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Ružbašské žrodelko

ilí čitatelia, rozbieha sa nám
nový školský rok, o mesiac
nás čakajú voľby do samospráv,
kostol v obci je dokončený, leto
prinieslo množstvo vydarených
akcií. Tieto a mnoho ďalších zaujímavých tém môžete nájsť vo vnútri nového vydania nášho obecného časopisu. Ten sme sa rozhodli
upraviť tak, aby ste sa čo najviac
s nami podieľali na jeho tvorbe. Čaká na Vás pár nápaditých
zmien. Okrem toho, že Žrodelko
má odteraz nový farebný šat, pripravili sme novú rubriku pre deti
zo základnej školy. Básne, poviedky, slohy, hádanky, kresby. Stačí zapojiť fantáziu a pridať sa k nášmu
tvorivému tímu. Budeme sa tešiť.
Maľovanka pre našich najmenších
už bude vo vnútri časopisu, pretože na titulnej strane nájdete to, čo
Vás v novom čísle Žrodelka čaká.

Príhovor

Tiež by sme chceli
otvoriť novú rubriku,
ktorá bude priestorom pre Ružbašanov
žijúcich v zahraničí.
Prinesú nám pohľad
na život mimo rodnej dedinky. Ak
o niekom viete, môžete nám dať
tip. Poslednou novinkou bude rubrika, ktorá prinesie historický prierez rodinou Zamoyských. Práve
oni sú dôležitým míľnikom v histórii Vyšných Ružbách. Pravidelne
ju bude pre Vás pripravovať naša
rodáčka, ktorá žije vo Francúzsku.
Myslím, že už netrpezlivo čakáte, aby ste otočili stranu. Tak mi teda neostáva nič
iné, len Vám popriať príjemné
čítanie a úsmev na tvári v období začínajúcej farebnej jesene.

Zo života obce

Ružbašské žrodelko

OBECNÁ POLITIKA
V dňoch 21. 08. 2014 a 16.09.2014
sa na obecnom úrade realizovali pracovné stretnutia ohľadom Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyšné
Ružbachy
2014-2024.
„Tento dokument schvaľuje obecné zastupiteľstvo a je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie finančného
príspevku zo štátneho rozpočtu a zo
zdrojov Európskej únie”, informuje
PhDr. Ľuboš Tomko, spracovateľ
PHSR. Na pracovných stretnutiach
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sa zúčastnili zástupcovia obecného
zastupiteľstva, občianského združenia Ružbašský prameň, ZŠ s MŠ,
Kúpeľov Vyšné Ružbachy, a.s.
a Jednoty klubu dôchodcov.
Na stretnutiach sa vytýčili ciele, definovali najväčsie problémy a potreby obce a možnosti financovania pre obec v
programovom období 2014
– 2020. Tento dokument je veľkým
prínosom pre našu obec a možno
aj naštartovaním športových, kultúrnych, či propagačných aktivít.
					
(MM)

ALTÁNOK PRI PRAMENI

V rámci projektu Cesta minerálnych prameňov sa pri
prameni Lásky vybudoval altánok. Projekt realizuje Oblastná
organizácia cestovného ruchu
Severný Spiš Pieniny. Projekt
je podporený z programu Švajčiarsko - Slovenskej spolupráce,
ktorý realizuje Nadácia Ekopolis
v spolupráci s partnermi Nadáciou Socia a Karpatskou nadáciou.
„Okrem toho v obciach Vyšné
Ružbachy a Lacková pribudli
bazéniky na Kneipp terapiu čo je kúpeľňa procedúra - liečenie vodou založené na striedaní

studenej a teplej vody, v našom
prípade namiesto teplej vody odporúčame cvičenie, alebo rýchlu
chôdzu. Je to druh terapie na posilnenie imunity a otužovanie organizmu a zlepšenie obehu krvi
v tele“, informoval Michal Pjecha,
manažér projektu.
			

(MM)
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Ružbašské žrodelko
VÝVOJ OBYVATEĽSTVA

Do spoločenstva obyvateľov vítame:

Sofia Hangurbadžová
Mathias Blažinský
Blahoželáme!!!

Aktuálna téma

V treťom štvrťroku 2014 nás opustili:

Dezider Slivenský
Štefan Petrík
Ján Litvín
Michal Guľaši
Česť ich pamiatke a úprimnú
sústrasť pozostalým...

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014 napredovanie deviatim poslancom

Politické dianie našej obce zasahuje do života každého z nás v
rôznej miere. Tieto rozdiely v spokojnosti nás voličov vytvárajú práve predošlé volebné obdobia, ktoré
môžeme hodnotiť, či už kladne, alebo záporne. Vhodiť hlas do volebnej urny je ten najjednoduchší krok.
Tým ťažším krokom je rozhodnúť
sa, kto z kandidátov, či
už na starostu, alebo
poslancov bude prínosom pre našu obec.
Tohto roku máme 15.
novembra opäť možnosť tieto dva kroky absolvovať v čase
od 7:00 do 20:00 v
zasadacej miestnosti obecného úradu.
Vhodením obálky do
volebnej urny, ktorej
obsahom bude hlasovací lístok so zakrúžkovanou dôverou,
zveríme

a starostovi. Tí budú mať za úlohu
nasledujúce štyri roky smerovať našu
obec tým najlepším smerom. Komunálne voľby 2014 prinášajú do našej
obce 3 kandidátov na post starostu
a 28 kandidátov do obecného zastupiteľstva, ktorých si môžete pozrieť
na poslednej strane nášho Žrodelka.
Kandidátom na post starostu sme položili tri otázky, ku ktorým sa nevyjadril iba súčasný starosta Mgr. Ján Dudjak.

Peter Čajkovský

1.Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post
starostu obce Vyšné
Ružbachy?
Naša obec je mojím
domovom. Záleží mi
na úspešnom rozvoji
obce, na jej smerovaní a budúcnosti. Prajem si, aby ľudia mali
zmysluplný život, cítili
sa spokojne a bezpečne.

Aktáalna téma

Ružbašské žrodelko

2.Aký je hlavný cieľ, ktorý si kladiete v rámci volebného obdobia?
Je toho veľa, ale hlavne vložiť život
do obce Vyšné Ružbachy. Jedným
slovom povedané- urobiť aspoň to,
čo tu bolo, keď som sa tu presťahoval, približne pred 15-timi rokmi.
3.Čo by ste odkázali svojim voličom?
Skúste kľudne porozmýšľať nad svojim rozhodnutím, kým vložíte volebný lístok do volebnej urny. Budúcnosť obce je vo Vašich rukách.
Dajte jej možnosť znovuzrodenia.
Preto verím, že urobíte správnu
vec, podporíte moje myslenie a vykročenie z každovolebného kolotoča a dáte šancu iným – lepším.

Ing. Mária Fečíková

1.Prečo ste sa rozhodli kandidovať na
post starostu obce
Vyšné
Ružbachy?
Som rodená Ružbašanka a táto moja dedina mi
prirástla k srdcu. Záleží
mi na nej. V našej obci
žijú pracovití ľudia, ktorí si zaslúžia, aby sa im
v nej žilo dobre. Post
starostu obce beriem
zodpovedne a vážne, ale
len s pomocou občanov
tejto obce dokážeme riešiť jednotlivé problémy, ktoré zlepšia

kvalitu života obyvateľov v nej.
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Toto moje rozhodnutie vyplynulo
hlavne zo znalosti problematiky a zo
snahy zmeniť veci k lepšiemu. Svoje
dlhoročné skúsenosti a vedomosti z
práce nielen v komunálnej politike,
ale aj v štátnej správe chcem využiť v
prospech nás všetkých. Funkcia starostu si vyžaduje celého človeka, nevynímajúc jeho srdce. Ja som si plne
toho vedomá a som na to pripravená.
2.
Aký je hlavný cieľ,
ktorý si kladiete v rámci
volebného
obdobia?
Tých cieľov je veľmi veľa, ale myslím, že „hlavným“ cieľom pre každého starostu by mal byť „spokojný občan“ a to myslím od tých
najmenších až po dôchodcov.
Vo svojom volebnom
programe
chcem
ponúknuť také riešenia, ktoré pomôžu
zlepšiť kvalitu života všetkým občanom v našej obci.
3.Čo by ste odkázali
svojim voličom?
Príďte voliť a spoločnými silami dokážeme veľa. Bez
vašej podpory a
spolupráce to nepôjde.
Ďakujem...
Prajeme Vám správnu
voľbu!
(DG)
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ROZHOVOR

SKAUTIG V NAŠEJ OBCI
ktoré nikdy nezabudneme. Bohužiaľ, s jeho
odchodom skauting v Ružbachoch pomaličky zaspával, a tak sme sa rozhodli, že sa
ho pokúsime znova prebudiť! Zohnať mladých ľudí bažiacich po sile prírody, priateľstva a čestnosti, možno nie je také ľahké
ako to vyzerá. No našťastie sa našlo pár
skvelých ľudí, ktorých skauting pohltil. Aj
vďaka nim sme vo fáze budovania (dúfam,
že silného) oddielu. Postupne sa snažíme
Skauting (z angl. scouting- scout pries- objasniť, čo vlastne skauting znamená a ako
kumník) je výchovné hnutie mládeže za- funguje. Radi by sme pripravili podmienky
merané na celkový rozvoj osobnosti mla- pre ďalších členov a ďalšie družinky, no na
dého človeka. Skauting využíva zmysel všetko je potrebný čas a pevná vôľa. Niemladých ľudí pre romantiku a priateľstvo. koľko členov z nášho oddielu zažilo tento
Vychováva ich aj v rôznych praktických rok tábor spoločne so skautmi a skautkami
zručnostiach k pevnej vôli, dôveryhod- z Nižných Ružbách, Lackovej a Vrbova.
nosti a čestnosti, tímovej práci, vodcovským zručnostiam, zodpovednosti za seba
a okolie, osobnej iniciatíve a podobne.
V súčasnosti má vyše 36 miliónov členov vo všetkých krajinách sveta okrem 6 totalitných štátov. Skauting
rozbehol britský generál Baden-Powell v
roku 1907 svojím experimentálnym táborom na ostrove Brownsea na juhu Anglicka. Baden-Powellova kniha Scouting for
boys (Skauting pre chlapcov) sa okamžite
stala bestsellerom a patrí k najpredávanejším knihám 20. storočia. O pôvodne
Naša prvá veľká spoločná oddiechlapčenské hnutie rýchlo prejavili záu- lová akcia sa konala 28. augusta a prišlo
jem aj dievčatá, a tak sa stalo univerzál- viac ak 15 detí. Účastníci dostali mapu
nym hnutím pre všetkých mladých ľudí, a podľa nej mali plniť úlohy, učiť sa nové
ktoré sa lavínovito šírilo do celého sveta veci a lúštiť morzeovku. Na konci všeta dodnes je skautská organizácia najväč- kých čakala sladká odmena a opekačka.
šou mládežníckou organizáciou na svete. Tradične s gitarami a skautskými pesničRozšíriť skauting vo Vyšných Ruž- kami. Ďakujem všetkým, ktorí akokoľvek
bachoch sa preto ako prvý pokúsil skaut- pomohli. Dúfam, že s Vašou pomocou
ský brat Andy Legutký. Vďaka nemu sa to zorganizujeme ešte veľa spoločných akcií.
všetko začalo. Zažili sme prvé družinovky,
oddielovky, pokladovky a skvelé tábory, na 		
Anamária Fečíková

Ružbašania v zahraničí Ružbašské žrodelko
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ZRUČNOSŤ NAŠÍCH MÁM v našej obci ružbašské ženy, ktoré aktívne
V rámci novej rubriky Ružbašania v
zahraničí prinášame článok od našej
rodáčky Márie Krutkovej, ktorá žije už
17 rokov v New Jersey, v Spojených štátoch amerických. V miestnom kostole
sa venuje hre na orgán, pomáha pri organizácii podujatí, ktoré súvisia so Slovákmi žijúcimi v Amerike a nezabúda
ani na svoju rodnú dedinku. Práve preto
sa rozhodla prispieť do Žrodelka
týmto článkom.
Boli
v
Ružbachoch
časy, kedy ženy
našej obce vypĺňali veľkú časť
svojho
života
ručnými prácami: tkali, vyšívali,
háčkovali, plietli a šili. Okrem
vlastnej potreby
zasielali niektoré
ženy tkaniny a
iné ručné práce
vytvorené doma
domáckym spôsobom na predaj do Bratislavy a iných
miest. Týmto spôsobom patrične finančne pomohli svojim rodinám. Ručné
práce, ktoré sa dedia z generácie na generáciu sú klenoty nevyčísliteľných hodnôt v nejednej rodine. Kreativita vzorov a
zladenie farieb sú obdivuhodné a svedčia
o tom, že jednoduchí ľudia našej obce v
minulosti dokázali vlastnými rukami vytvoriť diela, ktoré majú mnohogeneračnú
životnosť.
Aj napriek výraznej zmene
životného štýlu sú aj v dnešnej dobe

využívajú svoje zručnosti, nadobudnuté
od našich predkov. Začiatkom leta 2014
sa pani Terézii Krutkovej podarilo okrem
iného zhotoviť úplne nový mužský kroj.
Po trojtýždňovej precíznej práci z pár
kusov obyčajnej látky a zopár farebných
nití, vlastnými rukami ušila a vyšila prekrásny ľajbik, košeľu a hoľstuk (šál), ktoré sú totožné s tými, ktoré boli zhotovené
pred stáročím, a tým obohatila zbierku
krojov v našej
obci.
Te n to prekrásny
kroj
bude
využívaný s
veľkou úctou
a hrdosťou
pre potreby
našej slovenskej komunity pri Kostole sv. Michala
v Trenton,
New Jersey,
USA. Je to
miesto, s láskou vybudované rodákmi
pred stáročím, kde mnohí rodáci rozídení za prácou ďaleko od rodnej vlasti, aj v
súčasnosti nájdu kus domova a snažia sa
zachovávať tradície našich otcov a podávať ich ďalším generáciám Slovákov.
Málokde na svete sa dá nájsť kroj
krajší ako práve ten náš ružbašský. Sme
hrdí na to, že sa môžeme s touto krásou
podeliť aj s ľuďmi mimo našej obce a dostať tak do povedomia našu malebnú dedinku a jej tradície.
S veľkou vďakou Mária Krutková
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ROD ZAMOJSKÝCH I.

vo Vyšných Ružbachoch za španielskeho princa Reinera de Bourbon,
Kde začať? Možno pekne po následníka trónu dvoch Sicílií (je to
poriadku. Pred 15-timi rokmi som spojené územie Neapolu a Sicílie). A
opustila rodný kraj. Rozhodla som ten druhý je, že ich vnúčatá sú vo Fransa študovať francúzštinu a práve tá cúzsku a v Európe stále v povedomí. Z
mi pomohla a pomáha vo vyhľadá- ich troch vnúčat sú známe osobnosti.
vaní informácií, s ktorými by som Najstaršia vnučka princezná Beatrice
sa chcela veľmi rada s vami podeliť. de Bourbon, narodená 13. júna 1950,
Týkajú sa rodu Zamoyských, ale inak sa vydala za Karola Napoleona Bonaako to bolo doposiaľ spracované. parteho, ktorý nie je nik iný ako priamy
Taktiež by som chcela podotknúť, potomok najmladšieho brata francúzže nie som ani historičkou, ani od- skeho generála Napoleona Bonaparborníčkou na
teho, ktorédanú tému.
ho sa bála v
Som len člo19. storočí
vek, ktorému
celá
Eurodný
kraj
rópa. Jeho
leží na srdci, a
cisársky
ktorý by chcel
brat ho vymalou trošmenoval v
kou prispieť a
roku 1807
pravidelným
za
kráľa
u ve re j ň o v a Westphalie
ním objasniť
a vyčlenil
určité zákutia
mu tretirodiny, ktonu územia
rá tak veľa
aktuálneho
znamenala
Nemeca
znamená
Jan Zamoyski so sestrou Carolinou (na pravo)
ka. Vnuk
a manzelkou Isabellou v Cannes (Francuzsko)
pre obec Vyprinc Karol
šné Ružbachy a jej okolie. de Bourbon gróf de Castro narodený
Téma grófa Jána Zamoyskeho a jej vý- 24. februára 1963, ako jeho starý otec,
sosti princeznej Isabelly de Bourbon je následník trónu dvoch Sicílií. No a
bola spracovaná veľakrát. Preto som posledná vnučka princezná Anna de
sa zamerala na Janovu sestru Carolí- Bourbon, narodená 24. apríla 1957, je
nu Zamoyskú. A to z dvoch dôvodov: známa francúzska spisovateľka. Práve
Prvý je ten, že 12. septembra uplynulo tá sa pričiňuje o pravidelné publikova91 rokov odvtedy, čo sa grófka vydala nie spomienok na svoju starú mamu.

História

Ružbašské žrodelko
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Dnešný príspevok by som
chcela zakončiť
dátami o
Carolíniných
súrodencoch.
Ako je známe,
ich rodičia gróf
Andrej
ZaVnúčatá Caroliny Zamoyskej zprava Anna, Karol s manželkou a
moyski a prinBéatrice de Bourbon
cezná Carolina de
Bourbon sa zosobášili 19. novembra
Deti Andreja Zamoyského a prin1885 z lásky. Čo bolo na tú dobu a
ceznej Caroliny de Bourbon :
na tie pomery viac ako nevídané.
Mali spolu štyroch synov a štyri dcéry.
Zaujímavosťou je, že sa
im na území
Slovenska
narodilo len
jedno dieťa,
a to druhorodené dieťa
František Jozef v Starej Ľubovni.
Obidve sestry Zamoyské,
ktoré ležia na
Karol de Bourbon
miestnom
otec Isabelly de Bourbon a cintoríne, ovsvokor Jana Zamoyskeho doveli len pár
mesiacov po
sebe, keď ich muži padli v ruskom
zajatí.
Katarína Chapuis Šutorová

strana 9

Ružbašské žrodelko Naše akcie

Ružbašský prameň, o.z.

výhľady na Ľubovniansku vrchovinu a
pod nami ležiaceho Stráňanskeho jazera.
Dňa 13. septembra 2014 sa Po hrebeni prichádzame k rázcestníku
nášmu OZ podarilo vôbec po prvýkrát Veterný vrch, kde nám na vrchol chýzorganizovať turistickú akciu. Cieľom ba už len kúsok. Po záverečnom výstubol výstup na najpe ustupuje
vyšší vrchol jedného
aj
mierna
z podcelkov Spišskej
hmla, ktorá
Magury, nachádzanás s mierjúceho sa na hranici
nym mrhoochranného pásma
lením sprePIENAP-u, Veterný
vádzala až
vrch (1 112 m n.m.).
tu na vrchol
a konečne, aj
Stretnutie bolo nakeď len obplánované o 09:00
čas vykukuje
pri Kolibe studničke
slnko.
Sa(617 m n.m.), priamotný
vrchol
je
odlesnený,
a
preto
poskymo v obci Vyšné Ružbachy. Za chladnejšieho, sychravého počasia sa nás napokon tuje nádherný výhľad na všetky svetové
stretlo 11 prechádzky chtivých turistov, strany. Výhľad na Pieniny, Tatry, takmer
prevažne ružbašanov. Po úvodnom obo- celú Spišskú Maguru, Levočské Vrchy,
známení sa s trasou sme sa vydali smerom Čergov, Ľubovniansku Vrchovinu na seku vlekom a pokračovali po zelenej turis- vere aj poľské pohorie Beskid Sądecki a
tickej značke okolo kaplnky až ku sen- priehrady Czorsztyńskie (Čorstýnske) a
níku, kde sme odbočili vpravo do mier- Sromowieckie jazerá. V prípade pekného
neho stúpania po poľnej ceste nasledujúc počasie je vidieť aj Babiu Horu, ktorá sa
turistické značenie smerom na Barvin- nachádza nad Oravskou priehradou, no
kovu. Po chvíľke sa nám na južnej strane my sme to šťastie nemali. Veterný vrch
odkryli krásne výhľady, až sme dorazili nedostal svoje meno len tak, pre nič za
k rázcestníku na Poľane ( 950 m n.m.), nič. Fúkalo na nás z každej strany. Po
ktorý leží uprostred veľkej lúky Turova. krátkom občerstvení sme sa vybrali na
Po krátkom vytúženom oddychu a fotení lesnícku chatu, ktorá je postavená neďasa vyberáme vľavo a ďalej stúpame popri leko vrcholu. Hrialo nás slniečko, chlapi
chatách v oblasti Turovej, priamo k náš- išli po drevo, ženy zatiaľ pripravili jedmu zatiaľ skrytému cieľu. Na konci lúky lo a mohlo sa opekať. Pri hre na gitare,
vchádzame do lesa netušiac, aké stúpanie speve a zvuku praskajúceho ohňa sme si
na nás čaká. Pomalými krokmi nastú- oddýchli, najedli sa a osušili premoknutú
pame na vrch Připor, kde sa aj napriek obuv (po niektorí aj prepálili).
občasnej hmle odkrývajú úžasné výhľady
Plní síl po dobrej opekačke nás
pred nami sa rozprestierajúcich Troch čakala už len cesta späť do dediny. VyKorún v Pieninách a po pravici ich naj- brali sme si trasu vedúcu prevažne po
vyššieho vrchu Vysoké skalky, ďalej sú to hrebeni, na vrchol Kukura. Pustili sme sa

Ružbašské akcie

Ružbašské žrodelko
Ružbašské trhy folklóru
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Druhú augustovú nedeľu sa areálom
kúpeľov ozývali tóny ľudových piesní.
Pod Bielym domom sa už tradične konali
Ružbašské trhy folklóru. Táto tradícia
vznikla v rámci projektu Rytro - Vyšné
Ružbachy Európske susedstvo ešte v roku
2009, pilotným ročníkom. Projektový tím
pod záštitou Európskej únie pripravil
teda dole po červenej turistickej značke, ešte ďalšie dva ročníky. V roku 2012 boli
ktorá sa hneď stáčala doľava do lesa. Vša- Ružbašské trhy folklóru organizované
de okolo nás bolo vidieť huby, ktoré krás- len z vlastnej iniciatívy členov už neexistujúceho projektu
ne rozvoniavali. Hneď popri ceste sme
a s podporou
našli aj jeden nádherný dubák a obrovsobce. Tá sa postakú jedľu bedľu, ktoré sme venovali najrala o posledné
staršej, ale zato najbojovnejšej účastníčke
dva ročníky. Netejto akcie. Traverzovaním po hrebeni
treba zabudnúť na
sme prekonali niekoľko menších stúpaní
miestne kúpele,
a potom šťastne klesali do cieľa priamo
ktoré boli sponad vleky, kde sme všetkým poďakovali
luorganizátoza účasť a približne o 15.30 dorazili až do
rom a podstatdediny.
nou
súčasťou
Celková trasa merala takmer 15
počas
všetkých
šiestich
ročníkov.
Po
km s dosť veľkým prevýšením, ale rozšiestykrát
tu
mali
návštevníci
možnosť
hodne každému odporúčame navštíviť
vidieť ukážky z tvorby rôznych ľudových
Veterný vrch. Či už kvôli nádhernej príremeselníkov, ochutnať tradičné výrobky
rode, výhľadom, alebo len tak, pre chvíľu
a pozrieť si sprievodný ľudový program.
Ďakujeme za Vašu účasť! (MM) Na jeho tvorbe sa podieľali aj členovia
Jednoty dôchodcov z Vyšných
Ružbách. Predstavili tradičné
ružbašské piesne a ukázali tkané
prestieradlá, vankúše či periny.
Spoločnými silami napiekli koláče,
ktoré ponúkali hosťom. Diváci
mohli vidieť tiež FS Javorina, FS
Vrchovina, FS Junior Skalka, FS
Lacková, FS Plavčanka a Ľudovú
hudbu Kolačkovci. Javisko bolo
plné farebných krojov a folklóru z
nášho regiónu.
(IK)
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LACKOVSKÝ KOŠÍK

Starosta obce Lacková p. Marek Gallík zahájil dňa 25.07.2014 týždenný
WORKSHOP
KOŠI KÁRST VA.
Konal sa v rámci projektu „Na pamiatku
predkov, do pamäte
potomkov“,
podporenom Karpatskou
nadáciou a US Steel
Košice. Zúčastnilo sa
ho 30 účastníkov - z
obcí Lacková, Hniezdne, Vyšné Ružbachy
a z detského domova z Podolínca.
Pletenie košíkov je oveľa náročnejšie,
ako sa mnohým zdá. Musíte sa vyzbrojiť
veľkou dávkou trpezlivosti. Pre lektorov
sa workoshop začal zbieraním prútov už
niekoľko dní pred oficiálnym začiatkom.
V úvode workshopu navštívili všetci
účastníci expozíciu košikárstva, ktorá sa
nachádza na miestnom obecnom úrade, kde
pán Gallík, ako jeden z lektorov, predstavil
v
krátkosti
históriu
košikárstva, i
čo-to z dejín
obce. S heslom „Zapleť
sa s prútím,
nie s trávou“,
sa
účastníci
plní odhodlania pustili do
práce. Niektoré
deti si hneď
na
začiatku
vytvorili svoju vlastnú stratégiu výroby
a následného predaja košíkov: “Upletiem každý deň 5 košíkov a v sobotu
ich všetky predám, každý aspoň za 2
€“, kalkulovala najmladšia účastníčka.

Z OKOLIA

Pán A. Gallík spolu s pani K. Kišovou a
M. Lopatovskou oboznamovali účastníkov
kurzu počas celého týždňa so základmi
výroby košíkov, od lúpania prútia, cez
výrobu dna, samotný výplet, výrobu rúčky
až po následnú
kompletizáciu.
Najmladší
účastníci si pre
spestrenie mohli
vyrobiť
tiež
prútené slniečko,
či
rybku.

Týždeň
plný
inšpirácie a nových priateľstiev ukončilo
podujatie LACKOVSKÝ KOŠÍK, na ktorom mohli účastníci kurzu prezentovať
svoje výrobky. Od organizátorov dostali na
pamiatku tričko a certifikát o absolvovaní
workshopu. Pomyselný Lackovský košík
bol vypletený z ukážok tradičných remesiel a zvykov. Obsahoval tiež ochutnávky
tradičných jedál, troch druhov guľášov,
ktoré boli pripravené za podpory obce,
poľovníckych združení z Vyšných Ružbách
a z Hniezdneho. Miestni nadšenci folklóru zaujali tradičnými piesňami z regiónu
i pásmom venovaným obetiam 1. svetovej vojny z obce Lacková. Program
pokračoval vystúpeniami folklórnych
súborov z
Kolačkova, Malej Frankovej, Chmeľnice a z neďalekého Poľska.
Na záver leta sa v tejto obci dňa 07. septembra 2014 konalo ďalšie kultúrne podujatie s názvom „Obrazy z Východného
Slovenska“ v podaní folklórneho súboru
Vrchovina s ľudovou hudbou Maradaš.
Miestne ženy to nenechalo chladnými
a po vystúpení pridali aj pár miestnych
ľudových piesní. Na záver programu vystúpila country skupina z Vyšných Ružbách
COUTRYO, ktorá ukončila pohodový
večer v tejto malej no sebavedomej obci.
(Marek Gallik a MM)

Ružbašské žrodelko
NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
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rozširovať mimoškolské aktivity žiakov.
„Škola sa zapojila aj do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a
stredných školách s využitím elektronického testovania. Elektronicky sa tak budú
testovať žiaci všetkých ročníkov, čo pomôže
skvalitniť prípravu žiakov,“ prezradila nám
riaditeľka ZŠ s MŠ Valéria Pulščáková.
Tento rok ubehne 20 rokov odkedy je škola plneorganizovaná (sú tu triedy
od prvého až po deviaty ročník) a ani na
toto výročie vedenie nezabúda, „Chodby a vstupné priestory školy vyzdobíme
spomienkovým materiálom, fotografiami
a zoznamami prvých absolventov školy i prvých zamestnancov. Ak to financie
dovolia, a po prípadnej dohode s Obecným úradom, zorganizujeme aj malú
spoločenskú akciu,“ uzavrela riaditeľka.

Základná škola s materskou školou (ZŠ s MŠ) Vyšné Ružbachy otvorila
svoje brány ako zvyčajne na začiatku septembra. Nový školský rok sa zahájil svätou
omšou v našom kostole. Riaditeľka ZŠ s
MŠ Valéria Pulščáková spolu so starostom obce Jánom Dudjakom ho potom
oficiálne otvorili pred Obecným úradom.
Celkový počet žiakov, ktorý zasadnú do lavíc je 128, z toho 11 si tam sadne
po prvýkrát a 8 si plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Materskú školu bude
navštevovať 51 detí, z toho 28 predškolákov.
V porovnaní s minulým rokom sa počet žiakov ako na základnej škole (o 9 detí), tak aj
v škôlke (o 2 deti) znížil.
Škola tradične pripravila pre deti
(IK)
rôznorodé krúžky, kde môžu plnohodnotne
tráviť čas po vyučovaní. Tento rok ich má
pripravených deväť. Ako nám prezradilo
vedenie školy, privítali by vedúcich krúžkov
aj z radov rodičov, či starých rodičov. Žiakom je k dispozícii školská družina a majú
možnosť obedovať v školskej jedálni. Ani o
novinky škola nemá núdzu. Zapája sa do
rôznych projektov, v rámci ktorých získala
moderný výučbový materiál a interaktívne
tabule. Tie sú na prvom stupni ZŠ v každej triede, na druhom
Krúžky 2014/2015:
stupni sú zatiaľ tri. Anglický jazyk 2. stupeň ZŠ – Mgr. Adriana Fiľková
Pedagogickí zamest- Futbalový krúžok – Vladislav Leščinský
nanci sa zároveň priebežne vzdelávajú, aby Recitátorský krúžok – Mgr. Pavol Patarák
tak
zmodernizovali Tanečný krúžok – Mgr. Katarína Krafčíková
spôsob výučby. Okrem Volejbalový krúžok – Mgr. Peter Konrády
toho ZŠ s MŠ obnovi- Vševedko – Mgr. Zlaťa Guľášová
la spoluprácu s Kúpeľ- Základy informatiky 1. stupeň ZŠ – Mgr. Blanka Guľašiová
mi Vyšné Ružbachy a
s finančnou podporou Informatický krúžok 2. stupeň ZŠ – Mgr. Mária Šľachtovská
obce sa jej úspešne darí Zdravotnícky krúžok – Mgr. Mariana Dudžíková
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Šport

ZHODNOTENIE SEZÓNY 2013/14

Aby naši futbalisti počas letných
prázdnin nevychladli, predseda TJ Vyšné
Ružbachy Peter Šutor zorganizoval futbalový turnaj medzi slobodnými a ženatými, ktorý sa konal dňa 17. 8. 2014. Ako
predskokan veľkého ružbašského derby nastúpili v prípravnom zápase proti
nášmu futbalovému družstvu, futbalisti z
Jakuban, ktorých naši hladko zdolali 3:0.
Po zápase sa víťazne naladení diváci mali možnosť v priebehu krátkej
prestávky občerstviť a
rozdeliť na dva tábory, z
ktorých jeden fandil slobodným a druhý ženatým
futbalistom prevažne z
našej obce. Počas zápasu sa ženáči blysli priam
učiteľskými akciami, z
ktorých sa im podarilo
svojmu zatiaľ len na manželstvo čakajúcemu mužstvu, streliť jeden gól v podaní
hlavného trénera V. Leščinského. Rozhodca bojovnosť ženatých ešte odmenil
dvoma pokutovými kopmi, pri ktorý sa
nemýlil D. Sčensný. Slobodní však svojou energickou hrou dokázali odolať
náporu dlhoročných futbalových skúseností a nastrieľať do súperovej bránky päť
gólov v podaní D. Zolnerčíka (3 góly),
D. Baláža (1 gól) a svoje kopačky dobre
oprášil pred zápasom V. Marfiak, čo mu
prinieslo jeden úspešný zásah a tým prispel k výhre slobodných nad ženatými 5:3.
Počas prestávky medzi dejstvami a po zápase bol čas vyplnený súťažou
v kopaní pokutových kopov, ktorých sa
mohli zúčastniť rôzne vekové kategórie. V kategórii dievčat predviedla svoju

kopaciu techniku V. Mačoková, loptu si na biely bod v kategórii chlapcov
do 10 rokov dobre postavil A. Sčensný, trofej si taktiež vykopal F. Marfiak
v kategórii do 15 rokov a najväčší úspech zožala dvojica J. Knapík mladší a
J. Knapík skôr narodený, ktorí vo svojich kategóriách do 35 rokov a nad 35
rokov vykopali prvenstvo v tejto futba-

lovej disciplíne tohtoročného turnaja.
Pre všetkých účastníkov či už
aktívnych, alebo pasívnych bol pripravený guľáš z diviny, o ktorý sa celý čas
starali manželia Mačokovci, V. Krupa,
Marián Sčensný s manželkou Monikou
a dcérou Máriou, no a o to aby sa im veselo varilo pri skvelej muzike sa postaral
J. Waxmonský. Pri organizácii turnaja sa podieľali V. Leščinský, D. Sčensný, M. Hanečák, P. Gerčák a nad všetkým držal dozor predseda TJ P. Šutor.
Veľké poďakovanie v mene našej
redakcie a v mene športových nadšencov
patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k
uskutočneniu skvelého nedeľného popoludnia v športovom duchu. Ďakujeme.
(PM)
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VI.LIGA OM SEZÓNA 2014/2015 ZÁKLADNÁ ČASŤ
Tak, ako leto neprialo žiakom
počas letných prázdnin ani jesenný čas
nepraje našim futbalistom. Prvý zápas s
V. Lipníkom bol presunutý na 9.11.2014
z dôvodu miestnych osláv súpera. Ďalší
zápas sa hral na pôde N. Ľubovne, kde
sme inkasovali tri zásahy na ktoré sme
už nenašli síl odpovedať. Táto prehra
však nakopla našu futbalovú kabínu a
do Ľubotína sme išli pre jednoznačnú
výhru 4:1 (strelci gólov: S. Kovaľ 1g, D.
Zolnerčík 3g). Po tomto zápase sme v
susednom Podolínci uhrali remízu 1:1
a naše kopačky čakala zápasová pauza
(strelec gólu: D. Zolnerčík). Počas nej
však prišli odchody futbalistov za prácou
a naše družstvo značne oslabené nastúpilo proti M. Lipníku. Hladká výhra súpera 4:1 vravela že pre ružbašský futbal idú
ťažké časy (strelec gólu: D.Zolnerčík).
Naše futbalové vedenie však siahlo po
posile z Ihľan dúfajúc, že takto posilnené družstvo uhrá lepšie výsledky a do
našej hry vnesie opäť chuť víťazstva. To
však na futbalistov zo Š. Jastrabia ne-

zabralo a posilnené družstvo utrpelo porážku na vlastnej pôde 2:4 (strelec gólov:
D. Zolnerčík, vlastný gól: P.Žmijovský).
Odchody hráčov za prácou,
zdravotné ospravedlnenia a iná absencia nútila opäť našu lavičku vedenia
siahnuť po posile zo susedného Podolínca. Takto, už troma hráčmi posilnené družstvo nastúpilo na ihrisko v Jakubanoch. Prejav hry našich sa zlepšil,
ale súper po taktickom pokrytí našich
útočiacich hráčov im dovolil streliť iba
jeden gól (strelec gólu: J.Heban), a tak
uhrať výsledok 2:1. Na našich chlapcov
v tejto jesennej časti čakajú ešte štyri zápasy. Domáca pôda 12.10. proti
Kyjovu, 19.10. nastúpia u súpera v Orlove, opäť doma 26.10. Plaveč a 2.11.
je plánovaný posledný zápas jesennej
časti na ihrisku v Čirči. Držíme palce.
autor článku: Mgr. Peter Martinek,
asistencia: predseda TJ Vyšné Ružbachy
Peter Šutor
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RUŽBAŠSKÁ TAJNIČKA - SÚŤAŽ
Pripravili sme pre Vás ďalšiu tajničku, aby sme Vás trošku preverili z nášho
nárečia. V tajničke sa hľadá názov budovy, ktorá je dominantou Vyšných
Ružbách. Vyplnenú tajničku, svoje meno a kontakt napíšte na akýkoľvek papier a vhoďte do ktorejkoľvek urničky, ktoré sa nachádzajú v obchodoch a
Cafe Ave. Cena je lákavá:
Hráte o RODINNÚ VSTUPENKU na Oravský hrad !!
Ďakujeme Oravskému múzeu za ceny, ktoré
venoval do tejto súťaže!!

Autor: Katarína Chapuis (rod. Šutorová)

Zábava

Ružbašské žrodelko
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Riešenie tajničky z minulého čísla a VÝHERCA

1. LAVICA
2. ŠVINDEĽ
3. KLÓTKA
4. BĽAJBAS
5. MARKOČIČ
6. SAJTA
7. FIRŠTOK
8. DROGA
9. KALAMAR
10. LITERA
11. TRUNEK
12. ŽZĎAMBA

- školská lavica
Správna odpoveď:
- vrták
- visiací zámok
Vila Karolína
- stolárska ceruza
- sťažovať sa
- poleno
Výherca: Magda Gončárová
- zárubňa
- cesta
Srdečne BLAHOŽELÁME!!
- nádoba na atrament
- písmenko
- pálenka
- kus odštiepeného dreva

PREHĽAD PODUJATÍ V NAŠOM OKOLÍ

OKTÓBER
4. 10. 2014-Medzinárodný horský duatlon - 18. ročník. Každoročne sa na
jeseň v malebnom prostredí Pieninského národného parku koná Medzinárodný pieninský horský duatlon-preteky priateľov hôr, ktorých
prevažnú časť súťažiacich
tvoria skialpinisti a bežci zo Slovenska a Poľska.
Kde:
Chata
Pieniny,
región
Pieniny
11. 10. 2014 - Medzinárodný bridžový turnaj
grófa Jána Zamoyského
VII. ročník Medzinárodného bridžového turnaja grófa Jána Zamoyského pre vopred prihlásených hráčov.
Kde: Hrad Ľubovňa, Stará Ľubovňa
				
DECEMBER
5. 12. 2014 - Večer s Mikulášom
v Penzióne Gurmen. Neminie

Vás skvelá zábava, súťaže, príjemná hudba a skvelé jedlo. Celý večer sa
o Vás budú starať anjelici a čertíci a
samozrejme aj Mikuláš, ktorý bude
podľa zásluh rozdávať darčeky.
Kde: Reštaurácia Penziónu Gurmen,
Stará
Ľubovňa
06. 12.2014 - Mikulášska
zabíjačka. Na 1. nádvorí Kláštora kartuziánov a
kamaldulov sa uskutoční
tradičná domáca zabíjačka. Ide o ukážku tradičnej
zakáľačky, ochutnávku zabíjačkových špecialít spestrenú kultúrnym programom. Chutné
jedlo a pitie bude podávané v dobovej
Krčme pod lipami na nádvorí kláštora.
Kde: Dunajec Village, región Pieniny
06. - 23. 12.2014 - Malé vianočné
trhy. Stánky s vianočným tovarom a
občerstvením na pešej zóne v Starej
Ľubovni.Kde: mesto Stará Ľubovňa.
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OMAĽOVÁNKA

Ani v tomto čísle sme nezabudli na tých najmenších. Tento obrázok
sme nevybrali len tak náhodne. V mesiaci október by sme si chceli spolu s Vami púšťať šarkanov. Ozaj, už máte svojho vlastného šarkana? Nie? Tak šup, šup vyrobte si svojho originálneho šarkana.

(MM)
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