Ročník XVI.

číslo 2

…ŠŤASTNÝ SI,
AK SI TAKÉHO DRUHA VYBRAŤ VIEŠ,
S KTORÝM AJ ŠEDINAMI OBELENÝ
AŽ DO SAMEJ STAROBY DOŽIJEŠ…
Dňa 12.2.2009 oslávili manželia Alžbeta a Anton Mihokovi významné životné jubileum, diamantovú svadbu. Mnohí z nás by sa určite chceli so svojim partnerom takéhoto výročia dožiť. Na začiatku
manželstva sú o tom, že
to dokážu, presvedčení
asi všetci, ale do cieľa sa
podarí dôjsť len málokomu. Ako sa to podarilo týmto
manželom, aké odporúčania
do života by dali dnešným
mladým, to nám prezradili v
krátkom rozhovore.
Aké boli vaše začiatky?
Voľakedy sa žilo ťažko, nebola žiadna mechanizácia, všetko sa robilo ručne. Ja pochádzam z 15 detí a ako
najstaršiu ma chcel otec skoro vydať, aby nás bolo doma menej. Ale ja som nechcela,
tak som išla ako veľmi mladá do služby do Sp. Novej Vsi.
Robila som za 40 Sk mesačne a topánky vtedy stáli 400
Sk, takže som celý rok robila na jedny topánky. Neskôr,
keď som bola staršia, som odišla za lepšie platenou prácou robiť do detských jaslí a neskôr do Tatier ako pokojská a do Hágov ako servírka. Od 12 rokov som bola odkázaná len na svoje ruky, na svoje peniaze a to som potom
vedela využiť aj v manželstve. Keď sme sa zobrali, môj
muž robil v bani, ja som ochorela, bola som operovaná,
nemohla som nastúpiť do práce, potom prišli deti. Neskôr, keď som žiadala o invalidný dôchodok, nepriznali
mi ho, tak sme celý život žili iba z jedného platu. Aj teraz
žijeme iba z jednej penzie.
My už sme spolu vlastne 65 rokov, 5 rokov sme spolu chodili a až potom sme sa vzali. Zaujímali sa o mňa
chlapci, ale akosi mi nesedeli. Potom som stretla „jeho“,
iskra vzplanula a nezhasla dodnes, bola to verná láska a
trvá nám to doteraz.

Február 2009

Nepredajné

Ja som od 14 rokov pracoval v bani, neskôr, keď bola
baňa zatvorená, som 4 roky slúžil v Lieskovanoch a keď
baňu znovu otvorili, tak som sa vrátil a pracoval som v
bani skoro 40 rokov do roku 1984. Nezarábal som veľa,
dostal som 500 Sk zálohu a 500 Sk výplatu a z toho sme
museli vyžiť. Popritom sa nám podarilo postaviť rodinný
dom a kúpiť aj postupne dve autá. Tak, ako už manželka
spomínala, museli sme sa vedieť obracať. Nikdy sme ale
nehladovali, žili sme skromnejšie, keď nemohla ona,
pomohol som ja, keď som nemohol ja, potiahla ona. Ale
vždy sme to spoločne zvládli.
Ani naše deti neboli náročné,
netrvali na tom, že musia mať
to či ono.
Čo bolo pre vás najťažšie?
Najťažšie bolo obdobie, keď
dvaja starší synovia, ktorí sa
nám narodili po roku, nastúpili na stredné školy a obidvaja bývali na internáte. Platiť
naraz dva internáty, každú nedeľu ich poriadne nabaliť, keď
v piatok prišli, nevedeli, čo
skôr by jedli a v nedeľu, keď
odchádzali, boli by zobrali so
sebou všetko, čo sa len dalo. Veď to rodičia, ktorí majú
deti na internátoch, poznajú.
Čo bolo najväčšou radosťou pre vás? No určite narodenie našich troch synov a neskôr aj narodenie piatich
vnúčat a pred dvomi rokmi aj zatiaľ jedinej pravnučky.
Čo by ste odporúčali dnešným mladým, ktorí by sa
chceli dožiť diamantovej svadby tak, ako vy?
Keby sa žilo tak, ako sme žili my, nebolo by toľko
rozvodov, bolo by lepšie na svete. My sme veriaci, vždy
sme sa snažili žiť tak, ako nám káže Pán Boh. Dnes sa
mladí nedržia Pána Boha, netreba im kostol, netreba sa
im modliť, netreba im nič. Niet medzi nimi lásky, svornosti, súcitu a porozumenia s tým druhým. A veľká závisť je medzi ľuďmi.
My sme nemali nikdy žiadne zlé veci medzi sebou,
žeby sme sa rozvádzali, nebili sme sa, aj keď prišlo za tie
roky hocičo. Bolo i kyslé, i sladké, všelijaké, tak ako to v
živote chodí.

Keď sme sa pohádali, bola trošku tichá domácnosť.
Keď boli deti malé, tak nám ešte vydržala, ale keď boli
väčšie, zistili, že niečo nie je v poriadku.
Žiť sa muselo a pri robote v bani sa na hnev zabudlo. Aj ľudia medzi sebou mali lepšie vzťahy. Žili svornejšie, veselšie, viac sa spolu schádzali, zabávali. Teraz
sa každý sám zatvorí doma, keď príde z práce a pomaly
ani nevie, kto je jeho sused.
V nedeľu 15.2.2009 si obnovíte v kostole manželský
sľub.
Treba sa poďakovať Pánu Bohu za všetko, nám je už
potrebné len zdravie od Pána Boha. To je pre nás to najhlavnejšie.
Keď sme pred 10 rokmi oslavovali zlatú svadbu,
napadlo toľko snehu, že sme z kostola nemohli prísť ani
autom domov. Dúfame, že tento raz to až tak nebude.

Ďakujeme za rozhovor.
D. Pustulková











Ako to rýchlo preletelo
nad vašimi hlavami nebadane.
Jarčeky vrások zdobia čelo,
strieborný sniežik krášli skráne.
A zrakom duše pátrate v diali,
spomienky sa vám roja v mysli,
i tie, čo radosť prinášali,
i tie, čo smútok v dušu vtisli.
Nejedna chvíľa v prešlom žití
ťažila dušu ako jarmo
no srdce hreje to, keď cíti,
že nežili ste tie roky darmo.
Pre svojich drahých šťastné chvíle,
pre všetkých, čo máte naokolo,
pre všetko, čo vám je tu milé,
prežiť tie roky hodno bolo.
V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
Želá redakcia časopisu HORIZONT
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Miesto pre komisie
Nedodržiavanie podmienok v držaní
psov v obci Rudňany
Obecné zastupiteľstvo v Rudňanoch na
základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov s použitím zákona č. 282/2002 Z.z.
a zákona č. 582/2004 Z.z. schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 o podmienkach držania psov, ktoré nadobudlo účinnosť
dňa 1.1.2005.
Napriek tomu, že od účinnosti citovaného nariadenia uplynula značná doba, stále sa v obci stretávame
s nedodržiavaním podmienok v držbe psov. Občania
zvlášť v okrajových častiach obce sú predmetom útoku
voľne sa pohybujúcich psov, ktoré často nie sú evidované a zaočkované. Držitelia okrem postihu,ktorý je uvedený v § 7 ods. 3 VZN, kde výška sankcie je stanovená
až do výšky 166 € (5 000 Sk) podľa závažnosti priestupku sa zároveň vystavujú nebezpečenstvu trestného postihu . Voľne sa pohybujúci pes, ktorý nebol zaočkovaný
môže byť nositeľom nákaz prenosných na človeka. V
konečnom štádiu v prípade pohryznutia sa skúma aj
dodržiavanie stanovených podmienok v držbe psa a následne nastupuje posudzovanie zodpovednosti za spôsobenú ujmu na zdraví.
Dňa 10.2.2009 Komisia ochrany verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve v Rudňanoch vykonala výjazdové zasadanie do rómskej osady Pätoraká v
komunitnom centre za účinnej pomoci pani Pustulkovej, kde je stav na úseku držby psov kritický. Chovatelia
psov v danej osade boli oboznámení s možnými sankciami a následnými opatreniami, ktoré budú zo strany
Obecného úradu v Rudňanoch vykonané ( odchyt psov,
sankcia za nezaplatenú daň a sankcia za porušenie povinnosti v držbe psov ). Výška nákladov v konečnom
štádiu by bola značná .
Následnou kontrolou, ktorú v uvedený deň
vykonala KOVP bolo zistené, že aj v iných častiach
obce sú držitelia psov, ktorí si nesplnili zákonom
a VZN stanovenú povinnostˇna úseku dane a očkovania psov.
Urobme všetko preto, aby naša obec nebola
zobrazovaná v negatívnom smere. Jedným z krokov do budúcna je aj dodržiavanie zákona na úseku držby psov.
JUDr.Vladislav Chroust, predseda KOVP pri OcZ
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Informátor OcÚ
Vybrali sme pre Vás....
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Upozorňujeme Vás na niektoré zmeny zavedené týmto zákonom:
• znižuje sa rýchlosť jazdy vozidiel v obci zo 60 km/h na 50 km/h. Maximálna rýchlosť jazdy na diaľnici
pre osobné vozidlá sa ustanovuje na 130 km/h. Na diaľnici je najnižšia dovolená rýchlosť 80 km/h s
výnimkou prejazdu diaľnice cez obec, kde sa ustanovuje rýchlosť najmenej 65 km/h,
• zákon ukladá povinnosť používať pri jazde na bicykli mimo obce ochrannú prilbu, pričom vo vzťahu k
osobám mladším ako 15 rokov sa táto povinnosť navrhuje aj v obci,
• ustanovuje povinnosť používať na vozidlách pneumatiky so zimným dezénom, ak sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy a u vybraných nákladných vozidiel aj v období od
15. novembra do 31. marca,
• novo sa ustanovuje zákaz používania zariadení, ktoré umožňujú odhaliť technické prostriedky na meranie rýchlosti jazdy vozidiel,
• upravuje sa okruh dôvodov na zadržanie vodičského preukazu tak, aby vodičský preukaz mohol policajt zadržať vždy, ak možno za také porušenie pravidiel cestnej premávky uložiť zákaz činnosti,
• rozširujú sa dôvody, kedy možno rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej
spôsobilosti a preskúšaní odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla,
• zákon mení a dopĺňa okrem iných aj zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov, v ktorom sa sprísňuje postih za spáchanie najzávažnejších priestupkov
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, najmä za jazdu pod vplyvom alkoholu, resp. spôsobenie dopravnej nehody
Vybrané súvisiace predpisy a nové konsolidované znenia:
• Vyhláška č. 9/2009 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

Oznam
Závodný výbor odborového zväzu pri firme SABAR s r.o. Markušovce oznamuje
dôchodcom – členom odborového zväzu, že príspevok podporného fondu vo výške
6,- € môžu uhradiť v kancelárii predsedu každú stredu do 31.marca 2009 v čase
od 6.00 hod. do 12.00 hod.
Horizont 2 / 2009
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Aj Rudňany majú talent
V našej rubrike Vám chceme predstaviť
ďalšieho domáceho kutila a je ním p. Zdenek
Čopjan. Venuje sa vyrezávaniu reliéfov z dreva a plneniu fliaš soľou do kúpeľa.
Pán Čopjan, ako ste sa dostali k svojim
koníčkom?
K drevu ma pritiahol môj syn Peter, ktorý
má umelecké cítenie a vyštudoval strednú priemyslovú školu banícku odbor kamenosochárstvo, keď jedného dňa prišiel a poprosil ma, aby
som mu z lesa priniesol drevo vhodné na takéto
drevené reliéfy. Keď sa drevo vysušilo nakreslil mi
motív , ktorý som pomaly starým nožíkom vyrezal. Začalo ma to baviť a postupne
pribúdali i zložitejšie dielka, ktoré
veľakrát končili v rukách mojich
priateľov a známych. Zakúpil som
si i špeciálne rydlá a počas zimných
večerov som sa venoval tejto záľube. Stalo sa, že som si i na rybačku
vzal kúsok dreva a takto si krátil
dlhú chvíľu.
Aké drevo najradšej používate?
Najlepšie sa mi vyrezáva z lipy
a jelše, samozrejme, tá musí vy-
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schnúť. Niektoré práce
namorím a nalakujem a
niektoré len lakujem.
Váš byt zdobia krásne dekoratívne fľaše, čím ich
plníte?
Plním ich farebnou
soľou do kúpeľa, ktorá sa
pomerne ťažko zháňa v
obchodoch. Fľaše si odkladám aj od použitých
voňaviek a samozrejme i
od rôznych nápojov. Pamätám si moju prvú fľašu, ktorú som naplnil
obyčajnou soľou a makom. Pri plnení musím
dávať pozor, aby sa nepremiešali vrstvy. Je na to
potrebná trpezlivosť, ale
výsledok stojí za to.
Pán Čopjan taktiež
každoročne prezentuje
svoje výrobky na podujatí Za agroturistikou do....
My mu do jeho ďalšej
práce želáme veľa tvorivých nápadov a síl a ďakujeme za rozhovor.
K.K.

Nádej a viera
V nádej sa mení moja viera
a nádej sa mení na vieru.
Úzkosťou sa mi však hrdlo zviera,
čo ak mi ich raz zoberú.
S nádejou vstávam a s vierou chodím spať.
Že žiť sa oplatí, v to pevne dúfam.
Namietaš. Máš na ukážku celú kopu ľudských
strát.
No i nálezy sú krásne, aj tie sú tam.
Našla som nádej a tá nezomiera,
už nie je bezvýznamne prázdny otáznik.
Ja verím a silná je moja viera.
A vravím vám, nevezme mi ju nik!
Kto nádej má i vieru musí mať.
V trápení spoznáš, aká je ich sila.
Spoločne budú kráčať s tebou ešte toľkokrát.
S nimi vždy vzácna je každá chvíľa.
Autorka týchto veršov je občianka našej obce.

Čriepky života
Človek si vždy dal záležať na tom, aby svoj bezsrstý nos strčil aj pod posledný neodkrytý kameň a
rovnako dobre ovládal aj schopnosť podávať obraz
toho, čo pod tým kameňom vlastne bolo tým skreslenejšie, čím viac mu to vyhovovalo. Tak sa postupne tvorila kolíska pre stádovitosť, lenivci sa kolísali
a kolísali... Hlavne vďaka podvedomému vytláčaniu
slova „neverím“ z každodennej praxe. Preberaním
názorov bez kontroly kritickým sitom sa povedomie
individuality vytráca na duševné smetisko. Chudák
jedinec potom môže zapáliť sviečku na hrobček
vlastnej pokore. Pokore k veciam a javom, ktoré sú
toho hodné.
Čitateľ, v tvojej múdrej hlave už určite dozrelo vedomie, že si ťa príroda angažovala do blatom nablýskanej jeseňohry, zmenila scénu, kulisy oprela o prázdne
náruče opadaných stromov, nafúkla oblaky a znetvorila
úsmevy, keď sa do nich opiera vietor ladne a bolestivo,
ako žiletka do mäsa. Odzelenené listy sa oddávajú gravitačným orgiám, púšťajú sa konárov, v pár sekundách
ilúzie letu ešte stihnú pobozkať popraskanú kôru a potom ich víchor brutálne udrie neviditeľným kladivom,
vymetie nimi chodníky a podstrčí pod čeľuste ťažkých
podrážok. Masaker je dokonaný a z diaľky počuť len tichý
potlesk, keď vlnka studenej vody naráža na slizké kamene... Drámy, romance, fantázie a reality rovno pod tvo-

jím oknom. Možno keby si pri jeho rannom otváraní presvedčil zrak obísť odraz vlastnej izby, ako svetlo obchádza teleso zakrivujúce priestor, začul by si melódie prírodných cyklov vibrujúcich čistotou a tvoja cesta k
pokore a sebapoznávaniu by sa odštartovala sama. A ani
by si nemusel poznať teóriu relativity.
Hovorím, že šťastie netreba hľadať, treba si ho uvedomovať. Samozrejme, je k tomu nutná odvaha, lebo
najviac sa hanbíme sami pred sebou. Myšlienka ďalšej
aplikácie tohto trápneho princípu mi napadla počas jednej cesty diaľkovým autobusom. Sedel som s kolenami
opretými o sedadlo predo mnou, vyťukávajúc na ne deathmetalovú morzeovku bruškami prstov. Organová
sústava začmudených výfukov dopravného prostriedku
svojím dieselovým stereom dopĺňala výjavy na sklenom
plátne, ktoré vodič premietal osemdesiatkou na tachometri. Slniečko tancovalo so psami, ovcami a krokodílmi, ktoré sa nápadne podobali na obyčajné biele oblaky
a z diaľky vôbec nevyzeralo ako rozbesnená héliová vatra, zotročujúca svojimi kozmickými nitkami ani nie desiatku guľovitých zhlukov kamenia a bublín prachu.
Rozmýšľal som o tom, koľko ľudí by dokázalo svojím
umením napodobniť scénu takú všednú, že sa vyskytuje
v básňach ako znamienko rovnosti pre nudnú chvíľu,
takú životodárnu, že bez jej chladnej efektivity by bola
tráva odetá ako nórsky undergroundový hudobník, scénu takú gigantickú, že si ju nikto nevšíma...Špičkoví
politici, priekupnícki podnikatelia, oslavovaní umelci?
Každý z nich sa môže pokloniť pred slnečným poludním,
ktoré som vtedy videl z autobusu.
Čitateľ, určite je ti známa pravda, že s narastajúcou
nadmorskou výškou sa stromový porast vplyvom akejsi
neznámej evolučnej sily mení z listnatého na ihličnatý.
Ale učili ťa v škole, aký krásny je pohľad na zmiešané lesy
počas obdobia, keď medvede narýchlo zavárajú posledné maliny a žmolia v tlapách vankúše, aby sa im lepšie
spalo? Tomuto maliarskemu počinu som bol vystavený
počas onej spanilej jazdy. Ťahy štetcom boli brilantné.
Pre každý list akoby bol namiešaný vlastný odtieň. Mnohé žlté, červené a hnedé obrazce zasahovali do zeleného
podkladu alebo do modrého neba, ale nerozmazávali sa,
presne sledovali svoje linky a neodvážili sa porušiť niečo, čo sa nedá nazvať harmóniou, ba ani chaosom, čoho
zmysel je ľudské oko takmer neschopné zachytiť, takže
ľudská ruka už určite neschopná napodobniť.
V tej chvíli som sa so všetkými svojimi úspechmi,
výtvormi, zážitkami a názormi cítil, akým som sa naozaj
narodil. Maličkým a pokorným oproti tomu, čo volám
príroda, čo má mien tisíc a ani jedno, čoho sme nanosúčasťou. Skús aj ty, kdekoľvek sa teraz nachádzaš, obzrieť
von oknom a prijať pravdu o tom, že niet väčšieho umeleckého diela v tvojom svete, ako keď ťa svetelné lúče prinútia prižmúriť oči.
..tretia zľava Lucia H.
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Ondrej Kandráč - študent
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Z redakčnej pošty
17. február bol pre našich
najmenších dňom karnevalu.
A takto sa zabávali deti v MŠ Rudňany 89
a žiaci Základnej školy Rudňany ročníky 1– 4.
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Policajné okienko
Nápad trestnej činnosti a priestupkovosti
v obci Rudňany:
Za mesiac december 2008 boli spáchané:
4 trestné činy – prečiny:
2 prípady krádeže drevnej hmoty
1 krádež mobilného telefónu
1 neplnenie vyživovacej povinnosti
Všetky trestné činy – prečiny boli objasnené a páchateľ
bol zistený.
6 priestupkov
4 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a to
drobné ublíženie na zdraví, schválnosti, vyhrážanie
ujmou na zdraví
1 priestupok proti majetku
1 priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky
V jednom prípade a to u priestupku proti občianskemu spolunažívaniu – schválnosti sa nepodarilo zistiť páchateľa.
1 iný priestupok
Všetky priestupky boli objasnené a páchatelia boli zistení
Tieto informácie poskytol starší referent pre riadenie
policajnej stanice npor. Stanislav Varša, Obvodné oddelenie PZ Markušovce

Zo športu
Futbal
Príprava „A“ mužstva
Smižany – Rudňany
Sp. N. Ves (st. dorast) – Rudňany
Levoča – Rudňany
Hrabušice – Rudňany
Sp. Podhradie – Rudňany

1:3
2:2
2:3
2:3
3:1

(0:1)
(2:0)
(0:3)
(1:2)
(1:1)

Kolky

Spomíname
19. januára uplynuli 3 roky od tragickej
havárie vojenského lietadla, pri ktorej zahynula aj naša rodáčka npor. Ing. Janka Peštová. Jej pamiatku si prišli uctiť zástupcovia vojenského útvaru, kolegovia a zástupcovia
obce a položením vencov k pamätnej doske
vzdali hold jej pamiatke.
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Spoločenská rubrika
Stav podľa vekových kategórií

Zaznamenali sme v mesiaci február

Narodenie

Významné životné
jubileá vo februári

Barbora Dunková
Roman Horváth
Dušan Horváth
Ján Dunka
Patrik Horváth
Monika Pechová
Ján Dunka
Adam Jucha

Naše rady opustili
Agnesa Krempaská
Vincent Lovás
Anna Bonková
Miroslav Maršalek

1926
1948
1920
1991

Oprava z minulého čísla

Adolfína Antalová

Odsťahovanie
Andrej Šveda
Ivan Bujňák
Ján Kendzior

1927

80 rokov
Ľudovít Mušák
75 rokov
Apolónia Ludvíková
Helena Šestáková
Agnesa Kalafutová
Ján Bafia
Helena Hrebeňárová
70 rokov
Veronika Sovová
Jozef Filip
65 rokov
Mária Gazdurová
60 rokov
Mária Vádelová
Mária Cvengrošová

25. výročie sobáša
Milan Klorus
a Alena rod. Kitanová

Poďakovania
Dňa 28. januára 2009 sme sa navždy rozlúčili s našou drahou zosnulou Agnesou Krempaskou.
Touto cestou chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí
ju prišli s nami odprevadiť na jej poslednej ceste.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary a slová
útechy.
Deti s rodinami
***
Odišla si, len stopy tvojej lásky a spomienky na Tvoje dobré srdce nám zostali.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým
príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 9. februára 2009 prišli rozlúčiť s našou drahou mamkou Annou
Bonkovou, rod. Švajkovou.
Za dôstojnú rozlúčku úprimne ďakujeme vdp. farárovi
Matúšovi Perignáthovi, Vladimírovi Bodzionymu a Kataríne Kandráčovej. Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš zármutok.
Deti a ostatná smútiaca rodina

Spolu

Obyvateľstvo obce
k 15. 2. 2009
Spolu

Muži

Ženy

3642/1651 1805/805 1837/846

Deti do 18 rokov

1392/994

677/477

715/517

– z toho do 15 rokov

1178/882

584/424

594/458

Ostatní obyvatelia

2250/657

1128/328 1122/329

Spomienky
***
Pozdravy na stuhách,
vyklonené sviece
a zopár veršov na rozlúčku.
Taký je akord odchodu.
Keď slzy vyplavili klasobranie dní,
Keď slovo ešte naposledy zazvoní.
Vo februári si pripomenieme druhé výročie tragickej smrti
Ing. Miroslava Stanislava, na ktorého s láskou spomíname. Znamenal pre nás viac ako ostatní. O to ťažšie je naučiť sa bez neho žiť. Nech si zaspomína každý, komu chýba
tak ako nám.
Súrodenci Emília, Eva, Peter s rod.
***
Utíchlo srdce, utíchol hlas, miloval život a všetkých nás.
Dňa 23. februára si pripomenieme 5.výročie, čo nás náhle
opustil drahý manžel a otec Ján Novák. Kto ste ho poznali
venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka Emília a synovia s rodinami
***
Bože, zotri slzy lúčenia.
Do večnosti odišiel si spať
Zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Už len kytičku kvetov na hrob môžeme ti dať
a tichú modlitbu odriekať.
Dňa 5. marca uplynie práve rok od smrti nášho milovaného syna a brata Jána Raczeka.
S láskou spomínajú mamka a súrodenci
***
Čas ubieha, zastaviť sa nedá a na nášho
drahého zabudnúť sa nedá. Už len kytičku
kvetov z lásky na hrob Ti môžeme dať, spokojný večný sen priať, modlitbu tichú odriekať a spomínať.
S hlbokým žiaľom a so spomienkou v srdci si pripomíname 7. marca 10 rokov, čo nás vo veku 28 rokov opustil náš
milovaný syn, brat a priateľ Slavomír Jurek.
S láskou si na neho spomínajú rodičia, brat Jaro a sestra
Erika s rodinami, priateľka a ostatná rodina.
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