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OTCOVIA, OCKOVIA, OCINKOVIA, OTECKOVIA ...
Tretia júnová nedeľa už tradične patrí sviatku
našich otcov. Kto je pre nás ocko? Čo pre mňa
znamená? Otázky, ktoré si mnohí z nás položíme
až príliš neskoro. V čase, keď už nemôžeme
povedať: „ Ocko, mám ťa rád.“ Je v nás totiž
zakorenené, že lásku prirodzenejšie vyznávame
mamkám. Ďakujeme im za život, ktorý nám dali a
na otcov neraz v našich vyznaniach zabúdame. A
pritom sú nemenej dôležití. Otcova dlaň je
symbolom pracovitosti . Jeho ruka nám ukazuje
správny smer nášho putovania a zároveň je akoby
chrániacim odznakom. Či sme malí, alebo veľkí ,
stále ostávame v jeho srdci.
„Kto je pre mňa ocko? Čo pre mňa
znamená?“ sú otázky, ktoré sme položili aj
žiakom našej základnej školy. Všetci sa zhodli v
jednom - každý ľúbi svojho ocka. Veď
posúďte sami.
Svojho ocka mám rada preto, lebo mi vždy ide
príkladom. Keď ma niečo trápi, vždy to rieši.
Máme veľa spoločného a nevydržíme sa na seba
dlho hnevať.

Môj ocko je láska. Veľmi ho ľúbim, pretože ma
veľa stíska a hrá sa so mnou. Robí často srandy.
Náš ocko robí stále srandičky. Rozveseľuje
ma, keď som smutná. Mám ho rada preto, lebo hrá
so mnou futbal, bedminton a učí sa so mnou. Náš
ocko je dobrý, pomáha mamke a vysáva.
Ocka mám rád. Je to frajer. Je silnejší. Je
vyšší. Je super. Má ma rád. A ja som jeho!
Mám ho rád. Pretože sa o mňa stará. Lebo ma
vo všetkom podporuje. Má ma rád.
Lucia Bodzionyová, Táňa Hozzová
Môj hrdina - Daniela Kucajová
Môj ocko, hrdina, rozdá sa celý!
Keď treba pokarhá, a keď sa bojíme,
pohladí, pomôže, poradí.
Má vľúdny pohľad plný lásky, aj keď tvár mu už
zdobia vrásky.
Vo vlasoch nájdeme šedinu, znak kráľa - hrdinu.
Mozole na rukách, ubolené telo,
ocko náš jediný, ľúbim ťa vrelo.

(zdroj: internet)

Poslanci na slovíčko ...
O slovíčko sme poprosili Ing. Mareka Duľu,
predsedu komisie pre životné prostredie a
výstavbu, aby nám v skratke zhrnul nedávne
práce v našej obci.
Komisia pre životné prostredie zasadala tento
rok viackrát, vykonávala rôzne obhliadky v obci,
riešila a reagovala na rôzne žiadosti. Zároveň po
diskusiách a snahe riešiť individuálne každý
návrh, vydala zápisnice, v ktorých odporúčala
alebo neodporúčala na schválenie mnohé
investície, alebo odporúčala pozastaviť niektoré
investičné činnosti.Všetko s prioritným ohľadom
na projekty, ktoré vychádzali či už z jednotlivých
výziev, ktorým je už obec zaviazaná, na dopad
jednotlivých projektov v tomto období,
podmienky realizácie, ako časovú a ﬁnančnú
zabezpečenosť skutočného zrealizovania
jednotlivých stavebných činností alebo projektov.
Momentálne môžem spomenúť:
ź Počas tohto obdobia boli zrealizované drobné
opravy omietok, maliarske a natieračské práce
chodieb a spoločenských priestorov v obecných
bytovkách v lokalite Zimná dolina.
ź V priebehu začiatku tohto roku sa začali
postupne odstraňovať závažné chyby a poruchy
na škôlke 5RP2.
ź Momentálne prebieha výstavba lávky a
chodníka pri zdravotnom stredisku.
Vybudované sú asfaltové chodníky, aj pred
banským portálom. Boli odstránené staré
zastávky, ktoré budú vymenené za nové. Zo
strany smerom k zdravotnému stredisku bude

i

ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź

ź

vybudovaný - napojený bezbariérový vstup na
lávku.
Prebieha rekonštrukcia a výstavba
odvodňovacích žľabov a chodníka v lokalite
medzi Základnou školou a knižnicou.
Prebieha predpríprava na vybudovanie
chodníku hore cestou oproti knižnici.
Prebieha rekonštrukcia, čistenie a výstavba
odvodňovacích žľabov pri základnej škole.
Prebieha realizácia nového detského ihriska v
Materskej škole č. 89.
Zrealizovalo sa vyasfaltovanie cesty pred OcÚ.
Zrealizovala sa kompletná výmena strechy na
dome smútku.
V priebehu nasledujúcich dní, by mala začať
výstavba škôlky v časti Zabíjanec.
Prebiehajú projektové prípravy na
rekonštrukciu zdravotného strediska.
Prebiehajú projektové prípravy pre rodiny a
mládež na rekonštrukciu budovy bývalej
výrobnej haly na výrobu plastových okien v
zbernom dvore.
Prebiehajú projektové prípravy na výstavbu
domov bytových jednotiek, inžinierskych sietí v
časti Zabíjanec.
Je to časť z toho , čo v obci práve prebieha.
Okrem toho v obci prebieha neustále aj mnoho
iných činností, ktoré vedú k zveľaďovaniu
obce a verím, že aj k spokojnosti občanov.

Informátor OcÚ

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás v aktuálnom čísle Horizontu oboznámil s uzneseniami, ktoré prijalo obecné
zastupiteľstvo dňa 25.5.2020. Môžem povedať, že najdôležitejším bodom v programe OcZ bolo
schválenie troch zmlúv.
Prvá zmluva, o ktorej pojednávalo OcZ, bola rámcová zmluva o spolupráci medzi obcou Rudňany
a sociálnym podnikom RUPOD, s.r.o. Výhodou uzavretia tejto rámcovej zmluvy je zjednodušenie a
zároveň urýchlenie realizácie obchodu pri podobných objednávkach, nakoľko nie je potrebné uzatvárať
stále nové zmluvy, v ktorých by sa opakovane koncipovali práva a povinnosti zmluvných strán.
Druhá zmluva, ktorou sa OcZ zaoberalo, bola zmluva medzi obcou Rudňany a Rudohorskou
investičnou spoločnosťou, a.s. Jej predmetom je predaj pozemkov do výlučného vlastníctva našej obce.
Jedná sa o parcely pri štôlni Rochus a parcely v časti Zabíjanec na mieste bývalej píly. Nakoľko
Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. mala voči obci Rudňany nevyplatené pohľadávky, prebehol
odpredaj za zvýhodnených podmienok.
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Treťou dôležitou zmluvou bola zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi p. Štefanom Krčmárom a
obcou Rudňany. Predmetom budúcej kúpy je budova bývalej „slobodárne“, o ktorú kupujúci prejavil
záujem so zámerom rekonštrukcie budovy na štandardné a nadštandardné byty. Budova prejde do
výlučného vlastníctva kupujúceho až po splnení podmienok, ktoré sú uvedené v zmluve, napr.
kompletná rekonštrukcia strechy, inštalácia bleskozvodu, uzatvorenie stavby výmenou všetkých
okenných a dverných výplní, vypratanie, vysušenie a odvodnenie suterénu, inštalácia vnútorných
rozvodov elektriny, kúrenia, vody a kanalizácie tak, aby bolo zrejmé ich určenie pre bytové využitie.
Pevne verím, že sa obci i naďalej budú naskytovať čoraz lepšie možnosti pre jej rozvoj a napredovanie.
Mgr. Lukáš Bodziony
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Nečakaná brigáda v obci
Dňa 9.5.2020 nás občanov Rudnian okrem
slnečného počasia prekvapili i naši poslanci p.
Milan Šarík, Mgr. Slavomír Sirko, Ing. Marek Duľa,
Mgr. Lukáš Bodziony a riaditeľ základnej školy
Mgr. Marián Vytykáč na čele so starostom obce
Bc. Rastislavom Neuvirthom. Tí sa pustili do očisty
našej obce. Vyčistili potok v smere od časti Huty až
ku základnej škole. Obnovili náter autobusových
zastávok v Hute. Následne sa presunuli do objektu
Hatri, kde pracovali na úprave terénu. Brigáda
vznikla z ich vlastnej iniciatívy, nakoľko im záleží
na našej obci a v súčasnej situácií nebolo možné
zvolať akciu, do ktorej by sa mohli zapojiť viacerí
občania.
Chceli by sme v mene redakčnej rady Horizontu
poďakovať týmto mladým mužom, ktorí neostávajú
len pri slovách, neboja sa nahodiť do „gala
montérok“ a vysúkať si rukávy, aby zveľadili našu
obec i vlastnými rukami. Veríme, že v blízkej dobe
4

bude možné zorganizovať brigádu za účastí
všetkých Rudňancov, ktorým osud a vzhľad našej
obce nie je ľahostajný.
Redakčná rada
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Z redakčnej pošty
Okresné riaditeľstvo PZ v Spišskej Novej Vsi zaslalo na obecný úrad v našej obci list o
„Preventívnych opatreniach na ochranu seniorov pred podvodnými konaniami pod vymyslenými
legendami a domácim násilím v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid -19“,
z ktorého vyberáme :
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Dobrovolný hasičský zbor Rudnany
Činnosť dobrovoľného hasičského zboru Rudňany
Dobrovoľní hasiči neotáľali ani v roku 2020. Okrem toho, že sa počas zimného obdobia pripravovali
na športovú časť ich činnosti, od druhého mesiaca doposiaľ vykonávali tiež hasičské zásahy a boli
nápomocní pri hasení požiarov v spolupráci s HaZZ Spišská Nová Ves.
Celkovo doposiaľ vykonali 27 hasičských zásahov. Vo väčšine prípadov išlo o hasenie požiarov
trávy a lesa v časti Pätoracké 5RP2, Rochus, Stupy, Zapálenica, požiar biologického odpadu a požiar
skládky odpadov - časť Zabijanec. Dobrovoľní hasiči tiež boli privolaní z čísla 150 na Brodok, kvôli
údajnému požiaru v lese. Zistilo sa, že išlo o neohlásené kontrolované pálenie dreva a konárov. Dňa
18.5. naši hasiči podali pomocnú ruku HaZZ v Spišskej Novej Vsi, Krompachom a DHZ Markušovce,
Matejovce n/Hornádom, Smižany a Spišský Hrušov pri požiari smetiska pri Novom závode.
Nesmieme zabudnúť spomenúť, že DHZ
Rudňany v týchto časoch zabezpečujú pravidelnú
dezinfekciu verejných priestranstiev našej obce
(autobusové zastávky, obchody...), aby sa
zabránilo možnému nakazeniu koronavírusom.
Taktiež zabezpečujú dezinfekciu základnej školy.
Patrí im veľká vďaka za to, že sú ochotní
nielen v tomto náročnom období, ale kedykoľvek
priložiť ruku k dielu a pomôcť.
Juliana Melušová
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Z našich škôl
Materská škola č.89
Dočkali sme sa!
Po vyše 2 mesačnom oddychu od škôlkarských
povinností mali deti možnosť od 1.júna 2020
nastúpiť do materskej školy, samozrejme za
prísnych hygienických opatrení. Ani naša
materská škola v Rudňanoch nie je výnimkou a od
tohto dátumu môžu navštevovať predškolské
zariadenie všetky deti, ktoré rodičia do 27. mája
2020 nahlásili na bežnú celodennú prevádzku.
Túto možnosť využilo 24 detí a veríme, že tak ako
my ich učiteľky sme sa tešili na nich, tešia sa aj
deti rovnako na nás. Veď predsa škôlka je pre deti
dôležitá, veľa sa v nej naučia, zabavia sa, ale
hlavne sa pripravia na vstup do základnej školy.

Hneď v prvý deň nášho spoločného stretnutia
sme spolu s deťmi oslávili ich sviatok – Deň detí.
Tanec, spev, súťaženie a zábava nesmeli chýbať.
Mali sme pre deti nachystané sokoliarske
vystúpenie, školský výlet, športovú olympiádu na
futbalovom ihrisku, ktoré sme však z dôvodu
epidémie nemohli uskutočniť. Na naše deti sme
však nezabudli a v spolupráci s obcou Rudňany
sme ich prekvapili sladkou odmenou a malým
darčekom. Dúfame, že nový školský rok nám
prinesie viac otvorených možností a hlavne pevné
zdravie, ktoré je v dnešnej dobe tak nesmierne
dôležité!!!
MŠ Rudňany č.89
Bc. A. Jendreková, Bc. A. Neuvirthová
Základná škola
1.jún 2020
Konečneeeee ..... po viac ako dvojmesačnej
nútenej pauze sa aj naša základná škola rozoznela
8

detskou riavou. Od skorého rána prichádzali do
školy deti 1. – 5. ročníka. A hoci sa ich vrátilo len
máličko, potešili svojou prítomnosťou svojich
učiteľov, ktorým už veľmi chýbali. Obnovenie
vyučovania bolo symbolicky spojené s oslavou
Dňa detí. Naši žiaci nevedeli, čo ich čaká a tak boli
milo prekvapení, keď všetci dostali od vedenia
školy malý darček v podobe lietajúceho taniera a
pravítka s novým logom školy. Samozrejme
nesmeli chýbať sladkosti a ovocie. Na všetky deti
v rámci tried čakal bohatý program, ktorý pre nich
vymysleli triedne učiteľky. Odmenou pre učiteľov
i vedenie školy bola radosť v očiach našich žiakov.

Mgr. Lucia Bodzionyová
Spojená škola
Od marca boli naše brány zatvorené a žiakom
sme rozdávali pracovné listy, ktoré pre nich
vypracovali pedagógovia. V tomto úsilí nám
veľmi pomáhali zdravotné asistentky, hlavne
Kveta Berkyová , Barbora Horváthová, ale aj Ivan
Borák a niektorí ďalší, ktorým chcem týmto
srdečne poďakovať.
Hoci od 1. júna sme sa opäť vrátili do škôl,
návrat detí je dobrovoľný a preto musíme
rešpektovať, že rodičia nemajú záujem o to, aby
žiaci navštevovali školu v posledný mesiac
školského roka. Uvidíme , či sa nebudeme musieť
vrátiť k dištančnej forme vzdelávania.
M.Malecová
V tomto školskom roku sme vytvorili
eTwinningový projekt „Malí umelci“(Little
artists), do ktorého sme pozvali partnerov z
rôznych krajín. Žiaci spoznali nových kamarátov
z Turecka, Poľska, Ukrajiny, Španielska,
Chorvátska, Bulharska....
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Projekt bol založený na tvorbe, nácviku a
predvedení speváckych, hudobných, tanečných a
výtvarných diel. Atraktívnou zážitkovou formou
žiaci získavali nové poznatky z umeleckého
vzdelávania ale aj IKT. Žiaci usilovne
nacvičovali nové tance, spievali, kreslili,
spoznávali prácu s novými aplikáciami. Počas
trvania projektu bolo u žiakov vidieť chuť naučiť
sa niečo nové, zodpovednosť za splnenie úloh,
snahu nacvičiť choreograﬁu na vybranú pieseň,
ale aj veľa zábavy, smiechu a radosti pri
jednotlivých aktivitách. Všetky tieto aktivity spev
tanec, práca s tabletom a interaktívnou tabuľou
patria v našej triede k obľúbeným činnostiam. Aj
napriek sťaženej situácii, prerušenie vzdelávania
kvôli COVID 19,sme projekt úspešne dokončili a
tešíme sa na nové projekty v budúcom šk. roku.
M. Bakošová

Rozhovor ... Rozhovor ...
V našej obci pracujú sociálno-terénne
pracovníčky a my sme ich oslovili s niekoľkými
zvedavými otázkami.
Corona vírus nám od marca pozatváral všetky
školy a škôlky v obci, ovplyvnil život nás všetkých
a určite mal značný vplyv aj na vašu prácu, ktorú
realizujete často priamo v teréne. Ako to vidíte zo
svojho hľadiska?
Pozatváranie všetkých škôl a škôlok v obci
našu prácu ovplyvnil v tom, že sme nedávali na
vedomie rodičom informácie ohľadom ich
z á š k o l á k o v, p o č t u v y m e š k a n ý c h a
neospravedlnených hodín. Neupozorňovali sme
ich na dodržiavanie povinnej školskej
dochádzky. Zároveň sme im navrhovali, ako by
mohli vyplniť čas s deťmi doma, keďže väčšina
rodín v rómskych komunitách má vyšší počet detí.
Čo bolo hlavnou náplňou Vašej práce v tomto
neľahkom období, v ktorom väčšina z nás bola v
izolácii v domácom prostredí ?
Pracovali sme tak ako obvykle, len s tým
rozdielom, že sme nechodili do terénu za klientmi
a klientov sme púšťali do kancelárie po jednom.
Hlavnou náplňou našej práce bolo aj
oboznámenie klientov s koronavírusom, čo tento
vírus znamená, ako sa šíri, pretože väčšina
klientov mala mylné informácie. Upozorňovali
sme klientov o dodržiavaní hygienickoepidemiologického režimu, hlavne pri
nezanedbávaní nosenia rúšok, používaní
ochranných pomôcok, chránení seba, svojich
blízkych ako aj všetkých naokolo. Najviac

riziková skupina boli seniori. Pomáhali sme aj
obci – asistovali sme pri zabezpečovaní
potravinových nákupov pre seniorov.
Výsledky na ochorenie Covid 19 sú v SR
potešiteľné a život ľudí sa pomaly a opatrne
dostáva do určitých koľají, nie presne do tých, v
ktorých sme boli pred coronou, ale fungujú
obchody, obchodné centrá , opätovne sa
rozbieha výroba vo veľkých ﬁrmách a od 1.júna
sa otvárajú aj školy a škôlky. Čo to znamená pre
Vás ?
Aj my sme veľmi radi, že SR nemala až taký
hrozný priebeh a scenár, ako to bolo v ostatných
krajinách a zvládli sme koronakrízu dobre, boli
sme disciplinovaní, aj keď na začiatku prísne
opatrenia nám dosť zjavne ovplyvnili celý život
–pracovný aj osobný. Uvedomili sme si iné
hodnoty, trávili sme viac času s rodinou, väčšina
ľudí pracovali z domu. My sme začali chodiť už aj
do terénu, máme lepší kontakt s našimi klientmi.
Mali sme za úlohu zistiť, koľko rodičov z rómskej
komunity má záujem dať svoje deti na 1. stupeň
ZŠ od 1. 6. 2020, bolo to dobrovoľné. Záujem bol
veľmi nízky, skoro každý chce dať svoje deti do
škôl až od septembra. Rodičom sme dávali
podpisovať nesúhlasy. Boja sa, aby sa deti
nenakazili. Myslíme si, že každý z nás sa bojí 2.
vlny. Veríme, že uvoľňovaním opatrení
nebudeme tam, kde na začiatku.
Čo je hlavnou náplňou Vašej práce a s akými
problémami sa v nej najčastejšie stretávate
/riešite/ ?
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Hlavnou náplňou našej práce je vyhľadávanie,
riešenie, pomoc sociálne slabším jednotlivcom,
rodinám s deťmi, poskytovanie poradenstva v
krízových situáciách, zabezpečenie potrebných
sociálnych služieb, konzultácií. Spolupracujeme a
sprostredkujeme informácie medzi klientmi a
inštitúciami v lokalite, napr. ako je Obecný úrad,
MŠ, ZŠ, ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa, zdravotné
zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a
mimovládne organizácie. Najčastejšie sa
stretávame s problémami ohľadom ﬁnancií,
dlhov. Telefonicky kontaktujeme exekútorov,
pomáhame klientom, ako postupovať pri
oddlžení, píšeme žiadosti o splátkové
kalendáre.Objednávame klientov a ich deti na
rôzne vyšetrenia, objednávame lieky, pomáhame
i m v y p i s o v a ť ž i a d o s t i n a Ú P S Va R , d o
zamestnania, na Okresný súd (napr. na úpravu
práv a povinností k maloletému dieťaťu, na sobáš
ak sú rodičia neplnoletí, na rozvod, zápis
otcovstva do rodného listu). Poradíme ako
postupovať pri vybavovaní sirotského,
invalidného, vdovského dôchodku.
Spolupracujeme aj s OR PZ , TSP píše správy o
povesti v mene obce, robíme v teréne šetrenia v
rodine pre ÚPSVaR, spolupracujeme so sociálnou
kuratelou (v akých bytových podmienkach žijú,
majetkové pomery, aké sú vzájomne vzťahy, či sa
dostatočne starajú o svoje deti).
V obci pracujú aj rómske zdravotné asistentky,
spolupracujete s nimi ? Keď áno, v akých
aktivitách, pochvaľujete si spoluprácu, alebo ju
chápete skôr negatívne.
Áno, samozrejme spolupracujeme aj s nimi.
Pomáhajú nám riešiť taktiež problémy, ktoré majú
klienti. Tým, že žijú priamo v komunite, poznajú
aj lepšie našich klientov. Sme veľmi rady, že ich tu
máme, spolupráca s nimi je výborná. Taktiež
spolupracujeme aj s členmi MOPS, Obecnou
políciou, Komunitným centrom, školy – profesie,
ktoré sa nachádzajú priamo v obci. Každý mesiac
organizujeme stretnutie pomáhajúcich profesií,
kde riešime spoločne problémy, s ktorými sa
najčastejšie stretávame, diskutujeme o nich a
spoločnými silami sa ich snažíme zlepšiť,
vyriešiť.
Ďakujem Vám pekne za Vaše odpovede a
prajem veľa úspechov vo Vašej práci.
V našej obci pracujú okrem sociálnoterénnych pracovníčok aj asistentky pre podporu
- Zdravé regióny a tak som oslovila p. Kvetu
Berkyovú, ktorá v tejto zdravotnej oblasti pracuje
už takmer 7 rokov.
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Koľko týchto zdravotných asistentiek , ako ich
bežne voláme, pracuje v našej obci a ktoré to sú?
V Rudňanoch pracujú tri asistentky pre
podporu Zdravé regióny , ja – Kveta Berkyová ,
Zdena Pokutová a Barbora Horváthová. Okrem
toho ako dobrovoľníčky pracujú Helena Dunková
a Darina Pačanová.
Čo je Vašou hlavnou náplňou práce ?
Hlavne šíriť v osadách osvetu, pomáhať
ľuďom, spolupracovať s lekármi, špecialistami.
Pravidelne kontrolujeme ľudí, či chodia na
povinné vyšetrenia, či berú predpísané lieky,
objednávame ich na vyšetrenia k špecialistom.
Úzko spolupracujeme s lekármi, so školami,
škôlkou aj so sociálnymi terénnymi pracovníkmi.
Pomáhame ťažko postihnutým vybavovať
dôchodky, vypisovať žiadosti pri chorých s
leukémiou, Downovým syndrómom pre Dobrého
anjela a podobne.
Ako šírenie ochorenia Covid 19 ovplyvnilo Vašu
činnosť a ako to znášali ľudia v osade ?
Začiatky boli veľmi ťažké, ľudia sa modlili,
báli sa. Ja som šila aj rúška, aj Ocú rozdával rúška
do obidvoch osád. Vysvetľovali sme im, aké
dôležité je to, aby ich nosili. Tých, čo prišli zo
zahraničia testovali, našťastie, výsledky boli
negatívne.
Pre nás to znamenalo obmedzený vstup do osád ,
väčšinou sme vybavovali všetko telefonicky –
objednávky k lekárovi, predpísanie liekov,
upozorňovanie na chorých ľudí.
Vidíte za tie roky nejaký pokrok, alebo zmysel
Vašej práce ?
Naša práca je pre nás poslanie. Keď som v 16
rokoch skončila základnú školu, dostala som sa na
priemyslovku, ale to ma nebavilo. Vždy som
chcela byť zdravotnou sestrou. Pracovala som v
rôznych oblastiach a posledné roky robím v
zdravotnej oblasti a ten pokrok vidím. Spoluprácu
s n a m i s i p o c h v a ľ u j e a j d e t s k ý l e k á r,
spolupracujeme aj s lekármi pre dospelých a
zubnou lekárkou. Veľmi sa zlepšilo percento
zaočkovania detí , včas sa odhalia aj kožné a iné
choroby. Ľudia nám dôverujú a obracajú sa na nás
s o s v o j i m i p r o b l é m a m i . Ve ľ m i ú z k o
spolupracujeme so sociálnymi terénnymi
pracovníkmi, podľa možností pomáhame aj
školám a škôlkam v obci.
Ďakujem za odpovede a verím, že aj naďalej
bude naša spolupráca na takej dobrej, ak nie
lepšej úrovni, ako doteraz.
M.Malecová
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Lacne varene - Polnina
Dneška sebe spravime polninu, ale kus inakšu.
Co nám treba: starše rožky, vajca (ja davam keľo rožkoch, teľo vajcoch), kus mleka, kus soli,
papriku sladku, mľety peper, olej, cibuľu.
Jak na to:
Sebe nadrobime rožky (možce aj narezac, jak sce zvyknute),
mleko sebe dame kus zohrac a polejeme rožky, že kus
zmekňu – pomiešame. Dame vajca, soľ, sladku papriku,
mľety peper – pomiešame. Cibuľu sebe narežeme na male
kusečky a spražime na oleju, jak kus ohladne ta dame na te
rožky a poradne pomiešame. A spravili sme polninu. Teraz
sebe dame zohrac olej na panvičku a totu polninu začneme
(tak jak dolky) vypražať. Možme to podavac s gruľami, abo
aj s hľebom abo so žemľu, už jak vy scece.
Ta naj šmakuje :)

Kam na výlet – ZA SUCHÝM VRCHOM
Tohto mesačnú vychádzku do prírody začneme v lyžiarskom stredisku Brodok (700 m.n.m.). Vydáme
sa cestou, ktorá vedie priamo cez lyžiarsky svah. Po necelej pol hodinke prídete k potoku, kde je žľab a
budete sa držať stále vľavo. Po chvíľke prídete na lúku, kde sa môžete rozhodnúť, akým smerom
pôjdete. Môžete ísť po ceste stále rovno a prídete do Poráč Park relax & sport centrum, alebo si to
vyšliapete priamo k veži a naskytne sa Vám neopakovateľný výhľad na Poráčsku dolinu v celej jej
kráse.
Katarína Duľová
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Kam za kultúrou?
V súvislosti s pandémiou ochorenia Covid- 19
dňa 19.5.2020 krízový štáb v Spišskej Novej Vsi
na svojom zasadnutí rozhodol o ZRUŠENÍ
tohtoročných hromadných kultúrnych podujatí:
- Večerný beh mestom
- Spišské športové hry
- Spišských 333 extreme
- Mesto plné detí
- Spišský trh
-Medzinárodný festival živé sochy
-Dni mesta a trh ľudových remesiel.
(zdroj: www.spisskanovaves.eu)
Spišský biskup Štefan Sečka rozhodol, že
tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri
príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v
Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej
hore v Levoči, tento rok nebude.
2. júla 2020 však Spišská diecéza plánuje
televízny prenos svätej omše z Mariánskej hory.
Pri zachovaní všetkých pravidiel a nariadení,
platných v tom čase, bude individuálne putovanie
umožnené jednotlivým farnostiam či skupinám.
(zdroj:www.ik.levoca.eu)
T. Hozzová

Spoločenská rubrika

muži

12/11

Úmrtie

5/5

z toho

0/0

muži

0/0

ženy

0/0

z toho
ženy

7/6

Stav obyvateľstva k 31.05.2020
spolu

Dňa 04.7.2020 uplynie 10
rokov od úmrtia manžela,
otca a dedka, pána DUŠANA
NOVÁKA.
Kto na neho nezabudol, alebo
komu chýba tak ako nám,
venujte mu tichú spomienku.
S úctou spomínajú manželka Zdenka a deti s
rodinami.

Spomienka

Narodenie a úmrtie obyvateľov v máji 2020
Narodenie

Spomienka
„Nezobudí Ťa slnko, ani krásny deň, na cintoríne
spíš svoj večný sen. Odišiel si, hoc túžil si veľmi žiť,
nebolo Ti dopriate, aby si s nami mohol byť.“.

z toho

4721/2871 muži 2364/1412 ženy 2357/1459

„Neplačte nad nami , len tichý sen nám prajte, len
spomienku si na nás v srdci uchovajte“.

Dňa 14.6.2020 ubehlo už 5
rokov odvtedy, čo nás navždy
opustila naša mamka, babka,
svokra Pavlína Malecová
a dňa 13.7.2020 uplynie 24
rokov odvtedy, čo sme stratili
nášho ocka, dedka a svokra
Františka Maleca.
Kto ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
synovia - František , Ľubomír
a dcéra Alena s rodinami.
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