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POKRAČOVANIE NA STR. 2  

ING. ŠTEFAN MARKOVIČ

Žijeme tak blízko seba, že sa 
nás bolesti i každá radosť tých 
druhých dotýkajú. Vieme 

o sebe skoro všetko - dobré i menej 
príjemné veci. Sú udalosti i príbehy, 
ktoré musíme vedieť odpustiť a po-
známe i prípady, na ktoré nesmieme 
zabudnúť.
Ako vyzerá naša obec a to ako sa 
bude ďalej vyvíjať, je úspechom 
i snom všetkých, ktorým na tom 
záleží.
Sme rôzni. Ak nás čosi trápi, máme 
pocit krivdy, nespravodlivosti a nepo-
máha ani rada najbližších, kamarátov 
či spolupracovníkov, vtedy hľadáme 
pomoc na úradoch a najbližším 
je práve obecný úrad. Niekto bez 
problémov zaklope a vstúpi, iný sa 
ostýcha, má trému, možno i strach. 
Prídu i takí, čo sú práve nahnevaní na 
celý svet, spisovný slovník si zabudnú 
doma a ty, úrad, pomáhaj a hneď.
Starosta alebo zamestnanec obce 
býva teda často prvý, za ktorým pri-
chádzate a očakávate od neho rieše-
nie svojej situácie. Ak sa vám nepáči 
rozhodnutie, je vo váš neprospech, 
stáva sa akýmsi hromozvodom a  
„hromy – blesky“ sa na jeho adresu 
len tak sypú. Aj vtedy si ale starosta či 
zamestnanec obce musia zachovať 
chladnú hlavu, odstup, odložiť emó-
cie a trpezlivo objasniť dôvody, ktoré 
ich viedli k takémuto rozhodnutiu.
Často sa stáva, že občan pozná svoje 
práva, ale žiaľ zabúda, že má i svoje 
povinnosti. Niekedy sme príliš prísni 
a možno i nespravodliví sudcovia 
– škandalizujeme a ubližujeme. 
A tak veľakrát musia starosta či 
zamestnanec obce dokázať odložiť 
svoje osobné problémy a starosti 
pred dverami úradu, aj keď sú 
rovnako ľudia ako všetci, obrniť sa 
nekonečnou trpezlivosťou a aj keď 
nie vždy s úsmevom, ale ochotne 
vypočuť občana, pomôcť mu hľadať 
pre neho najlepšie, najdostupnejšie 
riešenie, aby sme dospeli k tomu, že 
medzi nami bude vzájomná úcta, 
tolerancia, no najmä dôvera. Nie sú 
to frázy, ale niečo, čo je nevyhnutné 
pre ďalšiu pokojnú existenciu a život 
v našej obci.

Milí moji ruskovčania, ak sa 
nám podarilo prekonať tú občian-
sku predvianočnú skepsu a chaos, 
tak sme potom predsa len bližšie 
k pravde, že Boh znova prichádza. 
Prečo? Aby nám pomohol znova 
prekonať všetky naše plány, všet-
ky naše rozčarovania aj banálnosť 
života, na ktorých sme neústupne 
trvali. Veď aj celý rok sme spoloč-
ne v našom farskom spoločenstve 
hľadali cesty, ako ...“ rásť vo vzťa-

hu k Bohu“... bolo to naše celoročné 
motto. Cez rôzne slávnosti, udalosti 
a akcie sme sa ocitli a stojíme na 
ceste k Bohu, no s otázkou v srdci: 
Ako rásť?...Ako dostať Boha do kon-
krétnych každodenných dní? Ako 
nájsť silu zmeniť zaužívaný spôsob 
myslenia a konania? Ako sa zmie-
riť a vyčistiť vzájomné vzťahy?  

Myslím si, že teraz je najvhodnej-
ší čas urobiť ďalší krok vpred. Aký? 
Zamilovať si ho!!! Ten kto miluje, 
chápe a vie prečo to robí (hľadá, 
prichádza, nenechá sa odradiť, 

vie si nájsť čas a obetovať sa). Už 
stojací na ceste k Bohu, začneme 
rásť, ak ho spoločne budeme hľa-
dať srdcom. Celý nasledujúci rok do 
„nášho rastu k Bohu“ v našej far-
nosti pripojíme jeden nevyhnutný 
prvok: „Lásku“. Ako? Nebojte sa ..., 
spolu to dokážeme, „skúste a pre-
svedčte sa, aký dobrý je Pán“... , 
...Ak miluješ, nie je čo riešiť...

Budúcoročné motto znie: „vzťah 
rastie, ak si Boha zamiluješ, lebo 
kvapka lásky je viac, než oceán 
vôle a rozumu.“

V závere každého roka nastáva čas 
hodnotenia a čas očakávania. Hodno-
tíme aký bol ten končiaci sa, ale zá-
roveň sme plní očakávania, čo nám 
prinesie nastávajúci rok. Vieme, čo 
nám ten starý dal i čo nám vzal, ale 
nevieme, čo nás čaká v novom roku. 
V jednom si však môžeme byť celkom 
istí a to zmenou meny – prechodom 
na jednotnú európsku menu hneď od 
prvého dňa roku 2009. Napriek tomu, 
že sme boli na túto zmenu dlhší čas 
pripravovaní, nevyhneme sa men-
ším či väčším starostiam a problé-
mom, ktoré so sebou prinesie.

Vážme si jeden 
druhého

Vianoce dnes? O čom sú? „Veď zdanie klamstva okolo celého predvianočného zhonu 
nie je predsa poslednou pravdou o Vianociach. Za tým všetkým sa nachádza posvätná 
a tichá pravda, že Boh predsa prišiel a spolu s nami slávi Vianoce. „

MATÚŠ BAŠISTA, kaplán

Pozvánka

Vážení občania a návštevníci Ruskova. 
Srdečne Vás pozývame na spoločné 

uvítanie nového roka 2009,
ktoré sa uskutoční pred budovou 

obecného úradu.

Termín a čas:

31. decembra 2008
od 22.00 do 03.00 hod.

Nové VZN o odpadoch
MILAN VARGA Pre činnosť obecného úradu vo 

vzťahu k občanom obce zmena ko-
runy na euro okrem iného znamená 
množstvo administratívnej práce pri 
prehodnocovaní, úprave a zmene 
celej agendy, ktorá sa akýmkoľvek 
spôsobom týka financií a finanč-
ných vzťahov. Obec pritom zo záko-
na nemá povinnosť meniť napríklad 
predtým prijaté všeobecne záväzné 
nariadenia určujúce miestne dane 
a poplatky, pokiaľ sa nemenia ich 
sadzby.

Jeden z uvedených predpisov bol 
uznesením obecného zastupiteľstva 
zo dňa 8.12.2008 predsa len zmenený 

Spoločne privítajme rok



a to konkrétne Všeobecne záväzné 
nariadenie o poplatkoch za komu-
nálne odpady a drobné stavebné 
odpady. V jeho prípade sme boli nú-
tení zvýšiť ročný poplatok o 20,-Sk 
(0,66 €) z dôvodu vyšších nákladov 
vynaložených na odpadové hospo-
dárstvo v roku 2008 a zvýšenia počtu 
vývozov resp. skrátenia intervalov 
vývozu na trojtýždňové počas celého 
roka. Ročný poplatok za jednu 240 
litrovú nádobu tak od nového roku 
bude 1.270,-Sk (42,15€). Zároveň bol 
zrušený tzv. žetónový spôsob vývozu 
odpadu, keďže viacerými občanmi 
obce bol tento spôsob úľavy zneuží-
vaný, čo v konečnom dôsledku malo 
vplyv na celkové zvýšenie uvedených 
nákladov. Nové VZN umožňuje obča-
nom dohodnúť si úhradu poplatku 
v dvoch rovnakých splátkach a osa-
melo žijúcim dôchodcom uplatniť 
si zníženie poplatku až o 50 %. To je 
však podmienené podaním písomnej 
žiadosti u správcu poplatku najne-
skôr do 31.1.2009.

Všeobecne záväzné nariadenie 
Obce Ruskov č 9/2008 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady je zve-
rejnené obvyklým spôsobom, t.j. 
na úradnej tabuli OcÚ Ruskov a na 
internetovej stránke obce www.
ruskov.ocu.sk , rovnako ako všetky 
ostatné aktuálne interné predpisy. 
Oboznámiť sa s nimi v potrebnej 
miere by malo byť záujmom každé-
ho občana.

Pre lepšiu informovanosť občanov 
uvádzame termíny vývozu komu-
nálneho odpadu v našej obci v roku 
2009. Vývozným dňom bude vždy 
STREDA, konkrétne:

Nový školský zákon nemá za cieľ 
priniesť zmeny len v oblasti obsahu 
vzdelávania, ale predovšetkým v spô-
sobe vyučovania. Zámerom štátu je 
vytvoriť modernú školu. Jej podstatou 
je žiak, poznanie jeho potrieb, vývo-
ja, záujmov, schopností a možností 
jeho vzdelávania. Cieľom modernej 
školy je rozvoj žiakov podľa individu-
álnych schopností, učivo je nástroj, 
škola je trenažér prípravy pre žiakov. 
Žiak nemá rozsiahle vedomosti, ale do 
života vstupuje s poznaním svojich 
schopností, miery tvorivosti, vie sa 
ľahko orientovať v rôznych životných 
situáciách. 

Výchova a vzdelávanie v školách 
a školských zariadeniach sa uskutoč-
ňuje podľa výchovno-vzdelávacích 
programov. 

 Štátny vzdelávací program (ŠVP) 
škôl vymedzuje povinný obsah výcho-
vy a vzdelávania

 Školský vzdelávací program 
(ŠkVP) je základným dokumentom ško-
ly, podľa ktorého sa uskutočňuje výcho-
va a vzdelávanie

Cieľom ŠVP je vyvážený rozvoj osob-
nosti žiaka. Podporuje komplexný prí-
stup pri rozvíjaní žiackych spôsobilostí 
poznávať, konať, hodnotiť a dorozumie-
vať sa i porozumieť si na danom stupni 
vzdelávania. Pre základnú školu platia 
dva stupne vzdelávania:

 ISCED 1  Primárne vzdelávanie – 
1. stupeň základnej školy (1.- 4. ročník)

 ISCED 2  Nižšie sekundárne vzde-
lávanie - 2. stupeň základnej školy (5.- 9. 
ročník)

V tomto školskom roku sa nový 
vzdelávací program týka 1. a 5. roč-
níka. Postupne sa bude včleňovať  do 
všetkých ročníkov.

ŠkVP poskytuje školám možnosť pro-
filovať sa a vychádzať v ústrety potre-
bám a záujmom žiakom. V našej škole 
sme začali s  environmentálnou výcho-
vou, ktorú sme si vybrali z voliteľných 
predmetov. Posilnili sme učebné pred-
mety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah 
predmetov zaradených do ŠVP. 

Zmena si vyžaduje nové prístupy 
od učiteľov. Vo vyučovacom procese  
využívať informačno-komunikačné 
technológie, didaktickú techniku, nové 
metódy a formy práce / zážitkové, blo-

kové, projektové učenie, netradičné 
metódy hier, experimentovanie.../, kto-
ré  dajú  viac priestoru pre rozvoj mys-
lenia žiakom.

Dúfajme, že reforma prinesie pozitív-
ne výsledky pre nás všetkých. 

Pre skvalitnenie našej práce nám ur-
čite pomôže projekt, ktorý po schválení 
obecným zastupiteľstvom, podal zria-
ďovateľ Obec Ruskov. Ide o nenávrat-
ný finančný príspevok z Ministerstva 
školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ 
pod názvom Premena tradičnej školy  
na modernú, ktorý spolufinancuje 5 
% naša obec. Výška príspevku  je 3 628 
320 SKK. 

Projekt je zameraný na nové, tvo-
rivé formy vyučovania s modernými 
učebnými pomôckami, ktorý bude 
trvať dva roky. Začiatok realizácie 
aktivít je vo februári 2009.   Do projek-
tu sme zaradili predmety: prvouka, 
prírodoveda, prírodopis, vlastiveda, 
zemepis, chémia, fyzika a dramatická 
výchova. Interaktívna tabuľa, data-
projektor, výučbové softvéry, notebo-
oky, mikroskopy, mapy,... sú len časťou 
pomôcok, ktoré využijeme pri práci so 
žiakmi. 

Dom Matice slovenskej v Košiciach 
a Základná škola na Postupimskej 37 
zorganizovali už 4. ročník krajského 
matičného festivalu amatérskeho 
divadla základných a stredných škôl 
Košického kraja. Porota, ktorú tvo-
rili slovenský herec a profesor Jozef 
Adamovič, profesionálne herečky 
Štátneho divadla Košice, mala veľmi 
ťažkú úlohu vybrať tých najlepších. 
Súťaže sa zúčastnilo desať divadel-
ných súborov. Amatérske súbory boli 
zaradené podľa veku a typu škôl do 
troch skupín. 

Absolútnym víťazom sa stal náš 
divadelný súbor Regetka s hrou Ša-

Nové VZN
o odpadoch
 DOKONČENIE ZO STR. 1 

7. január

28. január

18. február

11. marec

1. apríl

22. apríl

13. máj

3. jún

24. jún

15. júl

5. august

26. august

16. september

7. október

28. október

18. november

2. december

30. december

Absolútni víťazi - divadelný súbor Regetka
MGR. EVA IGNÁCOVÁ

tôčka, pod vedením pani učiteľky 
Mgr. Valérie Sinčákovej. Víťazom pri-

šiel zablahoželať aj starosta obce Ing. 
Štefan Markovič.

Reforma v školstve
 MGR. EVA IGNÁCOVÁ

Školský zákon u nás platil od roku 1984. Od 1.09.2008 vstúpil do platnosti nový zákon NR 
SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, ktorý priniesol nový pohľad na výchovno-vzdelávací proces. 

Enviromentálna
výchova v ZŠ
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Martin Kocák
Laura Morová
Marco Novický
Valentína Miklošová
Diana Duľová
Natália Slovinková
Karolína Juhásová
Sára Verebová
Jolana Snežana Vitányiová

Zomreli:

Jozef Satkievič
Peter Saladi
Vladimír Fogaráš
Helena Szentkutiová
Pavol Sedlák
Tibor Kalán
Andrej Tribula

Uzavreli manželstvo:

Zoltán Konkoly
Erika Lippaiová

Milan Šalagovič
Mgr. Jarmila Kinlovičová

Jozef Jankaj
Jana Čorňáková

Ján Baltes
Mária Kažimírová

Ľuboš Jurík
Monika Jancušková  

Pavel Suchý
Ing. Jana Adamiaková

Ján Prada
Eva Olexiková

Mgr. Marián Holubčík
Mgr. Jana Takáčová

Martin Juhás
Miroslava Takáčová

Ing. Ján Štaba
Ing. Zuzana Výbochová

Ing. Ladislav Závodník
Ing. Miriam Jakubivová

Martin Moro
Ivana Závodníková

Martin Varga
Marianna Štefaniová

Narodili sa...

Uzavreli manželstvo

Navždy sme sa rozlúčili

MÁRIA TAKÁČOVÁ

2.polrok 2008
Keď sme prichádzali, vítala nás ta-

buľa s názvom koncentračného tábora 
– Osvienčim. Akonáhle sme dorazili na 
miesto a uvideli budovy, v ktorých umie-
rali ľudia, každému prebehol mráz po 
chrbte. Na začiatku sme prešli smutne-
-slávnou bránou, ktorá nesie nápis, „Prá-
ca oslobodzuje“. Vítala nevinných ľudí, 
ktorí chceli žiť, ale žiaľ, prišli na miesto, 
ktoré znamenalo smrť. Prechádzali 
sme po námestiach, po ktorých chodili 
oni, boli sme v budovách v ktorých žili 
a nakoniec aj umierali. Videli sme ply-
nové komory, hygienické zariadenia 
a postele, na ktorých spali. Videli sme aj 
veci, ktoré si zo sebou brávali, ako napr. 
kufre, okuliare, hrnce, protézy, topánky, 
ale aj  vlasy, ktoré im hneď po príchode 
ostrihali. Pri odchode sme si uvedomili, 
že môžeme byť šťastní, kedy a kde sme 

Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

ROMANA TAKÁČOVÁ
ŽIAČKA 9. ROČNÍKA ZŠ

Je piatok 17.10.08 a my plní očakávaní nastupujeme do autobusu. Do autobusu, ktorý nás 
má odviezť na miesto, ktoré ročne navštívia veľké masy ľudí, ktorí chcú vzdať hold obetiam 
koncentračných táborov. 

Prostrednícvom obyčajného jablka 
sme zorganizovali jeden krásny a za-
ujímavý deň v našej škôlke. Slávnosť 
sa predsa dá zorganizovať hockedy, 
aj bez nejakého významnejšieho dňa, 
ale my sme organizovali Jabĺčkovú 
slávnosť s viacerými cieľmi:

• naučiť deti postupne chápať 
význam zdravej výživy, utvárať si po-
zitívny vzťah k svojmu zdraviu  

• rozvíjať spoluprácu materskej 
školy a rodiny

• spoločnou činnosťou rodiča a die-
ťaťa upevňovať citové vzťahy, radosť 
detí zo spoločnej činnosti

• rozvíjať fantáziu, kreativitu, tvo-
rivosť

• rozvíjať prosociálne správanie, 
ktoré je založené na sociálnom učení 
prostredníctvom zážitkového učenia

Rodičia aj deti oboch tried mali spo-
ločnú úlohu – v I.triede zostrojiť „Vese-
lé jabĺčkové figúrky“ a v II. triede „Ja-
bĺčkový domček pre červíka“. Všetke 
práce boli originálne, krásne a určite 
urobené s láskou a radosťou. Práve to 
bolo  najdôležitejšie, včleniť do života 
materskej školy aj rodiča, ktorý má vo 
výchove nezastupiteľné miesto. Podľa 
mňa neexistujú zlé deti. Každé dieťa 
je je úžasná bytosť, jedinečný originál. 
Deti budú dobré ak im dáme dostatok 

sa narodili. Pri ceste domov sme boli 
plní zážitkov a dojmov, pretože tí ľudia 
umreli len pre nezmyselnú ideológiu ne-
jakého človeka, ktorý chcel moc a ktorý 

sa nakoniec aj tak zabil sám. Tak nech 
sú tieto koncentračné tábory výstrahou 
aj ďalším generáciam, aby si ctili život, 
neboli ziskuchtiví a nešli cez mŕtvoly. 

Jabĺčková slávnosť
10. októbra sa v našej materskej škole konala veľká slávnosť. Oslavovali sme Svetový deň 
jablka.  Každé dieťa a aj dospelý vie, že jabĺčka sú veľmi zdravé. A práve obyčajné jablko, 
nám ponúklo veľa nápadov a možností. 

lásky a správny príklad. Konkrétne 
správanie dieťaťa ovplyvňuje iden-
tifikácia – stotožňovanie sa so sprá-
vaním blízkych osôb, ku ktorým má 
dieťa citový vzťah a imitácia – napo-
dobňovanie správania dospelých osôb 
i detí.  

Dieťa je tabuľou, na ktorej my -  pe-
dagógovia aj rodičia zanechávame 
svoj rukopis …

Práve takýmito spoločnými akcia-
mi sa snažíme spojiť rodinnú a inšti-
tucionálnu výchovu, ktoré musia ísť 
ruka v ruke, pretože inak to nikdy 
nebude správne „fungovať“. Slávnosť 
sme začali opekačkou jabĺčok. Deťom 
sa to veľmi páčilo, pretože obvykle sa 
opekajú len špekáčiky alebo slanin-
ka, nie jablká. O ohník sa nám starali 
ochotní oteckovia.

Potom sme si všetci pochutnali na 
výbornom jabĺčkovom koláči, ktorý 
piekli šikovné mamičky už od rána. 
Celá škôlka nám rozvoniavala a deti 
sa tešili na pochúťku, ktorú upiekli 
ICH mamičky. Nakoniec sme sa zahra-
li rôzne hry na školskom dvore. Deti 
dostali za odmenu aj sladké lízanky, 
jabĺčkové odznaky, košíčky a  diplomy. 
Celé dopoludnie prebiehalo vo veľmi 
uvoľnenej a príjemnej atmosfére. Tej-
to peknej akcie sa nechceme zrieknuť 
ani na druhý rok a dúfame, že bude 
aspoň taká vydarená, ako tohto škol-
ského roku.

MARTINA VARGOVÁ
FRANTIŠKA TRUHANOVÁ
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Raz vetrík Nezbedník doniesol vo 
vlasoch malé semienko. Chvíľu sa 
s ním pohrával a potom ho pustil 
na zem. Semienko začalo rásť. Naj-
prv vykukol zo zeme malý strom-
ček, ktorý sa vzápätí dvihol k svo-
jim veľkým kamarátom. Nikdy ich 
však nedobehol. Preto bol stromček 
Smrečko, ako ho volali kamaráti, 
veľmi smutný. Jeho kmeň sa krivil 
a tenké konáriky so zeleným ihli-
čím hľadeli do zeme.

V lese začala vládnuť pani Zima. 
Zo svojich perín povytriasala biele 
trblietavé vločky. Tetka Metelica jej 
pomáhala a svojím mocným dy-
chom rozniesla vločky do všetkých 
kútov lesa. Keď bolo v lese najviac 
snehu, začali sa veľké stromy me-
dzi sebou zhovárať, koľko radosti 
urobia všetkým ľuďom. Jeden sa po-
chválil kamarátom, aký bude krás-
ny a farebný, iný sa tešil, že na jeho 
konároch zažiaria zlaté svetielka.

Len Smrečko ničomu nerozumel. 
Stromy pyšne kývali konármi a za-
budli, že Smrečko je smutný. Lebo 
takto to už býva. Keď je niekto ve-
selý, šťastný, spyšnie, zabudne na 
nešťastie iných. 

Do lesa začali prichádzať ľudia 
so sánkami a sťali zopár najkraj-
ších vysokých stromov. Veľa kama-
rátov už opustilo Smrečka a on sa 
čudoval, kam stromy odchádzajú, 
prečo po nich ostáva iba prázdne 

miesto. 
Straka Rapotačka mu všetko vy-

svetlila. Vždy, keď nadíde čas  Via-
noc, ľudia sa usmievajú, sú šťastní. 
Do izby postavia strom a ozdobia 
každý jeho konárik. Je celý farebný, 
ligotavý ako hviezdičky na oblohe 
a pod ním je veľa darčekov.

Straka odletela a Smrečko zo-
smutnel ešte viac.

„Ach, prečo aj mňa ľudia neod-
viezli, prečo nemôžem byť taký 
krásny, prečo sa na mojich zele-
ných šatách nič pekné netrbliece, 
nesvieti? Neurobím radosť deťom, 
nikomu sa nepáčim“, hovoril si 
tíško a od žiaľu sa ešte viac prikrčil 
k zemi.

Stíchol celý les, smútil so Smreč-
kom. Ani vietor nešantil, neprehá-
ňal sa nad stromami. 

Už ma každý opustil, povzdychol 
si stromček. Aj straka Rapotačka sa 
dlho neukázala. Už oľutovala, čo 
svojím rapotaním spôsobila. Dlho 
rozmýšľala, ako napraviť chybu. 
Chcela, aby sa Smrečko rozveselil. 
Zaletela za dievčatkom do horárne, 
potom zavolala na poradu lesné 
zvieratká. Prišli veveričky, zajace, 
prileteli vtáčiky, prišla aj líška, vlk. 
Posledná dotetela vrana: „Krá, krá, 
čože sa tu deje, chystá bezo mňa“?

Všetci tuho rozmýšľali a radili sa 
dlho do noci. 

Ráno Smrečko otvoril oči, ale 
hneď ich aj zatvoril. To, čo videl na 
svojich šatách bolo také krásne, 

že si myslel, že sa mu sníva. Na 
jeho konároch viseli mrkvičky od 
zajačikov, veveričky na huňatých 
chvostoch doniesli hríbiky a orieš-
ky, líška parádnica zavesila fareb-
nú stužku, dievčatko z horárne 
jabĺčka. Straka, vrana a ostatné 
vtáčiky mu darovali po pierku, 
hojdali sa pri vetríku, ktorý mu 
spieval pesničku. A keď nastal ve-
čer, hviezdičky s mesiačikom svie-
tili na Smrečka, že sa trblietal ako 
najkrajší šperk.

A Smrečko? Už vôbec nebol smut-
ný, dokonca sa mu zdalo, že ani nie 
je taký krivý. Zvieratká sa veselili 
okolo stromčeka, tancovali a spie-
vali. Svojím šantením zobudili sta-
rú tetku sovu. Nevyhrešila ich , len 
múdro zakývala hlavou Smrečkovi 
a odletela. 

Vďaka dobrým kamarátom bol 
Smrečko veľmi šťastný. A keď mu 
dievčatko z horárne porozprávalo, 
ako smutne skončia jeho kamaráti, 
že ľudia ich po sviatkoch vyhodia 
a stromy zahynú, už vôbec neľuto-
val, že ho nikto neodviezol z lesa.

Keď raz pôjdete, deti do lesa 
a zbadáte krivý stromček, na kto-
rom sedí straka, lebo odvtedy sú 
veľkí kamaráti a že stromček vese-
lo kýve konárikmi, určite spoznáte, 
že je to Smrečko.

Príspevok z celoslovenskej pre-
hliadky umeleckej tvorivosti uči-
teľov.

Smrečko
ANNA TAKÁČOVÁ, učiteľka MŠ

ĎALEKO  v hlbokom lese rástli pekné, urastené stromy plné voňavého ihličia. Vetrík sa 
s nimi často zhováral a donášal do ich korún zaujímavé povedačky. Aj veverička Riška sa 
im pochválila, koľko šišiek a hríbikov si nazbierala na zimu. Aby sa ani jeden strom na ňu 
nenahneval, priskackala ku každému a oni sa jej tiež pochválili, o koľko konárov vyrástli 
a núkali jej svoje šišky. Vianočný čas

Cez vianočný čas    

býva to už tak, rôzne dary  

na vianočnom stromčeku  

zlatá hviezda zažiari.   

   

A v srdiečku radosť veľká. 

Ocko, mamka, deti- každý priam svieti,

čo sa asi skrýva pod konármi?  

Krásne dary pre každého!  

    

Kto sa teší?

Ja aj ty, všetci dobrí ľudia.

Keď príde vianočný čas,  

v srdiečku radosť mám zas. 

Vianoce

Vianoce, Vianoce, keby boli stále, 

to by deti malé mali vždy 

krásne veci, dary.

Vianoce sú iba v zime,

keď je príroda v bielom zlate.

Ale o rok opäť radosť príde k nám.

Popletené jazýčky

V zogolickej záhrade. (v ZOO )

Išla som do tuleňa. (tunela )

Kto bude fošerovať? (šoférovať)

Ujo leslák. (lesník)

Zasypávanka. (uspávanka )

Ideš pozamnou ? (Ideš na mnou?)

Jedol som rasovú polievku. (rascovú)
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Krajiny, ako ich nepoznáte 
objektívom cestovateľa

a fotografa Jozefa Mačaja
Expozícia bude umiestnená

v budove obecného úradu v Ruskove

od 22. decembra

„... lebo Panna Mária, patrónka našej 
farnosti, vo chvíli keď Bohu uverila 
a dala mu súhlas, vyslovila nádherný 
chválospev Magnifikát. Stala sa najšťast-
nejšou ženou. My azda nechceme byť 
v živote šťastní? Aj tento týždenník nám 
môže na tejto ceste pomôcť.“ Toto sú 
slová z úvodníka prvého čísla farského 
týždenníka Magnifikát (vyšlo 2. marca 
2008), ktoré pre nás všetkých na povzbu-
denie napísal pán kaplán.  Jednoducho 
nás presvedčil a naštartoval, aj keď sme 
si nevedeli celkom presne predstaviť ako 
to bude vyzerať, či to budeme vedieť ro-
biť a či sa to ľuďom bude páčiť. Doteraz 
vyšlo takmer štyridsať čísel. Vieme, že to 
nie je veľa v porovnaní s farnosťami, kde 
sa vydávanie farského časopisu – či už 
týždenníka alebo mesačníka – počíta na 
ročníky. Každé ďalšie číslo je však pre nás 
výzvou, s každým ďalším číslom máme 
príležitosť rásť.      
Vydávanie týždenníka nám všetkým, kto-
rí sa na tom podieľame, viac alebo menej 
zmenilo dovtedy zabehaný režim, lebo 
nie je vždy jednoduché každý týždeň 
zaplniť číslo tak, aby si v ňom čo najviac 
ľudí našlo niečo zaujímavé, aktuálne aj 
poučné. Preto nás vždy poteší, keď poču-
jeme, že sa niekto na každé číslo teší a pr-
vá vec, ktorú po nedeľnom obede urobí 
je to, že si prečíta, čo sme pripravili.     

Redakcia

V júni sme sa zúčastnili Abov-
ských folklórnych slávností v Roz-
hanovciach.

Naša skupina OLŠAVA tam vy-
stupovala s pásmom “DOŽINKY”. 
V septembri  sme sa zúčastnili 
súťaže “Špivanečky mojo” v obci 
Slanec. Získali sme tretie miesto. 
V októbri sme sa zúčastnili súťaže 
“Tradície Abova” v Myslave. Vystu-

povali sme s pásmom “Dožinky”. 
Získali sme 3. miesto.

V auguste t. r. sme boli na krát-
kej zahraničnej dovolenke v Ma-
ďarsku v Mezokovesde a tam sa 
naša skupina taktiež prezentovala 
abovským folklórom.

Absolvovali sme asi polhodinové 
vystúpenie v krojoch v areáli prí-
rodneho amfiteatra kúpaliska.

Mali sme veľký úspech. Fandili 
nám nielen dovolenkujúci Slováci, 
ale aj Poliaci a Maďari.

Okrem týchto aktivít sme v me-
siaci októbri svojím vystupením 
s pásmom “SVADBA” potešili

občanov vo Vyšnom Čaji, v Her-
ľanoch a taktiež sme absolvovali 
niekoľko vystúpení počas roka aj

 v rodnej obci Ruskov. (napr.vy-
stúpenie na Dňoch obce, posedení 
pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším, Školskom plese). 

S vianočnými koledami sme sa 
predstavili aj košičanom na Košic-
kých vianočných dňoch.

Vydávame farský
týždenník

Folklór máme v srdci
BERNADETA KAŽIMÍROVÁ, predsedníčka 
Občianskeho združenia Olšava

Občianske združenie Olšava vzniklo v roku 2006. Členovia združenie sa zúčastňujú kul-
túrnych podujatí v okrese Košice – okolie.

POTULKY 2008
Pozývame vás na výstavu fotografií

Mikuláš v základnej škole

Hudobník hrajúci na rôzne hudobné nástroje v ZŠ. 4. ruskovský automobilový slalom

Deň obce - detský svet.
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OŠK Lokomotíva Ruskov
DOSPELÍ
V. liga juhovýchod

  1. Lastomír 14 10 1 3 40:20 31

  2. Strážske 14 9 2 3 32:15 29

  3. Borša 14 9 0 5 26:18 27

  4. Sokoľany 14 8 2 4 37:22 26

  5. Medzev 14 7 1 6 23:21 22

  6. Dvorianky 14 7 1 6 23:29 22

  7. Michaľany 14 6 2 6 25:19 20

  8. Čierna n/T 14 6 2 6 23:21 20

  9. RUSKOV 14 6 2 6 24:25 20

 10. Cejkov 14 6 1 7 21:27 19

 11. Čičarovce 14 4 3 7 20:35 15

 12. Slivník 14 4 2 8 15:22 14

 13. Nacina Ves 14 4 1 9 25:37 13

 14. Budkovce 14 1 2 11 18:41 5

DORASTENCI
V. liga juhovýchod

  1. Parchovany 14 11 2 1 48:16 35

  2. Veľká Ida 14 10 1 3 34:16 31

  3. Ruskov 14 9 2 3 36:20 29

  4. Topoľany 14 9 2 3 35:19 29

  5. Z. Teplica 14 8 0 6 30:20 24

  6. Michaľany 14 7 1 6 41:26 22

  7. Čierna n/T 14 7 1 6 32:28 22

  8. Košice - Krásna 14 6 2 6 36:28 20

  9. Vinné 14 6 1 7 34:32 19

 10. Lastomír 14 5 3 6 23:19 18

 11. Vojčice 14 4 5 5 28:22 17

 12. Slivník 14 2 1 11 10:47 7

 13. Streda n/B 14 1 2 11 11:67 5

 14. Z. Hradište 14 0 3 11 11:49 3

ŽIACI 
I. trieda

  1. MFK KE - KRÁSNA 14 12 1 1 83:21 37

  2. Štart SVINICA 14 10 2 2 48:18 32

  3. RUSKOV 14 9 3 2 46:12 30

  4. FC VALALIKY 14 8 3 3 50:22 27

  5. FK KECHNEC 14 8 3 3 32:24 27

  6. MFK MEDZEV 14 8 2 4 36:37 26

  7. Vyšné Opátske 14 6 3 5 43:24 21

  8. POPROČ 14 6 1 7 52:41 19

  9. Hornád ŽDAŇA 14 5 3 6 34:36 18

 10. VEĽKÁ IDA 14 4 2 8 31:41 14

 11. FK GEČA 73 14 2 4 8 18:46 10

 12. TURŇA n.B 14 3 1 10 26:69 10

 13. BUDIMÍR 14 3 0 11 22:73 9

 14. SEŇA 14 0 1 13 13:68 1

Tabuľky okresných a krajských súťaží vo futbale

Pozývame Vás
na  pochodu vďaky

na Dargov, ktorý sa uskutoční 

17. januára 2009
o 7.30 hod. 

Zraz účastníkov je pred budovou 
obecného úradu. 

Pochodu sa zúčastnia aj občania
obcí Blažice, Slančík, Bohdanovce, 

Vyšný Čaj, Olšovany

Príspevky do občasníka zasielajte

na adresy:

Obec Ruskov

Obecný úrad,

04419 Ruskov

alebo na e-mail: ocu@obecruskov.sk

Plán vydávania
občasníka RUSKOVČAN

uzávierka vychádza

16.3.2009 9.4.2009

8.6.2009 29.6.2009

3.9.2009 23.9.2009

1.12.2009 21.12.2009

Pozvánka na

Dni obce: 1. deň: 4. ruskovský automobilový slalom, ľudová veselica
 2. deň: Slávnostná svätá omša, 4. ruskovský jarmok, 
                         športovo-zábavné popoludnie
Letný turistický pochod z Dargova do Ruskova
Futbalové stretnutie:
 OŠK Lokomotíva Ruskov - FC Vechec (dospelí)
 OŠK Lokomotíva Ruskov – FK Družstevná pri Hornáde (veteráni)
Olšavský pohár – XXVIII. ročník memoriálu Júliusa Kažimíra
Matičný deň v obci
Seminár lekárov na tému: Novinky vo vnútornom lekárstve
Posedenie s dôchodcami – Mesiac úcty k starším

Kultúrno-spoločenské a športové akcie
a podujatia uskutočnené v II. polroku 2008
JANA VOŠOVÁ

Ing. Štefan Markovič
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