťom, príhovor triednej učiteľky
Bc. A. Neuvirthovej a emotívnemu poďakovaniu
za rodičov od p. Z. Staňovej. Potom nasledoval
kultúrny program detí mladšej vekovej skupiny
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Dňa 15. 6. 2016 budúci prváci navštívili I.
roč. ZŠ, kde si overili s p. uč. Mgr. I. Šomšákovou
už získané vedomostí a skúsenosti. Ďakujeme
pani učiteľke za vrelé privítanie, darčeky a skvelé
zážitky v ZŠ.
Deti a kolektív MŠ č. 89, I. Rabinská

Športové hry zdravotne
postihnutých

Okresná rada SZZP a ZO č. 6 Rudňany zorganizovali pre svojich členov tradičné Okresné
športové hry. Na rudnianskom futbalovom štadióne sa 25. júna stretlo až 160 športuchtivých
mužov a žien. Športovanie nie je otázkou veku
ani handicapu. Sily sa merali v piatich disciplínach, ktoré boli zohľadnené zdravotnému stavu
športovcov. Dobrú mušku a šikovnosť si súťažiaci
preverili pri hode do koša basketbalovou loptou,
pri netradičných kopoch cez pneumatiku, hodom
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do pyramídy, šípkach a hodom zemiakov do
vedra. Podujatia sa zúčastnil i predseda ústrednej
rady SZZP z Martina p. Fašiong, starosta obce
p. Miroslav Blišťan a poslanci OcZ. Myšlienkou
športových hier nie je podávať vrcholové výkony,
ale stretnutia, rozhovory, dobrá nálada i pri dobrom guláši, ktorý i tentokrát vynikajúco navaril
Vladko Bujňák. A my sa už tešíme na ďalší ročník.
Mgr. Katarína Kandráčová

Volejbalový turnaj o pohár
starostu obce

V nedeľu, 26. júna 2016 sa v Rudňanoch na
novom multifunkčnom ihrisku uskutočnil volejbalový turnaj o pohár starostu obce. Tento turnaj
sa odohral už minulý rok avšak tohto roku to bolo
premiérovo na multifunkčnom ihrisku. Turnaja sa
zúčastnilo 6 družstiev. Družstvá boli rozdelené do
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dvoch skupín. Spolu sa odohralo 11 zápasov. Zaslúžené prvé miesto patrilo družstvu volejbalistov
zo Spišskej Novej Vsi, druhým miestom prekvapil
mix volejbalistov, ktorý sa poskladal až v deň turnaja a tretie miesto dosiahlo družstvo „Umelci“
z Rudnian. Zemiaková medaila patrila učiteľom
zo ZŠ Rudňany, piate miesto obsadili učitelia zo
Spojenej školy v Rudňanoch a posledné miesto si
vybojovalo družstvo z Matejoviec. Všetci podali
obdivuhodné výkony, za ktoré boli odmenení
a patrí im veľké „gratulujem“. Počas celého turnaja vládla priateľská atmosféra a nechýbalo ani
skvelé povzbudzujúce publikum. Hráči si mohli
pochutnať na výbornom guľáši. Nechýbal pitný
režim, letný dážď a aj pripekajúce slniečko. Veľké
ďakujem patrí usporiadateľom turnaja, pánovi
starostovi, všetkým pomocným silám a hráčom.
Dúfam, že sa stretneme takto všetci aj o rok v prípadne hojnejšom počte.
Kristína Slaninová

Slávnosť Prvého svätého
prijímania

„Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im,
lebo takým patrí Božie kráľovstvo.“ (Mk10 14,b)

pre zdravotné komplikácie termín prvého svätého
prijímania musel presunúť na neskorší termín
z jeho slávnostného razu to nič neubralo. V mene
rodičov sa chceme poďakovať vdp. Mgr. Matúšovi
Perignáthovi za slúženie slávnostnej svätej omše
a za to, že z jeho rúk mohli deti prijať Pána Ježiša.
Naša vďaka patrí aj Mgr. Jánovi Szentkeresztymu
za prípravu detí počas školského roka i pred slávnosťou, Mgr. Katke Kandráčovej a detskému zboru
Sv. Klementa za sprevádzanie piesňami počas
sv. omše, Mgr. Mariane Ogurčákovej za pomoc pri
organizácii, pani kostolníčke Amálii Višňovskej za
pomoc pri výzdobe a upratovaní, ako aj všetkým,
ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom pri príprave
slávnosti prvého svätého prijímania.
Daniela Schmidtová

Nohejbalový turnaj O pohár
starostu obce Rudňany

Dňa 9. 7. 2016 sa v našej obci uskutočnil
v areáli OŠK na multifunkčnom ihrisku I. ročník
o pohár starostu obce Rudňany v nohejbale. Spolu sa odohralo 10 kvalitných zápasov v ktorých
dominovalo mužstvo ODORÍN A. Podmienkou
turnaja bol vek hráčov nad 35 rokov.
Poďakovanie patrí zúčastnením družstvám za
skvelé výkony a hlavne starostovi obce p. Miroslavovi Blišťanovi, poslancom OcZ a Komisii pre
kultúru,šport a školstvo za poskytnutú dotáciu na
realizáciu tohto podujatia.
Turnaja sa zúčastnilo 5 mužstiev s celkovým
počtom 16 hráčov.
Účastníci turnaja:
GORALE
ODORÍN A
ODORÍN B
LOKOMOTÍVA RUDŇANY
ČIČO

Dňa 3. júla 2016 sedemnásť detí z farnosti
Rudňany a filiálky Matejovce nad Hornádom po
prvý raz prijali do svojho srdca Pána Ježiša pod
spôsobom chleba a vína. Na tejto ich slávnosti
spoločne s rodičmi, krstnými rodičmi i ďalšími
príbuznými a známymi ďakovali za dar Eucharistie. Obnovili si krstné sľuby a vyslovili túžbu
kráčať ako deti svetla i v ďalších rokoch. Hoci sa
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Výsledky:
GORALE‑ODORÍN B 2:0
ODORÍN A - LOKOMOTÍVA RUDŇANY 2:0
ČIČO – GORALE 2:0
ODORÍN B – LOKOMOTÍVA RUDŇANY 0:2
ODORÍN A – ČIČO 2:0
LOKOMOTÍVA RUDŇANY – GORALE 0:2
ODORÍN B – ODORÍN A 0:2
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LOKOMOTÍVA RUDŇANY – ČIČO 2:1
GORALE – ODORÍN A 0:2
ČIČO – ODORÍN B 0:2
Poradie:
1.
ODORÍN A 12 b
2.
GORALE 6 b
3.
LOKOMOTÍVA RUDŇANY 6 b
4.
ODORÍN B 3 b
5.
ČIČO 3 b
Rastislav Neuvirth

Ako sa začína opäť písať história
hasičov

Ešte máme všetci v pamäti deň, keď nám
bolo odovzdané hasičské vozidlo IVECO DAILY.
Stalo sa tak 7. novembra 2015 a z rúk ministra
vnútra Róberta Kaliňáka sme spolu s ním dostali
i protipovodňový vozík, ktorý bol súčasťou výbavy
pre požiarnikov. Je potrebné poznamenať, že táto
výbava je od MVSR zapožičaná na 5 rokov a po
uplynutí tejto doby ostane obci už nastálo. A čo je
odvtedy nové? V prvom rade sa zriadil absentujúci
Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci, ktorý sa
skladá z 10. tich členov a to : veliteľ – Karol Novotný, strojník – Ján Astaloš, preventivár – Marcel
Farkalin, členovia – René Žurkovský, Maroš
Antal, Miloš Varša, Denis Hosár, Roman Hosár,
Ľuboš Vincenty a Ján Kalafut. Každé 2 týždne sa

i pri výpomoci okolitým obciam. V súčasnej dobe
prebieha vystrojovanie členov DHZ, ktorí už absolvovali potrebné školenia a taktiež sa rekonštruuje požiarna zbrojnica v časti obce Stupy – garáže.
A my môžeme vyjadriť prianie, aby tých zásahov
bolo čo najmenej, aby požiarmi neboli ohrozené
ľudské životy a ani majetok našich občanov.
JUDr. Ing. Karol Novotný

Stretnutia v krásnych záhradách

Už asi pred rokom mi priateľka dala tip na
návštevu a prehliadku záhrady manželov Petra
a Hanky.
Hneď od príchodu som obdivovala praktický
múrik a kríčkovú výsadbu pred ním. Môj obdiv
patril aj susednej záhrade s prekrásnou magnóliou. Zhodou okolnosti majiteľkou je tiež Hanka.
Skvelá darkyňa dobrej energie, ktorú rozdáva
pri každom stretnutí objatím a milým úsmevom.
Hoci záhrada u Petra a Hanky je na svahu, majitelia tam majú veľa kríkov, kvetín i zeleninu. No
výrobky majiteľových rúk svedčia o jeho šikovnosti
a zručnosti. Kreslá, či stojan na kvety zo železa,
z dreva vyrobené lavice, stôl, besiedka či hojdačky
lahodiace očiam i príjemnému posedeniu.
Hanka je šikovná v dotváraní samorastov
z dreva či koreňov stromov. Má ich naaranžované
i medzi kvetmi. Hŕba ešte čaká na očistu a finálne
dokončenie. Spokojný psík sediaci za plotom
počas mojej návštevy nezaštekal ani raz.
Moja radosť zo stretnutia s príjemnými ľuďmi
sa skončila rozlúčkou s prianím zdravia a výroby
ešte mnohých krásnych praktických výrobkov
oboch manželov.
Ďakujem za príjemný podvečer.
Emília Centková

Aktivity Enduro motoklubu

podľa možností stretávajú na ihrisku, kde skúšajú
techniku, trénujú hasičský útok a obsluhovanie
techniky, teda všetko potrebné pri zásahu v obci,
ale i pri pomoci profesionálnym hasičom a taktiež

Jazdci rudnianskeho enduro motoklubu
sa v sezóne 2016 prioritne zúčastňujú countrycrossoveho preteku Cassovia cup na úrovni
východoslovenského regiónu a príležitostne
Východoslovenského pohára v motokrose. Slavomír Sirko je jazdcom triedy Veterán, v ktorej
jazdia najskúsenejší jazdci vo veku 40 až 49 rokov
a Rastislav Kalafut reprezentuje v triede Amatér
junior, čo sú amatérski jazdci do 23 rokov.
Sezóna Cassovia cupu začala 17. 4. 2016 na
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rýchlej motokrosovej trati v Kechneci, kde Rasťo
Kalafut vo svojej triede obsadil 22. miesto zo 44
súťažiacich jazdcov.
Druhý pretek sezóny sa konal na Zelenom
Dvore na pomerne ťažkej a technickej trati, kde
Rasťo Kalafut ukoristil pekne 6. miesto z 33
súťažiacich.
Tretie podujatie sa konalo 29. 5. 2016 v Družstevnej pri Hornáde za pekného slnečného počasia, kde Rasťo Kalafut skončil na 21. mieste z 33
jazdcov jeho triedy.
Sezóna pokračovala štvrtým pretekom na
veľmi ťažkej trati v Kavečanoch 19. 6. 2016.
Rasťovi Kalafutovi sa znovu mimoriadne darilo,
keď skončil na peknom 6. mieste z 24 pretekárov
jeho kategórie. Zatiaľ je priebežne na peknom 11.
mieste z 59 súťažiacich pretekárov v jeho triede.
Okrem toho sa zúčastnil už spomínaného
motokrosu v Liskovej a Spišských Vlachoch
a taktiež MM SR v countrycrosse v triede regional
v Zaskove.
Slavomír Sirko sa na pretekoch prvej polovici
sezóny nezúčastňoval pre zdravotne problémy, ale

■■ VTIPOVISKO

Matka telefonuje učiteľke: - Prosím vás,
nedávajte deťom úlohy z matematiky, v ktorých
fľaša piva stojí päť korún. Môj muž nemohol od
vzrušenia večer zaspať
———
Pýta sa na Slovensku turista baču: - Bača,
kde sa tu páli slivovica? - Vidíte ten kostol? Vidím. - Tak okrem neho všade!
———
Angličan, Švéd a Slovák sa rozhodli darovať
manželkám zlaté lyžičky. Na Angličanovej lyžičke bol nápis: Mojej anglickej ruži. Na Švédovej:
Mojej švédskej orchidei. Na Slovákovej: Hotel
Reduta.
———
Nasadne opilec do taxíka a vraví:
„Prosím, domov.“
„Môžete to nejako upresniť?“
„Do obývačky.“
———
Dvaja kozmonauti stoja pred raketoplánom
na mesiaci. Jeden pozrie na druhého a hovorí:
„No na mňa nepozeraj, ja som nezamykal!“
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do druhej polovice už by mal nastúpiť v plnom
nasadení.
Okrem toho atmosféru preteku zažil aj Ondrej
Poloni, keď v Družstevnej pri Hornáde štartoval
v triede Amatér a ako nováčik sa s nástrahami trate
vyrovnal a pretek spoľahlivo dojazdil.
Treba spomenúť, že na každom preteku
sme povzbudzovaní a poháňaní členmi nášho
fanklubu.
V nedeľu 7. 8. 2016 sa jazdci enduro motoklubu pri OSK Rudňany zúčastnili voľného preteku
v countrycrosse v Chlebniciach na Orave. Po
výdatnom daždi zo soboty na blatistej trati za
pekného slnečného počasia Rastislav Kalafut
skončil na 24. mieste z 52 štartujúcich jazdcov
tejto triedy. Veľká škoda, že v triede veterán musel
v dobrej forme jazdiaci Slavomír Sirko odstúpiť
v tretine pretekov z priebežného 1. miesta pre
technickú poruchu motocykla. Veríme, že dobré
umiestnenia a cenné poháre získame na ďalších
pretekoch a potešíme našich fanúšikov.
Slavomír Sirko
Blondína je v autoškole a na konci robí ústne
skúšky. Skúšajúci sa pýta:
- Viete mi opísať ako funguje motor?
- Môžem vlastnými slovami?
- Áno.
- Brm brm brm brrrrrm.
———
Kňaz sa rozčuľuje: - Kostol prázdny, nikde nikoho, ani organista neprišiel. Kto dnes
bude hrať? Kostolník odpovedá: - Slovensko s
Kanadou.
———
Rozzúrený mužský hlas telefonuje do hydrometeorologického ústavu:
„Vy amatéri, už dva dni vynášam z pivnice
vo vedrách to vaše polooblačno!!!“
———
Dvaja železničiari:
- Počul si? Novák dostal hodinovú výpoveď.
A to len preto, že neoznámene vošiel do šéfovej
kancelárie.
- Iba preto?
- No, je pravda, že on tam vošiel s lokomotívou...
Mgr. Ján Szentkereszty
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■■ Oznam spoločnosti SPP

Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o legislatívnej zmene – novele trestného zákona,
ktorá nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., je
vlastníkom a prevádzkovateľom distribučnej
siete zemného plynu, prostredníctvom ktorej
distribuujeme približne 98% z celkového
distribuovaného objemu zemného plynu na
Slovensku do viac ako 1,5 milióna odberných miest. Našim poslaním je zabezpečiť
technicky bezpečnú, dodávateľsky spoľahlivú
a súčasne ekonomicky efektívnu distribúciu

zemného plynu. Prostredníctvom dôslednej
starostlivosti o plynárenskú distribučnú sieť
zaisťujeme distribúciu zemného plynu ako jedného z najekologickejších a najkomfortnejších
druhov energie.
Považujeme za našu povinnosť informovať
Vás o pretrvávajúcich prípadoch páchania
trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ponúkajú odberateľom
plynu „pretočenie“ číselníka meradla spotreby.
Naša spoločnosť disponuje účinnými nástrojmi
na odhaľovanie takýchto podvodov a v prípade
ich potvrdenia odberateľ plynu znáša okrem
neoprávnene odobratého plynu aj všetky náklady spojené s jeho odhalením a odstránením.
V tejto súvislosti Vás upozorňujeme na
zmenu legislatívy, ktorá sa týka trestného
postihovania neoprávnenej manipulácie
s meradlom. Od 1. júla 2016 nadobúda

účinnosť novela Trestného zákona, ktorá
zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť
za neoprávnený zásah do meradla spotreby
zemného plynu a falšovanie plomb. V závis‑
losti od závažnosti spáchaného trestného
činu a veľkosti škody bude po novom pá‑
chateľom hroziť trest odňatia slobody od
jedného do 12 rokov. Veríme, že táto úprava
zákona posilní ochranu poctivých odberate‑
ľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať
organizované zločinecké skupiny, ktoré túto
trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu
odporúčame, aby si pravidelnou obhliad‑
kou kontrolovali svoje meradlá spotreby
plynu s dôrazom na neporušenosť overo‑
vacích a zabezpečovacích značiek – plomb,
a akékoľvek podozrenia alebo informácie
o neoprávnenej manipulácii s meradlom
neodkladne oznámili spoločnosti SPP –
distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo
e‑mailom na: NOplyn@spp‑distribucia.sk.
Znížia tým riziko havárie na plynovom za‑
riadení a poškodenia ich zdravia a majetku,
ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.
Radi by sme Vás požiadali o spoluprácu
pri informovaní Vašich občanov zverejnením
priloženého Oznamu na Vašich úradných
tabuliach, webovej stránke, príp. v rozhlase
a ďalších informačných kanáloch, ktoré Vaša
obec využíva. Spoločne tak prispejeme k informovanosti a ochrane Vašich občanov. Vopred
ďakujeme za spoluprácu.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým priateľom, príbuzným, známym a susedom za kvetinové dary, prejavy sústrasti
a účasť na poslednej rozlúčke s drahým manželom,
otcom, starým otcom, bratom a príbuzným Jánom
Mariančikom s ktorým sme sa rozlúčili dňa 9. júla
2016.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi farárovi
Matúšovi Perignáthovi, starostovi obce Miroslavovi
Blišťanovi, Mgr. Kataríne Kandráčovej, Mgr. Jánovi
Szentkeresztymu, miništrantom ako i správcovi
cintorína Ing. Karolovi Novotnému.
Smútiaca rodina.
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■■ Spoločenská rubrika
SPOMIENKY
Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, uložili sme
si do nich na Vás všetky spomienky.
Odišli ste, už nie ste medzi nami, no v našich srdciach
stále žijete spomienkami.
Dňa 10. júla 2016 uplynulo 20 rokov od smrti našej
dobrej mamy, svokry, babky Anny Kalafutovej rod.
Centkovej.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami
Naša náruč zostala prázdna, ale v srdci sme ostali
stále spolu.



Dňa 21. 7. 2016 uplynuli 3 roky, čo od nás navždy
odišla drahá manželka, mama, svokra, stará mama
a príbuzná Margita Steinerová.
Spomíname s láskou.
Manžel, deti, vnúčatá a ostatná rodina.



Odišiel si tíško z nášho života, ale krásne spomienky
a večná láska v nás stále ostávajú,
pretože ten, kto žije v našich srdciach, nikdy neumiera.
Dňa 1. augusta 2016 uplynulo 8 rokov od smrti
drahého manžela, otca, syna, brata a príbuzného
Ing. Ladislava Krajňáka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina



Spustla už záhrada, spustol aj dvor,
ticho je v dome, nepočuť Tvoje kroky
v ňom.
Tíško si trpel, ubolené srdce prestalo
biť,
ale zaspal si, hoci si chcel ešte žiť.
12. augusta 2016 uplynulo 10 rokov od úmrtia
svokra, dedka p. Štefana Gazduru.
Venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú Janka a Miška



More lásky si zo sebou vzal, hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, spomienka na Teba
zostáva v nás.
Dňa 23. augusta 2016 uplynulo 45 rokov od smrti
nášho drahého manžela a otca Milana Pillára.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomínanú manželka Emília a dcéry Anna
a Eva s rodinami

Obyvateľstvo obce k 7. 6. 2016
Stav podľa vekových kategórií
Spolu
Muži
Ženy
Spolu
4315/2456 2143/1199 2172/1257
Deti do 18 rokov
1770/1465
891/722
879/743
– z toho do 15 rokov
1549/1293
778/639
771/654
Ostatní obyvatelia
2545/991 1252/477 1293/514

Narodenie jún
Erik Tomko
Simona Horváthová
Božena Boráková
Tomáš Horváth
Nikola Horváthová
Mário Horváth
Roman Horváth

Úmrtie

Jubilanti
v mesiaci júl
85 rokov
Hradiská Mária
80 rokov
Višňovský Rudolf
75 rokov
Sivačková Marta
Kuffová Anna

Karol Šesták *1957
Janka Brynczková
*1932
Albína Malejčíková
*1934
Ján Mariančík *1947

65 rokov
Jánošík Daniel
60 rokov
Bodnárová Alena
Servátka Miloslav

Odišli ste za svetlom, kdesi v diaľke splynuli ste s ním.
Nech tichá modlitba letí za Vami, v srdciach žijete
v nás spomienkami.
Dňa 12. septembra 2016 uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec, syn, brat a príbuzný
Ondrej Kandráč a 31. októbra 2016 uplynie 19 rokov
od smrti manželky, mamy, starej mamy, svokry, sestry
a príbuznej Kristíny Kandráčovej.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú modlitbu
a spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina



Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal
rád. S tichou spomienkou ku hrobu
chodíme, pri plameni sviečok na Teba
myslíme. Osud Ti nedoprial s nami
dlhšie byť, no v našich srdciach budeš
stále žiť.
18. septembra 2016 uplynie dlhých 10 rokov od
úmrtia syna, brata, krstného otca Róberta Krajňáka.
Spomínajú mama, sestry a krstná dcéra

INZERÁT

Predám byt v časti obce Zimné.
Tel. kontakt: 0908 321 303; 0915 929 226
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