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D

rahí čitatelia. Teploty vonku
nám prezrádzajú, že prichádza leto. Čas na oddych a príjemné
chvíle na slniečku. Aby sme Vám
ich čo najviac spríjemnili, prinášame
Vám prvé číslo Ružbašských novín
Ružbašské žrodelko. Naša redakcia, aj
napriek nedávnym extrémnym teplotám a výkyvom počasia, pre Vás
zozbierala zaujímavé informácie, tak
sa s úsmevom ponorte do čítania.
Chcem Vás, v jej mene poprosiť o
podnetné postrehy a pripomienky k
našim novinám, ktoré môžete pripnúť na stenu fanušíkovskej stránky na
Facebooku, poslať nám ich e-mailom,
či vhodiť ich do označených urien v
obchodoch v našej obci. Všetky informácie nájdete na 17. strane novín.
Taktiež nás takouto formou môžete
podporiť nejakou tou mincou. Peniaze budú použité výlučne na výrobu

Príhovor

Pohodlne sa usaďte

s Ružbašským žrodelkom v rukách a v mene
celej redakcie zloženej
z členov Občianskeho
združenia Ružbašský
Prameň o.z. Vám želám príjemné čítanie.

VINŠ NA ÚVOD

Milí spoluobčania, vychádza prvé číslo
Ružbašského žrodelka a pri tejto príležitosti by sme sa k Vám chceli prihovoriť.
Keďže je mesiac júl a v ňom mimo
iných aj známe mená Anna, Marta,
Božena, Magda prijmite od nás vinš:
“Nazbierame kvety na lúke pri stráni
a Vám ich, milé oslávenkyne,
vkladáme do dlaní.
Prijmite od nás kytičku čo slzou prevlhla,
nám sa tiež tiskajú slzy do hrdla.

ďalšieho čísla našich Ružbašských
novín. Chceli by sme poďakovať aj
Ďalšie informácie o činnosti a priobecnému zastupiteľstvu a všetkým pravovaných akciách nájdete na str. 6.
ostatným za finančnú podporu.
VEĽKÉ ĎAKUJEME!!!

(Členovia Jednoty dôchodcov
vo Vyšných Ružbachoch)

Zo života obce

Ružbašské žrodelko

REKONŠTRUKCIA ORLOVNE
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práce momentálne finišujú. V roku
2013 sa na budove terajšieho sídla
kancelárie začalo s rekonštrukciou
schodiska a nakúpil sa stavebný materiál na ďalšiu rekonštrukciu. V roku
2014 sa plánuje likvidácia strechy,
domurovanie obvodového muriva,

Združenie bývalých urbarialistov v posledných mesiacoch rekonštruovalo budovu bývalej Orlovne
a budovu terajšieho sídla kancelárie
urbariátu. V priebehu rekonštrukcie
budovy kancelárie sa kancelária Urbárnej spoločnosti presťahuje do Orlovne, v
ktorej je potrebné pripraviť
priestor. V roku 2013 sa na
budove Orlovne realizovali tieto práce: nová fasáda,
oprava strechy, výmena okien a dverí, nová elektroinštalácia, príprava vykuoplotenie pozemku, úprava terénu. V rovania na plynový kotol a postavenie
roku 2014 sa rekonštruovala obytná novej strechy.
(informovala Mgr. Janka Mačoková)
časť so sociálnym zariadením. Tieto

PRIEBEH VÝMAĽBY KOSTOLA
Dňa 28. apríla sa začala obnova kultúrnej pamiatky Chrámu Očisťovania Panny Márie vo Vyšných Ružbachoch. Výmaľbu
realizuje p. Jozef
Takáč so svojím
tímom. Počas výmaľby sa zistil
kritický
stavebno-technický stav
klenby. Neriešenie
stability
klenby
mohlo viesť k rozširovaniu trhliny
klenby, čo by malo za následok vážne statické poruchy na celom strope

kostola. Po kontrole statika a pracovníka pamiatkového úradu sa čaká
na ich vyjadrenie. Dátum ukončenia
prác sa odhaduje
do konca júla 2014.
“Je to ťažká, mravenčia práca“, vraví
p. Takáč.
Pán farár Mgr.
Jozef Barila vyhlásil zbierku na
financovanie tejto
výmaľby. Taktiež bola podaná žiadosť
o poskutnutie dotácie na Ministerstve kultúry, tá však nebola schválená.

strana 3

Ružbašské žrodelko

MINERÁLNE PRAMENE
V rámci projektu Cesta mierálnych
prameňov, ktorý realizuje OOCR Severný Spiš Pieniny sa v zaradených obciach (Bajerovce, Červený Kláštor, Forbasy, Hniezdne, Hraničné, Lacková,
Legnava, Litmanová, Nová Ľubovňa,
Sulín, Vyšné Ružbachy) začína so stavebnými prácami, značením a osadením

smerovníkov. Smerovníky pribudnú aj
v našej obci. Taktiež sa opraví okolie prameňov„Lásky“, „Zabudnutia“ a
prameňa „Jozef“. Práce sa plánujú do
konca
mesiaca
september tohto
roku.
Záverečná
konferencia
sa
bude konať v októbri vo Vyšných
Ružbachoch.
(informoval
Aleš Solár, výkonný
riaditeľ
OOCR Severný
spiš
Pieniny)

Zo života obce

OBECNÁ POLITIKA
V dňoch 25. apríla a 02. júna sa konali mimoriadne obecné zastupiteľstvá,
kde p. starosta Ján Dudjak informoval poslancov ohľadom situácie hotela
Kráter., s.r.o.. Bývalý nájomca žaloval
Obec Vyšné Ružbachy o zaplatenie investícií vnesených do predmetu nájmu.
Dňa 27.06. 2014 sa konalo obecné zastupiteľstvo, kde sa okrem iného
prerokovala správa hlavného kontrolóra
obce, prerokoval sa protokol o výsledku kontroly NKÚ. Na základe preverenia plnenia opatrení bolo zistené, že
5 z 10 opatrení neboli obcou splnené.
Návrh starostu obce o platení pohrebného miesta (10,00 € za 10 rokov) sa
odložil na ďalšie zastupiteľstvo z dôvodu, že obecné zastupiteľstvo chce tento
návrh predložiť občanom Vyšných Ružbách. OZ schválilo finančný príspevok
na športové a kultúrne aktivity ZŠ s
MŠ vo Vyšný Ružbachoch a občianskému združeniu Ružbašský prameň o.z. .

Zápisnice si môžete pozrieť na stránke obce
Vyšné Ružbachy :www.obecvysneruzbachy.sk

Zo života obce
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ÚHRN ZRÁŽOK ZA MESIAC MÁJ

V mesiaci máj bolo dažďa až až. Teploty boli nízke, pohybovali sa v rozhraní
od -2,9°C až do 12,7 °C. Najkritickejšími dňami boli dni 14. - 16. máj, kedy
bol úhrn zrážok maximálny vzhľadom
na to, že potoky a rieky sa začali vysokou
rýchlosťou napĺňať a voda nestíhala odtekať. V niektorých oblastiach na celom
Slovensku bol vyhlásený tretí povodňový stupeň. Voda zaplavila polia, sídliská,

cesty, ľuďom vytápalo ich obydlia. Dňa
15.05. 2014 bol úhrn zrážok najväčší a
to 59,5 mm vody na 1 m2, čiže 59,5 litra vody na 1 m2. Táto hranica je o málo
nižšia než v roku 2010, kedy Slovensko
utrpelo obrovské straty na majetku.
V prvom grafe je znázornená krivka úhrnu zrážok postupne podľa dní. Stĺpec udáva hodnotu mm
zrážok a riadok udáva daný deň.

Legenda:1 mm = 1 L vody na 1 m2

(M.K.)

VÝVOJ OBYVATEĽSTVA
Do spoločenstva obyvateľov Vyšné
Ružbachy v novom roku vítame:
Ella Hanečáková
Dária Jusková
Anna Šutorová
Blahoželáme!!!

V druhom štvrťroku 2014 nás opustil:
Miroslav Hajnovič
vo veku 66 rokov.
Česť jeho pamiatke
a úprimnú sústrasť
pozostalým...
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Niekto má rád rýchlosť, niekomu môže
učarovať aj adrenalínová pomalá jazda. Milanovi Hanečákovi sa páči skôr
tá adrenalínová varianta jazdy. Koncom apríla sa v meste Tisovec zúčastnil
so svojím tímom na „OFF ROAD“, na
súťaži kde množstvo adrenalínu je závislé od obtiažnosti terénu, s ktorým
sa musia jezdec a vozidlo vysporiadať.
Celé to začalo úpravou pôvodného sériového vozidla Suzuki Samurai. Prechádzalo neustálymi zmenami, počnúc výmenou
motora, prevodoviek náprav či celých dielov karosérie.
Ako plynul
čas možnosti
úprav v pôvodnej karosérii sa míňali.
„Keď už bolo
v bode kedy
sa už iba ťažko dali jazdné vlastnosti
vozidla zlepšiť, rozhodli
sme sa zúčastniť „Offroad Tisovca 2012“,
spomína Milan Hanečák. Vtedy sa ukázali ďalšie možnosti a nápady ako sa zlepšiť.
Po ich zhotovení ho odskúšali na preteku
JCA CUP 2012 kde sa podarilo získať 2.
miesto v celkovej kategórii automobilov.
Tento výsledok bol motivujúci a rozhodujúci. Ďalšou víziou bolo - nové vozidlo, ktoré by prevyšovalo vlastnosti predošlého vo
všetkých smeroch. Tak nastalo dlhé obdobie
plánovania a vymýšľania nového prototypu.
Začalo sa to ešte v roku 2012. Použilo sa
čo najviac pôvodných súčiastok okrem
motora a prevodovky. Pôvodný výkon
motora 286 koní, už v súčasnosti prevyšuje hodnotu 300 koní. Prototyp dostal

ROZHOVOR

Off-Road ŠPECIÁL Panter
mechanický a elektrický navijak, oceľovú bezpečnostnú trubkovú konštruckiu a
plastovú karosériu. Upravili sa hlavne parametre vozu ako rozmery, usporiadanie
prevodoviek a náprav. Celková koncepcia
vozidla sa zmenila, taktiež sa zmenil počet
sedadiel z 2 na 4. „Po všetkých zmenách
a testoch, konečne pripravené vozidlo,
dostalo názov Panter“, informuje Milan.
Tisovec 2014 očakával príchod nového
stroja a s veľkou radosťou pripravil účastníkom vyše 100 km trate v
náročnom teréne rozdeleného do dvoch súťažných
dní a viacerých možných
alternatív prejazdu. Výdatný
dážď pripravil účastníkom
nečakané spestrenie, ktoré
zmenilo bežné pojazdenie na
doslovný boj o každý meter.
Na pomoc boli privolané lesné traktory a LKT-čko pre
záchranu menej upravených
áut. „S úsmevom sme prechádzali okolo bez problémov“, spomína.
s úsmevom. V Tisovci bolo možné vidieť
posádky z rôznych krajín ako česko, poľsko,
maďarsko, srbsko či švajčiarsko. Z 250tich
posádok sa Ružbašsky tím v rýchlostnej
skúške umiestnil na skvelom šiestom mieste. Z technickej skúšky sme boli nútení odstúpiť pre poruchu, konkrétne ohnutý disk.
Akcia preverila nielen možnosti špeciálu
ale taktiež aj skúsenosti a zručnosti jazdcov.
O priebehu akcie by sa dalo písať veľa. Ťažko je to zhrnúť do niekoľkých riadkov. „Bol
to nezabudnuteľný zážitok a dúfam, že sa
zúčastníme aj budúci rok ak sa nájdu sponzori alebo aspoň nadšenci, ktorí pomôžu s
prepravou auta“. Držíme vám palce chlapci.
(P.M.)

Naši dôchodcovia

Ružbašské žrodelko

Dňa 17. júna 2014 sme sa zúčastnili v
Plavnici na športových hrách, na ktorých sme sa tak po seniorsky zabavi-

li. Na týchto hrách boli tieto športové
disciplíny: hod kriketovou loptičkou,
hod loptou do basketbalového koša,
kop do brány. Ďalej hod valčekom
na maketu unaveného muža, beh na
25 m, štafeta 8 x 25 m s uviazaním
pionierskej šatky na uzol, hod granátom na cieľ a florbal. Získali sme
2 medaile a 4 diplomy. Pani Zlaťa
Gabrieliová sa umiestnila na druhom
mieste v štafetovom behu a p. Ján Gerčák sa umiestnil na 3. mieste v disciplíne hod loptou na basketbalový kôš.
V našej obci sa 24.júna konalo veľmi pekné podujatie Jánske popoludnie.
Zúčastnilo sa na ňom 216 účastníkov
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pracovníkom, že nám to umožnili. Kultúrny program trval 3 hodiny a stareckej zábavy nebolo konca kraja. Srdečná vďaka všetkým za pomoc, najmä p.
starostovi, ktorý nám bol na všetkom
nápomocný. Spolu s Obecným úradom sme opravili kaplnku pri cintoríne
a teraz máme na pláne obnoviť žriedla
(studničky) po chotári Vyšné Ružbachy.
Dúfame, že sa nám to podarí, hoc sú už
veľmi zanedbané. Pokúsime sa o to. Nezanedbávame ani krížovú cestu, každý
rok natierame kríže, upravujeme terén
a tohto roku sme prerobili schodíky,
aby sa Vám lepšie kráčalo hore aj dole.
Odkedy je krížová cesta hotová, pán
Ježiš hore na kopci je denne navštevovaný. Chodia tam pacienti, rekreanti,
ale aj vy, milí spoluobčania. Ďakujeme.
V najbližšej dobe plánujeme zorganizovať spolu s občianským združením
Ružbašský prameň, “AMMBO Bál “
(pozn. AMMBO – prvé písmena mien
Anna, Marta, Magda a Božena). Ešte je
to len želanie. Keď sa nám podarí, dáme
vám včas vedieť, aby ste sa mohli prísť
zabaviť. Keďže budeme mať dva mesiace prázdnin a naše babky budú mať na
starosti vnúčatká, ponúkame zájazdy na
Oravu a do Poľskej Krynice. Zúčastniť sa
môžu vnúčatká trebárs aj za odmenu za
dobré vysvedčenie.
“Prajem svojim členom, mojim pracovitým dievčatám a mužom veľa zdravia a ďalšiu chuť do práce,” odkazuje p.
Monika Dudzíková.

z 13 obcí okresu Stará Ľubovňa. Podujatie bolo v Bielom dome v kúpeľoch,
za čo veľmi pekne ďakujeme vedúcim

Dlhý život prajeme aj všetkým
čítateľom Ružbašského žrodelka.
(členovia JDS)
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AKCIA „K“ – Barbarská noc

Akcia K, známa tiež pod menom barbarská noc sa odohrala v noci z 13. na
14. apríla 1950. Po celom Slovensku
bolo prepadnutých 56 kláštorov a rehoľných domov. Kláštor v meste Podolínec sa tiež zmenil na koncentračný tábor pre viac ako 700 privlečených
rehoľníkov z celého Slovenska. Veriaci
z okolitých dedín prišli brániť svojich
kňazov, pričom strážcovia komunistickej
totality streľbou zranili niekoľko osôb.
Bolo teplé utorkové ráno, 14. apríla
1950. Vojtech od Kupča, ako ho všetci v
obci volali, išiel ako zvyčajne do kostola na rannú svätú omšu. Cestou stretol
vojakov, stáli na križovatke, boli ozbrojení. Vojtovi to nedalo a spýtal sa: „Čo tu
robíte, máte cvičenie?“ Vojaci len odvetili: „Tu nás zložili a čakáme na rozkazy“. Po svätej omši Vojtech už na ceste
domov vojakov nestretol. Keď sa vrátil
domov, prezliekol sa a šiel pracovať na
pole. Všade bol zvláštny nepokoj. Ľudia
pracujúci na svojich roliach chodili jeden ku druhému a vraveli len o jednom,
že berú kňazov do
pracovných táborov.
Odchádzali
domov. „Dáme si
zničiť vieru?“ pýtali
sa navzájom. Bratia Viktor, Ľudvik,
Vojtech, p. Šutor,
p. Dudžík (pozn.
bolo tam viac ľudí,
na nahrávke sa však
ostatné mená nespomínajú) sa stretli v izbe u Potankovcov.
Vojtech chcel zvoniť kostolnnými zvonmi na poplach, aby všetci ľudia vedeli o
tejto strašnej udalosti. Nikto z nich však

História

nemal kľúče od zvonice. Chceli vyburcovať všetky okolité dediny, aby si uchránili
svojich kňazov. Už bolo pred obedom.
Alojz Grech a Ľudovít Hanečák boli
v tom čase 14 roční chlapci. Len tak sa
túlali po dedine. Stretli tetu Hanečákovú od Švieca: „Utekajte rýchlo zvoniť na
poplach. Kňazov nám berú.“ Zvonica
bola zamknutá, oni sa však vedeli dostať
ku zvonom. Chodili pomáhať kostolníkovi natáčať hodiny a keď nemali kľúče
dostali sa do zvonice cez jednu uvoľnenú
dosku, o ktorej vedel len málokto. Keď
sa dostali do vnútra chytili srdce zvonu a
začali zvoniť na jednu stranu, na poplach.
Keď prestali zvoniť, utekali rýchlo preč a
od strachu sa išli schovať. „Všade boli
vojaci, pri kostole bol guľomet,“ so slzami v očiach spomína Ľudovít Hanečák.
Skupinka okolo Vojtecha od Kupča sa rozhodla, že pôjde do Podolínca.
Zapriahli kone, nasadli na voz a vydali
sa na cestu. Lackoviania už boli na ceste.
Vojtech šiel varovať p. duchovného Daniela na faru v Nižných Ružbachoch, ten
ich ubezpečoval, že je všetko v poriadku,
o ničom nevedel, nikto ho nebral, nevidel žiadných vojakov.
Vojtka to neodradilo,
pokračoval ďalej v
ceste. Jeho bratia už
boli v Podolínci. Vojtech stretol regrútov,
ktorí mu naskočili
na voz. Varoval ich,
že ide na manifestáciu do Podolínca,
všetci chceli vedieť,
prečo zatvárajú kňazov. Nechceli bojovať. Keď sa blížili k
Podolíncu, začuli streľbu. Keď policajti
zbadali voz z Vojtechom a ostatnými,
začali na nich kričať: „Utekajte preč od-

História
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tiaľ, tu nemáte čo robiť. Strieľajú do ľudí,
všetci utiekli preč.“ Pri kláštore už nikto
nebol, niektorí ľudia sledovali celú situáciu z okien. Jeden Lackovian, p. Selep
bol postrelený. Keď sa Vojtech vrátil domov, jeho bratia sa
rozpŕchli na polia,
bolo obdobie sadenia. Hneď na druhý deň ráno prišli
do obce autobusy
a osobné autá plné
vojakov. Obsadili
celú dedinu, nikto nemohol vyjsť
na ulicu, všetkých
zastrašovali. Milícia prišla aj ku Potankovcom, hľadali Vojtkových bratov, nikoho však doma nenašli. Vrátili sa o polnoci, začali biť deti a manželky. Bratia
sa išli dobrovoľne priznať, Vojtech ostal
doma, bol chorý. Na ďalší deň prišla milícia aj za Vojtechom, udali ho, obliekol
sa, sadol do ich auta a odviezli ho do Podolínca. Pri kláštore bol pristavený autobus, išiel do Prešova. Bolo tam už veľa
ľudí z Nižných a Vyšných Ružbách, Lackovej. V Prešove na vypočúvaní všetkých
strašili, že ak budú brániť kňazov, tak ich
zabijú. Počas vyšetrovania zobral Vojtka
dozorca do jednej izby, kde ho bil pelendrekom, ťahal ho za vlasy po celej izbe:
„Sviňa, budeš tu hniť 20 rokov. Zdochneš
tu.“ Vojtech sa modlil, to mu pomáhalo
najviac. Po 8 dňoch hladovky Vojtech
strácal hlas, nemohol sa už modliť. Hladovku držal 11 dní. Bolo mu smutno za
svojimi deťmi. Upokojoval sa myšlienkou, že Pán Boh sa o nich postará: „Keď
ja sa budem starať o deti a Pán Boh nie, to
je málo. Ak sa ja nebudem starať o svoje
deti a Pán Boh áno, tak to je všetko.“ Po
neustálej bitke a hladovke ho po týchto
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vetách prepustili: „Soľ je pre ľudí veľmi
užitočná. Bez soli jedlo nemá chuť, bez
soli sa nedá konzervovať. Duševná soľ je
náboženstvo, viera. Bez viery, bez náboženstva bude ľudstvo zlé.“ Po hladovke
mu žalúdok neprimal jedlo, celý týždeň vracal, oslabol,
ani po roku sa mu
žalúdok nevyliečil.
Po 14. apríli sa občania tajne schádzali
v kostole na svätých omšiach, ktoré
v tom čase slúžil p.
farár Jozef Daniel
(vo farnosti N. Ružbachy pôsobil v rokoch 1938 - 1966, kde bol aj pochovaný).
„V kostole bolo viac ľudí ako dnes.
Na pravej, chlapčenskej strane a na ľavej, dievčenskej strane, bolo plno detí,
lavičky boli plné ľudí,“ spomínajú
Alojz a Marta Grechoví. Taktiež spomínajú na jednu pacientku, ktorá tu
bola na liečení, takto spievala: „Matka zachráň nás, nastal smutný čas. Zahynieme všetci, keď neujmeš sa nás“.
Koncentračný tábor v Podolínci sa
náhle skončil koncom novembra 1951.
V rokoch 1952 – 1962 boli v kláštore
sústredené rehoľné sestry. Potom slúžil kláštor pre štátne školy ako učilište a neskôr osobitná internátna škola.
Je veľa svedectiev, veľa ľudí, ktorých táto barbarská noc ovplyvnila.
Všetka česť všetkým, ktorí sa na týchto protestoch zúčastnili. Tí, ktorí sa
nebáli prísť do mesta Podolínec a postaviť sa vtedajšej dobe sú pre mňa hrdinovia. Zamyseli ste sa nad tým, ako
by ste sa zachovali vy v takej situácii?
Ak

máte dalšie informácie, dajte nám vedieť.

(M.M)
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Ružbašský prameň, o.z.
Občianske združenie vzniklo 11. apríla tohto roku. Založilo ho 6 nadšencov,
ktorých zámerom je oživiť kultúrny,
športový a turistický život v obci. Máme
za sebou už pár vydarených akcií, ktoré
Vám chceme v tomto článku predstaviť.
Prichádzajú prázdniny, ktoré nepochybne využijeme aktívne v prírode, samozrejme spolu s vami. Budeme radi ak
neprestanete sledovať naše oznamy o

Naše akcie

pripravovaných akciách a pridáte sa k
nám. Jedinou podmienkou je pribaliť si
dobrú náladu a opaľovací krém.
Pripomeňme si teda nedávne akcie,
ktoré sa uskutočnili práve z našej iniciatívy, alebo tie, na ktorých sme sa určitým
spôsobom podieľali.
Ďakujeme za pomoc pri príprave
týchto akcií, najmä Kúpeľom Vyšné
Ružbachy a.s., Základnej škole s materskou školou Vyšné Ružbachy a nášmu
dobrovoľnému hasičskému zboru.

Jarné upratovanie pri príležitosti Dňa Zeme (25. a 26. apríl)

Dňa 25. apríla 2014 sa uskutočnilo veľké upratovanie kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch. Upratovania sa zúčastnili žiaci 5.A9.A ZŠ s MŠ vo Vyšných Ružbachoch aj
so svojimi triednymi učiteľmi (približne 80
žiakov a 5 učiteľov). Vyčistil sa areál v okolí
Bieleho domu, Balneoterapie, kurtov, vodopádu a fontány pri vodopáde.

Aj miestna materská škola sa dobrovoľne pridala k našej akcii a skupina s
názvom Deti prírody si upravila okolie
škôlky. S radosťou sa k nim pripojili aj
mladšie skupiny. Celému pedagogickému
zboru touto cestou ďakujeme za pomoc.
Obecný úrad nám poskytol vrecia a
Kúpele Vyšné Ružbachy a.s. sa postaral o
chutný Guľáš, za čo veľmi pekne ďakujeme.

O deň neskôr sa uskutočnilo veľké jarné upratovanie pri príležitosti Dňa
Zeme. Počasie nám síce neprialo, podarilo sa nám však zlepšiť vzhľad našej krásnej dedinky. Pozbierali sa odpadky po celej
obci, taktiež v potôčiku Ružbašanka. Tu
však nebolo možné poupratovať všetko,
keďže miestami bola voda príliš hlboká.

Naše akcie

Ružbašské žrodelko
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Lampiónový sprievod (8.máj)

Lampión je symbolom svetla či víťazstva. Práve preto ľudia už desaťročia
považovali lampiónové sprievody
za pochody spájané s radosťou a
veselosťou. Ružbašský prameň,
o.z. 8. mája usporiadal v obci
lampiónový sprievod a postaral sa
tak o peknú spomienku na počesť
ukončenia druhej svetovej vojny v
Európe (8.mája 1945) a padlých vojakov
v boji proti fašizmu. Deň víťazstva nad

fašizmom bol pomenovaný 9. mája 1945
Josifom Vissarionovičom Stalinom na počesť ukončenia druhej
svetovej vojny (8. mája). Po
nástupe komunizmu v strednej
a východnej Európe bol oslavovaný, a bol stanovený štátnym sviatkom. Účasť bola obdivuhodná.
K sprievodu svetla sa pridalo asi
80 ľudí. Stačilo si priniesť svoj lampión a
dobrú náladu.

Otvorenie letnej sezóny 2014 na kúpalisku (20. jún)

Otvorenie letnej sezóny s bohatým
sprievodným kultúrnym programom
sa na kúpalisku Vyšné Ružbachy koná
každoročne. Inak tomu nebolo ani tento
rok. Dostali sme ponuku od Kúpeľov
Vyšné Ružbachy a.s., aby sme sa podieľali
na príprave tejto akcie ako animátori
pre deti. Ani chvíľu sme neuvažovali a

spoločne s kúpeľmi sme pripravili rôzne
atrakcie. Pre deti sme nachystali skákanie
vo vreci, preťahovanie lanom, rôzne hry
s loptou a najmenší si mohli vyfarbiť
rôzne obrázky. Kúpele Vyšné Ružbachy
nám pre deti nachystali sladkú odmenu
a tak si každý prišiel na svoje. Najmenší
sa nielen zabavili ale si aj pochutili.

Ďakujeme za Vašu účasť!
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ÚSPECHY NAŠÍCH ŽIAKOV

Naši malí futbalisti svojimi výkonmi
dokazujú, že futbal vo Vyšných Ružbachoch
tak skoro prachom nezapadne. Na obvodnom kole v malom futbale ukázali svoj
talent a celoročnú prácu trénera Vladislava
Leščinského, čo im prinieslo 3. priečku.
Žiaci 5. a 9. ročníka sa 27.5.2014 zúčastnili na Okresnej zdravotníckej súťaži,

kde si pod vedením pani učiteľky Mgr.
Mariany Dudžíkovej medzi 15 družstvami
vybojovali pekné 5. miesto. Účastníci Daniela Hanečáková 9. A, Patrícia Sčensná 9.
A, Kristína Sčensná 9. A, Jozef Romaňák
9. A, Silvia Šľachtovská 5. A a Mária
Šutorová 5. A svojou poctivou prípravou
dokázali dlhodobú neúčasť v tejto súťaži
naštartovať týmto skvelým umiestnením
a tým začať možno aj svoju budúcnosť
úspešných záchranárov.
Aj keď šach nepatrí na popredné
športové miesta, ani tam nezaostávame
a máme zastúpenie aj v tejto hre vďaka
bratom Máriovi Šutorovi a Alexandrovi
Šutorovi. Tí sa v termíne od 1. marca do
8. júna zúčastnili šachového turnaja pod
názvom Turnaj štyroch veží. Jedna veža
predstavovala jedno kolo turnaja. Tie sa

ZŠ s MŠ

postupne realizovalo v Starej Ľubovni,
Muszyne v Poľsku, v Bardejove a posledné
kolo sa odohralo v Rytre v Poľsku. Zo 40
súťažiacich z Poľska a zo Slovenska sa na
4. mieste umiestnil Alexander Šutor a na
3. mieste sa umiestnil Mário Šutor.
Medzi stredoškolákmi je našou najúspešnejšou športovkyňou bezpochyby Klaudia
Pizovková, ktorá študuje na Gymnáziu
Viliama Paulinyho Tótha v Martine. V súťažnej disciplíne dievčat na 800 m si v krajskom kole atletickej súťaže vybehla pre
prvé miesto, s ktorým postúpila na celoslovenské kolo. Toho sa však pre zdravotné
dôvody nezúčastnila, no určite aj tam by sa
nejaký medailový stupienok zatriasol pod
jej nohami.
V mene redakcie Žrodelka by som sa
chcel poďakovať všetkým športovcom. Aj
tým, ktorí tu nie sú spomenutí a popriať
im veľa úspechov v budúcich športových
výkonoch. Vďaka patrí určite rodičom a
trénerom, ktorí majú tiež veľkú zásluhu na
všetkých športových úspechov našich nádejných športovcov.
(P.M.)
DOPRAVNÁ VÝCHOVA

Deti z materskej školy mali týždeň dopravnej výchovy,kde sa naučili správať na ceste, na bicykli, poznať svetelnú signalizáciu a
používať reflexné prvky. Bola to veľmi dobrá akcia s dotáciou obecného zastupiteľstva.

Informovala Anna Krutková

ZŠ s MŠ
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HODNOTENIE ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT 2014/2015

Niekedy, keď sme nemali telocvičňu,
sa hral všade stolný tenis- na chodbách, v
starej škole, v JEDNOTE nad potravinami, na poschodí bola improvizovaná telocvičňa, v kúpeľoch. Boli aj talenty, boli aj
výhry. Martina Guľašiová, Silvia Bebková a Martina Potanková reprezentovali
školu a na Majstrovstvách okresu v Starej
Ľubovni v roku 2004. Získali 3. miesto, v
roku 2005 2. miesto, v roku 2006 1. miesto
a reprezentovali školu na Majstrovstvách
kraja v Prešove. V úspešnej reprezentácii
školy pokračuje rozvíjajúci sa športový talent Mimka Kendrová (od 1.9.2014 - 7.
ročník), ktorá sa venuje stolnému tenisu
už dlhšiu dobu a má
za sebou niekoľkonásobné víťazstvá na
rôznych turnajoch, je
viacnásobnou víťazkou
Podtatranského regiónu v dvojhre a štvorhre
v Slovenskej Vsi a turnajov v Starej Ľubovni.
Pretože akákoľvek športová činnosť sa
nedá naučiť zo dňa na deň a zvlášť nie kolektívne hry, tento proces si vyžaduje rok,
dva, kým sa dostaví úspech. Aj sa dostavil.
Dievčatá ZŠ Vyšné Ružbachy získali titul
Majsteriek okresu Stará Ľubovňa za rok
2012/2013, reprezentovali školu a okres na
Majstrovstvách kraja vo Svidníku. Školu
reprezentovali Stela Kilárová, Alexandra
Dlugošová, Kristína Gerčáková, Alenka Hanečáková, Kristína Merčáková,
Annamária Grechová, Kristína Sčensná. Tento úspech jednoznačne stanovil
tú najvyššiu latku v tomto športe a zaujal
ostatné dievčatá. V súčasnosti sa zúčastňuje tréningového procesu 16 dievčat, ktoré

sú žiačkami 5.-7. ročníka a rastie z nich
perspektívne volejbalové družstvo, ktoré
v školskom roku 2013/2014 absolvovalo
7 turnajov vo štvorkovom volejbale (MIDICOOLVOLLEY). V školskom roku
2014/2015 sa zúčastnia rôznych súťaží a
turnajov, čo si bude vyžadovať podstatne
viac času na tréningový proces. Žiaci školy
sa pravidelne zúčastňujú Cezpoľného behu
vo Veľkom Lipníku a v Starej Ľubovni.
Bežecké talenty sa minuli dynastiou Diňovcov (Vlado, Marek, Barbora), Dlugošovcov (Patrícia, Matúš) a tak sme dlhšiu
dobu nezaznamenali výraznejší úspech.
Výrazné úspechy
sme dosiahli vo futsale v súťaži „ Zober
loptu, nie drogu“,
kde sme v minulom
ročníku skončili na
3. mieste z 18 škôl
v okrese. Chlapci
sa zúčastnili Majstrovstiev okresu v
malom futbale v Starej Ľubovni, kde skončili na 3. mieste z 15
škôl. Zúčastnili sme sa majstrovstiev okresu vo veľkom futbale a vo florbale v SL.
Zorganizovali sme lyžiarsky výcvik vo
Vyšných Ružbachoch, ktorého sa zúčastnilo 12 žiakov 6. - 7. ročníka, základný
a zdokonaľovací plavecký výcvik vo Vyšných Ružbachoch žiakov 4. – 7. ročníka, výcviku sa zúčastnilo 37 žiakov.
Konkrétne výsledky, fotografie, videá
jednotlivých športových aktivít nájdete
na stránke:
www.zsvysneruzbachysl.edupage.org
Peter KONRÁDY (ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy)
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ZHODNOTENIE SEZÓNY 2013/14

Po jesennej časti sa naši futbalisti umiestnili na peknom 4. mieste a do jarnej časti nastúpil omladený káder. Jeho cieľom
bolo jednoznačne zlepšenie herného
prejavu a samozrejme výhľady po lepších
priečkach tabuľky. Zo Starej Ľubovne sa
vrátili dorastenci Adrián Martinek a Lukáš Libák. Mužstvo malo dobré rozloženie síl v obrane, zálohe aj v útoku, kde
starší skúsenejší hráči mali vedľa seba
mladých behavých chlapcov. To sa ukázalo ako kľúčové hneď v prvom zápase v
Malom Lipníku,
kde sme vyhrali
hladko 4:0. Potom prišla dlhá
šnúra víťazných
zápasov
bez
inkasovaného
gólu. Tu by som
vyzdvihol nášho
brankára Juraja
Zolnerčíka, ktorý nás podržal
v nejednom zápase svojimi zákrokmi. Vyznamenal sa
šiestimi po sebe idúcimi zápasmi s čistím
kontom. Víťazná šnúra skončila na pôde
Šarišského Jastrabia, kde sme utŕžili prehru 3:0, no stále sme mali tie najvyššie
ambície stať sa víťazom ligy. To sme dokázali aj v zápase na domácom ihrisku s
Jakubanmi víťazstvom 3:0, ktoré boli dovtedy v tabuľke na druhom mieste. V kabíne vládla dobrá nálada, no tú nám pokazila domáca prehra s Podolíncom 1:0.
Teoretická šanca skončiť prvý ale stále
žila. V poslednom kole sme však prehrali
doma s Čirčom 2:0 a to nás definitívne

posunulo na bronzovú priečku v tabuľke.
Ak zhodnotím celú sezónu 2013/2014
určite sa nemáme za čo hanbiť. Výsledkom toho je aj to, že sme mali najlepšiu
obranu s najmenším počtom inkasovaných gólov zo všetkých mužstiev, alebo
najlepšieho strelca nášho tímu Dominika Zolnerčíka s počtom gólov 15, ktorý
konkuroval najlepším strelcom ostatných
mužstiev. Samozrejme v neposlednom
rade musím vyzdvihnúť aj záložníkov,
ktorí svojimi akciami a nahrávkami
dopomohli
k
peknému futbalu.
Ďalej
by som sa rád
poďakoval aj vedeniu mužstvatrénerovi
Vladislavovi
L eščinskému
a
Vladimírovi
Krupovi,
D ušanovi
Sčensnému,
Petrovi Šutorovi a mladým hráčom,
ktorí sa podieľali na úprave futbalového ihriska a organizačných veciach.
Zároveň som vďačný hráčom, ktorí
nedostali počas zápasov toľko priestoru
ako ostatní, ale aj napriek tomu boli stále
pripravení nastúpiť a pomôcť celému
tímu. Bohužiaľ futbal môžu hrať len
jedenásti, no ich šanca ukázať sa určite
príde. Verím, že naším výkonom sme
ružbašského fanúšika potešili a že nás
informoval Matúš Sakáč
( vedúci mužstva )
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Kalendár podujatí

PREHĽAD PODUATÍ V NAŠOM OKOLÍ
Kúpele Vyšné Ružbachy, s.r.o. si pre Vás každú letnú nedeľu
pripravili kultúrny program, ktorý sa bude konať pod Bielym domom vždy od 15:00. Vstup zdarma! V prípade nepriaznivého počasia sa program presúva do Kaviarne Biely dom.
06.07.2014 Zamiškovci – ľudová hudba
13.07.2014 Farsa duo – flamenco
20.07.2014 JADA Unplagged duo- gitarový mix
27.07.2014 Paralen- hudobný MIX

10.08.2014 Ružbašské trhy folklóru –
začiatok od 10:00 hod
17.08.2014 Montana- hudobný mix
24.08.2014 COUNTRIO – country
31.08.2014 Decent – folk

Všetkých srdečne pozývame!

25. 07. - Hana Bál- Letná párty
Čaká Vás tanec, hudba, miešané drinky, kopec zábavy a zaujímavý hosť.
Kde: Dunajec Village, Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka
26. 07. - Salašnícka noc na Salaši u Franka
Skvele namiešaná zmes dobrej hudby, zábavy a tradične veľa skvelých jedál od
Norberta Franka. Kde: Salaš u Franka, Stará Ľubovňa
03.08. - Hlavná púť na horu Zvir
Nádherné prostredie Hory Zvir Vás pozýva ku stíšeniu a k hlbokej modlitbe.
23. 08. - Musefest 2014, hudobný festival
Kde:Stredoveký vojenský tábor, Stará Ľubovňa
24. 08. - 5. ročník stretnutia Goralov v Pieninách
Príďte sa zabaviť v do Lesnice. Do tanca Vám bude hrať goralská muzika.
Kde: Chata Pieniny, Lesnica, región Pieniny
07. 09. - Nestville Country Fest - Festival v Nestville Parku
v štýle country. Kde: Nestville Park, Hniezdne
13. 09. - Malý pieninský maratón - Polmaratónsky beh
najatraktívnejším prielomom na Slovensku a zároveň
najväčším v strednej Európe. Kde:Dunajec Village, Č. Kláštor
25. 09. - Ľubovnianské strašidlo - Sprievod mestom v strašidelných
maskách, upálenie Gašpareka, vystúpenia hostí. Kde: mesto Stará Ľubovňa

Kalendár podujatí
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01.06. - 31.8.2014 - Sokoliarsky hrad Ľubovňa
denné vystúpenia Sokoliarov sv. Bavona o 11.00, 13.00, 15.00 a 16.30 h
miesto konania: hrad Ľubovňa (v cene vstupného do hradu Ľubovňa)
05.07.2014 - Cyrilometodské slávnosti v ľubovnianskom skanzene
19.00 h – gréckokatolícka liturgia v kostole sv. Michala Archanjela v skanzene
20.00 h - vystúpenie mužského speváckeho súboru RUSINIJA
06.07.2014 - CONCERTINO LENKY FILIPOVEJ
Koncert na hrade Ľubovňa o 20.00 h
14.-20.07.2014 - O PLANETÁROVI Rozprávkový muzikál na hrade
Ľubovňa
VIII. ročník hradného divadla s pesničkami
25.-27.07.2014 - Hradné slávnosti na hrade Ľubovňa
rytiersky turnaj, sokoliarstvo, ohňová show
26.07.2014 - Nočná prehliadka hradu Ľubovňa so šľachtickými rodmi
vstupy o 21.00, 21.15, 21.30, 21.45, 22.00
01.08.2014 - Obrázky z východného Slovenska
folklórny program v podaní FS Vrchovina zo Starej
Ľubovne
01.08. - 03.08.2014 - UM UM ´14
Medzinárodný divadelný a filmový festival
10.08.2014 - Deň medu
prezentácia včelárstva v regióne a folklórny program v skanzene
13.8.2014 - Wakacje z Muzyką
Koncert vážnej hudby v podaní účastníkov medzinárodného kurzu, ktorý
organizuje PaństwowaSzkołaMuzycznaFryderykaChopina w NowymSączu.
15.8.2014 - Pavol Hammel na hrade Ľubovňa
Koncert Pavla Hammela v drevenej dobovej dedine pod hradom Ľubovňa
31.8.2014 - Komorný koncert ZOE
nové výnimočné komorné zoskupenie profesionálov s extrémnou vášňou pre
hudbu a život!!!
9.9.-11.9.2014 - Múzeum školám - edukačno-výchovný program pre školy
X. ročník, určené pre žiakov 5. ročník ZŠ
27.-28.9.2014 - Medzinárodný šachový turnaj grófa Jána Zamoyského
X. ročník Medzinárodného šachového turnaja grófa Jána Zamoyského
(I.K.)
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Nepredajné!!!
V prípade, ak by ste nás chceli podporiť:
Vo všetkých potravinách sa nachádza urna, kde môžete vhadzovať finančné
dary na náš rozvoj, alebo tiež vaše postrehy, pripomienky, nápady... 		
Kontakt:
Vyšné Ružbachy 169
065 02 Vyšné Ružbachy
+421 915 179 971
ruzbasskypramen@gmail.com
info@ruzbasskypramen.sk
www.ruzbasskypramen.sk
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RUŽBAŠSKÁ TAJNIČKA - SÚŤAŽ!!!
Pripravili sme pre Vás malú súťaž, aby sme Vás trošku preverili z nášho
nárečia. V tajničke sa hľadá názov budovy, ktorá nesie meno osoby, vďaka
ktorej sa Vyšné Ružbachy zapísali do histórie Európy.
Vyplnenú tajničku, svoje meno a kontakt napíšte na papier a vhoďte do
ktorejkoľvek urničky, ktoré sa nachádzajú v obchodoch.

1. 							 Školská lavica
2.							 Vrták
3.							 Visiaci zámok
4 .							 Stolárska ceruza
5.							 Sťažovať sa
6.							 Poleno
7. 							 Zárubňa
8. 							 Cesta
9. 							 Nádoba na atrament
10. 							 Písmenko
11. 							 Pálenka
12. 							 Kus odštiepeného dreva
Autor: Katarína Chapuis (rod. Šutorová)
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