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Fragmenty histórie našej obce
Najstaršia zmienka o obci je z roku 1204 a hovorí o existencii kostola. Nachádza so vo viacerých literárnych prame-
ňoch, odkazujúcich na pôvodné cirkevné archívy, ktorých hodnovernosť je uznávaná.

Existencia obce je však staršia, 
lebo písomné pramene hovoria, že 
už v 11. a 12. storočí vystupuje ako 
osídlenie ruských strážcov (pod ná-
zvom Vruzca). Archeologické nále-
zy dokladujúce osídlenie tohto úze-
mia človekom, sú omnoho staršie 
a spadajú do obdobia neolitu, čiže 
5000 – 2000 rokov p.n.l. Tvoria ich 
fragmenty keramiky a črepy, spa-
dajúce tiež do doby bronzovej a že-
leznej. Bohatým nálezom boli min-
ce, ktoré boli nájdené v lokalite pod 
Črepníkom v roku 1955. Miesto bolo 
325 ročnou skrýšou strieborného 
pokladu, pochádzajúceho prevažne 
z prvej polovice 17. storočia. Ten 
bol odovzdaný do zbierok Východo-
slovenského múzea v Košiciach.

   Za zaujímavú a cennú možno po-
važovať zmienku o významnej staro-
bylej ceste vedúcej z Haliče cez Olšav-
skú dolinu do Potisia, ktorá sa datuje 
do doby rímskej okolo roku 300 n.l. 
Garantovala komunikáciu, informo-
vanosť, obchod a rozvoj územia.

História dvoch, pôvodne samo-
statných obcí, Ruskova a Regety, sa 
takmer jedno tisícročie písala spo-
ločne. Obe prislúchali zemi Slanec 
a viazali sa k majetku Slanského 
hradu. Rozsiahle slanské panstvo 
vyše 400 rokov patrilo najvýznam-
nejšiemu šľachtickému rodu For-
gáčovcov. O ich blízkom vzťahu 

Srdečne Vás pozývame na

Dni obce,
ktoré  sa uskutočnia 2. a 3. júla 2011

PROGRAM:

2.7.2011
9.30 hod. – 7. ruskovský auto-
mobilový stalom v uliciach obce 
Ruskov

17.00 hod. – vyhlasovanie vý-
sledkov automobilového slalomu 
pre kultúrnym domom

18.00 hod. – ukážka bojov 2. 
svetovej vojny Klubov vojenskej 
histórie na Babaretách

20.00 hod. – ľudová veselica 
– Babarety, o dobrú náladu sa 
postará DJ

V priebehu celého dňa sa budú 
predávať tombolové lístky 
o hlavnú cenu „Leteckú akrobá-
ciu dvojplošníkom“ a iné zaují-
mavé ceny. V nedeľu o 15.00 hod. 
sa výherca bude pozerať na obec 
z vtáčej perspektívy. Zlosovanie 
sa uskutoční počas konania ľudo-
vej veselice na Babaretách. 

3.7.2011
9.00 hod. – sprievod obcou od rím-
skokatolíckeho kostola na Babarety

10.30 hod. – slávnostná svätá omša 
na Babaretách

12.00 hod. – Ruskovčania zabávajú 
Ruskovčanov – ruskovské hry pre 
celé rodiny aj  jednotlivcov na Baba-
retách 

13.30 hod. – ABOV CANTAT – 2. roč-
ník  prehliadky duchovných zborov 
z regiónu Abova

15.00 hod. – kultúrny program 
– zmes piesní, tancov a hovoreného 
slova 

Sprievodné akcie – letecká akrobacia 
s víťazom tomboly, jazda na koni, 
nafukovací hrad pre deti, výstava 
prác z rezárskeho plenéra, fotosú-
ťaže a výstroje a výzbroje čsl. a čer-
venej armády a ZNB O občerstvenie 
bude postarané formou bufetov. 

V prípade nepriaznivého počasia sa celé podujatie uskutoční
v kultúrnom dome a jeho okolí.

k Ruskovu svedčí aj skutočnosť, že 
pri jednej z prestavieb kostola bola 
pod kostolom vybudovaná hrobka 
v ktorej sú pochovaní traja z rodu 
Forgáčovcov. V kostole bol v roku 
1916 pohreb posledného majiteľa 
slanského panstva grófa Štefana 
Forgáča narodeného v roku 1854.

   Katolícky kostol Mena Pan-
ny Márie, bol postavený po prvej 
svetovej vojne na mieste starého 
románskeho kostolíka, ktorý po-
chádzal z roku 1204 a bol niekoľko-
krát prestavaný a v roku 1894 bol 
obnovený.

Obec Ruskov bola už v 19. storočí 
okrem poľnohospodárstva známa aj 
pálením uhlia, pálením ovocných des-
tilátov, hlavne chýrnej ruskovskej sli-
vovice. Najznámejším remeselníkom 
bol Andrej Ander, ktorý sa preslávil vý-
stavbou školy, domov, mostov a na tie 
časy moderným liehovarom na spra-
covanie ovocia vypestovaného v oko-
lí. Obec bola známa výrobou sudov , 
korýt a kováčstvom . Miestni remesel-
níci boli situovaní do najstaršej časti 
obce – Kucik. Na prelome storočia tu 
pracovali garbiari, tesári, obuvníci, 
tkáči a krajčíri.

Roľníci odvážali na jarmoky a pria-
mym odberateľom do Košíc  hydinu, 
hovädzí dobytok, prasce, mliečne vý-

2007 - historická bitka na Babaretách
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ďalšom ročníku Ruskovského jarmoku 
si mohli návštevníci nielen pozrieť 
a zakúpiť výrobky remeselníkov, ale 
aj vyskúšať svoju šikovnosť. Záujmu 
prítomných neušiel hrnčiarsky kruh, 
či tkáčske krosná, obdivovaná bola aj 
práca košikára, drotára, drevorezbára 
a tiež prikrývky výšivkárky.

V kultúrnom programe vystúpili 
deti materskej a základnej školy, muž-
ský spevácky súbor z Dargova, ako aj 
náš ženský Olšavan.

Divákov rozosmiala humoristicko 
– hudobná skupina Ješenovský šes-
nástorák, večer vyvrcholil ľudovou 
veselicou v podaní Pavelčákovcov.

2007
Súčasťou osláv sa stala významná 

motoristická súťaž „Ruskovský sla-
lom“. Pre milovníkov „pískajúcich“ 
kolies na ruskovskom asfalte to bol už 
tretí ročník. V automobilovom športe 
začína byť táto súťaž pojmom a na 
listine prihlásených objavujeme čoraz 
zvučnejšie mená. Preteky sa konali na 
Slančíckej ulici a trvali takmer do ne-
skorého popoludnia.

Na Babaretách dominoval historic-
ký vojenský tábor, kde boli návštev-
níkom prezentované repliky starých 
zbraní, spôsob života i obliekania, ale 
i jednoduché jedlá spred niekoľkých 
storočí. Panovalo tam zvláštne napä-
tie, ktoré sa s pribúdajúcimi hodinami 
stupňovalo. To pravé „šialenstvo“ vy-
puklo podvečer inscenovanou histo-
rickou bitkou viažúcou sa k pokladu, 
zakopanom v 17. storočí v Ruskove. 
Bezmála stovka bojovníkov a účin-
kujúcich sa predviedla v poľnom boji 
a obliehaní dediny. Šíky mušketierov 
a pikanierov, delostreľba, či dunenie 
bubnov uchvátili divákov nevšedným 
predstavením. 

Zavŕšením večera bola ľudová vese-
lica pod holým nebom.

Nedeľný program vrátil návštev-
níkov do centra obce. Na slávnostnú 
svätú omšu nadviazal v poradí už 3. 
Ruskovský jarmok, ktorého sídlom sa 
stalo priestranstvo pred kostolom. 

V kultúrnom programe vystúpilo 
bábkové divadlo Maškrta, divadelný 
súbor MY, deti materskej a základnej 
školy a ZUŠ Valaliky. Ten správny ryt-

robky, vajíčka, plátno, ovocie, zeleni-
nu, ovocné destiláty, výrobky z kože 
a dreva.

Symboly obce
Erb, pečatidlo a vlajka predstavujú 

symboly obce. Ideový návrh erbu obce 
Ruskov vychádza  z historického pe-
čatidla používaného v 19. storočí. Vy-
obrazuje roľníka s pluhom ťahanom 
dvoma volmi, v pozadí sú stromy na-
značujúce les. 

2004 
História Ruskova je bohatá. Obec 

si tak v roku 2004 pripomenula 800. 
výročie od prvej zmienky. Pri tejto prí-
ležitosti bola vydaná publikácia pod 
názvom „Z histórie a súčasnosti obce 
Ruskov“. 

Okrúhle výročie motivovalo zá-
stupcov obce k príprave osláv, ktoré 
sa konali súčasne na dvoch miestach. 
V priestoroch kultúrneho domu a na 
Babaretách. Program bol rozvrhnutý 
na tri dni. 

Počas slávnostného otvorenia bol 
vysadený strom obce. Pre návštevní-
kov boli prichystané rôzne výstavy 
a požiarna súťaž. Podvečer sa usku-
točnilo slávnostné zasadanie obecné-
ho zastupiteľstva. 

Druhý deň sa niesol v znamení  
prírody a čerstvého vzduchu. Mnoho-
početný sprievod Ruskovčanov smero-
val na Babarety, kde sa na otvorenom 
priestranstve konala slávnostná svätá 
omša. Po nej nasledoval galaprogram 
s pestrou paletou vystupujúcich a bo-
hatým programom. Večer sa ľudia 
zabávali pri chytľavých melódiách. 
Ľudová veselica mala úspech, zábava 
trvala do rána.

Program posledného dňa bol oriento-
vaný športovo. Začal ho beh obcou, hry 
pre všetkých a vyvrcholil futbalovým 
turnaj k 70. výročiu futbalu v obci.

   
2005
Veľký úspech osláv 800-ročnice 

inšpiroval zainteresovaných ku kaž-
doročnému pripomenutiu prvej pí-
somnej zmienky. Tak vznikli prvé „Dni 
Ruskova“, ktoré sa mali stať akousi 
obecnou tradíciou. 
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V roku 2005 bol dostavaný Dom 
smútku. Jeho slávnostné posvätenie 
bolo hlavným programom prvého dňa 
osláv, ktoré boli v tento rok posunuté 
na posledné augustové dni. Duchovne 
orientovaný bol aj nasledujúci deň. Pri 
slávnostnej svätej omši bol  posvätený 
náhrobný kríž grófa Forgáča, ktorý 
sa nachádza na nádvorí rímskokato-
líckeho kostola. Na Slančíckej ulici pri 
Obecnom úrade sa konal 1. Ruskovský 
jarmok, ktorý sa mohol popýšiť vy-
sokým záujmom návštevníkov. Pred 
kultúrnym domom vystupovali v bo-
hatom kultúrnom programe spevác-
ke súbory Hutčanka, Studzenka, Keľu-
čanka, Baráckvirág, Hornád i domáci 
Olšavan. Dopĺňali ich žiaci Základnej 

školy a milovníkov country potešilo 
zoskupenie Old Boys. Večer sa mohli 
domáci zabaviť pri ľudovej veselici 
v kultúrnom dome. Na Babaretách 
bola po zotmení zapálená vatra pri 
príležitosti 61. výročia SNP.

2006
I tentoraz sa organizátori snažili 

dostať účastníkov osláv do prírody.  Na 
Babaretách po slávnostnej svätej omši 
nasledovalo tak očakávané posvätenie 
kaplnky Sv. Huberta. A keďže na Slo-
vensku je svätý Hubert patrónom po-
ľovníkov, tí naši sa nenechali zahanbiť 
a významne napomohli pri organizo-
vaní podujatia. Nimi pripravené kuli-
sy mali blízko k úplnej dokonalosti. Na POKRAČOVANIE NA STR. 5  

2004 - Insignie obce-posvätenie

2005 - požehnanie Domu smútku

2006 - svätenie kríža grófa Forgáča 2006 - vysviacka kaplnky sv.Huberta
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Vy sa pýtate, poslanci odpovedajú
Vážení spoluobčania, 
denne sa stretávame s vaši-
mi otázkami na fungovanie 
obecného zastupiteľstva, 
či už priamo pri osobnom 
stretnutí alebo prostredníc-
tvom fóra na internetovej 
stránke obce. Vážime si váš 
záujem, bude nám cťou na 
otázky zodpovedať.

Prečo sa nevyasfaltova-
la Staničná ulica v celej 
dĺžke?

Výtlky na Čalovke i Staničnej 
ulici nás „mátali“ dlhý čas. Čaka-
li sme na postup firiem SKANSKA 
a PK DOPRASTAV, ktoré opravu 
sľubovali. Pôvodne bolo v pláne 
iba asfaltovanie kritických úsekov 
a križovatiek. Ako sme boli infor-
movaní, práce sa oneskorili z dôvo-
du dopravných, pre nás Ruskovča-
nov vítaných logistických opatrení. 
Preprava kameňa železnicou totiž 
narástla z dvoch na tri vlaky den-
ne, takže cestná doprava sa zredu-
kovala na mimimum. Aj tých pár 
áut, ktoré firma ešte využíva, však 
prechádza po vynovených komu-
nikáciách úplne potichu, neprašne 
a bez otrasov. 

To, že sa asfaltoval súvislý asfal-
tový pás a nie iba dohodnuté úse-
ky, je akýmsi bonusom od spomí-
naných firiem. Nebola to finančná 
akcia obce, opravovalo sa iba na 
nátlak obecného zastupiteľstva na 
firmu Skanska. Aj z tohto dôvodu 
nemohla obec do prác zasahovať. 
Zostávajúcich asi 150 metrov by 
mohlo byť dokončených po ukonče-
ní stavby rýchlostnej cesty R4 z Ko-
šíc po hranicu s Maďarskom.

Kedy sa bude asfaltovať 
aj Kucik?

Cesta v Kuciku bola v zlom stave. 
Prešla čiastočnou úpravou, ktoré sa 

budú pokračovať v mesiaci júl
- úprava areálu materskej školy 

vybudovaním chodníka a zatráv-
nením

- upratovanie neporiadku v ex-
traviláne, ako aj v intraviláne 
obce

- dokončenie obnovy centra obce 

Rozbehnuté aktivity:
- zateplenie základnej školy
- spustenie projektu protipovod-

ňovej hrádze a budovanie rigolov 
v extraviláne obce (hlavne časť 
Slančícka – Ďurkovská)

- oprava strechy na bytovom ná-
jomnom dome

- úpravy Materskej školy pre 
zriadenie tretej triedy

- zriadenie prechodu pre chodcov 
pred budovou Jednoty

Plánované aktivity pre 
blízke obdobie:

- rekonštrukcia Kultúrneho 
domu

- úprava priestoru medzi pláno-
vaným multifunkčným ihriskom 
a Športcentrom

- komplexná oprava cesty na 
Dilkoš

vykonávali za pomoci firmy Skan-
ska. Asfaltovanie sa bude realizo-
vať v neskoršom období.

Veľmi by nás zaujímalo, 
aké aktivity vykonáva 
obecné zastupiteľstvo!

Keďže podobných otázok bolo 
viacero, zhrnieme to do niekoľkých 
bodov.

Uskutočnené projekty:      
- na základe rokovaní OZ s fir-

mou Skanska bolo dosiahnuté pre-
pravovanie kameňa po železnici

- úprava Staničnej ulice v spolu-
práci s firmou Skanska

- čiastočná úprava cesty v Kuci-
ku  v spolupráci s firmou Skanska

- vybudovanie spomaľovača na 
Slančíckej ulici

- inštalovanie radaru na Ďurkov-
skej ulici

- začala sa oprava rigolov v rám-
ci protipovodňovej akcie na Ďur-
kovskej ulici, v Kuciku a na novom 
sídlisku

- previedla sa čiastočná úprava 
rigolu Bystrého potoka podnikom 
Povodie Bodrogu a Bodvy, práce 

Oprava križovatky calovka - Staničná

Spomalovač na Slančíckej ulici

Radar na Ďurkovskej ulici Oprava cesty - Staničná ulica
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Program potravinovej pomoci z EÚ v roku 2011

MGR. ZUZANA BAJUSOVÁ

Program potravinovej pomoci distribuuje dodávky potravín pre sociálne znevýhodnené a zraniteľné skupiny oby-
vateľov, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii je tento program realizovaný od roku 1987 a je financovaný 
z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu.

V roku 2011 sa prvýkrát k tomu-
to programu pripojila aj Slovenská 
republika. Hlavným cieľom tohto 
programu je pomôcť osobám v núdzi 
bezplatným poskytnutím základných 
potravín, a to pšeničnej hladkej múky 
a bezvaječných cestovín. 

Pomoc je určená pre
• deti v detských domovoch, v pro-

fesionálnych rodinách,  
• deti v domovoch sociálnych slu-

žieb pre zdravotne ťažko postihnuté 
deti,

• obyvatelia v domovoch dôchod-
cov, v ústavoch sociálnej starostlivos-
ti,

• deti v náhradnej rodinnej sta-
rostlivosti, 

• fyzické osoby, ktoré sú poberateľ-
mi dávky v hmotnej núdzi a príspev-
kov k dávke,  

rodičia detí, ktorí nepoberajú dáv-
ku v hmotnej núdzi, ale sú im vyplá-
cané dotácie, 

• z dôvodu, že príjem rodiny nepre-

sahuje hranicu životného minima,
• poberatelia dôchodku, ktorých  

výška dôchodku nepresahuje 305,00 
EUR (nepracujúci poberatelia sta-
robného, predčasného starobného 
a invalidného dôchodku).

Potraviny sa dodávajú v skupino-
vých obaloch s hmotnosťou 10 kg. 
Každý skupinový obal obsahuje 10 kg 
pšeničnej hladkej múky v spotrebiteľ-
ských baleniach po 1 kg alebo 10 kg 
bezvaječných cestovín v spotrebiteľ-
ských baleniach po 0,5 kg.  Potraviny 
sú označené textom „Pomoc EÚ“ a do-
plnené zobrazením vlajky Európskej 
únie.

Maximálny limit pre 1 osobu je 20 
kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg 
bezvaječných cestovín. 

Ako dostanem pomoc?
Pri preberaní potravín sa každý 

príjemca potravín preukáže platným 
občianskym preukazom a potvrde-
ním, resp. rozhodnutím nasledovne: 

•v prípade detí v náhradnej ro-

dinnej starostlivosti, osoba, ktorá má 
dieťa zverené do osobnej starostlivosti 
predloží  potvrdenie o poberaní prí-
spevkov v náhradnej rodinnej starost-
livosti - vydá príslušný úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny,

•fyzické osoby, ktoré sú pobera-
teľmi dávky v hmotnej núdzi a prí-
spevku k dávke predložia potvrdenie 
o poberaní dávky a príspevkov k dáv-
ke v hmotnej núdzi - vydá príslušný 
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 

•rodičia detí, ktorí nepoberajú 
dávku v hmotnej núdzi, ale sú im vy-
plácané dotácie, z dôvodu, že príjem 
rodiny nepresahuje hranicu život-
ného minima, predložia potvrdenie 
o poskytovaní dotácii - vydá príslušný 
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

• poberatelia dôchodku, ktorých  
výška dôchodku nepresahuje 305,00 
EUR (nepracujúci poberatelia sta-
robného, predčasného, invalidného 
dôchodku) predložia k nahliadnu-
tiu rozhodnutie sociálnej poisťovne 
o priznaní dôchodku v roku 2011 
alebo rozhodnutie sociálnej poisťovne 
o valorizácii dôchodku od 1. januára 

2011 alebo potvrdenie sociálnej pois-
ťovne o výške poberaného dôchodku 
(potvrdenie z pošty o výške dôchodku 
neplatí)

Príjemca svojim podpisom potvrdí 
prevzatie potravín a zároveň sa za-
viaže, že tieto potraviny nebude ďalej 
predávať.  

Kto bude potraviny rozdávať?
Potraviny budú v Slovenskej re-

publike distribuovať dve charitatívne 
organizácie: 

• Potravinová Banka Slovenska, o. 
z., kpt. Nálepku 19, 082 01 Lipany

• Služby Božieho Milosrdenstva, n. 
o., Lackov č. 5, 962 44 Lackov

Kde a kedy sa budú potraviny 
rozdávať?

O poskytnutie potravinovej pomoci 
je potrebné prihlásiť sa na obecnom, 
resp. mestskom úrade, podľa miesta 
trvalého bydliska a predložiť vyššie 
uvedené potvrdenie, resp. rozhodnu-
tie, podľa príslušnej kategórie, do kto-
rej občan patrí. 

2008 - ZSS Olšava

2010 - AbovCantat Skataci hrad - súčasť dni obce

2008 - Ruskovský jarmok
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mus v žilách ruskovčanov navodili 
kapely Rapsody a Country Boys.

   
2008
Prvý deň osláv si vzali pod patronát 

organizátori 4. Ruskovského slalomu. 
Táto súťaž sa teší veľkej obľube, odrazi-
lo sa to na počte návštevníkov. Náplň 
pretekov bola pestrá, vyhlasovanie 
výsledkov sa stalo podvečernou zále-
žitosťou.

Lákadlom pre zábavychtivých bola 
ľudová veselica, konajúca sa v kultúr-
nom dome.

Už tradične sa nedeľné dopoludnie 
spájalo so slávnostnou svätou omšou 
v kostole. Pred ním si postavili svo-
je stánky remeselníci  a účastníci 4. 
ruskovského jarmoku, ktorí  ukážkou 
svojej práce zaujali všetkých prizera-
júcich sa. Na ich prácu nadviazala vý-
stava tradičného ruskovského domu, 
tzv. „Ruskovský ríf“, ktorý si mohli 
návštevníci pozrieť v „Medzanovej 
chyži“ v Kuciku. 

Areál Športcentra vítal divákov 
športovo – zábavným popoludním. 
Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie, 
ktorých súčasťou bola výtvarná súťaž 
o plagát obce. 

Dospelých zabávali svojím vystúpe-
ním spevácke súbory a skupiny.  Fut-
balový exhibičný zápas zavŕšil oslavy 
Dňa obce v roku 2008.

2009
Sobota bola už tradične v znamení 

motoristického športu. 5. Ruskovský 
slalom prilákal mnoho jazdcov i di-
vákov. Sprievodné programy boli lá-
kadlom pre malých i veľkých. Zaujala 
výstava i jazdy exkluzívnych auto-
mobilov.

   Úvodom nedeľného programu 
bola omša v rímskokatolíckom kos-
tole. Príjemné popoludnie si mohli 
návštevníci spojiť s prehliadkou tra-
dičného „ruskovského domu“ v Ku-
ciku, závan histórie bolo cítiť aj na 
Slančíckej ulici pri stánkoch remesel-
níkov na ďalšom ročníku ruskovského 
jarmoku. Sprievodnými akciami boli 
ukážky tradičných remesiel, jazda na 
koni, či nafukovací hrad, kde sa mohli 
deti dosýta vyšantiť.

Fragmenty histórie obce  DOKONČENIE ZO STR. 2

Drahí priatelia. Vzhľadom na to, 
že dnes sa dá fotiť snáď už aj 
s lopatou ☺ a zariadenie schopné 
zaznamenať obraz nájdeme v kaž-
dom vrecku, pripravili sme si pre 
vás fotografickú súťaž pozostáva-
júcu z dvoch kôl. Každé kolo bude 
mať svojho víťaza, ktorý dostane 
zaujímavé ceny.
To prvé sa práve začalo a potrvá až 

do soboty 2. júla. Témou je „Ruskov 
mojimi očami“. Svoje fotografie 
zachytávajúce život v Ruskove 
vašimi očami nám posielajte na 
e-mailovú adresu obecruskov@g-
mail.com , doručte ich osobne 
alebo poštou na adresu Obecného 
úradu, Slančícka 94, Ruskov. 
Vyhodnotenie prvého kola bude 
v nedeľu 3. júla  v rámci kultúrne-

Fotografická súťaž ho programu. Témou druhého 
kola je „Najkrajší moment Dní 
Ruskova 2011“. Fotografie nám 
doručte po skončení osláv 
(najneskôr však do 31. júla) na 
už spomínané kontakty. Výhernú 
fotografiu vyberie organizačná 
komisia a výhra bude jej autorovi 
doručená dodatočne. 
Víťazné fotografie i ich autori 
budú uverejnení v najbližšom 
čísle časopisu Ruskovčan a ihneď 
po skončení súťaže na interneto-
vých stránkach obce. 

V kultúrnom programe vystúpil 
folklórny súbor Jahodná, deti základ-
nej školy a ZUŠ Valaliky. Chýbať ne-
mohla naša ženská spevácka skupina 
Olšava. 

2010
I oslavy tohto ročníka trvali tri 

dni. Sobota patrila dymiacim pne-
umatikám, rýchlym autám a ši-
kovným vodičom v súťaži Ruskov-
ský slalom. 

Po jej skončení nasledovala „Af-
ter párty“ v Športcentre v podaní 
7Band.

Po nedeľnej slávnostnej omši ste 
si mohli prehliadnuť tradičný „rus-
kovský dom“ v Kuciku.

Popoludnie patrilo deťom. Kul-
túrny dom sa prezentoval vystúpe-
ním divadla Babadlo s programom 
„Príhody líšky Bystroušky alebo lo-
vestory z vášho lesa“. 

Malí návštevníci si mohli vyskú-
šať rôzne atrakcie. Zaujala jazda 
na koni, autíčka, nafukovací hrad, 
cukrová vata, balóny...

Technicky naladení návštevníci 
s obdivom prezerali ukážky vý-
stroje a výzbroje Červenej armády, 
Československej armády a Zboru 
národnej bezpečnosti.

Pondelok nabral duchovný roz-
mer. Začala ho spoločná svätá 
omša v kostole. Očakávanou uda-
losťou bol krst brožúry o nástro-

ji netušenej hodnoty – o organe 
v rímskokatolíckom kostole. Poobe-
die patrilo podujatiu Abov Cantat, 
ktoré bolo prehliadkou duchovných 
zborov z regiónu Abova. Účinkoval 
v ňom chrámový zbor Gaudium 
z Čane, ženský spevácky zbor 
z Rozhanoviec, spevácky zbor Cho-
rus Stefanus, miešaný spevácky 
zbor Pozberano z Ruskova, spevác-
ky zbor sv.Faustíny v Geči, spevác-
ky zbor reformovanej cirkvi z obce 
Pusztafalu. 

Súčasťou programu Rany Krížo-
vej cesty boli hudobno-divadelné 
predstavenie spoločenstva Sunrise 
s hud.skup. Bikaver.

Obec Ruskov ďakuje všetkým 
sponzorom, ktorých príspevky i ma-
teriálna pomoc prispeli k úspešné-
mu uskutočneniu všetkých roční-
kov osláv Dní Ruskova.

A čím vás chceme prilákať 
tento rok?

Program Dní Ruskova 2011 by sa 
mal niesť v znamení RODINY. 

Drahí rodičia, je v našom i va-
šom záujme, aby ste trávili s deťmi 
čo najviac času  v prírode a práve 
víkend spojený s oslavami je na to 
ako stvorený. Tohtoročné poduja-
tie sa bude konať na Babaretách.  
Pre vás i deti pripravujeme pes-
trý program , ktorého môžete byť 
súčasťou. Pozývame vás na veľký 
rodinný piknik v prírode. Zoberte 
svoje deti na stanovačku, rozbaľ-
te deky, opekajte, hrajte sa, trávte 
s nimi každú minútu. Určite sa 
vám to neskôr vráti.

2009 - Automobilový slalom 2009 - kultúrny program - FS Jahodná

2010 - výstava výzdroje a výstroje čsl. armády a ZNB
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MÁRIA TAKÁČOVÁ

Od 12/2010 do 20.6.2011

Narodili sa :

Anna Lazárová
Karolína Lukčová
Dominika Marcinová
Lívia Blašková
Matej Demek
Šimon Jancusko

Zomreli:

Mária Kinlovičová
Ibolya Šimčáková
Štefan Takáč
Elena Valiková
Alžbeta Takáčová
Alžbeta Majorošová
Július Takáč
Alžbeta Zámečníková

Uzavreli manželstvo:

Ing. Ladislav Závodník
MUDr. Helga Seilerová

Jubilanti:

70 rokov
Takáč Ladislav
Lipták Ladislav
Timura František
Žibrita Pavol
Novotný Ladislav
Beňo Ján
Hricová Marta
Renčíková Irena
Švedová Paulína
Židová Regina
Kinlovičová Margita
Spišiaková Alžbeta
Macáková Agnesa
Krokosová Ľudmila

80 rokov
Ignácová Jolana
Kažimírová Irena
Vengrinová Alžbeta

85 rokov
Šuhadová Mária
Kalaiová Mária
Groňová Agnesa
Szökeová Helena
Truhanová Alžbeta

90 rokov
Nagy Ondrej
Šinglár Pavel
Čermáková Mária
Adzimová Mária

91 rokov
Malučká Margita

95 rokov
Majoroš Pavol
Takáčová Helena 
Takáčová Alžbeta

Jubilantom srdečne blahoželáme. 
Prajeme im veľa zdravia, šťastia 
a rodinnej pohody.

Narodili sa...

Jubilanti

Navždy sme sa rozlúčili

Uzavreli manželstvo

V rámci Abovských folklórnych slávností Rozhanovce Euro Folk 2011 sa 
konalo dňa  11. júna 2011 podujatie „Rezbársky plenér“ v našej obci v Do-
me ľudovej architektúry v Kuciku č. 23. Bola to živá ukážka práce a tvorby 
rezbárov z Abova. Príjemnú atmosféru dotvárala ženská spevácka skupi-
na Olšava z našej obce. Rezbári vytvorili súsošia, ktoré si môžete  pozrieť 
na dňoch obce na Babaretách 3. júla 2011.

Olympiáde prialo krásne- slneč-
né počasie , ktoré veľmi priaznivo 
pôsobilo na naše výkony .Súťaži-
lo deväť družstiev v disciplínach: 
hod šípkami na cieľ, hod graná-
tom na cieľ, kop futbalovou lop-
tou na cieľ, hod na basketbalový 
kôš a štafetový člnkový beh na 
30m.

Našu organizáciu jednoty dô-
chodcov reprezentovalo družstvo 
v zložení: M.Renčík, M.Hybenová, 
E.Kubová, M.Renčíková, F.Kažimír, 
M. Štabová, E.Kuba.

Bola to nielen športová olym-
piáda , ale aj spoločenské stret-
nutie. Na futbalovom ihrisku sa 
spievali ľudové piesne a tancova-
lo sa. Ťažko vyjadriť slovami túto 
nádhernú atmosféru. Atmosféru 

Boli sme na olympiáde......
Dňa 11.5.2011 naša organizácia jednoty dôchodcov sa zúčastnila okresnej športovej 
olympiády v Haniske.

vzájomnej úcty, priateľstva a vzá-
jomného porozumenia. Všetci prí-
tomní sme cítili príliv pozitívnej 
energie, aspoň na niekoľko hodín 
sme zabudli na zdravotné a iné 
problémy.

Na záver nás domáci usporia-
datelia nakŕmili a podľa záujmu 
a osobných možností aj pohostili. 
Vďaka patrí domácej organizácii 
dôchodcov, obecnému zastupiteľ-
stvu, ale najmä riaditeľke základ-
nej školy, učiteľom aj žiakom, ktorí 
tvorili rozhodcovský zbor.

O olympiáde sa hovorí, že víťaz 
je každý, kto sa ne nej zúčastní . 
My sme sa zúčastnili  a zároveň 
sme sa stali celkovým víťazom. 
Vo vítrine našej klubovne je pohár, 
ktorý bude nám a aj budúcim dô-
chodcom pripomínať skvelé víťaz-
stvo, víťazstvo  nad sebou aj nad 
súpermi.

MGR. MIKULÁŠ RENČÍK

Rezbársky plenér
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