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AKTUÁLNA TÉMA

Aj Vás zaujíma čo všetko sa plánuje
v našej obci na najbližšie obdobie?
Leto ešte poriadne nezačalo a my už máme za sebou prvé
horúčavy na ktoré čakali nielen naše školopovinné deti, ale
aj všetci tí, ktorým relax či už pri krátery, pri ohni alebo v záhradke nie je cudzí.
Naše Ružbachy sa opäť naplnia turistami a budeme musieť rátať so zvýšeným počtom áut na našich uliciach, ktoré
nie sú tomuto náporu prispôsobené. Veľkým problémom je
zabezpečiť parkovanie veľkého počtu vozidiel, ktoré v minulosti ako si iste spomínate, boli sústredené na futbalovom ihrisku. Jednou alternatívou parkovania bolo prispôsobenie pozemku nad farou, kde je aj napriek tomuto
opatreniu problém s nedisciplinovanými vodičmi a parkovanie považujú za samozrejmosť v tieni pod gaštanmi, na
chodníkoch alebo v blízkosti kaplnky. Vzhľadom na vzrastajúci počet áut sa musíme do budúcna zamýšľať nad záchytným parkoviskom a nájsť plochy, ktoré by kapacitne postačovali v letných mesiacoch. Označené výtlky čakajú na
svoju opravu, ktorá z dôvodu nepriaznivého jarného počasia bola presunutá na polovicu júla. Rekonštrukcia chodníka smerom ku chatovej oblasti Kukura bola cieľom projektu podaného na ministerstve financií a kladné hodnotenie
žiadosti nám umožní túto rekonštrukciu čoskoro spustiť.
Počas mesiacov júl a august, je naplánovaná prestavba
vnútorných priestorov základnej a materskej školy tak, aby
žiaci I. a II. stupňa ZŠ sa v školskom roku 2019/2020 stretávali pod jednou strechou školy pri telocvični a uvoľnená budova školy pri kostole by tak mohla slúžiť naším škôlkarom
čo by vyriešilo problém nedostatku kapacity a taktiež by sa
to prejavilo na úspore energií.
Možno si kladiete otázku „ Je to všetko reálne?“. Verím,
že áno, ale iba s Vašou pomocou. Preto by som chcel poprosiť Vás všetkých, ak viete akokoľvek prispieť dianiu v našej dedinke dajte o sebe vedieť.

S prianím pekného leta
Mgr. Peter Martinek

SPRAVODAJSTVO
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Stavanie mája

S príchodom mája, mesiaca lásky,
prichádza k nám aj dávny zvyk stavania
májov, stromov, ktoré sú symbolom víťazstva jari nad zimou, života nad smrťou
a znovu sa obnovujúcej prírody a lásky.
Tento zvyk sa zachováva doteraz ako jeden
z krásnych tradičných obradov a zvykov.
Stavanie mája v našej obci prebiehalo 30. apríla so začiatkom o 17:00
hod. pred obecným úradom. Síce upršané
počasie nám príliš neprialo, zišlo sa však dostatok ľudí. Do spevu nám zahrala skupina GALAXY BAND. Po postavení mája nám členovia JDS vo
Vyšných Ružbachoch a poľovník Ľuboslav Mačok
navarili chutný guláš. O občerstvenie sa postarali
členovia Dobrovoľného hasičského zboru.
Text: Jana Mindeková, foto: Marcela Malá
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Deň
matiek
Dňa 12. mája sa v miestnom kine uskutočnil kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek. Všetky
mamičky, babičky očakávali s napätím vystúpenie svojich detí a vnúčat na javisku.
Detičky z materskej školy
a žiaci základnej školy pripravili nádherný program.
Veľká vďaka patrí všetkým,
ktorí svojou troškou prispeli k tomuto sviatočnému
popoludniu. Na záver tento
sviatočný májový deň spríjemnilo hudobné vystúpenie slovenskej speváčky
Slávky Tkáčovej s gitaristom Lukášom Konštiakom.
Text: Jana Mindeková,
foto: Ľudovít Marfiak
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Učitelia oslavovali svoj deň

Pri príležitosti „Dňa
učiteľov“ boli učitelia z našej základnej školy a materskej školy, ako aj nepedagogickí zamestnanci
pozvaní starostom obce
do miestneho kina.

Deň učiteľov sa oslavuje
v deň narodenia pedagóga
Jána Amosa Komenského,
učiteľa národov. Sviatok je
oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov,
ktorých práca je poslaním
a zaslúži si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu
a poďakovanie.
Učiteľov a všetkých prítomných privítal starosta
obce Vyšné Ružbachy, Mgr.
Peter Martinek. Vo svojom
príhovore im vyjadril úctu
a poďakovanie za ich náročnú a obetavú prácu, ktorou
dennodenne
prispievajú
k rozvoju poznania a vychovávaniu nových generácií
obyvateľov našej obce.
Slávnostné
popoludnie prítomným spríjemnili dievčatá z TS DORKA,
ktoré ukázali a predviedli
čaro mažoretkového športu. Učitelia zo súkromnej

umeleckej školy predviedli hru na hudobných nástrojoch a spev. Súčasťou bolo
pásmo čítania z knihy.
Po programe starosta
obce odovzdal ďakovné listy bývalým pedagogickým
i nepedagogickým zamest-

nancom za roky odovzdanej práce a roky odovzdanej
múdrosti.
Na záver sa všetci presunuli na neformálne posedenie spojené s občerstvením.
Text: Jana Mindeková,
foto: Ľudovít Marfiak
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Otvorenie
detského ihriska

ŽABKA
O

tvorenie detského ihriska ŽABKA sa konalo
v našej obci na
deň detí (1. júna). Prípravné
práce začali už v marci. Na
tejto akcii sa podieľalo približne 30 dobrovoľníkov:
členov Dobrovoľného hasičského zboru, členov Jednoty klubu dôchodcov a miestnych
skautov.
Obec
Vyšné Ružbachy zabezpečila ozvučenie a prípravné
terénne práce. Po otvorení
programu a príhovore starostu obce sa predstavilo
divadlo Ramagu s rozprávkou: „Cisárove nové šaty“.
Keďže nám počasie prialo,
celé predstavenie sa odohrávalo priamo na detskom
ihrisku. Po odohraní divadla
sa predstavili Sokoliari majstra Vagana. Počas celej akcie mohli účastníci využiť
bezplatne „skákací“ hrad.
Rôzne športové súťaže pripravili miestni skauti a členovia DHZ. Približne 100
detí si tak mohli vyskúšať
zdatnosť v behu, lukostreľbe, skákaniu vo vreci a ďalších disciplínach. Víťaz bol
každý, kto zvládol všetky
disciplíny.
Veríme, že deti vo Vy-
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šných Ružbachoch (a samozrejme aj návštevníci z iných miest) strávili
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krásny deň detí plný zábavy, športu a úsmevných zážitkov.
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Text: Marcela Malá
Foto: Dárius Heban,
Marcela Malá

Lampiónový sprievod
Každoročne sa stretávame 8. mája s lampiónom
v ruke, aby sme si pripomenuli deň víťazstva nad
fašizmom. Výnimkou nebol ani tento rok. Po úvodných príspevkov p. Petra

Fabisa a p. Moniky Dudzíkovej mierila naša cesta na
cintorín, kde sme zapálili sviečku na hrobe padlých
partizánov. Túto krásnu akciu sme ukončili pri kráteri, kde sa už svetielka lam-

piónov
odrážali na hladine unikátneho jazierka kráter.
Text a foto: Marcela Malá
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ZO ŽIVOTA

ŠKOLY

xx Hviezdoslavov kubín
„Mňa kedys´ zvádzal svet...“
Takto poeticky sa nám v jednej z básní prihovára Pavol Országh Hviezdoslav. Vrátili sme mu to a stretli sa 7.
marca na školskom kole recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Ukážky boli zaujímavé a pútavé. Dňa 19. marca sa v CVČ
v Starej Ľubovni ozývalo umelecké slovo aj v podaní našich
víťazov školského kola Martinky Bujdošovej a Tomáša Bujdoša. Súťažili v kategórií prednese prózy a poézie. Obom
patrí veľké poďakovanie za reprezentáciu školy.

V kategórií  súťažili
žiaci 2. - 4. ročníka
súťažili v prednese
poézie a prózy.
PRÓZAY:
1. miesto Bujdoš Tomáš
2. miesto Romanová Sofia
3. miesto Gabriely Erik
POÉZIA:
1. miesto Bujdošová Martina
2. miesto Dudžík Gabriel
3. miesto Merčáková Anna

Najlepší piataci až deviataci predviedli svoje výkony
v dvoch kategóriách. Texty
veselé i na zamyslenie si
porota pozorne vypočula
a rozhodla takto:
II. kategória (5. - 6. ročník ZŠ)
POÉZIA:
1. miesto Juraj Dudžík
2. miesto Adam Gajecký
3. miesto Natália Kaletová
II. kategória (5. - 6. ročník)
PRÓZA:
1. miesto Karin Grigereková
2. miesto Viktória Habiňáková
3. miesto Martin Pavlik
III. kategória (7. - 9. ročník)
POÉZIA:
1. miesto Roland Budzák
2. miesto Viliam Marfiak,
Tobiáš Gončár
3. miesto Laura Grichová
III. kategória (7. - 9. ročník)
PRÓZA:
1. miesto Barbora Kendrová
2. miesto Sára Gabrielyová
3. miesto Klaudia Andrejková

Naši postupujúci sa potom v dňoch 20. - 21. marca
predstavili na okresnom kole v Starej Ľubovni. V silnej
konkurencii sa nestratili. Deviatak Roland Budzák získal
ocenenie za výborný prednes.
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xx Beseda
o histórii
Vyšných
Ružbách
Žijeme v krásnej dedinke s bohatou históriou, o ktorej naše deti
skoro nič nevedia. Vďaka
ľuďom, ktorí sa o to zaujímajú a chcú získané informácie podávať ďalej, sme
1. marca mohli zrealizovať besedu s p. Petrom Fabisom. Žiaci 5.-9.ročníka so
záujmom počúvali príjemné rozprávanie nášho hosťa a fotografie z dávnych
čias im priblížili spôsob života a premeny obce. Ďakujeme za bohatú históriu
predkom a snažme sa viesť naše deti k tomu, aby sa
na ňu nezabudlo a aspoň
sa o ňu zaujímali.

xx Súťaže,
kvízy,
exkurzie,
projekty
Dňa 27. februára sa
uskutočnila súťaž „Poznaj
a chráň“, ktorej sa zúčastnili žiaci druhého stupňa základnej školy. Zábavné a zároveň poučné,
biologicko-geografické
popoludnie, pozostávalo
z troch kôl. V prvom kole
žiaci odpovedali na kvízové otázky z interaktív-
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nej tabule, v druhom ťahali
otázky pre svojich súperov
a posledná časť bola praktická, kde si overovali zručnosti pri poskytovaní prvej
pomoci. Jednotlivé triedy reprezentovali títo žiaci: 5. ročník – Natália Kaletová a Valéria Sonogová,
6. ročník – Sabína Fabisová a Gabriel Kiš, 7. ročník
– Sára Gabrielyová, 8. ročník – Tobiáš Gončár a Zuzana Šutorová a 9. ročník –
Nikola Habiňáková a Alex
Leščinský. Okrem príjemne stráveného popoludnia
žiaci získali aj pekné ceny.
Rovnako, ako každý rok,
aj tentoraz sme si v mesiaci marec pripomenuli Svetový deň meteorológie. Žiaci 7. ročníka si pripravili
projekty zamerané na meranie
meteorologických
prvkov. Najkrajšími projektmi boli modely meteorologických staníc, ktoré
zhotovili Sára Gabrielyová
a Annamária Leščinská.

Ružbašské žrodelko
V jedno aprílové popoludnie si žiaci 2. stupňa
spestrili riešením zaujímavých matematických úloh.
Okrem poznatkov z matematiky museli pri ich riešení využiť aj vedomosti z geografie a občianskej
náuky. Myslíme si, že všetky súťažiace skupiny to
zvládli na jednotku.
Dňa 9. apríla sme sa zúčastnili zaujímavej exkurzie vo východoslovenskej
metropole Košice. Najprv
nás čakala pekná a veľmi poučná výstava živočíchov, neživej prírody a ich
farebné prepojenie. Potom sme absolvovali menšiu túru po uličkách starej
časti mesta a dostali sme
sa do objektu Steel parku,
v ktorom zaujali atraktívne, zábavné a zážitkové
aktivity pod názvom Klamárium. Žiaci exkurziu
hodnotili veľmi pozitívne.
Tešíme sa z ďalšej vydarenej akcie.

ZŠ s MŠ

xx Aktivity
v materskej
škole
Koncom februára sa
v triede 5-6 ročných detí konala spevácka súťaž „Hviezdička“. Deti si niekoľko týždňov svedomite pripravovali
piesne. Dokonca aj 3-5 ročné
deti nabrali odvahu a pridali sa k predškolákom. A hoci
poradie nebolo vyhlasované, každý malý speváčik dostal odmenu za snahu a poctivú prípravu. Aktivity
v materskej škole sú rôznorodé. Hravé, tvorivé, poznávacie i výchovné. Naše deti
sa nikdy nenudia.

xx Čítanie
nás baví
Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta. ... tak
prečo doň nenakuknúť?
Žiakom I. stupňa to
umožnili hodiny čítania.
Priniesli si svoje ,,srdcovky“, ktoré predstavili svojim kamarátom a nachvíľu
sa všetci ocitli v čarovnom
svete. Prváci sa ocitli vo
svete, kde hlavnú úlohu
hrali Tri prasiatka. Druháci
si obuli sedemmíľové čižmy. Naši tretiaci sa ocitli
v príjemnej atmosfére detičiek z materskej školy,
kde si mohli vypočuť Rozprávky z lesíka. Štvrtáci si
pripomenuli výročie Hansa
Christiána Andersena. Mesiacom knihy ale chuť na-

ZŠ s MŠ
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šich školákov čítať ani zďaleka nekončí.
Aj deti v materskej škole sa venovali knihe, zaobchádzaní s knihou. Čítali obľúbené rozprávky,
navštívili miestnu knižnicu a prišli k nim žiaci
z 3.A triedy, ktorí im prečítali rozprávku. Predškoláci
si nacvičili divadielko Pampúšik a deti z malej triedy
Tri prasiatka.

xx Deň
narcisov
„Na koho myslíš, keď si
pripínaš narcis?“ Toto je slogan tohtoročného Dňa narcisov. Je to projekt, vďaka
ktorému dokážeme každoročne pomáhať ľuďom
bojujúcim s rakovinou.
Prostredníctvom dobrovoľníkov - miestnych skautov
sme tak aj my mohli narcis
prijať. Ďakujeme. :)

xx Zápis do prvého ročníka základnej školy
18 párov očí rozžiarených zvedavosťou a očakávaním na nás pozeralo
v prváckej triede 10. apríla. To sa prišli do prvého
ročníka zapísať naši ka-

maráti predškoláci. Ukázali nám, že sú pripravení
stať sa školákmi, že vedia
počítať, poznajú geometrické tvary a tiež farby, že
nemajú problém zareci-

tovať básničku či nakresliť pekný obrázok. A my
všetci sa už teraz tešíme
na nových šikovných žiakov, ktorých privítame
v septembri.
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xx Láska detí
k prírode
Dôkazom toho, že príroda nám nie je ľahostajná, vážime si ju a máme ju
radi, je účasť detí 2. ročníka na triednom projekte,
ktorý má tému „Les, kto-
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rý žije...“ Projekt bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V rámci teoretickej
časti si žiaci mali možnosť
pozrieť prezentáciu o zvieratách a vypočuť rôzne
zvieracie zvuky. Spoznávali lesné stromy a rastlinky, sadili semienka, skladali

ZŠ s MŠ

puzzle stromov a zapisovali správne riešenia do tajničiek. V praktickej časti
sa deťom podarilo vytvoriť
krásne LEPORELO s názvom LES, KTORÝ ŽIJE.

xx Deň Zeme
V našej škole patrí upratovanie obce a miestnych
kúpeľov v rámci Dňa Zeme
už k tradícii. Aj v tomto roku
sme sa zapojili v niekoľkých
etapách do upratovania.
Žiaci školy čistili prírodu
zberom odpadkov, čistením a zametaním chodníkov i hrabaním. Nezaháľali ani naši najmenší, ktorí si
pekne vyčistili školský dvor.
Okolie tak máme opäť krajšie.

xx Víťazi
Mc Donald
Cupu
Mc Donald cup 3. 5. 2019
Nová Ľubovňa - Majstrovstvá okresu Stará Ľubovňa
v malom futbale mladších
žiakov - 1. MIESTO ZŠ Vyšné Ružbachy z 8. zúčastnených družstiev okresu. Na
krajskom kole skončili na 11.
mieste. Gratulujeme!

ZŠ s MŠ
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xx Beseda
s policajtom

života. Veríme, že informácie, ktoré im boli poskytnuté, v budúcnosti využijú
a pomôžu im zvládať nástrahy dnešnej doby.

xx Deň matiek

Druhá májová nedeľa
patrí tradične všetkým
mamám, mamičkám i babkám. Žiaci našej školy pod
vedením učiteliek materskej školy a prvého stupňa
základnej školy pripravili tým svojim v spolupráci
s Obcou Vyšné Ružbachy
príjemné popoludnie plné
hudby, hovoreného slova
i tanca. Ďakujeme!
S nacvičeným programom sme vystúpili aj
v Domove seniorov, odkiaľ
sme odchádzali s úsmevom, pretože sme im dali
pocítiť, že seniori nie sú
iba odloženou vecou, ale
že sú našou každodennou
súčasťou.

Dňa 23. mája zavítal
medzi žiakov našej školy kpt. Ing. Milan Ženčúch
z Policajného zboru zo Starej Ľubovne. Beseda s ním
bola zaujímavá, vtipná
a vážna zároveň. Deťom
vysvetľoval, o čom je práca
policajtov, ako sa správať
na ceste, na bicykli, zopakovali si spoločne znalosť dopravných značiek
a symbolov, učili sa bezpečne pracovať s internetom. Na záver deti kládli otázky o práci so psami,
či o práci kriminalistov.
Beseda bola interaktívna, deti veľmi zhovorčivé
a zvedavé. U starších žiakov mala hodinka s policajtom trochu vážnejší
priebeh. Dozvedeli sa, čo je
zločin, prečin, trestný čin,
kriminalita, aké sú postihy.
Prezentácia sa niesla v duchu, že mladiství nie sú nepostihnuteľní. Stretnutie
s policajtom bolo plné otázok, odpovedí, príbehov zo

xx Jarný kros
Kamienka

8. mája TJ Mier Kamienka v spolupráci s obcou Kamienka usporiadala 2. ročník bežeckých pretekov pod
názvom Beh víťazstva – Jarný kros. Deti do 10 rokov
absolvovali 400 metrový
okruh na futbalovom ihrisku. Bianka Gerčáková Vyšné Ružbachy získala krásne
1. miesto. Gratulujeme!
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xx Dopravné
ihrisko
Žiaci našej školy pravidelne navštevujú dopravné
ihrisko v Jakubanoch a v Novej Ľubovni. Pred letom je to
vždy veľmi prospešná aktivita. Správanie detí v cestnej
premávke je totiž neustálym problémom. Zopakovali
si, ako sa správať na ceste, čo
znamenajú dopravné značky i ako predísť nehodám.

xx Deň vody

Pri
príležitosti
Dňa
vody prišli žiaci do školy
v modrom.

Viac zo života našej školy nájdete na webovej stránke: www.zsvysneruzbachysl.edupage.org
Spracovala: Anna Krutková

NIE JE TO O PLNENÍ BOBRÍKOV!

Čo si predstavíš, keď
niekto povie slovo skauting? Viac ako polovica ľudí

si predstaví život v lese, zakladanie ohňov, či plnenie ,,bobríkov“! Ale to nie

je ani z ďaleka všetko... Práve v dnešnej dobe si uvedomujem, čo všetko mi do života dal skauting a ako ma
formoval. Dal mi do života hodnoty, ktoré sa pomaličky vytrácajú. Skauting
nie je krúžok, na ktorom sa
správam jedenkrát do týždňa podľa skautského zákona a tým to končí. Pre mňa
sa stal skauting životným
štýlom. Keď som bola na základnej škole, tak som ešte
nerozumela všetkému, čo
mi ponúkal. Vtedy som to

SKAUTI

vnímala ako super čas, ktorý som prežívala s priateľmi
zvyčajne v tajomstve dobrodružstva. Neskôr som však
vnímala jeho hlboký rozmer.
Tri princípy, ktoré sú zahrnuté v skautskom sľube,
zákone a dennom príkaze,
sú tak jednoduché a úplné zároveň. Povinnosť voči
Bohu (pre hľadajúcich skautov povinnosť voči Najvyššej
pravde a láske) je základným
kameňom, v ktorom je tak
úžasné hľadať a vnímať veci,
ktoré nás presahujú a pritom robiť veci s vyšším a hlbším cieľom. Povinnosť voči
iným nám ukazuje, že každý deň pri kontakte s ľuďmi
(v rodine alebo aj mimo nej)
môžeme konať dobro, šíriť
pokoj a byť voči sebe láskaví. Posledným princípom –
povinnosťou voči sebe je bezhraničný osobný rast (na
ktorom ja sama pracujem
dodnes – veď stále je niečo
nové, čo sa môžem naučiť).
Skauting ma očaril a každému by som priala, aby to
okúsil! Skutočne ma jeho
poslanie naplnilo a dnes
môžem s hrdosťou povedať,
že ma pripravil do skutočného života.
Toľkokrát ma zachránili
veci, ktoré som sa naučila na
skautskom tábore alebo družinovke (pravidelné stretnutie skautskej skupiny). Kedykoľvek som v škole z kabelky
vytiahla KPZ (krabičku poslednej záchrany) spolužiaci
len vyvalili oči, pretože v tej
chvíli bol leukoplast či zapínací špendlík veľmi potrebný. Vďaka tomu, že som si
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do životopisu napísala prácu s mládežou a manažovanie skautskej družiny ma
prijali do práce. Organizovanie a dlhodobé plánovanie rôznych skautských akcií
mi pomohlo viac si zorganizovať čas – dnes si viem rozdeliť prácu, školu, aktivity
či relax. Skauting mi pomohol rozvíjať kritické myslenie a dnes tak moderné ,,soft
skills“, ktoré ti zaručene pomôžu nájsť prácu. Medzi tieto ,,skilly“ – zručnosti patrí
napríklad schopnosť pracovať v tíme, iniciatíva, spoľahlivosť, ochota učiť sa nové
veci, zodpovednosť a ústretovosť alebo pozerať sa na
veci z rôznych uhlov pohľa-
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du a vybrať najlepšiu možnosť.
Deň čo deň vnímam svet
skautsky, zodpovedne a tak
krásne... Nezáleží na tom, či
som v škole, v práci alebo či
len kráčam mestom. Podľa
mňa je skauting nadčasový, skrýva v sebe istú výnimočnosť a pravdivosť bez
ohľadu na plynutie času. Aj
dnes by som povedala skautingu ÁNO! Verím, že čoskoro aj mojim deťom budem
môcť dať možnosť okúsiť
pravú chuť dobrodružstva,
priateľstva a zážitkov – chuť
skautingu! A čo ty?
Text: Annamária
Brežillová, foto
Dárius Heban
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-te výročie svadby

Jána Zamoyskeho
s Isabel de Bourbon-Siciles

9. marca uplynulo
90 rokov od svadby posledného vlastníka hradu Ľubovňa a panstva
vo Vyšných Ružbachoch
a mladej španielskej
aristokratky.
Ján Zamoyski bol najmladšie ôsme dieťa Karolíny a Andreja Zamoyskych.
Narodil sa na prelome
storočí dňa 17. augusta
1900. Pravdepodobne sa
už predpokladalo, že sa
z neho stane pán hradu Ľubovňa, lebo ho ako jediné
z detí pokrstili v hradnej

kaplnke. Vyrastal v milujúcej rodine medzi viacerými
panstvami rodiny Zamoyskej. Najveselšie spomienky
mal snáď z Gumniskej, kde
na panstve svojej tety Konstancie vyrastal so svojím bratrancom Romčom,
s ktorým boli skoro ako
dvojčatá. A to nielen vzhľadom, ale aj svojimi huncútstvami. Ako to v aristokratických
rodinách
bolo bežné, mladý Ján sa
so ženbou nenáhlil. Napomohla tomu aj všeobecná
politická kríza, lebo po prvej svetovej vojne nastúpil

Vzácna farebná svadobná fotografia Jána Zamoyskeho a Isabel de Borbon.

statný Ján do
hulánskeho
regimentu,
aby bojoval
v poľsko-bolševickej vojne.
Staručký
Andrej si
už aj robil starosSvadobná fotografia Já
ti o syna,
a Isabel de Bourbon.
l e b o
chcel, aby
sa z neho vykľul zodpovedný otec rodiny a tým aj
zodpovedný správca majetku, ktoré tak ťažko a po-
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kráľ Alfonz všimol, že dieťa
je živé. Infantka bola zverená do opatery starej mamy
kráľovnej Márie Kristíny,
ktorá sa celý svoj život snažila nahradiť matku, za čo
jej bola Isabel nesmierne
vďačná. Isabel vychovávali
na španielskom tróne prísnou náboženskou výukou.
Stala sa z nej mladá a pokorná dáma s vyberaným
a nie náročným správaním.
Vďaka opisu jednej zo
zúčastnených osôb vieme, ako prebehol slávnostný deň, kde sa mladi ľudia
do seba zaľúbili. Dozvedáme sa, že do Cannes pricestovali rodinní príslušníci
z celej Európy. V tejto dobe
žilo ešte 10 z 12 detí oslávencov Márie Antoinetty
a Alfonza. Všetci súrodenci
prišli so svojimi rodinami.
Vďaka úspešnej manželskej politike sa takto stretlo
zhruba 40 kniežat a kňažien, ktorí poväčšine zastávali vysoké posty na rôznych
európskych
kráľovských
dvoroch. Medzi zúčastnenými bol samozrejme druhorodený syn oslávencov
– Karol, známy aj ako Don
Carlos so svojou rodinou,
a k nim patrila aj nám známa Isabel.
Oslavy začali slávnostnou svätou omšou v rodinnej kaplnke, po ktorej sa
všetci zúčastnení premiestnili na sviatočný obed
do Grand Hotela v Cannes.
Obed bol na vysokej úrovni, podávali sa najdelikátnejšie špeciality francúzskej
kuchyne a pilo sa provensál-
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ske ružové víno. Ľudia boli
usadení podľa zasadacieho poriadku. Staručká Karolína sedela po pravici svojej sestry Marie Antoinetty
a jej syn Ján bol “pridelený”
k mládeži. Jeho miesto bolo
osudne oproti tichej Isabel.
Žoviálny Ján sa pokornej
Isabele ihneď zapáčil a na
konci obeda sestry ani nespoznávali ich Isabelu. Rozkvitla ako púpava na jarnom
slnku a celá veselá sa pridala
k rozšantenej skupinke bratrancov a sesterníc. Z Grand
Hotela sa blízka rodina presunula do vily jednej z dcér
v blízkosti Cannes.
Po tak výdatnom obede
a silných emóciách sa staršia generácia rozhodla pre
oddych. Mládež plná energie bola iného názoru. Bratranci navrhli zahrať si futbal. Aby doplnili mužstvo
« dovolili » svojim sesterniciam pridať sa. S nadšením sa pričlenila aj Isabel.
Nebola síce športovo stavaná, ale čo by neurobila,
aby bola v blízkosti Jána. Po
dvoch hodinách intenzívnej hry, kde chudáci chlapci skončili s okopanými nohami, sa mladí rozhorúčení
a červeni ako paradajky rozhodli schladiť sa v blízkom
mori. Krásny a nezabudnuteľný deň sa tak skoro pre
všetkých skončil večerným
kúpeľom. Len v tichu a pokoji na verande vily sa ešte
dlho do noci rozprával novo
tvoriaci sa pár.
Rodiny Jána aj Isabel pobudli po oslave v Cannes
d
d
d

ctivo s manželkou nadobudli. Žiaľ, otec sa
sobáša svojho syna nedožil. Matka Karolína chcela « veciam » nechať
voľný priebeh a Jána
do ničoho nenútila. V júni
1928 sa
r o z h o d la zúčastniť
sa so svojím
slobodným
synom na
ána Zamoyskeho
rodinnom
stretnutí
v Cannes pri
príležitosti diamantového
60-ho výročia svadby svojej jedinej sestry Márie Antoinetty a Alfonza de Bourbon-Siciles. A práve na
tejto krásnej oslave sa Ján
zaľúbil do mladej sesternice z druhého kolena.
Isabel sa narodila ako
tretie a posledné dieťa Dona
Carlosa de Bourbon-Siciles
a astúrskej princeznej -teda
priamej nástupkyne španielskeho trónu Márie Mercedes 16. októbra 1904. Jej
narodeniu predchádzalo
veľké nešťastie. Márii Mercedes vo vysokom štádiu
tehotenstva prasklo slepé črevo, v dôsledku čoho
sa predčasne narodila Isabel. Všetci si mysleli, že
dieťa je mŕtve, a tak sa venovali umierajúcej matke.
Až po chvíli si nastávajúci
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ešte pár dní. Potom každý musel odisť svojou cestou. Korešpondencia medzi zaľúbeným párom sa
z toho obdobia nezachovala. Jedno
je ale isté - významnú úlohu
v nadchádzajúcej svadbe
zohrala Jánova sestra Ka-

rolína. Z celého srdca sa
posnažila, aby Ján požiadal Isabel

Takto zapózovali Ján
a Isabel pri príležitosti ich zásnub. Túto fotografiu venovali: « ich
milovanej Karolíne v novembri 1928 »

HISTÓRIA

o ruku. Stalo sa tak 3. novembra 1928.
Isabel bola do Jána nesmierne zaľúbená. Máme
o tom dôkaz z listu, ktorý sa nachádza v levočskom archíve. Priam sršia z neho šťastné slová
novopečenej
snúbenice Isabel, ktoré adresovala svojej tete
a nastávajúcej svokre
Karolíne Zamoyskej.
Spomínaný list je písaný vo francúzštine,
vďaka čomu pravdepodobne po Jánovom nútenom odchode unikol istému zničeniu. Tu je jeho
doslovný preklad:

M

oja veľmi milovaná Teta,
som tak šťastná, že nevládzem ani písať, aby som Vám oznámila šťastnú
novinu. S Jánom sme sa zasnúbili, a môžem Vám povedať, že som nesmierne šťastná, a že mojím najhlbším želaním je, aby som urobila šťastnou osobu, ktorú
tak veľmi milujem.
Vy ste stále taká dobrá, prosím Vás, prijmite ma za Vašu oddanú dcéru, ktorá si vás
bude stále vážiť a bude Vás mať stále rada. V deň Vašich menín sa budem za Vás modliť a pokorne aj Vás prosím, aby ste vo Vašich modlitbách mysleli na tú, ktorá sa oddáva na celý život.
S úctou Vaša oddaná
3.XI.28
Isabel

T

ak ako zásnuby boli
oznámené
veľmi
rýchlo, aj termín svadby bol
stanovený len štyri mesiace
po nich na 9. marca. Snúbenci si mali vymeniť svadobný
sľub v kráľovskej Kaplnke sv.
Michala v hlavnom meste
Španielska v Madride.
Prípravy boli v plnom
prúde, keď sa 6. februára Isabel zrútil svet. Zomrela jej
milovaná stará mama. Bola
pre ňu celý život duchov-

nou, výchovnou a morálnou
oporou. Len pre zaujímavosť
- jej stará mama, Mária Kristína, rakúska vojvodkyňa,
sa narodila na zámku v Židlochoviciach pri Brne. Aký je
zvláštny ten osud, keď o 70
rokov neskôr zavial jej obľúbenú vnučku do tých istých
končín!
Po pohrebe sa uvažovalo o odložení svadby, ale po
naliehaní kráľa a dohode rodín sa všetko zachovalo, ako

bolo pôvodne plánované,
ibaže v menej honosnom
vydaní.
Konečne nadišiel svadobný deň.
O 11.00 hod. sa za zvonenia zvonov roztvorili dvere kaplnky. Najprv vošiel
ženích so svojou mamou,
kňažnou Mariou Carolinou, grófkou Zamoyskou. Za
nimi vošla nevesta v sprievode kráľovského páru kráľa
Alphonsa XIII. a kráľovnej
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Victorie. Títo boli zároveň aj
svedkami sobášeného páru.
Ženích
bol
oblečený v impozantnej sevillskej uniforme s medailou
prestížneho rádu Karola III.
Nevesta mala na sebe krásne biele šaty jednoduchého strihu s niekoľko metrovou vlečkou, ktorú zdedila
po prastarej matke kráľovnej Isabelle II. Na hlave mala
závoj, zvaný mantila, ktorý taktiež zdedila po Isabelle II. Svadobnú kyticu
nemala, len si na šaty uchytila kytičku kvetov z pomarančovníka, čo si ráno natrhala v kráľovských sadoch.
No a v rukách si po celý čas
žmolila mamou ručne vyšívanú vreckovku s matkinými iniciálami a kráľovským
erbom. Práve táto vreckovka patrí do zbierky ľubovnianskeho múzea a môžte ju
uzrieť na hrade Ľubovňa.
Isabel, hoci mala k dispozícii veľké množstvo šperkov a koruniek, si žiadnu
vzhľadom na smútok
nevzala.
Na svadbe sa zúčastnilo veľa význam-
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Hotel Alphons XIII., v ktorom sa konala svadobná hostina.

ných hosti. Prítomné boli,
okrem iného, aj všetky
kráľovské deti. Medzi nimi,
samozrejme aj 16 ročný Don
Juan – starý otec súčasného španielskeho kráľa Filipa VI. Španielske princezné
boli odeté v bielych šatách
prešívaných zlatými niťami.
Zahraničné aristokratky boli
taktiež odeté do bielych šiat,
ale tentokrát prešívaných
striebornými niťami. Všetky
mali na hlave typický španielsky závoj.

Svadobná hostina sa
uskutočnila v novopostavenom luxusnom ***** hoteli, ktorý bol pomenovaný
po španielskom kráľovi Alphonsovi XIII. K svadobnej hostine by som len dodala, že bola rozdelená do
dvoch sál. V prvej boli novomanželia s najbližšou
rodinou a s kráľovským
párom. V druhej sále boli
diplomati, učitelia a ďalší
pozvaní hostia.
Pre španielsky dvor to
bola
posledná
veľkolepá svadba pred kráľovým exilom.
d
d
d

V Statnom archíve v Levoči sa
nachádza fotografia zo 60. výročia svadby sestry Karolíny
Zamoyskej na ktorej Ján zahorel láskou k mladučkej Isabel.
Jána rozpoznáte ako tretiu
osobu z ľava v hornom rade.
Isabel je štvrtá dáma z prava
v druhom dolnom rade a sedí
pri svojich sestrách. Má biely
klobúk s hrubou čiernou stuhou a kvôli tieňu krásneho
slnečného dňa je jej veľmi zle
vidieť do tváre.
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Po svadbe nastali pre
všetkých prítomných veľmi
zlé časy. Európe vládla nenávisť voči všetkému, čo malo
s aristokraciou a monarchiou niečo spoločné. Boli
obratí o majetky, slávu, niekedy aj o život, ale nie o hrdosť svojich koreňov. To je
jediné, čo sa im vziať nedalo.
Aj keď sa v médiách dozvedáme len o hŕstke aristokratov, v úzadí je ich veľmi veľa.
Udržujú si ešte aj dnes tradície, výchovu a v lepšom prípade aj majetky.
Zo spomienok Otta Černeckého vieme, čo táto
svadba znamenala pre náš
región. Ján Zamoyski vyženil veno v prepočte 32 miliónov vtedajších československých korún, čo sa
pripočítalo k niekoľko miliónovému dedičstvu Jána po
otcovi Andrejovi. (Na porovnanie, dobre situovaný ro-

dinný dom s hospodárskymi budovami zastavaný na
pôde s rozlohou okolo 1000
m² mal vtedy hodnotu okolo 40 000 - 50 000 československých korún.) Polovičku
vena plánoval Ján investovať u nás a polovičku investoval do rôznych zahraničných projektov. Na jar roku
1929 dostal správca hradu
Ľubovňa príkaz na kompletnú obnovu kaštieľa a hospodárskych budov. Práce mali
byť ukončené do 1. septembra, na kedy sa ohlásili novomanželia. V lete boli odoslané zo Španielska dva
vagóny nevestinej výbavy.
Priviezli v nich nábytok, koberce, obrazy, parcela, bielizeň a mnoho debien ťažkého španielskeho vína. Práce
sa správcovi Medgyesimu
i napriek náročnosti opráv
podarili a tak mohol spokojne so služobníctvom priví-
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tať koncom augusta šťastný
manželský pár. Ten doslovne « prifrčal » na luxusnom
aute značky Hiospanosuize, ktoré dostali ako svadobný dar od španielskeho kráľa
Alfonza XIII.
Hneď v prvý mesiac po
príchode sa s vervou pustili
Ján s Isabel do zveľaďovania
kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch. Plánovali si v nich vystaviť letné sídlo, ale aj moderné kúpele, ktoré by ich
finančne zabezpečili. Za pár
rokov lokálne preinvestovali polovičku vena a plánovali
tu investovať aj druhú, keby
ich o hotovosť nepripravila
vážna svetová finančná kríza. I napriek tomu sa im podarilo vystaviť za pár rokov
stavby, ktoré sú dodnes dominantami kúpeľov, ale to
už je na inú tému…
Spracovala: Katarína
Chapuis-Šutorová

ZAMOYSKI INŠTITÚT N.O.
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Pavol Sendrej
Výročie kňazskej vysviacky

29. mája 2019 sme si pripomenuli nedožité 25. výročie kňazskej vysviacky nášho rodáka, rehoľného
kňaza – redemptoristu Pavla Sendreja.
Kňazské svätenie prijal na
nádvorí Tuchowskej baziliky
Navštívenia Panny Márie 29.
mája 1994 (región Tarnowa)
- z rúk apoštolského nuncia
v Poľsku, arcibiskupa Jozefa
Kowalczyka. Následne v nedeľu 12. júna 1994 novokňaz
Pavol slúžil svoju prvú primičnú svätú omšu vo svojom
rodisku vo Vyšných Ružbachoch za hojnej účasti svojich
rehoľných, diecéznych spolubratov a množstva veriacich z blízka a okolia.
Vyberáme zo života
pátra Pavla
Narodil 26. júla 1960 v Kamienke. Svoje detstvo a mladosť prežil v kúpeľnej obci Vyšné Ružbachy. Bol formovaný

v katolíckej rodine a duchovne ovplyvnený kňazmi Bernardom Pánčim a Michalom
Zamkovským. Pavol pracoval
počas socializmu ako hotelier a aj napriek náboženskej
neslobode sa aktívne zúčastňoval náboženského života.
Bol členom katolíckeho hnutia Svetlo – Život. Pavol Sendrej sa túžil stať kňazom a tak
tajne začal formáciu v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa. Prvé rehoľné sľuby
zložil 1. januára 1986 v Spišskej Belej. Pred pádom železnej opony v roku 1989 nakrátko nastúpil do kňazského
seminára v Bratislave, v ktorom niekoľko mesiacov zotrval ako bohoslovec. (V tomto seminári sa pripravovali
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na kňazstvo kandidáti kňazstva z celého Slovenska zo
všetkých diecéz, až kým jednotlivé diecézy po obnove
slobodného duchovného života nezriadili postupne semináre vo svojich diecézach).
Po páde komunistickej totality odišiel v roku 1990 dokončiť teologické štúdiá do redemptoristického seminára
v Tuchowe, kde prijal kňazskú vysviacku. Kaplánske pôsobiská pátra Pavla boli veľmi
bohaté, pôsobil v rehoľných
komunitách na Starých Horách, v Gaboltove či v blízkom Podolínci. Ako misionár
chodil na ľudové misie vedené redemptoristami po celom Slovensku. Po zhoršení
zdravotného stavu na prelome rokov 2011/12 bol páter
Pavol určitý čas v Bratislave
a neskôr bol prijatý v Dome
Charitas sv. Jána Bosca v Spišskom Podhradí, kde 11. októbra 2016 skončila jeho životná
púť. Zádušnú svätú omšu celebroval v sobotu 15. októbra 2016 v kláštornom kostole
svätého Stanislava v Podolínci spišský biskup Štefan Sečka. Pohrebné obrady v tento
deň vykonal na vyšnoružbašskom cintoríne provinciál rehole redemptoristov páter
Václav Hypius.
,,Dobrý boj som bojoval,
beh som dokončil, vieru som
zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti,
ktorý mi v onen deň dá Pán,
spravodlivý sudca; a nielen
mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod“ (2 Tim 4,7-8).
Spracoval:
Babjarčík Radoslav
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Pod vedením inštruktora to zvládnete

Máte problémy s chrbtom, držaním tela, zadýchavate sa a chcete pre seba niečo urobiť? Ste na správnej strane novín.
Pravidelná zdravá chôdza
prináša mnohé zdravotné
benefity vrátane kardiovaskulárnych, neurologických,
psychických, pohybových
či mnohých ďalších úžitkov.
Rýchla chôdza významne
zvyšuje prekrvenie mozgu.
Stačí tridsaťpäť minút rýchlej chôdze denne a v našom
tele sa naštartujú pozitívne
procesy, ktoré vplývajú na
zdravie, ale aj psychickú pohodu. Takže stačí napríklad,
ak auto zaparkujeme trochu ďalej od nášho cieľa či
vystúpime z autobusu o tri
zastávky skôr, alebo sa večer polhodinu prejdeme vo
svižnom tempe. Podľa vedeckých poznatkov súvisí
zdravie aj so schopnosťou
urobiť niečo pre seba s chu-

ťou. Zdravie sa neodohráva
len vo fyzickej rovine, veľkú
úlohu zohráva tiež psychika. Keď pociťujeme vnútornú spokojnosť, je nám dobre. Prechádzka na čerstvom
vzduchu robí zázraky. Prečo si nezobrať paličky a nezapojiť pri tom celé telo?
Úryvok z knihy Moderný Nordic Walking (vydavateľstvo Slovart 2018, autorka
Lucia Okoličányová).
Aktivita je vhodná pre
všetky vekové kategórie,
deti, starých ľudí i aktívnych
športovcov.
Nordic Walking
bol
súčasťou akcie Červené ponožky v Kúpeľoch. Občianske združenie Hlas nášho
srdca upozorňovalo na akútne srdcové zlyhávanie, nut-

nosť pohybu a zmenu životného štýlu. V kúpeľoch
Vyšné Ružbachy i Bardejov tak hodinka s touto
ozdravno-športovou aktivitou zdvihla náladu, upevnila zdravie i dušu a pomohla
prevetrať naše nové tímové tričká. Veríme, že sa rady
walkerov rozrastú. Ďakujeme za hojnú účasť. A nezabudnite... Stačí začať... a potom už len chodiť.
Pekné počasie treba využiť. S deťmi z krúžku sme
sa preto vybrali ku Jaskyni v Čube. Podľa turistických značiek to vyzeralo na
prechádzku tak na hodinku a pol. Trvalo to tri. Touto cestou sa ospravedlňujem
rodičom. Krúžok sme mali
o hodinu dlhšie. Ale všet-

ŠPORT

ky deti to zvládli. Tie malé si
zaslúžia medaily. Boli trošku viac unavené, ale stálo to
za to! Netušili sme, že máme
v okolí takúto zaujímavosť.
Určite sa tam vrátime.
Začiatkom mája sa v Oraviciach konal Nordic Walking deň pre všetkých, ktorí
majú o túto aktivitu záujem. Vyšné Ružbachy tam
reprezentoval tím walkeriek, ktoré podľahli čaru
tejto
ozdravno-športovej
aktivity. Pod vedením certifikovaných inštruktorov si
tak užívali oravskú prírodu
a všetky jej krásy.
NORDIC WALKING
DEŇ VYŠNÉ RUŽBACHY
V spolupráci s Obcou
Vyšné Ružbachy, Kúpeľmi Vyšné Ružbachy, a.s.
a certifikovanými inštruktormi SNWA sa nám podarilo zorganizovať prvý
Nordic walking deň vo Vyšných Ružbachoch. Stretlo sa skoro 50 vyznávačov zdravej chôdze i tých,

Ružbašské žrodelko
ktorí ešte netušili, čo NW
je. Obci Vyšné Ružbachy
ďakujeme za dotáciu na
tričká pre malých i veľkých
walkerov, ktorými sme
našu obec i správnu techniku chôdze reprezentovali. ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy tam mala samozrejme
zastúpenie. Nechýbala ani
naša Bodka. Psík, ktorý
s nami absolvuje všetky nácviky na krúžku. Certifikovaní inštruktori Slovenskej
Nordic Walking Asociácie
obdivovali techniku i zdatnosť našich malých walkerov. Tí totiž bez problémov
zvládli trojhodinový nácvik techniky, hry s paličkami, cvičenia a po obedňajšej pauze absolvovali
NW vychádzku ku Jaskyni
v Čube. Bolo neskutočné,
ako viedli skupinu závideniahodným tempom. Vidieť, že pravidelne trénujú.
Deti sa mali možnosť s inštruktormi zoznámiť i porozprávať. Naučili ich nové
hry, poradili, ako trénovať.
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Pri pravidelnej rýchlej
chôdzi minimálne
30 minút denne sa znižuje:
riziko kardiovaskulárnych
ochorení
n riziko mŕtvice
n riziko obezity
n riziko diabetu
n tlak krvi
n depresívna nálada
n metabolické a tráviace
problémy
n

Zážitkom bol aj rozhovor
do RTVS, kde veľmi pekne
prezentovali teóriu NW.
Tento deň im ostane určite
ešte dlho v pamäti. Ďakujem všetkým zúčastneným
i tým, ktorí sa akcie nemohli z rôznych príčin zúčastniť, ale v duchu boli s nami.
Ďakujem aj pani riaditeľke
a kolegyniam zo školy, ktorí
nás prišli podporiť. Verím,
že sa pri takýchto akciách
budeme stretávať častejšie.
Spracovala:
Anna Krutková,
inštruktorka NW
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Kalendár

významných historických
udalosti v našej obci
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pečatidlo, ktorého
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V lokalite
pod Suchou horou, v údolí Zalažného
potoka, postavila v roku
1942 urbárna spoločnosť
kamenný kríž, ktorý
bol posvätený 29.6.
1949.
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pripadajúcich na prvý polrok 2019
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HISTÓRIA

V kúpeľo
sa začala ch
v
ba Bieleh ýstavo
štrandov domu,
ého kúpa
liska a Š
trandhotela.
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rok 197

69

rok

r

rok

Do
užívania
bola odovzdaná
budova „Doškoľovacieho
strediska„.

V celej obci
sa postupne po
jednotlivých uliciach
buduje verejná kanalizácia, ktorá je napojená na
čističku odpadových
vôd v Nižných Ružbachoch.

rok 198

9

Počas roka sa
postupne napájajú
na plynové vykurovanie všetky verejné
budovy v obci
a v kúpeľoch.

9
98

ro
6. mája 1999
sa začalo s výstavbou farskej
budovy.

999

k1

Na streche
kostola, vrátane veže, sa vymenila
pôvodná plechová krytina
z roku 1920 za medený plech.
Uskutočnila sa aj výmena niektorých drevených časti strešnej
konštrukcie, hlavne vo veži.
Iniciátorom bol duchovný
správca Vdp. Andrej
Filipek.

99

Podľa sčítania
v obci žije 1 244
obyvateľov. Okrem nich
sa v obci počas letnej a zimnej
turistickej sezóny vo všetkých
hoteloch, penziónoch, súkromných
domoch a v kúpeľoch nachádza
ďalších 1 755 hosti. V obci je 250
pevných telefónnych liniek a asi
50 mobilných telefónov. 148
občanov vlastní osobné
auto.

rok
1

9

rok
1

9

989

Na budove
Bieleho domu sa
vymenila pôvodná
plechová a eternitová
krytina za medený
plech.

1 97

97

Dezider Slivenský
zastrelil v chotári
obce nevšedný exemplár vlka. Podľa medzinárodnej tabuľky CIC
bol ohodnotený na
44, 57 bodov.

1
rok

ok

89

rok 1

9

31.
marca 1979
zanikol miestny
kameňolom, kde
v tom čase pracovalo
32 robotníkov. Ťažba
kameňa sa už neobnovila.
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r

ok

1999

Do
užívania
bola odovzdaná
druhá 25 bytová
jednotka na
nižnom konci
obce.

Spracoval: Peter Fabis, foto: z archívu Petra Fabisa
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ZÁBAVA

NÁJDEŠ

10 ROZDIELOV?
Traja kamaráti sa rozhodli využiť letné dni na stanovačku. Nájdeš medzi obrázkami 10 rozdielov?

www.detskestranky.cz

POZVÁNKA NA PODUJATIA

Ružbašské žrodelko

August 2019

www.visitspis.sk
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POZVÁNKA NA PODUJATIA

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY

Ružbašské žrodelko
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HANDMADE
m.budzakova@gmail.com
0908 255 624
Mum‘s Art by Maja

INZERCIA

INZERCIA

Ružbašské žrodelko
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INZERCIA, SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Deti narodené
v období január - máj 2019
Daniel Smrek,
Boris Hanečák,
Jakub Lendacký,
Samuel Grech,
Dávid Šlachtovský

Občania, ktorí zomreli
v období január - máj 2019
Janka Marfiaková,
Slavomír Hanečák,
Eva Gončárová,
Jozef Totoš

H

Viac info: www.visitspis.sk

ľadá sa najstaršia
svadobná fotografia v typickom kroji z Vyšných Ružbách. Všetky vybrané fotografie sa
použijú na výstave svadobných fotografií, ktorá bude prebiehať koncom roku 2019. Majiteľ
fotografie musí preukázať rok vytvorenia fotografie a môže získať tričko s logom Ruzbašský
prameň. Fotografiu je potrebné priniesť do Potravín „pod Lažňou“, kde
urobíme kópiu fotografie. Viac informácií získate na telefónnom čísle
0904 927 349, na našej internetovej stránke alebo
na našom FB profile.

Vydáva: Občianske združenie Ružbašský Prameň o.z.,so sídlom Vyšné Ružbachy 169, 06502 Vyšné Ružbachy.IČO: 42380600. Občasník. Noviny sú registrované na Ministerstve kultúry pod číslom EV 5768/19. ISSN
1339-7362. Expedícia novín je zabezpečovaná do všetkých domácností v obci Vyšné Ružbachy. Vo všetkých
obchodoch sa nachádza označená zberná nádoba, kde môžete vhadzovať vaše postrehy, prípomienky, nápady,
prípadne finančné dary na náš rozvoj. Uzávierka tohto výtlačku: 30. JÚN 2019. Ružbašské žrodelko je vydané
vďaka finančnej podpore Obce Vyšné Ružbachy. Ďakujeme!

