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Obča sn ík obce Ruskov

Vážení občania
pozývame Vás na

Veľká noc, Veľká noc, kedyže už bude?
Ktorýže ma šuhaj oblievati príde?
Oblievaj, oblievaj, vlasy aj hlavičku,
ale mi zašanuj tú novú sukničku.
Toto vajce maľované, to je z lásky darované.
Od koho, od toho, čo koho do toho.

Veľkonočné zvyky a obyčaje

Deň

matiek
13. mája 2007
o 15:00 hod.

do Kultúrneho domu Ruskov

Milan Rúfus

Plachá modlitba
za mamkino srdce
Keby som videla
i v najskrytejšom sníčku,
kde na zemi je toľko dobrých slov,
zložila by som z nich modlitbu za
mamičku.
Veď ona sama je už modlitbou.
Jej pohladenie,
jej úsmev i jej vráska,
sú ako modlitba, čo do nej vložil
Boh.
Mama je láska.
Lebo aj Boh je láska.
Pusto by sa nám žilo bez tých
dvoch.
„Keď som ju videl, odkiaľ sme si
známi?“
usmial sa Stvoriteľ,
keď stvoril srdce mamy.
A vedel dobre, že nemôže byť iná.
Pretože raz aj On
jej zverí svojho Syna.

Veľká noc je najstarším,
najvýznamnejším
kresťanským sviatkom,
počas ktorého si kresťania
pripomínajú umučenie, smrť
a vzkriesenie Ježiša Krista.
ANNA ČEŠKOVIČOVÁ

Termín Veľkej noci nie je stály,
každoročne sa mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po
prvom jarnom splne mesiaca
- po 21. marci. Veľkonočné sviatky
sú významným kresťanským sviatkom. Začínajú sa Zeleným štvrtkom,
ktorým sa pripomína Ježišova posledná večera, jeho ukrižovanie - Veľký
piatok, pochovanie - Biela sobota a
zmŕtvychvstanie -Veľkonočná nedeľa.
Spájajú sa tiež s príchodom jari a oslavou nového života, a tak k nim patria i
kresťanské a predkresťanské zvyky.
Veľkej noci predchádza 40-dňový
pôst, ktorý sa začína Popolcovou stredou. Počas pôstneho obdobia by sa
nemali konať zábavy, svadby, plesy a aj
jedlá, ktoré konzumujeme, by sa mali
jesť skromnejšie..
Veľkopôstny čas má šesť nedieľ.
Začína sa Čiernou nedeľou, kedy si
ženy odkladali pestrofarebné odevy a
obliekali čierne šaty. Tie nosili až po
Kvetnú nedeľu, ktorá je šiestou, teda
poslednou nedeľou. Ňou sa začína
Veľký týždeň. Kvetná sa volá preto,
lebo Ježiša v Jeruzaleme, kam odišiel,
vítali kvetmi. Odvtedy sa v kostoloch
v tento deň posväcujú zelené konáriky (bahniatka), ktoré si ľudia dávajú
doma do vázy. Predtým ich mali zastoknuté za obrazmi alebo pripevnené
na hrade na povale, aby chránili dom
pred bleskom.
ZELENÝ ŠTVRTOK
Kresťania si ním pripomínajú
Poslednu večeru s učeníkmi. Na znamenie smútku v tento deň naposledy

zaznejú v kostoloch zvony a potom
“odletia” do Ríma, čiže stíchnu. Na
stoloch majú byť v ten deň zelené jedlá, napríklad mladá žihľava, púpava,
šťavelový alebo špenátový prívarok. V
tento deň sa v minulosti ľudia hneď
zrána umývali v potoku alebo zbierali
rannú rosu na liečenie chorôb. Voda
mala odplaviť všetko zlé, všetky choroby, boľačky a dievčatám pehy. Chlapcom sa v ten deň strihali vlasy, aby ich
mali husté a aby im nešediveli. Zelený
štvrtok naši predkovia využívali aj na
ochranu pred zlými silami . .
VEĽKÝ PIATOK
Je to najpôstnejší i najsmutnejší
deň v roku. Kňazi v smútočnom rúchu
oznamujú veriacim umučenie Ježiša
Krista a nabádajú k pokániu. Podľa
pranostiky sa nesmel v ten deň oheň
zakladať, ani chlieb piecť, ani variť,
ani orať či so zemou hýbať. Nesmela sa ani bielizeň vešať, aby nehynul
dobytok alebo aby sa niekto na šnúre
neobesil. Jedli sa zväčša len pečené
zemiaky a kyslá kapusta. V tento deň
sa vstávalo skoro ráno. Mladí i starí
utekali k vode, kde sa umyli, aby boli
po celý rok zdraví a svieži. Gazdovia,
ktorí chovali dobytok, vykopali zo
zeme rôzne byliny (čierny koreň, kostihoj, chren, horec) a dávali ho dobytku,
aby bol zdravý.
BIELA SOBOTA
Je to posledný deň 40-dňového
pôstu. Bielou sa volá podľa bieleho
oblečenia tých, ktorí sú v tento deň
krstení. Všetky činnosti, ktoré sa v
ten deň dejú, smerujú k očiste duše,
tela i obydlia. Ľudia sa pripravujú na
večernú omšu a do tej doby musí
byť všetko doma umyté a vyčistené.
Večer sa oblečú do sviatočných šiat
a idú na slávnostnú omšu - vzkriesenie. Tento deň je totiž dňom oslavy a
velebenia zmŕtvychvstania Ježiša Krista. V kostoloch sa svätí oheň, svetlo
i veľkonočná svieca - paškal. Táto litur-

gia je najbohatšou v priebehu celého
roku. Hlavnými znakmi sú pri nej voda
a svetlo. Znovu začnú zvoniť i zvony.
Podľa ľudových zvykov gazda vtedy
nezabudol pokropiť vodou statok i
kone, aby rástli ako z vody. Intenzívne
sa tiež pripravovali jedlá, ktoré sa ukladali do košíka na posvätenie - boli to
páska, šunka, klobása, hrudka, syrky,
vajíčka, veľkonočný koláč.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Je to deň oslávenia zmŕtvych-vstania Krista. Veriaci prinášajú do kostolov
košíky plné jedla, ktoré dávajú posvätiť.
Niekde sa tradičné požehnávanie jedál robí už v sobotu popoludní, inde
až v nedeľu ráno. Kostoly sú krásne
vyzdobené a všetko pripomína, že Kristus vstal z mŕtvych. Ľudia sa radujú,
veselia.
VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Je to nielen spomienka na
udalosť, že Ježiš vstal z mŕtvych, ale
i čas veselia. Chlapci chodia polievať
dievčatá a tie im za odmenu dávajú
maľované vajíčka. Popoludní, aspoň
na dedinách, bývali potom veselice,
tancovačky alebo dedinské zábavy.
K VEĽKEJ NOCI
PATRIA VAJÍČKA
Vajíčko je symbol sily a nového
života. Darované malo zabezpečiť
zdravie po celý rok. Dávalo sa uvarené
natvrdo, lebo mäkké nemalo vraj takú
moc. I dnes sú známe rôzne zdobenia
vajíčok. Čo iný kraj, to iné ornamenty a
výzdoba. Škrupinky z vajíčok, z ktorých
sa chystala hrudka, sa rozvešali po
ovocných stromoch, aby bola veľká
úroda ovocia. Niekedy sa sypali aj do
prvej sejby či rozhádzali po hriadkach
zeleniny, aby vyrástla pekná a chutná.
Medzi zvyky patrilo i to, že gazdiná ako
prvé olúpala vajíčko a rozkrojila ho na
toľko častí, koľko bolo členov v rodine.
Každému z neho dala kúštik. Mal mu v
nešťastí pripomenúť, s kým ho jedol a
nešťastie potom od neho odíde.
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Nová štruktúra obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo
na svojom zasadaní dňa
26.1.2007 schválilo
Organizačný poriadok obecného úradu v Ruskove,
ktorého súčasťou je i vnútorná
štruktúra úradu (pozri obrázok), najmä jeho organizačné
členenie, pôsobnosť a vnútorná právomoc jednotlivých
útvarov, ich vzájomné vzťahy
a zásady riadenia.
Organizačná štruktúra
obecného úradu v Ruskove

Základná škola
Spoločný obecný úrad
Stavebný úrad
Materská škola

štátnej správy na úseku škôl a
školských zariadení (ZŠ, MŠ, ŠKD,
ŠJ), vymenovávanie a odvolávanie
riaditeľov a vedúcich škôl a školských
zariadení, zriaďovanie a zlučovanie
škôl a školských zariadení a ich ﬁnancovanie,
h/ telesnej kultúry – štátna
správa, rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry, organizovanie
športových podujatí, vytváranie podmienok na rozvoj športu, kontrola
hospodárenia a účelnosti využívania
ﬁnančných prostriedkov na telesnú

Slánske vrchy – cyklotrasy).
Tieto úlohy sa postupne začali
realizovať v rámci obce, samozrejme
so súbežným plnením samosprávnych úloh obce a to predovšetkým:
a/ riadne hospodárenie s majetkom obce,
b/ správa miestnych daní a poplatkov,
c/ usmerňovanie ekonomickej
činnosti v obci (udeľovanie súhlasu
k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb, k umiestneniu prevádzok na území obce,

Starosta

Obecné zastupiteľstvo

Prednosta OcÚ
OBECNÝ ÚRAD

Hlavný kontrolór
Obecná rada

Referent ekonomických,
prevádzkových činností
a sociálnych vecí

Školská jedáleň
Školský klub detí

Zástupca starostu

Referent daní, poplatkov,
pokladne, kultúry a športu

Komisie pri OZ
Správa majetku,
BOZP, PO, ŽP

Opatrovateľská služba
Koordinátor aktiv. prací

Ing. ŠTEFAN MARKOVIČ
starosta obce

Počas minulého volebného obdobia, t.j. rokov 2003 – 2006 prešla
na obec rada nových úloh vyplývajúcich zo zákona č.416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a
vyššie územné celky, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2003.
Sú to pôsobnosti závažného
charakteru a veľkého rozsahu na
úsekoch:
a/ pozenmých komunikácii
– zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest
a miestnych komunikácii, vykonávanie pôsobnosti spoločného
stavebného úradu,
b/ evidencie obyvateľstva a vedenia matrík,
c/ sociálnej pomoci – rozhodovacia právomoc o poskytovaní
opatrovateľských služieb a úhradách
za tieto služby,
d/ riadenia a organizovania
aktivačných prác uchádzačov o
zamestnanie, evidovaných na ÚPSVaR,
e/ územného plánovania a stavebnej činnosti – pôsobnosť stavebného úradu
f/ ochrany prírody – ochrana
drevín, rozhodovanie o ich výrube
a náhradnej výsadbe, vydávanie rybárskych lístkov,
g/ školstva – vykonávanie

Referent evid. obyv., staveb. a pozemkovej
činnosti, podateľne a matriky
kultúru, koordinácia spolupráce
športových klubov (OŠK – oddiely
futbalový, atletický, automobilový),
i/ kultúry – podporovanie a rozvoj
záujmovej umeleckej činnosti v rámci
škôl a záujmových skupín obyvateľov
(divadelný súbor Regetka, ženská
spevácka skupina Olšavan, hudobná
skupina Ruskovský výber),
j/ zdravotníctva – súčinnosť
na preventívnych programoch (v
neštátnom zdravotníckom zariadení – Obecné zdravotné stredisko),
schvaľovanie ordinačných hodín,
k/ regionálneho rozvoja – vypracovanie stratégie regionálneho
rozvoja (Slanský mikroregion), vypracovanie programov hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce,
l/ cestovného ruchu – vypracovanie programu cestovného ruchu,
koordinácie spolupráce práv. osôb vo
veciach cestovného ruchu (Združenie

priama podriadenosť a riadenie
samosprávne a odborné riadenie

vydávanie stanoviska k investičnej
činnosti v obci),
d/ výstavba, opravy, údržba
a správa miestnych komunikácii,
verejných priestranstiev, cintorínov,
kultúrnych, športových, zdravotných,
školských, verejno-prospešných a iných zariadení,
e/ zabezpečovanie verejnoprospešných služieb, najmä nakladanie s komunálnym odpadom,
udržiavanie čistoty v obci, správa a
údržba verejného osvetlenia, rozhlasu, zásobovania pitnou vodou, odvádzania odpadových vôd, vyvážanie
odpadových vôd zo žúmp,
f/ vytváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu
života a práce obyvateľov obce, ochrana životného prostredia, vytváranie
podmienok na zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti, na vzdelanie,
kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú

umeleckú činnosť, telesnú kultúru a
šport,
g/ ochrana spotrebiteľa, utváranie podmienok na zásobovanie
obce, určovanie predajných časov,
časov prevádzky služieb,
h/ obstarávanie územno-plánovacej dokumentácie obce, vypracovanie koncepcie rozvoja života obce,
i/
vykonávanie
vlastnej
investičnej činnosti v záujme
zabezpečovania potrieb obyvateľov
a rozvoja obce,
j/ riadiaca činnosť vo vzťahu
k vlastným organizáciám, práv.
osobám a zariadeniam (ZŠ, MŠ, ŠJ,
OŠK)
k/ zabezpečovanie verejného poriadku v obci (priestupky, sťažnosti,
súčinnosť s PZ SR),
l/ zabezpečovanie sociálnej pomoci (opatrovateľská služba, hmotná
núdza, aktivačné práce, štipendia,
stravovanie, učebné pomôcky),
m/ overovanie listín a podpisov.
S
uvedenými
úlohami
neoddeliteľne súvisia všetky činnosti
organizačného,
materiálno-technického a ﬁnančného zabezpečenia
ako sú:
- účtovníctvo, inventarizácia majetku,
- registratúra, podateľňa, overovanie,
- podklady pre spracovanie P a
M,
- evidencia obyvateľstva,
- zmluvné vzťahy,
- príprava žiadostí a projektov na
získavanie ﬁnančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu a európskych
fondov,
- príprava a vzdelávanie zamestnancov,
- súčinnosť so štátnymi orgánmi,
policajným zborom,
- krízové riadenie,
- protipožiarne opatrenia a
bezpečnosť pri práci,
- opatrenia k ochrane osobných
údajov a prístup k informáciám a
ďalšie.
Tieto úlohy si po dôkladnej
analýze a skúsenostiach z iných
obcí vyžiadali zmeny v organizačnej
štruktúre obecného úradu, ktorá
v našej obci začala platiť od
1.2.2007.

Informácia o plánovaných investičných akciách obce
Investičné akcie v roku 2007
- výstavba obecných nájomných bytov v nadstavbe zdravotného strediska (1x 3 izb., 6x 2 izb.)
- pokračovanie výstavby kanalizácie
- prípojky na uliciach Dolná, Staničná, Kucik,
Kostolná
- stoka + prípojky – Stredná, Horná, Bočná,
Letná, Krátka
- výstavba autobusových zastávok
- stavebné úpravy v ZŠ na zriadenie priestorov
pre MŠ

Pripravované investičné akcie na nasledujúce obdobie
- dokončenie kanalizácie v celej obci
- rekonštrukcia ZŠ a výstavba telocvične
- rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii (ciest,
chodníkov, rigolov) podľa projektu
- využitie obnoviteľných zdrojov energii (výroba elektrickej energie a tepla)
- príprava územia na investičnú bytovú výstavbu „Sever“
(cesta, vodovod, el. sieť, kanalizácia, plyn)
- výstavba multifunkčného športového ihriska
- zriadenie obecného kompostoviska.
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Rozpočet Obce Ruskov na rok 2007
počnúc nasledujúcim rokom. Dňa
9.2.2007 Obecné zastupiteľstvo v
V roku 2006 obec naposledy Ruskove schválilo rozpočet na rok
povinne schvaľovala len rozpočet 2007 a prejednalo rozpočet na
na bežný rok. Zákon o rozpočtových roky 2008-2009.
pravidlách územnej samosprávy
Rozpočet obce
ukladá povinnosť pripravovať a
zostavovať viacročný rozpočet Bežný (je prebytkový, môže byť
MÁRIA KINLOVIČOVÁ

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v tis. Sk

Príjmy

835

Výdavky

659,7

ROZDIEL (prebytok – schodok)

+ 175,3

BEŽNÝ ROZPOČET
Príjmy

v tis. Sk
Vlastné

18.186,4

Príjmy ZŠ
Výdavky

20

Vlastné

11.070,7

Výdavky ZŠ

6.897

ROZDIEL (prebytok – schodok)

+ 238,7

FINANČNÉ OPERÁCIE

v tis. Sk

Príjmy

6

Výdavky

244,7

ROZDIEL

- 238,7

CELKOM

v tis. Sk

Príjmy

19.047,4

Výdavky

18.872,1

ROZDIEL (prebytok – schodok)

+ 175,3

vyrovnaný alebo schodkový o
nevyčerpané dotačné príjmy došlé
v 12/2006)
PRÍJMY:
• Daňové príjmy
8.733,7 tis. Sk
• Nedaňové príjmy 2.121,7 tis. Sk
• Dotácie
7.331 tis. Sk
VÝDAVKY:
• Obec
4.461 tis. Sk
• Fin. a rozpoč. oblasť
75 tis. Sk
• Zahraničná oblasť
35 tis. Sk
• Matričná činnosť
142 tis. Sk
• Transakcie verejného dlhu
71,5 tis. Sk
• Civilná ochrana
0,8 tis. Sk
• Požiarna ochrana
51 tis. Sk
• Všeobecná pracovná oblasť
422,2 tis. Sk
• Správa a údržba ciest 125 tis. Sk
• Cestovný ruch
4 tis. Sk
• Ostatná ekonomická činnosť
593,5 tis. Sk
• Nakladanie s odpadmi
600 tis. Sk
• Nakladanie s odpadovými vodami
4 tis. Sk
• Zásobovanie vodou 654 tis. Sk
• Verejné osvetlenie
219 tis. Sk
• Občianska vybavenosť 30 tis. Sk
• Rekreačné a športové služby
611,4 tis. Sk
• Knižnice
14,5 tis. Sk
• Kultúrne zariadenia
61 tis. Sk
• Vysielacie a vydavateľské služby
55 tis. Sk

• Náboženské a spoločenské služby
49,8 tis. Sk
• Predškolská výchova
1.548,2 tis. Sk
• Základné školstvo
12,2 tis. Sk
• Školské stravovanie 653,6 tis. Sk
• Ďalšie soc. služby 407,5 tis. Sk
• Hmotná núdza
169,5 tis. Sk
Kapitálový (je prebytkový , môže
byť aj schodkový, v priebehu roka
sa prekryje s rozdielom medzi
príjmami a výdavkami bežného
rozpočtu
PRÍJMY:
• Kapitálové príjmy vlastné
835 tis. Sk
VÝDAVKY:
• Výstavba ciest
34,6 tis. Sk
• Nábož. a iné služby 94,1 tis. Sk
• Obec
21 tis. Sk
• Školské stravovanie
85 tis. Sk
• Bývanie a občianska vybavenosť
400 tis. Sk
• Zniž. znečisťovania
25 tis. Sk
Finančné operácie (netvoria
hospodársky výsledok)
PRÍJMY:
• Prevody z fondov
6 tis. Sk
• Úvery
VÝDAVKY:
• Verejný dlh
166,8 tis. Sk
• Verejné osvetlenie
77,9 tis. Sk

Plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2007
Február
1. Schválenie Rozpočtu obce na roky
2007 - 2009
2. a) Schválenie inventarizácie majetku a záväzkov obce za rok 2006
b) Stanovisko hlavného kontrolóra
(HK) obce k Záverečnému účtu
obce za rok 2006
c) Schválenie Záverečného účtu obce
za rok 2006
d) Stanovisko HK obce k účtovnej závierke
3. Informácia o súčasnom stave
opatrovateľskej služby pre občanov
odkázaných na pomoc iných
4. Schválenie aktualizovaných a nových vnútorných noriem obce
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok
2006
6. Správa HK z vykonaných kontrol
podľa plánu práce na I. polrok
2007
Apríl
1. Informácia o postupe prác na
investičných akciách obce
2. a) Správa o ﬁnančnom hospodárení
obce za I. štvrťrok 2007
b) Stanovisko HK obce k Správe o ﬁn.
hospodárení obce za I. štvrťrok
2007
3. Posúdenie úrovne rozvoja kultúrno
- výchovnej činnosti v obci
4. Správa HK z vykonaných kontrol

4.Informácia o súčasnom stave verejného poriadku
5. Správy HK obce z vykonaných kontrol za I.a II. polrok 2007
6. Úprava rozpočtu na rok 2007
Október
1. a) Správa o ﬁnančnom hospodárení
obce za III. štvrťrok 2007
b) Informácia o stave pohľadávok
obce
c) Informácia o stave záväzkov obce
d)Stanovisko HK obce k Správe o
ﬁnančnom hospodárení za III.
Ustanovujúca schôdza Obecného zastupiteľstva
štvrťrok 2007
2. Správy HK obce z vykonaných kontpodľa plánu práce na I. polrok 2007
podľa plánu práce na I. polrok
rol za II. polrok 2007
6. Plán práce HK na II.polrok 2007
2007
3. Organizačné zabezpečenie inventa7. Úprava rozpočtu na rok 2007
5. Úprava rozpočtu na rok 2007
rizácie majetku
4. Úprava rozpočtu na rok 2007
August
Jún
1. Stav materiálno-technických pod- 1. a) Správa o hospodárení obce za I. December
polrok 2007
mienok ZŠ a MŠ pre zabezpečenie
1. Zhodnotenie plnenia úloh za rok
vzdelávania
a
predškolskej b) Informácia o stave pohľadávok
2007
obce
výchovy detí a návrh opatrení pre
2. Návrhy plánov práce OZ, OR a komic) informácia o stave záväzkov obce
zlepšenie
sií OZ na rok 2008
2. Informácia o súčasnom stave roz- d) stanovisko HK obce k Správe o 3. Prejednanie a schválenie VZN o
hosp.obce za I. polrok 2007
voja telovýchovnej činnosti v obci
daniach z nehnuteľností a VZN o
3. Informácia o súčasnom stave v 2. Informácia o postupe prác na
miestnych poplatkoch na r. 2008
investičných akciách obce
spravovaní obecného majetku
4. Správy HK obce z vykonaných kont4. Informácia o súčasnom stave ob- 3. Informácia o súčasnom stave tvorby
rol za II. polrok 2007
a ochrany životného prostredia 5. Plán práce HK obce na I.polrok
chodu a služieb pre obyvateľov
obce, bývania, územného plánovaobce, podnikateľská činnosť
2008
nia a dopravy
5. Správa HK z vykonaných kontrol
6. Úprava rozpočtu na rok 2007
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Zložnie obecného
zastupiteľstva
v Ruskove

RUSKOVČAN

Informácia o súčasnom stave
opatrovateľskej služby v obci Ruskov
Mgr. ZUZANA BAJUSOVÁ

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove tvorí v tomto volebnom období 9 poslancov:
1. Mgr. Zuzana Bajusová
2. Peter Blaňár
3. Vladimír Čorňák
4. Darina Dzurová
5. Ľuboš Jurík
6. Ing. Katarína Kinlovičová
7. Peter Mikloš
8. František Tribula
9. Bc. Alena Vargová
Obecné zastupiteľstvo má svoje
poradné orgány, ktorými sú jednotlivé komisie:
1. Komisia pre oblasť ﬁnancií,
správy majetku, podnikateľskej
činnosti a sociálne veci
2. Komisia pre oblasť životného
prostredia, výstavby, dopravy a
ochrany verejného poriadku
3. Komisia pre oblasť kultúry,
školstva a športu
4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
v zmysle Ústavného zákona
č.357/2004
Rozdelenie obvodov obce ruskov do pôsobnosti poslancov
OZ
Peter Blaňár - Ďurkovská (od
Jednoty), Olšavská, Školská,
Dilkoš
Mgr. Zuzana Bajusová Slančícka, Poľná, Tichá, Regeta
Darina Dzurová Hlavná
(od Jednoty), Kucik, Kostolná,
Čalovka
Peter Mikloš Pizondor
(Šveda - Hudáková), Šivov breh
Vladimír Čorňák - Staničná
(od Ferenca po Sinčáka - 2 strany), Strmá
František Tribula - Staničná
(od Sinčáka - 2 strany),
Kameňolom
Ing. Katarína Kinlovičová - Dolná (Prada
- M.Takáčová č. 182), Bočná
(Hybben - Mačaj)
Bc. Alena Vargová - Stredná
(1. časť- Fr.Majoroš - M.Kažimír),
Horná (1. časť - J. Čorňák - Guzej), Krátka
Ľuboš Jurík - Stredná (2.časťJakabčin-Barejová), Horná (2.
časť - Jastrabanová – Liška),
Lesná, Dlhá (Peter Takáč)
Povinnosti:
- dohľad nad verejným poriadkom v obvode
- osobne konzultovať s občanmi
ich návrhy a požiadavky a riešiť
ich v súčinnosti so starostom
obce
- prenášať informácie z obce na
občanov a naopak

V
súlade
so
zákonom
č.416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky došlo k 1.1.2003 k
prechode práv a povinností aj na
úseku opatrovateľskej služby. S
účinnosťou od 1.1.2003 má obec
Ruskov rozhodovaciu pôsobnosť :
- o poskytovaní opatrovateľskej
služby,
- o povinnosti občana zaplatiť
úhradu za opatrovateľskú službu,
- o odňatí opatrovateľskej
služby,
V súvislosti s týmito kompetenciami delimitáciou prešli na
obec aj pracovnoprávne vzťahy.
Na úseku opatrovateľskej služby
obec uzatvorila k 1.1.2003 pracovné zmluvy s občanmi, ktorí už
poskytovali opatrovateľskú službu
z úrovne bývalého okresného
úradu. Prechodom týchto pracovno – právnych vzťahov prešiel na
obec úväzok na opatrovaných 4,2.
Zároveň na obec prešiel aj podiel
pracovných úväzkov zamestnancov na úseku administratívnosprávnej agendy opatrovateľskej
služby 0,05, avšak na výkon tejto agendy (mzdy, príspevky za
zamestnávateľa do poisťovní a
na ďalšie tovary a služby) neboli poskytnuté žiadne ﬁnančné
prostriedky.
V priebehu rokov 2003 -2006
v dôsledku prirodzeného úbytku

OPATROVATEĽ

OPATROVANÝ

SALADIOVÁ Mária

SALADI Peter

ÚVÄZOK
0,5

TAKÁČOVÁ Zuzana

TAKÁČOVÁ Alžbeta

0,4

TAKÁČ Marián

TAKÁČOVÁ Mária

0,3

OLŠINÁROVÁ Alena

ADZIMOVÁ Mária

0,2

OBŠITOŠOVÁ Anna

PALUVOVÁ Soňa

0,4

MITERKOVÁ Anna

TRIBULA Ondrej

0,4

TIRPÁKOVÁ Viera

TIRPÁKOVÁ Elena

0,4

KALLAIOVÁ Mária

KALLAI František

0,2

FOGARÁŠ Jaroslav

HARČÁROVÁ Magdaléna

0,2

NOVOTNÁ Mária

OLŠINÁROVÁ Helena

SPOLU:
opatrovaných došlo k zmenám
v pracovno – právnych vzťahoch
a k 31.12.2006 mala obec 10
zamestnancov, ktorí poskytovali opatrovateľskú službu 10
opatrovaným(viď tabuľka).
Na základe VZN o poskytovaní
opatrovateľskej služby a úhradu
za poskytovanú opatrovateľskú
službu a rozhodnutia obce, všetci
opatrovaní uhrádzajú ﬁnančné
prostriedky
za
poskytnutú
opatrovateľskú službu na účet
obce, zriadený na tento účel. K
31.3.2007 obec neeviduje žiadne
žiadosti občanov o opatrovateľskú
službu.
Je potrebné zdôrazniť, že od
1.1.2005 obec ﬁnancuje poskytovanie opatrovateľskej služby výhradne z podielových daní a z vlastných príjmov. V roku 2006 boli

LEADER - nie politika pre
regióny, ale politika regiónov
RNDr. IVAN BURČÍK, CSc. Občianske združenie
„Ľudia a energia“, partner VIPA-východ.

V Európskej Únii sa stále viac presadzujú iniciatívy z regiónov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie
na centrálnej úrovni. Regióny si medzi sebou
vymieňajú informácie a keď je potrebné, tak sa aj
navzájom podporujú pri presadzovaní svojich zámerov. Tento vplyv je už natoľko zrejmý, že už bol
preň vymyslený aj názov „mnohoúrovňový spôsob
vládnutia“ multi-level governance.
Z tohto prístupu vychádza aj program LEADER,
čo je skratka pre „Spájanie aktivít podporujúcich
hospodársky rozvoj vidieka“. Náš „Mikroregión
Slanské vrchy“ si pre tento program vytvoril svoju
stratégiu rozvoja. Na jej naplnenie je potrebné
vytvoriť v regióne partnerstvá medzi samosprávou,
podnikateľskými subjektami a dobrovoľnými a
mimovládnymi organizáciami. Zvolení zástupcovia
týchto organizácií vytvoria riadiaci orgán „Miestnu
akčnú skupinu“ (MAS-ku), ktorá bude získané
prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja rozdeľovať uchádzačom o ﬁnančnú pomoc,
ktorí pre svoje zámery vypracujú projekty. V období rokov 2007 až 2013 sa takto budú realizovať
zámery vyplývajúce z potrieb obyvateľov obcí,
podnikateľov a organizácií z nášho regiónu.

0,2
3,2

výdavky obce na opatrovateľskú
službu v celkovej výške 407 799.Sk. Od opatrovaných bolo za rok
2006 na čiastočné pokrytie výdavkov vybraných 33.480,- Sk. Na
rok 2007 bol pripravený a schválený nasledovný rozpočet :
Príjmy:
- od opatrovaných
40,6 tis. Sk
- vyčlenených z podielových daní
407,0 tis. Sk
Spolu
447,6 tis. Sk
Výdavky
- na mzdy
292,0 tis. Sk
- na odvody do fondov
113,0 tis. Sk
- poštové služby
0,5 tis. Sk
- ma materiál
2,0 tis. Sk
- na služby
10,0 tis. Sk
Spolu
417, 5 tis. Sk

Co vsetko je za tým?
DARINA DZUROVÁ, poslankyňa OZ

Za čím? Za prácou, ktorú vykonávajú starosta,
poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci obecného úradu. Vie to z vás niekto? Boli ste niekedy
na verejných zasadaniach obecného zastupiteľstva
za účelom dozvedieť sa niečo viac ohľadom života
v obci a všetkých aktivít ktoré vykonávajú zamestnanci, starosta a poslanci tejto obce?
Ste už unavení a znechutení tým, čo sa dozvedáte z médií o všetkých tých kauzách a podvodoch
a tak si len radšej zahundrete pri televízii, alebo
novinách a to vám stačí nato, aby ste sa nezaujímali
o problematiku života obce?
Všetko, čo sa prejednáva na schôdzi je verejné
a v záverečnej diskusii môžete k daným veciam
vysloviť svoj názor. A práve to potrebujeme! Počuť
vaše názory, ktoré by mali byť pre nás tou správnou
„ šípkou“ , ktorá by nám ukazovala smer akým by
sme sa mohli, alebo mali uberať. A preto by som
chcela apelovať na všetkých vás, ktorým život v obci
nieje ľahostajný.
Prosím všetkých občanov, mladých, starších i
seniorov aby prichádzali s novými nápadmi, ktoré
by sme spoločnými silami dokázali realizovať v prospech nás všetkých.

RUSKOVČAN

Herľanský gejzír - európsky unikát
Po zime prichádza
teplejšie a príjemnejšie
obdobie. Ak si chcete
spríjemniť voľný čas, určite
navštívte jedinečný skvost
prírody Herliansky gejzír v
obci Herľany v Slanských
vrchoch pri Toryskej
pahorkatine v doline
Herlianskeho potoka 27
km od Košíc.

ského pôvodu a znamená
striekať, vystrekovať. Herliansky gejzír sa od klasických
odlišuje tým, že sa umelo aktivizoval hlbokým vrtom. Začali
ho vŕtať v roku 1870 a skončili
6.5.1875 v hĺbke 404,5 m.
Príčinou erupcií je CO2 , ktorý
presycuje jeho vodu. Systém
funguje ako sifón, to znamená,
že voda po vzniku pretlaku vystrekuje cez navŕtaný otvor s
priemerom iba 10,3 cm. Pri
každej erupcii sa na povrch
dostane asi 6 000 l pitnej minerálnej vody. Teplota vody je
12 až 14 oC, na konci erupcie
sa zvyšuje na 18 až 20 oC. V
súčasnosti sa erupcie opakujú každých 32 až 34 hodín
a dosahujú výšku 10 až 15 m
s dĺžkou trvania 25 minút. Odhaduje sa, že Herliansky gejzír
za 120 rokov svojej aktivity vytryskol vyše 40 000-krát a vychrlil 20 mil. m3 vody (naplnila
by bazén s rozlohou 2 km2 a
hĺbkou 5 m). Je to jediný gejzír
na európskom kontinente a jediný studený gejzír v Európe.
Hoci Herliansky gejzír postupne stráca na sile, čas medzi
erupciami sa predlžuje a aj
jeho sila sa zmenšuje, stále si
zachováva svoju jedinečnosť.

Mgr. EVA IGNÁCOVÁ

Za svoj zrod môže Herliansky gejzír ďakovať rozkvetu miestnych kúpeľov v 18.
storočí. Liečili sa tu zažívacie
a dýchacie orgány, žalúdočný
katar i ženské choroby. V čase
najväčšieho rozkvetu v 19.
storočí kúpele disponovali
500 lôžkami so 112 izbami.
Na kúpeľnú liečbu v 25 kamenných vaniach sa využívala
umelo ohrievaná voda z gejzíru. Herlianske kúpele od
roku 1908 až do I. svetovej vojny boli zaradené do I. kategórie
ako Piešťany, Trenčianske
Teplice alebo Karlove Vary. Po
roku 1945 prestali slúžiť na
liečenie.
Prvé
gejzíry
opísali
Islanďania už koncom 13.
storočia. Slovo gejzír je island-

Informácia o erupcii Gejzíra: tel.č. 055/6964122

Kniha - vzácny dar
Kniha. Stretávame sa s
ňou denne, dýcha z nej
múdrosť, poznanie, zavedie
nás do sveta fantázie,
vytúžených snov.
Jan
Amos
Komenský
v
prednáške „Ako
dômyselne
používať knihy“,
umne
zhrnul
vzťah kandidáta
vzdelania
–
človeka a knihy.
Podľa neho je
dôležité „peľ“ z
kníh prenášať
do „úľa“ vlastného vzdelania
a poznať úžitok
zovšadiaľ získaných pokladov
múdrosti.
Rada by som vás oboznámila s tým, ako využívame knihu
v predškolskom veku, nielen v
marci, ktorý je mesiacom knihy,
pomocou rozprávok, básní, hádaniek, či dramatizácie. Rozprávky

sú pre deti poučné, nájdu v nich
múdrosť rozprávkových bytostí,
ľudí či zvierat.
V marci „cestujeme do rozprávky“ s najmladšími deťmi.
Čítame si z ich obľúbených kníh,
ktoré si donesú z domu
a
každá
rozprávka
je čarovná.
„Putovná
kniha“
je
názov akcie
starších detí.
Z knihy, ktorú
číta
doma
celá rodina,
rozprávajú
obsah ostatným deťom v
triede.
S
deťmi
pravidelne
navštevujeme miestnu knižnicu.
Na záver vám ponúkam peknú myšlienku od rozprávkárov
– bratov Grimmovcov.
„Ako anjel strážny sprevádzajú rozprávky človeka, keď vyjde z
domova do života.“
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Spolocenská
kronika
Navždy sme sa rozlúčili...
František Olšinár
Štefan Vereb
Vincent Fedorko
Štefan Matto
Jozef Takáč

Básničky pre
detské jazýčky
ANNA TAKÁČOVÁ
učiteľka MŠ

Podbeľ

Hej, ty podbeľ pri potôčiku,
kvietok žltým malý,
povedzže nám,
odkiaľ sa tu toľké kvety vzali?
Zo zimného spánku jarné
slniečko ich budí,
aby nimi potešilo oči všetkých
ľudí.

Slnko

Slnko, slnko
poď na naše líčko,
keď prídeš na líčko,
dáme ti vajíčko.
Svieť slniečko
Svieť slniečko na náš kraj,
nech sa zmení v sladký raj,
nech v ňom rozváňajú kvietky
a nech je tu dobré všetkým.

Aktivity MŠ v 1. polroku roka 2007
Od septembra roku
2006 vydávame každý
mesiac časopis „Ruskovský
škôlkarik“, ktorý spracúva
uč. Martina Vargová.
Informujeme rodičov o výchovno-vzdelávacích činnostiach s
deťmi z časopisu Predškolská
výchova, uverejňujeme odborné
články a rady.
FEBRUÁR
Zimné radovánky si deti
neužili. Vo februári sme si spestrili
zimu karnevalom- a diskotékou s
malým pohostením.
Na Valentína všetky deti zhotovili srdiečka pre svojich blízkych,
nacvičili sme program pre starších
ľudí vo Vyšnom Čaji.
Beseda s Dopravnou políciou.
Príslušníci odpovedali na zvedavé
otázky detí, ako sa správať na
ulici. Ako darček deti dostali
omaľovávanky s dopravnou tematikou.
S príchodom jari pôjdeme
sa chystáme realizovať branné
vychádzky, častejšie prechádzky

prírodou, na ktorých si všimneme
znaky jari. Porozprávame sa s lesníkom, ktorý príde k nám do MŠ
o tom, ako chrániť a starať sa o
prírodu.
APRÍL
Vyzdobíme vajíčka a pripravíme interiér našej MŠ k blížiacemu
sa sviatku jari – Veľkej noci. Branné prechádzky prírodou.
„Svet okolo nás“ je názov
environmentálnej obvodovej výtvarnej súťaže, ktorú usporiadajú
učiteľky staršej triedy.
V máji pozdravíme naše mamy
kultúrnym programom.
Deň detí – 1. júna sa ponesie
v znamení juniálesu, na ktorom
sa zúčastnia aj rodičia a priatelia
školy, staršie deti budú mať akciu
- Deň na bicykli.
18. júna si pripomenieme Deň
otcov športovými aktivitami na miestnom ihrisku.
Na záver školského roka budeme mať rozlúčku s budúcimi
prvákmi, spojenú s diskotékou,
posedením pri čaji pre deti aj
rodičov, príde aj budúca učiteľka
prvákov.
Anna Takáčová, učiteľka MŠ
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Dargovská ruža – Spevácky súbor Olšavan

Pochod vďaky na Dargov

PLÁN kultúrno - spoločenských a športových akcií na rok 2007
Pochod vďaky - 20.1.2007
Deň matiek - 13.5.
Dni obce - 30.6. – 1.7.
3. ruskovský slalom
3. ruskovský jarmok
Program:
30.6.
9.00 - 14.00 - 3. ruskovský automobilový
slalom - ul.Slančícka

14.00 - 19.00 - Prezentácia historického
tábora - Babarety
20.00 - 03.00 - Ľudová veselica (KD)
1.7.
9.00 - 10.30 - Slávnostná svätá omša - rím.
kat.kostol
11.00 - 17.00 - 3.ruskovský jarmok
(tradičné ľudové remeslá, umelecké predmety, výtvarné diela, chovateľstvo)
14.00 - 19.00 - kultúrny program – KD

Futbalový turnaj o Pohár starostu obce
- 29.7.
Letný Pochod vďaky (SNP) - 29.8.
Seminár spolku lekárov v Košiciach 14.9.
Olšavský beh – Memoriál Júliusa
Kažimíra - 23.9.
Mesiac úcty k starším - 21.10.
Spoločné uvítanie nového roka 2008 31.12.2007

Rozpis zápasov
futbalových družstiev

Oživenie tradičných remesiel
MÁRIA BURČÍKOVÁ,
OZ „Ľudia a energia“

Občianske združenie „Ľudia
a energia„ pozval k spolupráci
samosprávy obcí a základné
školy v mikroregione „Slanské
vrchy“, aby v rámci svojho programu „Zachovanie tradičných
remesiel pre budúce generácie
„ ako prvku kultúrneho dedičstva
zahájilo prezentáciu a výuku k remeselnej zručnosti .
Program bude priebežný a
výuka bude v nasledovných remeslách košíkárstvo, drevorezba,
tkáčstvo, keramika , drotárstvo,

maľovanie na sklo a bylinkárstvo.
V prípade dostatočného záujmu
sa počas letných prázdnin zorganizuje pre záujemcov „Letná
škola remesiel“.
Našim zámerom je vytvorenie
„Obecného remeselného dvora“.
Ak môžete prispieť nejakým
starým náradím budeme vďační.
Nechajte nám informáciu v obecnej knižnici.
V sobotu 17.marca sa
uskutočnilo pletenie korbáčov a
košíkov pod vedením skúseného
majstra košíkára p. Olekšáka z
mesta Lipany.

Dospelí
1.4.2007
8.4.2007
15.4.2007
22.4.2007
29.4.2007
6.5.2007
13.5.2007
20.5.2007
27.5.2007
3.6.2007
10.6.2007
17.6.2007

Obecný FK Koš. Olšany – Lokomotíva Ruskov
Lokomotíva Ruskov – MŠK Ďurkov
AC Jasov - Lokomotíva Ruskov
Lokomotíva Ruskov – Družstevník Perín
FC Valaliky - Lokomotíva Ruskov
Lokomotíva Ruskov – Mladosť Byster
Budovateľ Bidovce - Lokomotíva Ruskov
Lokomotíva Ruskov – Družstevník Trstené p/H
Lokomotíva Ruskov – ŠKO Veľká Ida
FK Geča 73 - Lokomotíva Ruskov
Lokomotíva Ruskov – ŠK Rozhanovce
Družstevník Čečejovce - Lokomotíva Ruskov

Dorastenci
14.4.2007
21.4.2007
21.4.2008
6.5.2007
12.5.2007
19.5.2007
26.5.2007
3.6.2007

Lokomotíva Ruskov – Družstevník Budimír
ŠK Intermacionál Blažice - Lokomotíva Ruskov
Lokomotíva Ruskov – KAC Košice
FC Zdoba - Lokomotíva Ruskov
Lokomotíva Ruskov – Budovateľ Bidovce
ŠK Sokoľ - Lokomotíva Ruskov
Lokomotíva Ruskov – MŠK Ďurkov
ŠK Rozhanovce - Lokomotíva Ruskov

Žiaci
28.4.2007
5.5.2007
12.5.2007
26.5.2007
2.6.2007
9.6.2007

Lokomotíva Ruskov – Mladosť Byster
ŠK Sokoľany - Lokomotíva Ruskov
Lokomotíva Ruskov – Družstevník Trstené p/H
Lokomotíva Ruskov – Zora Skároš
MŠK Ďurkov - Lokomotíva Ruskov
Lokomotíva Ruskov – Hornád Ždaňa

Budúce číslo Ruskovčana bude vydané 20.6.2007. Príspevky je možné zasielať do10.6.2007 na adresu obce,
resp. na e-mailovú adresu ocu@obecruskov.sk.
Vydáva Obecný úrad Ruskov, Reg.č. RP 198/2006, Redakčná rada: Mgr. Z. Bajusová, J. Vošová, Mgr. Eva Ignácová, A. Takáčová, M. Kinlovičová, Ing. Ľ. Hybbenová, P. Kunc, M. Smrčo
S uverejnenými príspevkami sa redakčná rada nemusí stotožňovať a poskytne priestor pre vyjadrenie aj druhej dotknutej) strane.

