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Rozlúčka s predškolákmi
Na tri rôčky škôlka milá,
rada si nás pritúlila.
Navštívime naposledy záhradu
a všetky triedy.
Lúčime sa hračky známe,
už odtiaľto odchádzame,
lebo veľká škola čaká
na každého predškoláka.
Tak ako každý rok nastal čas rozlúčky s našimi
predškolákmi. Skončili sa im 3 roky pobytu v MŠ.
Dňa 22. 06. 2018 v MŠ – Ry č. 89 lúčili sa s p. uč.,
hračkami a všetkými priestormi MŠ.
V tento deň sa v našej MŠ uskutočnila slávnosť:, Rozlúčka s predškolákmi“ v spolupráci
MŠ a rodičov.

Úvod patril kultúrnemu vystúpeniu mladších
detí, príhovoru p. riad. Z. Novákovej, triednej
p. uč. I. Rabinskej, poďakovaniu od rodičov., vystúpeniu našich predškolákov, kedy ukázali čo už
všetko dokážu – spievať, tancovať, prednášať, ale
i spoznávať písmená abecedy. Dojemnou chvíľou
bolo odovzdávanie rozprávkového vysvedčenia,
osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a tiež spomienkových darčekov.
Po krátkom občerstvení, posilnení tortou,
dobrými koláčmi od mamičiek a džúsom sa deti
vyšantili vo víre tanca.
V tomto šk. roku 2017/18 brány MŠ opúšťa
14 predškolákov, ktorým už po prázdninách
v septembri začínajú školské povinnosti. Stálou spomienkou na tieto
deti ostávajú nám prežité
chvíle s nimi, zážitky
a pekné tablo.
Poďakovanie za
prípravu dôstojnej rozlúčkovej slávnosti patrí
všetkým rodičom tohtoročných predškolákov.
Budúcim prvákom prajeme veľa úspechov v škole,
rodičom ešte viac trpezlivosti pri výchove.
Deti, kolektív MŠ – Ry č.
89, I. Rabinská

■■ Poslanci na slovíčko…

Vážení spoluobčania!

Počas komunálnych volieb v novembri 2014
jedenásť občanov našej obce dostalo od obyvateľov
mandát, ktorý im umožnil spravovať nasledujúce
4 roky veci verejné. Takto mohli ovplyvňovať
chod obce.
Práca poslanca na komunálnej úrovni je
nesmierne náročná a jej zvládnutie je síce v našich rukách, ale závisí od ľudských vlastností, od
schopnosti efektívne komunikovať a spolupracovať pri riešení každodenných problémov, od
ochoty občanov zapájať sa do hľadania riešení
v prospech obce, vo využívaní všetkých zdrojov
a prostriedkov, ktoré sa v súčasnosti a v ďalšom
období naskytnú a dopomôžu k ich naplneniu.
Od začiatku volebného obdobia obecné zastupiteľstvo prijalo zásadu v konaní, že bude riešiť
v prvom rade požiadavky občanov pre lepší a krajší

život v obci. Môžem skonštatovať, že sa vyskytli
situácie, keď sa to dalo uskutočniť rýchlejšie, ale
boli aj také, keď to išlo pomaly a ťažko.
Vo svojom článku nechcem podrobne bilancovať, hodnotiť a obzerať sa späť, čo sme za štyri
roky zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Nemáme
v rukách čarovný prútik, ktorý by všetko vyriešil.
A určite sa popri našej práci vyskytli aj chyby, čo
nám je ľúto.
Je samozrejme iba na Vás, vážení občania,
o kom v novembri 2018 rozhodnete. Odovzdáte
moc na ďalšie štyri roky ľuďom, ktorí budú rozhodovať o našom ďalšom živote v obci.
Vážení spoluobčania!
Prajem Vám všetkým pevné zdravie, pohodu,
aby Vám vyšli všetky plány, aké ste si predsavzali.
A nám všetkým prajem, aby sme spoločne
robili rozhodnutia v prospech nás všetkých.
Jozef Comba, poslanec obecného zastupiteľstva

Informátor OcÚ
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 28. 5. 2018
Uznesenie OcZ 49/44/2018
OcZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 03/2018/OcZ
Uznesenie OcZ 50/44/2018
OcZ schvaľuje odkúpenie pozemkov č. p. KN-C 533/15, 533/31 a 533/34
Uznesenie OcZ 51/44/2018
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 3-izbového bytu súp. č. 245/3 p. Ingrid Oravcovú.
Uznesenie OcZ 52/44/2018
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu súp. č. 245/24 p. Táňu Horváthovú.
Uznesenie OcZ 53/44/2018
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu súp. č. 359/23 p. Petra Horvátha.

■■ Na zdravie!

Tak takto si dňa 13. júna 2018 v spoločenskej
sále OcÚ pripilo 29 jubilantov, ktorí v 1.polroku
roku 2018 oslávili svoje jubileum. Oslávencom
prišli zaspievať deti z MŠ RPII pod vedením
Mgr. Valérie Hozzovej a deti zo Zboru sv. Klementa so svojim vedúcim Mgr. Jánom Szentkeresztym.
Občanom sa prihovoril starosta obce p. Miroslav
Blišťan a predseda Komisie pre kultúru a šport
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p. Rastislav Neuvirth – obaja so želaním zdravia,
šťastia a pokojnej rodinnej atmosféry. Kiežby sme
si i v budúcnosti našli čas na takéto milé stretnutia
a rozhovory. A tak mi dovoľte ešte raz v mene
Kultúrno – športovej komisie zaželať všetkým
narodeninovým oslávencom veľa zdravia, lebo
je vzácne, veľa šťastia, lebo je krásne, veľa lásky,
lebo je jej málo a všetko naj… aby žiť za to stálo.
Mgr. Katarína Kandráčová
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■■ Z redakčnej pošty
Dorotka a jej priatelia

Aj tohtoročná Dorotka, ktorá sa konala
17. 5. 2018 na futbalovom ihrisku v Betlanovciach splnila naše očakávania. Deti z našej MŠ
sa na súťaž svedomito pripravovali. Každú MŠ
reprezentovali dvojčlenné družstvá. Našu MŠ
reprezentovali Zoe Trávničková a Lars Fischer.
Súťaž trvala celé dopoludnie a pozostávala so 4
disciplín. Pani riaditeľka MŠ Betlanovce – M.
Valigurová srdečne privítala všetkých prítomných a predstavila -, mestečko – Dorotkovo“ a aj
samotnú Dorotku.
Úlohou I. stanovišťa bolo pomenovať správne
na obrázkoch liečivé bylinky a zároveň slovne opísať postup pri príprave bylinkového čaju. II. stanovište bolo rovnako náročné, kde deti pripravovali
raňajky, obed i večeru pre Dorotku z pripravených
potravín. Jednotlivé zdravé i nezdravé potraviny
predstavovali magnetky. Vedomosti i praktické

zručnosti preverilo III. a IV. stanovište. Najprv
deti ošetrili poranené koleno a potom už im ostalo
splniť iba poslednú úlohu. Keď siréna odštartovala
zásah hasičov bolo treba rýchlo a pohotovo konať.
Namieriť hadicu na určené miesto a uhasiť oheň
v hasičskej uniforme.
Po splnení náročných disciplín deti si oddýchli
v oddychovej zóne – maľovanie na tvár a nafukovací hrad. Po splnení všetkých úloh boli deti
odmenené vecnými cenami a chutným guľášom.
Na záver by som sa chcela poďakovať Obecnému úradu – Rudňany i p. JUDr. Mgr, Karolovi
Novotnému za dovoz i odvoz na túto akciu.
Deti a kolektív MŠ – Rudňany č. 89, Bc. Adela
Jendreková

Hudobno - výchovný koncert
Očová, Očová…

Hlavným cieľom hudobnej výchovy v MŠ
je rozvíjať elementárne hudobné schopnosti,
zručností, návyky detí predškolského veku, ktoré
sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné
zmocňovanie sa hudby.
Dňa 29. 5. 2018 dopoludnia v MŠ - Rudňany
č. 89 umožnili pedagogickí pracovníci deťom
zúčastniť sa hudobno - výchovného koncertu:
Očová, Očová… V podaní A. Budinského z Očovej, ktorý sa predstavil originálnymi ukážkami hry
na archaické hudobné nástroje: fujara, píšťala,
handrárska píšťalka, gajdy, drumbľa, okarina,
panova flauta, citara, heligónka, krumhorna,
cimbal. Deti spoznávali hudobné nástroje, ich
tvar, zvuk, spôsob výroby a hry na ne. Spolu s p. A.
Budinským zaspievali si detské ľudové piesne,
ba i zatancovali staré dobové tance ako na bále
so všetkými pravidlami pri tanci – bozk na ruku,
úklon, kľak a pod. P. A. Budinský dokázal zahrať
i na rúre z vysávača, čím deti priviedol do veľkého
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údivu. Oboznámil ich i s krásou slovenského ľudového kroja z Očovej, v ktorom vystupoval – klobúk,
vesta, vyšívaná košeľa, šatky, opasok, gate, čižmy,
ktoré deťom postupne popisoval.
Týmto hudobno – výchovným koncertom vytvorili sme priestor pre rozvoj hudobného cítenia
a predstáv detí, podporili vzťah k ľudovému umeniu a cíteniu, ktoré nám zachovali naši predkovia.
Vychovávajme spolu preto deti v duchu úcty
a lásky k folklóru, ľudovému umeniu, tradíciám
na Slovensku, aby nám neupadli do zabudnutia.
Deti, kolektív MŠ – Rudňany č. 89, I. Rabinská

Deti, kolektív MŠ – Ry č. 89, I. Rabinská

Hurá, ide sa na výlet!

MDD

DNESKA JE DEŇ DETÍ,
SLNIEČKO NÁM SVIETI.
NA STOLE NÁM KOLÁČ VONIA,
NA OBLOHE SPIEVA VTÁK, DOBRE
NÁM JE, DOBRE NÁM JE VŠETKÝM
DEŤOM TAK.

Toho roku deti MŠ – Ry č. 89 oslávili MDD
8. 6. 2018 športovým dopoludním na našom
športovom futbalovom ihrisku.
Súťažili v skupinách v behu pomedzi prekážky,
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hode a kope loptou na cieľ, chôdzi na choduliach, skoku vo vreci a pod. Každé dieťa súťažilo
s myšlienkou FAIR‑PLAY, preto bol každý na
záver odmenený veľkou pochvalou od p. učiteliek,
olympijskou medailou a bublifukom. Športovými
aktivitami deti prispeli k svojmu zdraviu, potešili
sa, vyšantili nie len na futbalovom ihrisku, ale i na
multifunkčnom ihrisku, ktoré nám sprístupnil
p. R. Neuvirth za čo pekne ďakujeme. Na spestrenie MDD pozvali sme i cvičiteľa Sokoliarskej
skupiny – HORUS, ktorý priamo na futbalovom
ihrisku deťom MŠ – Ry č. 89 i deťom 5RPII – Ry
predviedol, čo dokážu sovy, sokol, myšiak, ako
žijú, lovia, čím sa živia. Deti mali možnosť spoznať
krásu dravcov v každom okamihu – stavbu tela,
krásne perie, ich rýchly let.
Okolo obeda šťastní, plní zážitkov i keď unavení vrátili sme sa do MŠ.
Dňa 1. 6. 2018 v MŠ deti obdržali k MDD
balíček sladkostí od Komisie pre kultúru, šport
a školstvo pri OcÚ – Ry, za čo tiež pekne ďakujeme.

Týmto pokrikom si naši žiaci spríjemňovali
lenivý a horúci čas prvého júnového týždňa v našej škole, keď sa už nezadržateľne blížia vytúžené
prázdniny a nikomu sa už na učenie nechce myslieť. Možnosti detí z marginalizovaných skupín
sú obmedzené a preto sa i návrhy na školský výlet
oklieštili na blízke okolie. A zvíťazil kaštieľ v Markušovciach a ako sa neskôr ukázalo, bola to dobrá
voľba. A tak sa sen stal skutočnosťou a ráno 8.júna
2018 sme sa v dobrej nálade dostali autobusom
do vysnívaného cieľa. Čas pred prehliadkou sme
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Mgr. Katarína Kandráčová, Spojená škola

Pohyb je pre deti veľmi dôležitý

si krátili v záhrade kaštieľa, urobili sme zopár
vtipných fotiek a plní očakávania sme čakali na
pani sprievodkyňu.
Rozprávku o Popoluške snáď pozná každý, či
už z kníh alebo z filmového plátna v hranej alebo
animovanej verzii. Mohli sme ju uzrieť i v divadelnej podobe, ale to, ako ju stvárnili ochotníci
z Markušoviec, predčilo všetky očakávania. Najprv
nás teta rozprávačka uviedla do deja rozprávky
krátkym úvodným textom. A potom sa to začalo! Voviedla nás do zázračných komnát, kde sa
odvíjal príbeh skromnej, krásnej a spravodlivej
siroty Popolušky a jej nevlastnej sestry a macochy,
ktoré boli naopak zlé, lakomé a navyše škaredé.
Neboli sme len pasívnymi divákmi, ale boli sme
interaktívne zapojení do deja. Teta rozprávačka
dávala deťom jednoduché otázky, na ktoré museli
odpovedať, takže všetci museli pozorne sledovať,
ako sa dej vyvíja.
Veľmi sa nám páčilo, keď sme boli požiadaní
o pomoc pre Popolušku. Zlá macocha jej totiž vysypala fazuľu a hrášok na jednu kôpku a zakázala
jej pohnúť sa z domu, kým strukoviny nepreberie
a to sa predsa nemohlo stať! Popoluška musela
predsa ísť v nádherných šatách na bál do zámku, aby tam stretla princa! A preto jej naše deti
s radosťou pomohli. Deti za svoju pomoc dostali
i odmenu v podobe narezaných jabĺčok. A taktiež
sme pomáhali princovi vyrobiť ružu pre Popolušku…A chlapci zase vyrobili maketu kaštieľa…
Všetko sa dobre skončilo. Princ našiel milovanú
dievčinu, ktorej stratená črievička sadla ako uliata.
A my sme sa plní dojmov vrátili do školy, kde sme
ešte vychutnali studený a sladký nanuk a v dobrej
nálade sme sa rozišli domov.
Tešíme sa na ďalšie takéto zážitky!

„Postarajte sa o svoje telo. Je to jediné miesto,
kde musíte žiť.“ JimRohn
Pre dieťa je pohyb prirodzenou vlastnosťou,
začína sa hýbať skôr, ako vie rozprávať. Pre všetky
deti pohyb predstavuje prirodzenú aktivitu, ale nie
všetky deti sa pohybujú dostatočne často. Niektoré
sa venujú radšej úplne iným činnostiam, napríklad
oveľa radšej trávia voľný čas pred televíznou obrazovkou alebo pri počítači. Výsledkom je okrem
iného vzrastajúci počet obéznych detí, detská
agresivita a množstvo iných problémov. Aj preto
by sme sa mali čo najviac usilovať svojim deťom
zakomponovať do života pohyb. Pohybových aktivít je neúrekom. Veľa závisí od veku dieťaťa, od
jeho daností a záujmov, pre aký šport či cvičenie sa
rozhodne. Dieťa veľmi rado napodobňuje svojich
rodičov. Ak bude vaše dieťa vidieť, že svoj voľný
čas trávite len pozeraním televízie, nemôžete od
neho čakať, že bude samoaktívne a vybuduje si
vzťah k pohybu. Iste, aj takéto dieťa môže zahorieť
láskou k pohybu alebo športu, no oveľa lepšie
je byť mu príkladom. Základy kladného vzťahu
k pohybu by dieťa malo získať v rodine a v škole.
Všetci môžeme pôsobiť pri kultivácii zdravia
našich detí, zaradenia pohybových aktivít do
prirodzenej súčasti denných činností. Pomôžme
im vybudovať pozitívny postoj k pohybu. Preto,
vážení: „POHYB, PROSÍM!“

Galaprogam materských škôl

V MŠ 5RP II Rudňany máme radi tanec
a všetko čo prináša radosť z pohybu. Aj preto sme
sa 9. 6. 2018 zúčastnili na galaprograme detí MŠ,
ktorý organizoval Spoločný školský úrad Smižany.
Deti reprezentovali obec Rudňany v prehliadke
tanečných prezentácií materských škôl. Zároveň
sa stali súčasťou Rozprávky o začarovanom lese,
plnili úlohy, prechádzali stanovišťami a spoločne
hľadali stratené relikvie. Na pódiu v Hrabušiciach – Podlesku predviedli svoje tanečné kreácie
v modernom tanci. Rómske deti majú obzvlášť
radi hudbu a tanec. Preto takýmito vystúpeniami
zvyšujeme ich sebavedomie, rozvíjame ich pamäť
a zlepšujeme pružnosť tela. Pri tanci dbáme na
správne držanie tela a zvýšenie pohyblivosti všetkých častí tela, rozvíjame rytmizáciu, orientáciu
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v priestore, posilňujeme celý pohybový aparát
a rozvíjame koordináciu pohybu s hudbou a tanečné schopnosti.

Olympijský deň materských škôl

Olympijská charta definuje olympizmus ako
životnú filozofiu, oslavujúcu a vyvážene spájajúcu telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spojením
športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus
snaží o utvorenie spôsobu života, založenom na
radosti z vynaloženého úsilia, výchovnej hodnote
dobrého príkladu, spoločenskej zodpovednosti
a na rešpektovaní všeobecných základných etických princípov.
MOTTO „HÝB SA, UČ SA A OBJAVUJ“ –
TRI PILIERE OLYMPIJSKÉHO DŇA

Na základe troch pilierov, ktorými je pohyb,
vzdelávanie a poznávanie, Slovenský olympijský
výbor v spolupráci s ostatnými zainteresovanými
stranami organizuje športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity a zabezpečuje propagáciu olympijských myšlienok po celom Slovensku.
Olympijský deň je oveľa viac než len športové
podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete
môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Dňa
12. 6. 2018 deti z MŠ oslávili na ihrisku v Iliašovciach nielen Olympijský deň, ale aj 25. výročie
založenia Slovenského olympijského výboru,
ktoré si v roku 2018 pripomíname.
Tejto oslavy v Iliašovciach a na 13.ročníku
Olympijského dňa MŠ Spoločného školského
úradu Smižany sa zúčastnili aj deti z MŠ Rudňany
Zimné 89 a z MŠ 5RP II Rudňany 359.
Valéria Hozzová, Mgr.
Deti z MŠ Zimné 89 Deti z MŠ 5RP II Rudňany

Bedmintonový turnaj žiakov ZŠ
1. stupňa

Aj v tomto školskom Spoločný školský úrad
Smižany v spolupráci so ZŠ Komenského ulica 3
v Smižanoch zorganizoval dňa 24. 5. 2018 bedmintonový turnaj dvojčlenných družstiev žiakov
a žiačok 1. stupňa ZŠ. Súťaž sa konala v telocvični
Základnej školy Komenského ulica v Smižanoch.
Našu školu v tejto súťaži reprezentovali:
dievčatá:
1. Katarína Harviščáková
		
2. Zuzana Tomášková
chlapci:
1. Marek Borák
		
2. Peter Dunka
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V silnej konkurencii 9 družstiev základných
škôl sa naši chlapci umiestnili na peknom 3.
mieste. Dievčatá mali menej športového šťastia
a umiestnili sa na 7. mieste.
Našim úspešným športovcom gratulujeme
k víťazstvu a veríme, že v budúcom školskom roku
sa umiestnia taktiež na popredných miestach.
Mgr. Miroslava Richtáriková
učiteľka ZŠ – bedmintonový krúžok

Koniec školského roka v MŠ 5RP
II Rudňany

Čas rýchle plynie a znovu ani sme sa nenazdali
nastal koniec školského roka, a z našich drobcov
vyrástli krásne veľké deti, ktoré sú pripravené na
vstup do základnej školy. Je čas otvoriť stránku
ďalšej životnej etapy detí, ktoré krok za krokom
opúšťajú svoj bezstarostný svet hier. Prichádza
čas, kedy odložia svoje hračky a budú sa prispôsobovať dôležitejším každodenným povinnostiam.
Z MŠ 5RP II nastupuje na povinnú školskú dochádzku 21 detí.
Majúc toto na zreteli sme svoju prácu zame-

riavali hlavne na grafomotorickú činnosť, aby ich
ruka bola pri písaní prvých písmen čím ľahšia
a uvoľnenejšia. Počas celého obdobia dochádzky
detí do MŠ sme sa snažili výchovnú prácu viesť
metódou postupnosti a primeranosti tak, aby deti
boli po stránke psychickej, rozumovej a citovej
pripravené riešiť situácie, ktoré prináša prechod
z materskej do základnej školy. Po celý čas pobytu
v materskej škole sme sa snažili vštepovať im lásku
a úctu ku všetkému dobrému, pestovať ich vôľové
a charakterové vlastnosti, formovať ich zručnosti
a vedomosti. Deti sme sa snažili maximálne socializovať. Počas školského roka sme spolu absolvovali návštevu divadla, exkurzie knižnice, pošty,
potravín, ZŠ, baníckeho múzea, zdravotného
strediska a našu MŠ trikrát navštívilo divadielko.
Zúčastnili sme sa na akciách organizovaných
Spoločným školským úradom Smižany (Špivanka,
Recitátorik, Športová olympiáda, Galaprogram)
a Obecným úradom Rudňany(vystúpenia pre
jubilantov, výročné schôdze).
V závere roka sme sa zúčastnili vystúpenia
sokoliarov na futbalovom štadióne a na školskom
výlete do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Dúfame, že si
naše deti odnesú z MŠ plno vedomostí, zručností
a zážitkov, ktoré im pomôžu v ďalšom vzdelávaní.
K 20. 6. 2018 sa do MŠ 5RP II prihlásilo 37 detí
v predškolskom veku, a tým sme naplnili kapacitu MŠ. Z tohto dôvodu nemôžeme do MŠ prijať
mladšie deti, ktoré o vzdelávanie prejavili záujem.
Všetci sa tešíme, aký krásny vzhľad nadobudla
v máji 2018 po rokoch naša materská škola. Touto
cestou sa chceme poďakovať Obecnému úradu
v Rudňanoch za opravu fasády budovy, jej náter
a vybudovanie oplotenia areálu MŠ 5RPII.
Pedagogickí zamestnanci MŠ 5RP II Rudňany
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■■ Spoločenská rubrika
OZNAM
V súvislosti s novelou zákona o ochrane osobných údajov, oznamujeme zrušenie Spoločenskej rubriky. Nakoľko zákon neumožňuje ďalej
zverejňovať údaje o narodení a veku občanov
obce od júna t. r. sú rubriky Narodenie, Jubilanti a Úmrtia zrušené.

Rudniansky literát
Babky – ježibabky
Na povale v jednej škole,
kde už nikto nechodí,
žili babky - ježibabky,
na najvyššom poschodí.
Nikto nevie, kde sa vzali,
odkiaľ prišli ktohovie,
aj keby to niekto vedel,
určite to nepovie.
Počúvali celkom hore,
čo sa učia deti v škole.
Preto boli múdrosť sama,
ako stará sovia mama.

Verte a či nie,
v tej chvíli sa skončilo
všetko učenie.
Každá detská hlávka
vskutku naň sa otočí,
no školský duch
všetkým smial sa
rovno do očí.
Kde vošiel tam nechal už,
za sebou hotovú spúšť.

Čo sa robí , deje sa?
Pomôžte nám nebesá.
Školský duch napadol školu,
Jedného dňa buchy – buch,
priniesol tam strach a smolu.
vošiel zrazu nečakane,
do školy sám školský duch.. Naše babky – ježibabky
dali hlavy dokopy.
Hneď ho bolo plno všade,
Uvarili nápoj sladký,
na dvore i na záhrade,
v ktorom sa duch utopil.
ľahko prešiel bránou školy,
Alena Sertlová
vošiel tam, kde deti boli.
Nakukol do každej triedy.
stalo sa to práve vtedy,
keď sa deti učili.

POĎAKOVANIE

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa dňa 28.
mája 2018 prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednú
cestu môjho drahého manžela a otca Miroslava
Strýčka.
Ďakujeme za kvetinové dary, prejavy sústrasti i za
teplé ľudské slová, ktorými sta sa snažili zmierniť náš
žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi farárovi
Matúšovi Perignáthovi, starostovi obce Miroslavovi
Blišťanovi, Mgr. Kataríne Kandráčovej, Mgr. Jánovi
Szentkeresztymu a všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojnú rozlúčku.		
Manželka a deti

SPOMIENKY

V neznámy svet odišli ste spať,
zaplakal každý kto vás mal rád.
Odišli ste od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budete v srdciach tých, ktorí vás milovali.
5. 6. 2018 uplynulo 25 rokov od
chvíle, keď nás navždy opustila naša
mama, stará mama Cecília Engelová, rod. Sivačková.
21. 6. 2018 uplynulo 22 rokov čo nás
navždy opustil náš otec, starý otec
Pavol Engel.
Na svojich rodičov s láskou a úctou
spomínajú dcéry s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí im venujú
tichú spomienku.



Smutné sú kroky k miestu, kde náš brat spí, doznela
pieseň jeho života, on sladko spí.
Dňa 9. 6. 2018 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia nášho milovaného
brata a strýka Jaroslava Krestiana.
S láskou spomínajú súrodencami
s rodinami.



„Čo to máš v ruke?
Spomienku…
A prečo ju držíš tak silno?
Lebo je to jediné, čo mi zostalo.“
27. júna 2018 uplynulo dlhých 27 rokov, čo nás
opustil syn, brat, ujo a kamarát
Patrik Cvengroš
30. júla 2018 si pripomenieme
prvé výročie, keď za ním odišla
moja milovaná manželka, starostlivá matka a najlepšia babka
Mária Cvengrošová. Človek
odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
Spomínajú manžel, dcéra s rodinou



Prázdno tam, kde znel Tvoj hlas, spomienka na Teba
zostáva v nás.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach si
pri nás každý deň.
19. júla 2018 uplynú 2 bolestné roky,
čo nás navždy opustil môj milovaný
manžel, otec, starý otec, brat, príbuzný a známy Ján Mariančik.
Venujte mu spolu s nami modlitbu
a tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka a deti
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