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Okresné športové hry SZZP
Dňa 10. 6. 2017 sa na rudnianskom futbalovom športovom ihrisku stretlo 250 zdravotne
handicapovaných športovcov, aby si zmerali svoje
sily v netradičných disciplínach prispôsobených
ich zdravotnému stavu. Súťažilo sa v 5 disciplínach. Dobrú mušku a šikovnosť si súťažiaci preverili pri hode do koša basketbalovou loptou, pri
netradičných kopoch cez pneumatiku, hodom do
pyramídy, šípkach a hodom granátom. Neskutočný entuziazmus týchto ľudí nakazil aj prizerajúcich
sa a pri dobrom guláši nášho gulášmajstra Vladka
Bujňáka a muzike poráčskych muzikantov ešte do
neskorého popoludnia znela veselá vrava. Hostia
si chválili pekný športový areál, domáci sa tešili
z množstva stretnutí a všetci sa spoločne zhodli na
tom, že športové hry v Rudňanoch sa opäť vydarili.
Toto podujatie poctil svojou návštevou i primátor
Spišskej Novej Vsi PhDr. Ján Volný, PhD., ktorý
vyjadril obdiv nad bojovnosťou športovcov s handicapom a v osobných stretnutiach im poprial
hlavne veľa zdravia. Najstarším športovcom bol
opäť pán Bukovinský a vo svojich 91 rokoch rozdával dobrú náladu a smiech, veď nenadarmo sa

hovorí, že humor je najlepším liekom na všetky
choroby. Hoci vydarenú akciu ukončil predvečerný
dážď, domov sa všetci rozchádzali s dobrým pocitom a viacerí i s oceneniami za športové výkony.
A my sa tešíme na ďalší ročník.
Mgr. Katarína Kandráčová
Foto: Dušan Kačmarčík ml.

Informátor OcÚ
Uznesenia na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 29. 5. 2017
Uznesenie OcZ 58/32/2017
OcZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky Základnej
školy Rudňany za rok 2016
Uznesenie OcZ 59/32/2017
OcZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky Obce Rudňany
za rok 2016
Uznesenie OcZ 60/32/2017
OcZ žiada hlavného kontrolóra obce preveriť akým spôsobom sa rozpočtová organizácia obce Základná
škola Rudňany, súpisné číslo 96 vysporiadala s odporúčaniami nezávislého audítora
Uznesenie OcZ 61/32/2017
OcZ schvaľuje rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti Stupy
Uznesenie OcZ 62/32/2017
OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Rudňany, a to:
parcelu KN-C 815/3 = zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1 o výmere 70 m2 do výlučného vlastníctva
Mgr. Lukáša Bodzionyho a Mgr. Lucii Bodzionyovej, trvale bytom 053 23 Rudňany č. 234 za kúpnu cenu:
- parcelu o výmere 70 m2 za 2,60 €/1 m2, čo činí spolu 182,00 € z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že predmetný pozemok je užívaný, obhospodarovaný a zveľaďovaný rodinou a
prevodom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na
tvar, rozmery a možnosti využitia pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb.
Uznesenie OcZ 63/32/2017
OcZ schvaľuje zmenu nájomcu 2-izbového bytu súp. č. 511/3 p. Tatianu Horváthovú.
Uznesenie OcZ 64/32/2017
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu súp. č. 125/4 p. Mareka Stanislava.

■■ Prvé sväté prijímanie

My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom.
Tak zneli slová úvodnej piesne, kedy detí z farnosti
Rudňany a filiálky Matejovce nad Hornádom dňa
28. mája 2017 prijali po prvý raz Pána Ježiša.
Spoznali ho pod spôsobom chleba a vína. Pod
spôsobmi, v ktorých sa od tejto chvíle budú spájať so svojím Spasiteľom. Počas sv. omše si deti
obnovili krstné sľuby – záväzky ktoré pri ich krste
vyriekli rodičia: zrieknutie sa zlého, vyznanie viery
v Boha a prísľub konania dobra v duchu kresťanstva. Naše poďakovanie patrí vdp. Mgr. Matúšovi
Perignáthovi a vdp. Mgr. Marcelovi Macalovi
za slávnosť prvého sv. prijímania. Mgr. Jankovi
Szentkersztymu za usilovnú a obetavú trpezlivosť
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s deťmi pri celoročnej príprave. Pani kostolníčke
Višňovskej, za pomoc pri príprave a rodičom pri
výzdobe kostola. Rovnako i zboru Sv. Klementa
za ich spev pri tejto našej slávnosti.
Nech tak ako deti po prvý krát vykročili za
Pánom Ježišom, stále za ním kráčajú po celý svoj
život.		
Rodičia prvoprijímajúcich detí
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Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Obecný úrad Rudňany
vyhlasuje výberové konanie na
3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
3 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).
Výberové konanie sa uskutoční dňa 13.júla 2017 o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu
na Obecnom úrade Rudňany.
Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania
doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.
Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ“.
Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo
obe pozície).
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 06/07/2017 (rozhodujúcou pre
zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky,
nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
•
žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
•
životopis uchádzača (forma Europass),
•
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
•
uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce
spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
•
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,1
Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu Terénny sociálny pracovník:
1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca2, alebo
2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania,
alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu a súčasne
k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej
práci podľa zákona č. 219/2014 Z.z.
3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore sociálna práca v prípade, ak k 1.
1
Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom
predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva
ÚSVRK MV SR akceptovaná.
2
V zmysle § 5 ods. 1a Zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných
činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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januáru 2015 vykonáva odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje ukončené VŠ vzdelanie II.
stupňa v študijnom odbore sociálna práca

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady
na danú pozíciu.

Výberové kritériá na pozíciu terénny sociálny pracovník:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh
vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
2. Absolvovanie ďalšieho vzdelávania ktorého cieľom bolo priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie
a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania,
získané certifikáty a podobne).
Ďalšie vzdelávanie sa realizovalo prostredníctvom:
•
špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
•
účasťou na akreditovaných kurzoch,
•
účasťou na školiacich akciách v sociálnej oblasti,
•
účasť na certifikovaných sociálno‑psychologických výcvikoch,
•
lektorská činnosť a publikačná činnosť,
•
účasť na supervíznych programoch.
3. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb,
komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách
postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť
na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli
vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
4. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií,
s ktorými uchádzač spolupracoval.
5. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne). Znalosť cieľovej skupiny (pobyt
v nej a podobne).
Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu terénny pracovník:
ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.3

Neúspešných kandidátov na výberovom konaní už obec nebude kontaktovať.

Výberové kritériá na pozíciu terénny pracovník sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh
vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
2. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity
a podobne).
3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií,
s ktorými uchádzač spolupracoval.
4. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.)
5. Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a pod.)

Zásada nediskriminácie:
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dô‑
vodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine,
zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti,
jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného
postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťa‑
hoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

3
Nižšie stredné odborné vzdelanie, (absolvovanie dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
v strednej odbornej škole alebo v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom
stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených
štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list; v zmysle zákona č. 245/2008
Z. z.,§ 16, ods. 4, písm. a).
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Miestom výkonu práce je Obec Rudňany a kancelária TSP v priestoroch Obecného úradu.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01. 08. 2017
Popis práce Terénneho sociálneho pracovníka:4
•
aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych klientov, odborné posudzovanie životnej
situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie
potrebných sociálnych služieb, vytváranie plánov práce s klientom a jeho realizácia, pomoc pri
riešení osobných záležitostí;
•
sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom kladie dôraz na podporu jeho autonómie
a sebestačnosti, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite,
case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, koordinácia pracovných
aktivít s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými
inštitúciami a ďalšie.
Popis práce Terénneho pracovníka:5
•
asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
•
pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych
klientov, poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom
ďalších služieb, sprevádza klienta, pripravuje stretnutia s rodinami klientov,
•
približuje kultúrny kontext lokálnej komunity terénnemu sociálnemu pracovníkovi, vytvára sociálne
a spoločenské kontakty a aktivizuje klientov pod vedením sociálneho pracovníka, administratívne
spracúva výkon svojej práce;
•
podieľa sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, konzultuje s terénnym sociálnym pracovníkom v rámci svojho metodického vedenia, spolupracuje s koordinátorom terénnej sociálnej
práce, riadi sa usmerneniami terénneho sociálneho pracovníka, dokáže sa priebežne vzdelávať
a udržiavať si odbornú spôsobilosť.

4
Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce
v sociálne vylúčených komunitách.
5
Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce
v sociálne vylúčených komunitách.
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■■ Oznam o výberovom konaní
Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
podporuje výkon
KC Rudňany
Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“)
Obec Rudňany, 053 23 Rudňany 234
vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na
		
		
		

a)
b)
c)

jedno pracovné miesto odborného garanta KC;
jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
jedno pracovné miesto pracovníka KC;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20. 07. 2017 o 09:00 hod. v priestoroch
zasadačky Obecného úradu v Rudňanoch.
Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Obec
Rudňany, 053 23 Rudňany 234. Záujemcovia označia obálku „NP KC.“ Záujemcovia vo svojej
žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj
o viacero pozícií.
Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie KC –
NEOTVÁRAŤ“.
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14. 07. 2017 do 14.00 hod.
Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky,
nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne
určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):
•
podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass (povinný formát),
•
kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach),
•
potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od
mesiac/rok do mesiac/rok) – platí pre pozície odborný garant KC a odborný pracovník KC,
•
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
•
súhlas so spracovaním osobných údajov,
•
uchádzač môže predložiť aj odporúčania, alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho
zamestnávateľa, alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinný doklad).

■■ Komunitný plán sociálnych služieb obce Rudňany
na roky 2017 – 2021

(pokračovanie z minulého čísla)

Trh práce
Počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) V okrese Spišská Nová Ves
v roku 2016
V evidencii UP do 6 mesiacov
887
V evidencii UP do 12 mesiacov
397
V evidencii UP do24 mesiacov
449
V evidencii UP nad 24 mesiacov
307
V evidencii UP nad 48 mesiacov
1540

Z 1828 ekonomicky aktívneho obyvateľstva obce v roku 2016 bolo 548 nezamestnaných, z toho 222
žien, 11 zdravotne postihnutých, 3 mladiství a 18 absolventi. Obec Rudňany so svojou aktuálnou mierou
nezamestnanosti 28,8% prekračuje vysoko mieru nezamestnanosti okresu SNV (18,58%) a SR (13,76%).
Bytová situácia
Plynofikácia obce, rekonštrukcia ciest ale hlavne výstavba a prestavba bytov pre rodiny s deťmi sú základné priority obce. Postavilo a zrekonštruovalo sa 92 bytov vyššieho štandardu. Rómska komunita žije
prevažne v dvoch častiach obce v časti 5RPII je upravených 58 bytových jednotiek a v časti Rochus 29
bytových jednotiek nižšieho štandardu. Stále ešte žije 620 ľudí v chatrčiach na kraji obce, bez základnej
infraštruktúry, kde chýba zároveň škôlka a komunitné centrum. V súčasnosti chýba 170 domov (bytov)
pre sociálne znevýhodnené rodiny.
Na základe schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je odhadovaná do roku
2020 výstavba sociálnych bytov v lokalitách:
Zabíjanec – 48 bytových jednotiek
Pätoraká – 56 sociálne bytové domy
Zdravotná starostlivosť
Poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti je zabezpečené sieťou neštátnych a verejných ambulancií. Časť z nich sa nachádza v obci, ale najviac ich je v okresnom meste Spišská Nová Ves.
V obci Rudňany je nasledujúca vybavenosť zdravotníckymi službami: ambulancie – 2x všeobecný lekár,
detský lekár, stomatológ a lekáreň. Všetky sú neštátne zdravotnícke zariadenia.
Relatívne priaznivá je situácia vo výskyte drogových závislostí, výskytu pohlavných chorôb. Rastie však
incidencia ochorení na TBC v okrese SNV – z 19,2 v r. 2002 na 26,3 v roku 2015. V oblasti nádorových
ochorení je ich počet nižší ako slovenský alebo krajský priemer.
Zo zoznamu zariadení poskytujúcich sociálne služby v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica zaevidovaných v zozname sociálnych zariadení Košického samosprávneho kraja vyplýva

Bližšie informácie na webovej stránke obce http://www.rudnany.sk/
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V obci Rudňany v roku
2016
75
58
193
24
114
Zdroj: UPSVaR SR

(pokračovanie v budúcom čísle)
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■■ Rubrika (nielen)
pre pamätníkov

Táto druhá kronika je písaná zo začiatku
pomerne podrobne, takmer ako keď si píšeme
denník a je problém vybrať len tie najzaujímavejšie pasáže. V minulom čísle sme písali o vzniku
strednej školy v Rudňanoch a v knihe sa uvádza,
že školský rok 1949/1950 bol zahájený dňa 1.septembra. Žiaci však prvé dni chodili na pracovné
brigády pri oprave obecných ciest, lebo škola ešte
nebola pripravená na prijatie žiakov. Denne žiaci
odpracovali 5 hod., brigády sa zúčastnilo 120 detí
a spolu odpracovali 1200 hodín. 15.septembra
navštívil školu inšpektor Dezider Háber a okrem
milých slov poďakoval rodičom, že sa vedeli zrieknuť krčmy a uvoľniť miestnosti, slúžiace predtým
ako výčapné, pre nové ciele (pre školu).
23.septembra 1949 sa žiaci školy zúčastnili poľnohospodárskych prác – čistenia repy, na štátnom
veľkostatku v Markušovciach. Získané finančné
prostriedky využili na učebné pomôcky pre žiakov.
Žiaci sa ešte v októbri zúčastňovali prác na
úprave školského dvora. Dňa 30.októbra 1949
sa konalo oficiálne otvorenie Strednej školy, za
účasti všetkých škôl, p. Dr. Pavlíka /poverenníka
informácií/ a inšpektora Hábera. P. Pavlík prestrihol pásku a odovzdali mu kľúč od budovy školy.
Mäso, ktoré zostalo po oslave, využili na prípravu
guľášu pre žiakov. Spomínajú sa mnohé akcie,
ktoré sa uskutočnili v tomto období v škole, či
už nejaké brigády, návštevy kultúrnych podujatí
alebo účasť učiteľov na pracovnej brigáde na Trati
Družby v Spišskej Novej Vsi.
Polročná klasifikačná porada bola posunutá
až na 10. februára, lebo v období od 17.1 do
31. 1. 1950 na dobu 14 dní bola škola zatvorená
pre šarlachovú epidémiu.
Veľa sa spomínajú vystúpenia dramatického
a speváckeho krúžku, ktoré fungovali v tom
čase v škole. Učiteľ Dvořák odcestoval v máji so
spevokolom na spevácke preteky do Trenčína.
Tu spišskonovoveský učiteľský spevokol získal
prvú cenu a podnikol ďalšie zájazdy do Dubnice
a do Púchova.
V máji bol nasledovný zápis: „ Žijeme v kraji
hôr a lesov. Štátne lesy potrebovali sily, ktoré by
vypomáhali pri zalesňovaní rúbaniska. Škola
preto usporiadala pracovnú brigádu, skladajúcu
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sa zo 100 žiakov a troch učiteľov. Každý jednotlivec odpracoval 8 hodín“ (škoda, že teraz sa
žiaci takýchto brigád veľmi nezúčastňujú, ja si
tiež pamätám, ako sme sadili stromčeky a myslím
si, že láska a pomoc prírode má opodstatnenie aj
v dnešnej dobe).
V júni bol plánovaný dvojdňový výlet pre žiakov, ktorí zredukovali na jednodňový, lebo miesto
veľkého autobusu im pridelili malý. Najprv išli
rudnianski žiaci, pričom navštívili Ľadovú jaskyňu, cez Rožňavu do Krásnej Hôrky, kde si prezreli
hrad a pokračovali cez Plešivec do Domice. Taký
istý výlet absolvovali na druhý deň žiaci z Poráča,
len s tým rozdielom, že autobus dostal defekt a tak

bol z jednodňového výletu predsa výlet dvojdňový.
Školský rok 1949/1950 zakončím informáciou o konaní porady a združenia rodičov
a priateľov školy, na ktorej riaditeľ konštatoval,
že v školskom roku 1950/51 budú dve I. triedy,
jedna II. trieda, jedna III. a jedna IV. trieda – spolu
5 tried. Vo vtedajšej budove Strednej školy nebolo
možné umiestniť viac ako 3 triedy a jediné výcho-

disko bolo umiestniť dve zvyšné triedy v blízkej
Materskej škole. Konštatovali, že MŠ bude nová,
ale stavba potrvá 2 roky, zatiaľ sa vystaví drevený
pavilón. Tento bude stáť do 1. 9. 1950 len vtedy, ak
sa rodičia sami o to pričinia a odpracujú niekoľko
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hodín na stavbe materskej školy. Hneď sa začali
rodičia nahlasovať na brigády.
Školský rok 1949/50 sa skončil a učiteľský
zbor tvorili : Vojtech Hoza – riaditeľ, Alžbeta
Hozová, Alžbeta Heimschildová, Eva Kocíkova,
Elena Barlogová, Vladimír Dvořák
A toto sú fotografie z niektorých žiackych
vystúpení v školskom roku 1949/50, pod fotografiami nebol komentár, takže neviem nič bližšie
o nich napísať.
Z kroniky spracovala Ing. Mária Malecová

■■ Myšľa aj na nas
staršich…

Neznam ľudze, či vy starše hodzice na internet
a na internetovu stranku našej obci, ale verim
temu, že v dneškajšej dobe je už aj nas postaršich,
čo hodzia na internet, dosc. Je pravda, že še nam
na dafterych (hlavne modernych a takych, co často
menia svoj vzhľad) strankoch češši orientuje,
ale aj to še da zvladnuc. Stoji nas to kuščik vecej
času, ale teho my mame dosc. Ked som tak raz
nedavno „ surfovala“ po tym internece, išla som
aj na stranku našej obci a bula som milo prekvapena. Pre nas staršich mame na pravej strane
ponuku „seniori, zjednodušená verzia stránok
pre seniorov“. Najdzece tam šicko, co vam treba.
Lepši jak obecny rozhlas. Možece sebe to aj dac
prečitac, možece sebe zvečšic pismena, jak vam
treba, prečitace aj bez okuľaroch, no jednym
slovom same vymoženosci. Možno by bulo dobre
tam pridac ešči okrem uradnej tabuli aj tabuľu,
dze by še dalo zverejnic parte, ked dafto zomre.
Obecny rozhlas na veľo mescoch poradne nečuc,
lem čujece, že daco hlaša ale nerozumec nič. A tak
by sebe každy mohol ziscic, co je nove. Dočitala
som še tam na uradnej tabuli napriklad aj to, že
od apriľa až do konca maja mal u nas štatisticky
urad ziscovac, jak še nam žije. Vybrali sebe 500
obce a v nich 6 000 domacnosci. To by malo vinsc
tak 12 v každej obci, ked dobre počitam. Do
domacnosci mal prisc opytovateľ, ftery to šicko
mal ziscovac. Mal mac poverene od štatistickeho
uradu, abo dajaky preukaz. Ftere 12 domacnosci
sebe vybral a kedy to bulo, to som še ešči nedočitala. Lem dufam, že še ani v jednej obci nenašol
dafto prešpekulovany, dajaky podvodnik, co sebe
zrobil falošny preukaz a s nim hodzil po domoch.

Šak vy starše sebe isto ešči pametace, ked hodzil
po domoch spovedac falošny pan farar, neškaj už
nebohy občan našej obci. Ale verme, že to šicko
dopadlo dobre a o vysledku še tiež na internece
dočitame. No možece še tam dočitac aj veľo daľšich zaujimavych vecoch. Najdzece tam kontakty
na obecny urad do každej kancelarii i na obecnu
policiu, na spravcu cintorina a zaujimavy je aj
virtualny cintorin, ftery nenajdzece na stranke pre
senioroch, ale na hlavnej stranke, ked otvorice na
ľavej strane správu cintorína. Najdzece tam mapu
cintorina, šicke hroby, šumne očislovane, fto tam
leži, dokedy maju zaplacene hrobove mesco, dze
ich možece najsc, na fterim mesce. Abo dolu do
obločka na hledane napišece meno, keho hrob hledace a šicko še vam tam ukaže. Tiež sebe možece
prečitac zapisnice z obecneho zastupiteľstva, kedy
su zastupiteľstva naplanovane, jake „všeobecne
záväzné nariadenia“ u nas placa, ale aj jaky budze
čas, či budze šumne, abo budze padac, tiež naš
časopis Horizont od roku 2009.
No poviem vam, že še mi to zapačilo a odftedy
často hodzim na našu stranku kuknuc, co je nove.
Najčastejši sebe prečitam uradnu tabuľu, ale aj
zapisnicu zo zastupiteľstva, sem‑tam aj dajaku
zmluvu, ftera pribudla. Treba lem podzekovac
totym šikovnym ľudzom, co še o tu stranku staraju
a co popri tym myšleli aj na nas, „„senioroch“.
Ušetrili nam čas pri hledaňu teho, co nam treba
a podporili u nas strašich aj zaujem o internet. Lem
keby tam ešči pridali tu tabuľu na parte…
Scela by som povzbudzic aj vas šickych, nebojce še internetu, neje to plana vec, jak še o nim často
piše. Ale aj on, jak každa vec v našim živoce, može
nam služic na dobre, ale aj na plane veci. Zaleži
lem na tym, jake ľudze ho použivaju…
Cetka Iľka
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■■ Z redakčnej pošty

je potrebné sa o nich starať, ako prezimujú a aké
produkty od včielok získavame. Pán Kučma nám
veľmi pútavo porozprával o vývine včielky, poukázal na všetky fázy jej života a na namáhavú sta-

Deň matiek v MŠ

Mama je ako rosa, čo osvieži kvet.
Bez mamy je pustý celý svet.

Deň matiek je jedinečnou príležitosťou, kedy
si všetci môžeme uctiť ženu, ktorá nás priviedla
na tento svet, starala sa o nás, vychovávala. Mama
je nám najbližšia. Vie pohladkať, keď plačeme,
pochopiť, keď iní nechápu, ale vie i potrestať, keď
si to zaslúžime.

príbeh chudobného obuvníka Giňola, ktorý svedomite pracoval, ale bol slabo odmeňovaný. Stále
ho prenasledovali traja páni, chceli ho potrestať,
uväzniť, že nestihol zaplatiť nájomné. Francúzska
postavičku Giňol, podobná nášmu Gašparkovi, učí
nás nebáť sa, nemlčať, domáhať sa svojich práv
a zachovať si ľudskú dôstojnosť. Giňol je statočný
a spravodlivý a volá k sebe: „Malí – veľkí – najväčší. Pridajte sa ku mne! Tu sa dozviete, uvidíte,
čo vidieť ani nechcete… Ako to všetko chodí vo
svete, prečo chudák u nás nevíťazí… Len moc
a kopa peňazí.“
Deti, kolektív MŚ‑RY č. 89
I Rabinská

Evička nám ochorela

Dňa 17. 5. 2017 sa zišli na Košiarnom briežku
detí MŠ, aby absolvovali obvodové kolo zdravých
MŠ pod názvom, Evička nám ochorela“. Dvojčlenné družstvá, ich pedagogický doprovod i organizátorov tejto súťaže – MŠ Arnutovce a Spoločný
školský úrad Smižany privítalo pekné počasie, čo
dokonale zvýraznilo prírodnú krásu tejto lokality.
Súťaž pozostávala zo 4 disciplín. Súťažiaci pri-

Obrovské rozdiely

Dňa 11. 5. 2017 v popoludňajších hodinách
na šk. dvore MŠ‑RY č. 89 boli pozvané mamičky
našich detí, aby sa im mohli poďakovať za ich
lásku a starostlivosť. Deti sa predviedli kultúrnym
programom, poďakovali zhotoveným darčekom,
objatím, pretože práve mame patrí vďaka za to,
že sa smejeme, spoznávame svet, žijeme. Všetci
vieme na koho sa môžeme spoľahnúť od najútlejšieho detstva. Je to MAMA. Spolu s nami prežíva
našu radosť z úspechu, ale i sklamania.
Vďaka všetkým mamám, ktoré nám darujú
dobrotu a múdrosť, nech budú ešte dlhé roky
medzi nami a nech nás učia čo je dobrota, život
a skromnosť.
Deti a kolektív MŚ‑RY č. 89
I Rabinská

rostlivosti o úle a spracovanie medu. Oboznámil
nás s úlohou kráľovnej v úli, ktorú nám doniesol
ukázať spolu s včielkami robotnicami. Deti mali
možnosť poťažkať si plást s medom, zoznámili sa
s prípravou plástov v rámčekoch, ako sa ukladá
v plástoch peľ, med a na čo slúži dymák. Na záver
mali deti možnosť ochutnať med priamo z plástov.
Touto cestou sa chceme poďakovať p. Kučmovi za zážitok a pútavé rozprávanie o živote
a význame včielok aj pre život človeka.
Andrea Dlugošová
kolektív a deti MŠ Rudňany č. 89

Giňolové starosti – divadlo v MŠ

Dňa 16. 05. 2017 v dopoludňajších hodinách
deti MŠ‑Rudňany č. 89 mali možnosť potešiť sa,

Beseda s včelárom.

5. mája 2017 navštívil deti v MŠ Rudňany č. 89
ujo včelár pán Kučma Jaroslav. Porozprával deťom
o živote včiel a výrobe medu. Deti sa dozvedeli, aké
sú včely dôležité pre život človeka, kde bývajú, ako
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ba i poučiť z bábkového divadla: Giňolové starosti
z Prievidze, pod vedením p. Juraja Jaška. Bol to
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Chcem sa s vami podeliť o svoje dojmy z nedávnej cesty vlakom na Západné Slovensko a ďalej
autom do Južných Čiech.
Cesta rýchlikom do Nového mesta nad Váhom
prebehla veľmi rýchlo, možno vďaka rozhovoru s múdrym pánom profesorom matematiky
a fyziky. Nastúpil v Štrbe, bol tam na návšteve
u svojho syna pozrieť si polročného vnúčika.
Úsmev a dobrá nálada mu žiarili v tvári. Bol zhovorčivý, spomínal na profesorské roky s mladými
študentmi. Hádala som mu 10 rokov menej, mal
87 rokov. Pri rozlúčke sme si podali ruky s prianím
zdravia a šťastia.
Po vystúpení z vlaku mňa i moju švagrinú
čakal môj syn, s ktorým sme hneď cestovali autom ďalej do blízkych moravských obcí a miest.
Obdivovala som všade čistotu, žiaden odpad ani
v hrobliach okolo ciest, pred domami bez plotov
vysadené živé ploty, rôznofarebné kvetové výsadby
a tak to pokračovalo až do cieľa našej cesty, okolo
mnohých rybníkov v Južných Čechách. Verte mi,
ja som nevidela hodený žiaden papier, cigaretové
ohorky alebo vyhorené zápalky. Všade bolo vyzametané a vkusne upravené priestory. K dobrému
dojmu prispela i nulová prítomnosť, lepšie povedané neprítomnosť chatrčí a smetia, ktorými sme
tu obklopení už od vstupu do našej obce.
Máme sa čo učiť od Moravákov a Čechov, no
viem, že nikdy nedosiahneme takú kultúru a lásku
k prírode ako oni. Škoda…
Emíla Centková

chádzali na jednotlivé stanovištia po chodníkoch,
ktoré boli označené farebnými stužkami.
Našu MŠ reprezentovala dvojica Sárka Combová a Filipko Ošust. Na prvom stanovišti – pri
včeľom úli – deti pomenovávali hmyz na obrázkoch, skladali puzzle s motívom včielok a názorne
predvádzali ošetrenie rany po vpichnutí včielkou.
Na druhom stanovišti - pri studničke deti so zaviazanými očami určovali podľa chuti, či ide o čistú
alebo sladenú vodu.
Na treťom stanovišti mali deti možnosť vyskúšať si uhasiť oheň a názorne predviesť ošetrenie
popáleniny. Štvrté stanovište –,malý turista“
oslovil pútavým spôsobom súťažiacich. Ich úlohou
bolo podľa ročných období obliecť a obuť turistu
do prírody. Taktiež predviedli svoje zručnosti pri
zaväzovaní šnúrok.
Počas súťaže si deti mohli vyskúšať správne
čistenie zúbkov, umelé dýchanie pod dohľadom
zdravotníkov, ako aj jazdu na štvorkolke. Po ukončení súťaže deti boli odmenené chutným guľášom
a vecnými cenami.
Na záver by som sa chcela poďakovať pani
Zuzane Ošustovej za odvoz a dovoz detí na súťaž.
Bc. Adela Jendreková MŠ Rudňany č. 89
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Ja a šport

Dňa 26. 5. 216 od skorého rána futbalový
štadión v Hrabušiciach dýchal slávnostnou atmosférou. Stretli sa tu malí športovci, aby si zmerali
sily v poradí už v 13. ročníku športovej olympiády
pre 1. stupeň základných škôl. Úžasným športovým výkonom predchádzal slávnostný otvárací
ceremoniál, ktorý vyvrcholil prinesením olympijského ohňa. Našu školu reprezentovalo 22 žiakov
1. – 4. ročníka. Všetci malí olympionici vydali zo
seba maximum. Súťažilo sa v piatich športových
disciplínach – beh na 50 m, vytrvalostný beh, skok
z miesta, hod plnou loptou a štafeta. Pre našu
školu sme získali 10 medailí.
Hod plnou loptou
1. miesto Lukáš Staňa 1.A
2. miesto Laura Vytykáčová 3.A
Skok z miesta
1. miesto Viktória Hudecová 1.A
2. miesto Matias Neuvirth 4.A
3. miesto Kristián Kendzior 3.A
4. miesto Timur Kaprál 2.A
Beh na 50 m
1. miesto Nikolas Farkalin 1.A
Vytrvalostný beh
1. miesto Matej Schmidt 4.A
2. miesto Nikolas Farkalin 1.A
3. miesto Michaela Macalová 3.A

Za pomoc pri uskutočnení tejto vydarenej
akcie ďakujeme sponzorom.
Mgr. Tatiana Hozzová a Mgr. Lucia
Bodzionyová – Základná škola

Z činnosti MŠ 5RP II

Mladým športovcom blahoželáme a prajeme
ešte veľa športových úspechov.
Mgr. Ľudmila Kučmová – Základná škola

Dňa 26. 5. 2017 sa deti z našej MŠ 5RP II
zúčastnili detskej športovej olympiády v Hrabušiciach. Deti súťažili v 3 disciplínach a aj napriek
tomu, že neobsadili medailové miesta odchádzali
domov spokojní a plní zážitkov.
Pri príležitosti MDD sa deti z našej MŠ zúčastnili exkurzie v kaštieli Markušovce, ktorá bola spojená s rozprávkou Princezná so zlatou hviezdou
na čele. Oboznámili sa s interiérom letohrádku,

Literárna Orava

Školský rok 2016/2017 je rokom ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI. Nesie sa v znamení hesla:
„MYSLENIE JE POHYB.“ Pri tejto príležitosti
sa 40 žiaci 2. stupňa Základnej školy Rudňany
zúčastnili exkurzie s názvom Literárna Orava.
26. 5. 2017 žiaci navštívili rodný dom M.
Kukučína v Jasenovej, literárnu expozíciu P. O.
Hviezdoslava, Čaplovičovu knižnicu v Dolnom
Kubíne a na záver ich kroky viedli k Oravskému
hradu. Žiaci sa vrátili domov plní nových vedomostí, zaujímavostí a zážitkov.

MDD

poprechádzali sa po zámockej záhrade a najviac
ich zaujalo divadelné stvárnenie rozprávky. Herci
hravou formou zapojili do deja rozprávky aj deti
a rozdali im sladkú odmenu. Všetci sme odchádzali
s veľkým kultúrnym zážitkom a naše deti ešte dlho
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diskutovali o deji rozprávky. Ďakujeme, že máme
v blízkom okolí takú krásnu historickú pamiatku
a ľudí, ktorí za symbolické vstupné 1 € sú ochotní
pre deti urobiť krásny program.
Dňa 6. 6. 2017 sme sa zúčastnili školského
výletu do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Deti poznávali
zvieratká, vyšantili sa v detskom parku a prežili
príjemný deň.
Mgr. Valéria Hozzová – MŠ 5RPII
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1. jún k nám rýchlo letí,
oslavujú všetky deti.
V každom kúte sveta je
nejaké dieťa.
Deti majú radosť mať,
v deň detí sa zabávať.
Želáme vám veľa hier,
nech nemizne úsmev z pier.

V tomto školskom roku deti MŠ‑RY č. 89 oslávili sviatok detí 2. 6. 2017 športovým dopoludním
na športovom futbalovom ihrisku.
Deti súťažili v skupinách, v disciplínach –
v behu pomedzi prekážky, hode kriketovou loptičkou a granátom, chôdzi na chodúľoch, skoku
do diaľky a skoku vo vreci, v kope na futbalovú
bránku.
Každý chcel byť športovo najsilnejší, najlepší
a každý súťažil s myšlienkou FAIR – PLAY, čo sa
našim deťom i podarilo. Preto každý bol odmenený medailou, bublifukom a veľkou pochvalou od
pani učiteliek. Nechýbalo ani občerstvenie a pitný
režim, ktorý v tento teplý deň bol veľmi dôležitý.
Športovými aktivitami deti prispeli k svojmu
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ktoré deťom predviedol, potešili všetkých a zožal
zaslúžený potlesk. Naši žiaci majú tanec v krvi a že
je to pravda, predviedli na záverečnej diskotéke,
ktorá ich roztancovala. Za finančný príspevok
ďakujeme obecnému zastupiteľstvu a obecnému
úradu.
Mgr. Katarína Kandráčová – Spojená škola

Plavecký výcvik

zdraviu, potešili sa a vyšantili i na našom multifunkčnom ihrisku, ktoré nám sprístupnil p. R.
Neuvirth, tiež celé futbalové ihrisko, za čo v mene
detí ďakujeme.
Dňa 1. 6. 2017 v MŠ deti dostali od Komisie
pre kultúru, šport a školstvo pri OcÚ - Rudňany
k sviatku MDD sladký balíček, za čo pekne ďakujeme.
A že naše deti majú záujem o šport svedčí
i účasť a úspechy, ktoré získali na celo‑okresnej
športovej olympiáde detí MŠ v Hrabušiciach,
ktorá sa uskutočnila 26. 5. 2017. Organizoval ju
SŠÚ – Smižany. Našu MŠ reprezentovali detí –
D. Kucajová, S. Combová, T. Bodzionyová, D.
Kalafut, A. Šteiner, M. Mrovčák pod vedením
p. uč. Bc. A. Neuvirthovej, p. uč. A. Dlugošovej.
Súťažili v behu, skoku do diaľky, hode kriketovou
loptičkou. Získali 2. Miesto a obdržali vecný
darček. Spestrením tejto celo‑okresnej súťaže
v Hrabušiciach bola i jazda na koňoch, ukážky práce psovodov, hry v nafukovacom hrade a chutný
guláš. Blahoželáme našim malým olympionikom.
Deti, kolektív MŠ‑Ry č. 89, I Rabinská

od zriaďovateľa školy – od Obecného úradu Rudňany. ĎAKUJEME
ZŠ Rudňany

Súťaž o najkrajšiu bábku

MDD v Spojenej škole

Medzinárodný deň detí je vždy príležitosťou potešiť detské srdiečka bez rozdielu pleti,
národnosti a vierovyznania. Inak tomu nebolo
i v Spojenej škole 1.júna. Pre deti boli pripravené
súťažno - športové úlohy a o týždeň neskôr ich
prišiel potešiť a zabaviť kúzelník Wolf, ktorý do
svojho programu zapojil učiteľov i žiakov. Kúzla,

dím. Postupne prešli pomocou prípravných cvikov
mimo bazéna, ako aj priamo v bazéne plaveckými
štýlmi – kraul, znak, prsia. Najprv sa nacvičovali
samostatne pohyby rúk, nôh, dýchania a nakoniec
ich súhru. Deti sa pohybu vo vode tešili, najmä
rôznym súťažiam, ktoré boli zaradené vždy na
záver každej hodiny. Záver výcviku sme si spestrili
hodinou bowlingu a pobytu na detskom ihrisku
s detskými atrakciami. Ďakujeme zamestnancom
strediska za príjemne strávený čas.
Mgr. Ľudmila Kučmová – Základná škola

Exkurzia

Medzinárodný deň detí

Aj na našej škole sme všetci oslavovali 1. júna
2017 MDD.
Program si robili triedne kolektívy pod vedením svojich učiteľov. Niektorí si zvolili športové
súťaže, niektorí turistickú vychádzku do blízkeho
okolia alebo až do Poráčskej doliny, deviataci spojili príjemné s užitočným a navštívili a spoznávali
históriu Košíc, ôsmaci boli v Spišskej Novej Vsi
na akcii Mesto plné deti, menšie deti si pozreli
rozprávky, jednoducho v ten deň sa nevyučovalo,
ale program si volili deti sami. Deti dostali balíčky
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V dňoch 5. 6. až 8. 6. 2017 sa žiaci 3. A a 4.
A triedy zúčastnili plaveckého výcviku v rekreačnom stredisku Poráč Park. V príjemnom prostredí
získavalo 17 žiakov našej školy základné zručnosti
pri plávaní, skákaní do vody. Formou hier sa
v úvodných hodinách spriatelili s vodným prostre-
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Žiaci našej základnej školy sa zúčastnili
12. 5. 2017 exkurzie v Košiciach a v Prešove. Navštívili sme planetárium, kde nám zamestnanci
pripravili program pod názvom „Naprieč Slnečnou sústavou“. Po spoznávaní hviezdnej oblohy
sme sa presunuli do botanickej záhrady, kde sme
sa kochali krásami rastlinnej ríše. Na ceste späť
sme sa zastavili v Solivare v Prešove, kde sme
mohli sledovať, čo všetko bolo potrebné podstúpiť,
aby sa soľ objavila v podobe ako ju poznáme dnes.
Mgr. Ľudmila Kučmová – Základná škola

V mesiacoch február‑marec 2017 bola na
Základnej škole Rudňany vyhlásená súťaž o najkrajšiu vlastnoručne zhotovenú bábku. Žiaci sa
s nadšením pustili do vlastnej tvorby. Pod ich
rukami vzniklo približne 50 veľmi vydarených
bábok. Nechýbali medzi nimi maňušky i javajky.
Vybrať tie najkrajšie bola ťažká úloha, ale porota
napokon ocenila 8 žiakov:
1.
Diana Stanislavová 4. A
2.
Viktória Zaliberová 7.A
3.
Štefánia Orlovská 6. A
4.
Klaudia Kalafutová 6. A
5.
Adolfína Horváthová 7. A
6.
Marek Horváth 4. C
7.
Adrián Michalík 7. A
8.
Veronika Ogurčáková 3.A
Všetkých zúčastnených čakala sladká odmena.
Za všetky výtvory a sponzorstvo ĎAKUJEME!
Mgr. M. Ogurčáková, Mgr. Tatiana Hozzová,
Mgr. Lucia Bodzionyová – Základná škola
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■■ Spoločenská rubrika
NARODENIE

Lívia Horváthová
Adam Žiga
Viktória Žigová
Natália Horváthová
Tomáš Horváth
Sofia Horváthová
Denisa Dunková
Stanislav Holub
Viliam Holub
Nikola Horváthová
Laura Bdžochová

ÚMRTIE

Dorota Horváthová

Obyvateľstvo obce k 14. 6. 2017
Stav podľa vekových kategórií
Spolu
Deti do 18 rokov
– z toho do 15 rokov
Ostatní obyvatelia

Spolu

Muži

4451/2586 2223/1263
1829/1537
915/755
1601/1357
806/673
2622/1049 1308/508

Ženy

2228/1323
914/782
795/684
1314/541

84 rokov
Anna Hurajtová
83 rokov
Mária Mrovčáková
81 rokov
Jozef Slanina
ZLATÁ SVADBA – blahoželáme !!!
Vladimír Krajňák a Margita, rod. Bonková

JUBILANTI
85 rokov
Mária Klorusová
80 rokov
Karol Halčin
Felix Zadroš
75 rokov
Margita Királyová
Emília Stanislavová
70 rokov
Ľudovít Hižnay
65 rokov
Irena Ošustová
Viera Jendreková
Anna Šteinerová
60 rokov
Kristína Farkalínová
Anna Horváthová
V mesiací máj chceme tiež zablahoželať
našim spoluobčanom, ktorý sa dožili
úctyhodného veku viac ako 80 rokov
88 rokov
Margita Ošustová
Anna Stanislavová
86 rokov
Elena Čunderlíková

SPOMIENKY

Odišiel som od Vás, už je tomu rok.
V mesiaci máj, keď kvitol celý cintorín.
Odpočívam v tomto kúte.
Kde biele ruže uzriem, keď oči otvorím.
Dňa 31.mája 2017 uplynul bolestný
rok, čo nás navždy opustil môj drahý
manžel, náš otec, dedko a brat Michal Oporoska.
S láskou spomína manželka Helena,
dcéra Janka, synovia Marián a Ivan
s manželkou Stankou, vnúčatá
Oliver, Christiane, Michaela, Igorko, Samuela
a ostatná 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.
Dňa 19. júla 2017 si pripomenieme
bolestný rok, čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec , starý otec
, brat a príbuzný Ján Mariančik.
Venujte mu spolu s nami modlitbu
a tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína man‑
želka, dcéra, syn s priateľkou, vnučka Nikola, vnuk
Maroš a ostatná smútiaca rodina
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