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Srdečne Vás pozývame na Dni obce 2012
ktoré sa uskutočnia 7.  a  8. júla  2012

Pred mesiacom som dostal mail. Mail? 
Ponuku? Otázku? Príležitosť? Vyjadriť sa! 
Osloviť Vás! A tak som začal rozmýšľať: 
ako, resp. čím Vás osloviť či prihovoriť 
sa? Čo by mohlo byť tým stmeľovacím 
záujmom? Je to už rok, čo som tu medzi 
Vami / nami. Zároveň je tu polovica 
kalendárneho roka – júl, mesiac, kedy 
oslavujeme okrem iných aj našich 
veľkých predkov, presnejšie povedané 
tých, ktorí k ním prišli pred 1150 rokmi 
– sv. Cyrila a Metoda. V mesiaci máji 
sme mali tú možnosť privítať a uctiť si 
pozostatky práve sv. Cyrila aj v našej 
obci. Hneď ako som prišiel do Ruskova, 
dostal som úlohu predstúpiť pred Vás 
Ruskovčanov počas „Dní obce“ a ukázať 
sa v plnom svetle. V krátkosti času, 
ktorú som dovtedy mal k dispozícii, ma 
okrem iného zaujal aj erb obce a v ňom 
postava oráča. Aj v Ústave SR sa okrem 
iného zaručujeme žiť „v zmysle cyrilo-
-metodského duchovného dedičstva 
a historického odkazu Veľkej Moravy.“ 
A práve sv. Cyril a Metod sú jednými 
z tých, ktorí pre náš národ zaorali 
naozaj hlbokú a dôležitú brázdu do 
budúcnosti. Zamýšľam sa teda (teraz aj 
spolu s Vami), aký to má všetko spolu 
reálny dopad na náš konkrétny život?! 
Nakoľko nás to určuje, formuje, lepšie 
povedané, nakoľko sme verní tomuto 
odkazu našich predkov? Nakoľko si 
uvedomujeme obetu a prácu ich života 
pre všetkých Slovanov i nás Slovákov? 
Je ešte v tomto zmysle pravdivá Ústava 
nášho štátu aj jej preambula? Lebo pri 
jej slovách „v zmysle cyrilo-metodského 
duchovného dedičstva“ mi prichádzajú 
na myseľ slová Maxa Kašparů, že ani 
Božie meno sa nedostalo do ústavy Eu-
rópskej únie, lebo vzhľadom na druhé 
prikázanie, by v nej aj tak bolo nadarmo. 
Či je tá brázda, ktorú s námahou ťahali 
sv. Cyril a Metod pred 1150 rokmi i naši 
predkovia, Ruskovčania, ešte stále taká 
rovná a istá, s akou istotou a rozhodnos-
ťou ju ťahali aj naši starí otcovia? Ako ja 
svojím správaním a konaním odovzdá-
vam toto ich a zároveň naše dedičstvo? 
Dedičstvo sa zvykne vo všeobecnosti 
zachovávať a zveľaďovať. Tak nech sme 
aj my vernými dedičmi, ktorí si uvedo-
mujú a vážia to, čo sme dostali, aby sme 
všetko to krásne, kultúrne a duchovné 
mohli odovzdať zachované i zveľadené 
generáciám po nás.

Dedičstvo otcov
zachovaj nám, Pane

Každý z nich je odrazom na-
šich nadštandardných vzťahov 
so Slovenským Červeným krí-
žom aj Národnou transfúznou 
službou SR. Dôkazom toho je aj 
to, že sa pracovníci, ktorí odber 
vykonávajú – podľa ich slov – 
na odber stále tešia, lebo Ruskov-
čania vraj nikdy nesklamú.

Hlavným hostiteľom je už tra-
dične rímskokatolícka farnosť, 
vďaka čomu nadobúda darova-
nie krvi ďalší rozmer, ktorý je 
čitateľný už z názvu akcie - „Far-
ská milosrdná kvapka“. Daro-
vanie krvi ako nádherný prejav 
kresťanskej milosrdnej lásky k 
niekomu, kto pomoc nevyhnut-
ne potrebuje, aby mohol žiť. Za-
tiaľ naposledy (už po šiesty krát) 
sa darcovia stretli na farskom 

Keď je meradlom lásky darovaná krv
Darovanie krvi má v Ruskove bohatú tradíciu, lebo u nás vždy boli (a stále sú) nad-
šenci, ktorí túto svoju aktivitu premenili na spoločenské poslanie. V obci síce miestny 
spolok SČK nepôsobí, no dobrovoľní darcovia sa aj tak stretávajú dvakrát ročne na hro-
madnom odbere. 

úrade v máji tohto roku.
Teraz teda využívame príleži-

tosť a ďakujeme všetkým, ktorí 
odber vždy ochotne zorganizujú 
a pripravia, lebo to vôbec nie je 

jednoduché. Predovšetkým však 
darcom, medzi ktorými je aj nie-
koľko držiteľov najvyšších ocene-
ní za bezpríspevkové darcovstvo 
krvi.  

DANA MAČAJOVÁ

Sobota 7. júla 2012 ...............................................................................................................................................            
   9.30 hod. 8. ruskovský automobilový slalom
 ulice obce – Slančícka, Šivov breh, Pizondor, Dolná, Stredná, Horná, Bočná 
                   štart – Slančícka ulica     cieľ – Strmá ulica
 17.00 hod. Vyhodnotenie automobilového slalomu  - obecný úrad
 19.00 hod. Ľudová veselica -   Športcentrum
                                      
Nedeľa 8. júla 2012 ...............................................................................................................................................
   9.15 hod. Svätá omša v rímskokatolíckom kostole
 11.00 hod. Stretnutie mládežníckych jednotiek Dobrovoľného hasičského zboru  -  Športcentrum
 15.00 hod. Kultúrny program  - Športcentrum
..............................................................................................................................................................................................
SPRIEVODNÉ AKCIE:  DETSKÉ ATRAKCIE
V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v kultúrnom dome.

P R O G R A M :

MGR. PETER NEMEC, kaplán
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Investičné akcie v našej obci
Naša  obec sa za posledné roky, z hľadiska vzhľadu a podmienok života občanov, mení k lepšiemu. Aj napriek rôznym ťažkostiam a prekáž-
kam sa samospráva obce snaží riešiť problémy rozvoja obce k spokojnosti  našich občanov. Nie všetko sa darí tak, ako by sme si to predsta-
vovali. Závisí to predovšetkým od finančných možností obce a tie nie sú dobré, vzhľadom k celkovej finančnej situácii štátu a Európskej únie.

V minulom roku  sa nám po-
darilo: 
l ukončiť projekt „Obnova cen-

tra obce Ruskov “ z finančných pro-
striedkov EÚ v celkovej výške nákla-
dov 371.847,40 €.

Týmto sme skvalitnili technickú 
vybavenosť i vzhľad priestorov oko-
lo obecného úradu a zdravotného 
strediska, ulíc Šivov breh, Kostolná, 
Hlavná, Čalovka i športového areálu.
l zrealizovať rekonštrukciu 

základnej školy z finančných pros-
triedkov Ekofondu, n.o. a vlastných 
finančných prostriedkov v celkovej 
výške nákladov 137.934,22 €. Týmto 
sa naša základná škola, vzhľadom k 
moderným vzdelávacím metódam, 
technickým vybavením i jej kva-
litným stavebno-technickým para-
metrom a zázemím, stala jednou  z 
najkvalitnejších škôl v regióne.
l postaviť Viacúčelové ihrisko 

v priestoroch športového areálu z 
prostriedkov EÚ v celkovom nákla-
de 42.822,61 €. Ihrisko bude slúžiť 
nielen našim športovcom z TJ, ale aj 
širokej verejnosti pre rekreačné vyži-
tie. Je  súčasťou  celkovej infraštruk-
túry  športového areálu.

Multifunkčné ihrisko pri ZŠ, ktoré 
sme vybudovali v roku 2010, slúži 
pre potreby ZŠ, vzhľadom k tomu, že 
ZŠ nemá vlastnú telocvičňu.
l zrealizovať projekt „Program 

revitalizácie a integrovaného ma-
nažmentu povodí v obci Ruskov“ z 
prostriedkov štátneho rozpočtu v 
celkovom náklade 90.000,- €.

Cieľom projektu je zadržiavanie 
prívalových vôd pri búrkach a tope-
ní snehu v lese a na poliach. Veríme, 

že vykonané opatrenia budú účinné, 
hlavne pre najviac ohrozované časti 
našej obce pri potoku Bystrý (Kucik) 
a Ďurkovskú ulicu.

Tohto roku sa podarilo zreali-
zovať alebo je v realizácii:
l chodník na Staničnej ulici z 

finančných prostriedkov PK Dopras-
tav, a.s.
l kanalizácia na Strednej a Boč-

nej ulici z finančných prostriedkov 
štátneho rozpočtu (Environmentál-
ny fond) v náklade 198.623,- €     
l projekt „Rekonštrukcia verej-

ného priestranstva v obci Ruskov“ 
financovaný EÚ v náklade 37.857,66 
€. Ide o úpravu priestranstva okolo 
viacúčelového ihriska v športovom 
areáli,  ktoré bude slúžiť na multi-
funkčné využitie pri podujatiach 
usporiadaných obcou, TJ, ZŠ a orga-

nizáciami pôsobiacimi v obci.
l projekt “Kamerový systém v 

obci Ruskov“ z finačných prostried-
kov štátneho rozpočtu v náklade 
5.500,- €. Bude slúžiť na zabezpeče-
nie monitorovania k zníženiu krimi-
nality a prevencii. 

Obec podala žiadosti na ďalšie 
projekty:
l rekonštrukcia kultúrneho 

domu a obecného úradu, 
l rekonštrukcia veľkej zasadačky.
Pripravené, alebo v prípravnej 

fáze sú projekty:
l  výstavba detského ihriska,
l nadstavba bytových jednotiek 

nad Domom služieb (Pošta),
l odvedenie povrchových vôd v 

intraviláne obce (rigoly, priepusty,  
odvodňovacie plochy, mosty lávky),

l II. etapa projektu „Obnova cen-
tra obce Ruskov“
l dostavba kanalizácie v súčin-

nosti s VVS, a.s. Košice

Samospráva obce pozná problé-
my, ktoré je potrebné riešiť.Vychá-
dzame však z finančných možností, 
ktoré máme, alebo sa nám ponú-
kajú z fondov EÚ, štátnych fondov, 
súkromných fondov, sponzorov a 
tiež z priorít, ktoré sme si postavili 
v tomto volebnom období. Veríme, 
že podstatnú časť problémov, ktoré 
našim občanom sťažujú podmienky 
na kvalitný život, sa nám podarí 
vyriešiť k spokojnosti Vás všetkých. 
Žiadame Vás pritom o toletrantnosť 
a trpezlivosť. Vaše návrhy a pripo-
mienky sú vždy vítané.

ING. ŠTEFAN MARKOVIČ
starosta obce

Viacúčelové ihrisko

...a pred rekonštrukciou

Základná škola po rekonštrukcii...
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S týmto  scénickým pásmom 
vystúpili aj v obci Slanské Nové 
mesto a pre občanov našej obce 
Ruskov.

Najčastejšie sa OLŠAVA pre-
zentuje svojou „RUSKOVSKOU 
SVADZBOU“, kde sa snaží priblí-
žiť atmosféru svadobného dňa 
našich rodičov a prarodičov au-
tenticky tak, ako to bolo kedysi. 
V susednej obci Blažice sa s „ol-
šavankami“ takto veselili v me-
siaci úcty k starším, kde si spo-
ločne na „Ruskovskej svadzbe“ 
všetci zaspievali a zatancovali v 
kultúrnom dome. Vo vianočnom 
čase zase vystupuje so svojím 
pásmom „OD KATARINY PO 
BOŽE NARODZEŇE“, kde podáva 
zvyky a koledy od predadventné-
ho obdobia až po „viľiju“ – Šted-
rý večer. 

Veselo vystúpila skupina OL-
ŠAVA vo februári t.r. v obci Poľov, 
kde počas fašiangového obdobia 
so svojím žartovno-pesničkovým 
pásmom „FAŠENGY,FAŠENGY,-
VEŠEĽME ŠE“ potešili, aj povy-
krúcali prítomných divákov v 
sále.  

V katastri obce Ruskov pôsobí od 
roku 2003 Pozemkové spoločenstvo 
Regeta Ruskov s právnou subjekti-
vitou (PS) a to v súlade so Zákonom 
o pozemkových spoločenstvách 
č.181/1995 Z.z. Členmi  PS sú predo-
všetkým občania obce Ruskov, ako 
podieloví spoluvlastníci spoločnej 
nehnuteľnosti.
Dňa 14.4.2012 sa konalo valné 
zhromaždenie (VZ) PS Regeta Rus-
kov, ktoré schválilo ročnú účtovnú 
závierku a rozdelenie výsledku  hos-
podárenia za rok 2011 pre jednot-
livých členov PS. V rámci programu 
VZ sa konali nové voľby predsedu 
PS, ktorým sa stal Ing. Andrej Vereb, 
podpredseda výboru A. Fotulová, 
členovia výboru L. Nagy, P. Takáč a L. 
Varga. Nová dozorná rada (DR) bola 
schválená v zložení predseda V. Bo-
rovský, členovia P. Kinlovič a A. Varga. 
Cieľom výboru PS a DR je racionálne 
a efektívne hospodáriť na spoloč-
ných nehnuteľnostiach a obstarávať 
spoločné veci vyplývajúce zo spo-
luvlastníctva tak, aby boli pre jeho 
členov čo najvýhodnejšie. Zároveň 
aj každý člen PS má povinnosť vyko-
návať činnosť na dosiahnutie účelu 
spoločenstva a zdržať sa konania, 
ktoré by tomuto účelu odporovalo.
V tejto súvislosti chceme dať do 
pozornosti skutočnosť, že PS hos-
podári aj na lesných pozemkoch s 
lesným porastom, t.j. lesoch, kde je 
nevyhnutné rešpektovať ustano-
venia Zákona o lesoch č. 326/1995 
Z.z. V súlade s týmto zákonom 
chceme zvýrazniť tzv. využívanie 
lesov verejnosťou a zákaz niektorých 
činností v lesoch. Pri využívaní lesov 
verejnosťou je každý povinný chrániť 
a nenarušovať lesné prostredie, reš-
pektovať práva a oprávnené záujmy 
vlastníka lesa, správcu a členov lesnej 
stráže, ktorých má aj naše PS. Každý 
je povinný výzvu, pokyn, príkaz 
a požiadavku člena lesnej stráže 
uposlúchnuť a strpieť výkon jeho 
povinností a oprávnení.
Priestupku na úseku lesného hospo-
dárstva sa dopustí ten, kto na lesných 
pozemkoch – jazdí alebo stojí 
motorovým vozidlom, motorovou 
štvorkolkou alebo na bicykli mimo 
lesnej cesty alebo vyznačenej trasy 
(pre výkon práva poľovníctva len so 
súhlasom vlastníka, správcu), - ruší 
ticho a pokoj, - ťaží stromy, získava z 
lesa čečinu, - fajči alebo odhadzuje 
horiace, tlejúce predmety, - vypaľuje 
porasty bylín, krov a stromov. Veríme 
však, že takéto nedorozumenia v 
PS nevzniknú a nenarušia sa naše 
vzájomné vzťahy.
Na záver si spoločne s Vami želáme, 
aby naše  spoločné hospodárenie 
a činnosť PS boli prospešné nielen 
členom PS ale aj všetkým občanom 
našej obce.

predseda PS

Pozemkové
spoločenstvo
Regeta Ruskov

Spevácka skupina Olšava 
Ruskov - nositelia tradícií
Naša spevácka skupina OLŠAVA z Ruskova sa koncom r.2011 predstavila na regionálnej  
súťažnej prehliadke v Krásnej nad Hornádom, kde boli odbornou porotou svojim folklór-
nym pásmom „DOŽINKY“ zaradení do strieborného pásma. 

V mesiaci apríli v tomto roku 
sa konal 42.ročník súťaže DAR-
GOVSKÁ RUŽA v obci Svinica, 
kde boli naše ženy zaradené 
svojím speváckym vystúpením 
do pekného strieborného pásma. 
Toto uznanie bolo potešujúce a 
hlavne zaväzujúce do ďalšej tvo-
rivej práce v oblasti folklóru a 
pre šírenie ľudovej piesne a tra-
dícií v regióne, aj mimo neho.

Aj nedávno - v mesiaci júni – 
sa v malebnom prostredí areálu 
v Nižnej Hutke rozliehali spevy a 
tance našej skupiny OLŠAVA, kde 
prezentovali „Predčasnú žatvu – 
dožinky“.

Toho času sa spevácka skupi-
na pripravuje na vystúpenie v 
Košiciach a to 23.6.2012 so scé-
nickym svadobným pásmom 
„OBĽEKAŇE  ŇEVESTY“, kde sa 
predstaví aj naša mladá gene-
rácia a to v úlohe nevesty. Táto 
akcia sa bude konať v rámci 
folklórnej prehliadky ľudovej 
piesne a nositeľov tradícií pod 
názvom FOLKFEST 2012.

V najbližšom čase čaká OLŠA-
VU vystúpenie s „Ruskovskou 
svadzbou“ na festivale v Molda-
ve nad Bodvou. Neskôr to bude 

prezentácia v rámci  DNI OBCE 
Ruskov a tradičná súťaž v obci 
Slanec pod názvom „ŠPIVANEČ-
KY MOJO“.

V mesiaci august t.r. je spevác-
ka skupina pozvaná na folklórny 
festival do Maďarska v blízkosti 
mesta Nyregyhaza. Náš program 
je veľmi bohatý. Tešíme sa z toho 
a sme radi, že môžeme takto 
prezentovať predovšetkým našu 
obec Ruskov, šíriť krásnu ľudovú 
pieseň a tradície z oblasti  abov-
ského regiónu.

Vďaka patrí aj nášmu šikov-
nému akordeonistovi Erikovi 
Korfantovi, ktorý nás počas 
všetkých vystúpení sprevádza a 
taktiež jednému mužovi, ktorý v 
scénických pásmach  vystupuje 
v skupine či už ako ženích, alebo 
gazda.

Vedúca speváckej skupiny vy-
slovuje zároveň poďakovanie 
p.starostovi Obecnému úradu v 
Ruskove za umožnenie prepravy 
na vystúpenia mimo obce.

Želáme Vám krásne leto, relax, 
pohodu a hlavne pevné zdravie.

Do videnia a do spievania!!!

BERNADETA KAŽIMÍROVÁ
vedúca spev. skupiny OLŠAVA Ruskov
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Ako sme prežili školský rok 
2011/2012:
l Po 29 rokoch bola v MŠ opäť 

zriadená tretia trieda. V súčasnosti 
ju navštevuje 62 detí.

Detičky sa tešili z mnohých akcií 
a podujatí, ktoré sme pre nich zor-
ganizovali:
l jesenné, zimné a jarné tvorivé 

dielne, kde spoločne s rodičmi vyrá-
bali rôzne krásne dekorácie,
l predstavenia bábkového di-

vadla Gašparko,
l divadelné muzikálové pred-

stavenia Starý cirkus a Myšky z 
knižky,
l podujatie „Učíme sa s Megie“ 

– canisterapia so psíkom Megie, 
kde bola naša MŠ prezentovaná aj 
v médiách,
l podujatie Lego – stavbár, pri 

ktorom mali detičky možnosť uplat-
niť svoju fantáziu a kreativitu,
l interaktívne predstavenie „Tri 

prasiatka“ s využitím prvkov an-
glického jazyka, ktorý sa vyučuje 
aj v našej MŠ,
l na Vianočnej besiedke s Mi-

kulášom a kultúrnom podujatí 
pri príležitosti Dňa matiek detičky 
predviedli krásne kultúrne pásma 

Zo života Materskej školy Ruskov

Kto nikdy nebol dieťaťom
nemôže sa stať dospelým.
Ch. Chaplin

Pri vypočutí výroku Ch. Chaplina sa určite mnohým z Vás v pamäti vynorili spomienky na detské roky. A mnohí z Vás spomínajú 
práve na roky prežité v materskej škole. V terajšej budove bola MŠ zriadená v roku 1951. Už plných 60. rokov sa z tejto budovy ozýva 
džavot detí, aj preto bol tento školský rok pre nás trochu výnimočný. Materská škola Ruskov oslavovala jubileum 60. rokov.

oslávili v ZOO Kavečany na celo-
dennom výlete,
l s predškolákmi sme sa rozlúči-

li na Rozlúčkovej slávnosti spojenej 
s opekačkou.

MŠ Ruskov je environmentálne 
zameraná, preto nás veľmi poteši-
lo schválenie a finančné podpore-
nie projektu, ktorý sme podali VSE 
a.s. - altánok ako „EKO-UČEBŇA“. 
Na školskej záhrade nám „vyrás-
tol“ krásny altánok, ktorý nám 
ponúka široké možnosti využitia 
zážitkového učenia v edukačnom 
procese. Týmto ďakujeme všetkým 
rodičom aj starým rodičom, bez 
pomoci ktorých by sa tento nád-
herný a užitočný projekt nemohol 
zrealizovať.

V školskom roku 2012/2013 bude 
zriadená pri MŠ Ruskov štvrtá 
trieda, ako elokované pracovisko 
v priestoroch ZŠ Ruskov. Materskú 
školu bude navštevovať 80 detí.

Keď dnes len v krátkosti rekapi-
tulujeme jeden školský rok zo 60. 
ročného života našej materskej ško-
ly, určite môžeme s uspokojením 
povedať, že aj tento školský rok bol 
plný radosti, nadšenia, smiechu, 
zaujímavých podujatí, ale aj nároč-
ných úloh vo výchove a vzdelávaní 
tých, ktorí sú naším najväčším bo-
hatstvom – našich detí.

BC. MARTINA VARGOVÁ
riaditeľka MŠ

Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov Ruskov, okr. Košice- 
okolie, je veľmi aktívna. Zame-
ranie jej činnosti zodpovedá 
potrebám a záujmom seniorov 
obce.
15. 5. 2012 pripravila športovú 
olympiádu „seniorov“ nášho 
okresu. Zúčastnili sa družstvá 
týchto obcí: Gyňov, Haniska, 
Kysak, Moldava nad Bodvou, 
Mokrance, Vyšný Čaj, Olšovany , 
Slanec a domáci Ruskov. 
Bol to 2. ročník. Hlavným garan-
tom tejto akcie bol výbor, ale 
výrazne im pomáhal starosta Ing. 
Štefan Markovič, zamestnanci 
obce, učitelia a žiaci základnej 
školy. 
Aj keď nám počasie neprialo, 
prevažná časť súťaže prebiehala 
v športovej hale, nemalo to vplyv 

na športové výkony. Už tradične 
sa tieto stretnutia vyznačujú 
vzácnou úprimnosťou, otvore-
nosťou a radosťou zo stretnutia 
generácií.
Túto športovú olympiádu by 
sme mohli porovnať s festivalom 
piesni, tanca a humoru. Spolu 
sme spievali už dávno zabudnuté 
ľudové piesne, tancovali staré 
tance a smiali sme sa na príznač-
nom ľudovom humore.
Naše družstvo seniorov sa 
umiestnilo na 1. mieste.
Slávnostné posedenie prišli oživiť 
žiaci ZŠ, ktorí ukázali nám star-
ším, že nemusíme mať obavu, že 
by naša ľudová kultúra zanikla .
Zároveň my starší sme ukázali, 
že chceme žiť ako aktívni seniori, 
ktorí sú schopní nielen brať, ale aj 
rozdávať.

Stretnutie seniorov okresu Košice-okolie
MGR. M. RENČÍK

pozostávajúce z básni, piesní a tan-
čekov, 
l vo fašiangovom období sme 

sa na Karnevale premenili na roz-
právkové bytosti,

l prostredníctvom akcie „Zdra-
vý zúbok“ sa detičky učili starať o 
svoje zúbky s dentálnymi hygienič-
kami,
l Medzinárodný deň detí sme 
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Zelenú potom dostali aj naši žia-
ci a pedagógovia, ktorí sa počas 
desiatich mesiacov snažili, tvorili, 
vymýšľali a tu sú akcie, ktoré sa 
vydarili a boli príjemným ožive-
ním popri učení.

V jesenných mesiacoch  to boli 
Záložka do knihy, S ďalekohľa-
dom na cestách, Deň mlieka, Biela 
pastelka, Deň zvierat, čitateľský 
projekt Čítanie s Osmijankom, Eu-
rópskych deň rodičov a škôl, Hal-
lowenská párty, Týždeň boja proti 
drogám, Florbalový turnaj.

Počas zimy sme pokračovali orga-
nizovaním Mikuláša, posedenia pri 
jedličke, výchovnými koncertami a 
divadielkami pre naše deti, ozdobo-
vaním perníkov, stretnutím s fina-
listom Superstar Lukášom Adam-
com i karnevalovým predpoludním.

Polovica je už za nami a stále sme 
mali čo ponúknuť našim žiakom, 
napr. Deň ľudovej rozprávky s Dobšin-
ským, Hlasné čítanie, Pexesový kráľ a 
kráľovná, Deň vody a Deň Zeme, ma-
ľovanie kraslíc voskom, Deň narcisov.

S blížiacim sa koncom školského 
roka, oslavujú všetky deti na svete, a 
tak sme nezabudli ani na tie naše zo 
„zelenej školy“. Pripravili sme im prí-
jemný súťažno – zábavný deň. Začal 
sa hľadaním pokladu a pokračoval 
skákacím hradom, jazdnou na koni 
a poníkovi, florbalovým turnajom a 
hraním bedmintonu, popritom sme 
si chvíle spríjemňovali občerstvením 
z bufetu a cukrovou vatou.

Všetky akcie počas školského roka 
boli popretkávané súťažami, ktoré 
mali športový, výtvarný, literárny či 
divadelný charakter, pridáme sem aj 
besedy a rôzne stretnutia, ktoré boli 
oživením týždenného rozvrhu našich 
žiakov.

Komu sa nelení, tomu sa ze-
lení ...

V takomto duchu sme pokračovali 
v máji v skrášľovaní okolia školy vysá-
dzaním okrasných kríkov a stromče-
kov, upravovaním už existujúcich zá-
honov a vytvorením suchého jazierka.

Celoročnú snahu našich žiakov 
sme vyhodnotili a ocenili 17.6., kedy 
sa uskutočnila záverečná akcia zák-
ladnej školy, na ktorej sa predstavili 
žiaci, ktorí svojím nadaním a úsilím 
vynikajú napr. v recitačnej, výtvar-
nej, športovej, divadelnej, speváckej 
oblasti alebo hrou na hudobný ná-
stroj, či vlastnou literárnou tvorbou. 

Bolo to akési ukončenie desaťme-
sačného úsilia a výzva pre budúci 
školský rok. Ktovie aká farba ho bude 
sprevádzať a ako sa mu bude dariť. 
Veríme, že bude ešte úspešnejší, a tak 
zelenú dostávajú prázdniny, aby sme 
si všetci oddýchli a načerpali novú 
energiu, zíde sa ...

Posledná výročná členská schôdza DHZ ( Dobrovoľného 
hasičského zboru) sa uskutočnila v roku 2000. Po 11-tich 
rokoch v decembri sme sa znovu zišli v štrnásťčlen-
nom zložení. Schválil sa nový výbor (zo 6-tich členov) a 
program na rok 2012 .
V programe sa vytýčili úlohy ako napr.  preventívna 
činnosť v obci a jej okolí, oprava zanedbanej hasičskej 
techniky a účasť na súťažiach mladých hasičov. Pri tejto 
príležitosti bol založený nový detský oddiel, s ktorým 
sme sa v máji už zúčastnili na súťaži mladých hasičov 
– Plameň v Rešici. Umiestnili sme sa na 18.mieste (z 32 
kolektívov).
Veríme, že DHZ v obci má svoje oprávnené miesto a jeho 
znovu obnovená činnosť bude pre obec prínosom. Čin-
nosť DHZ podporuje aj starosta obce, za čo mu ďakujeme.

Znova začíname...
RADOSLAV DZURO

Tento rok je v kurze zelená...
Všetko má nejaký začiatok a taktiež aj koniec. Zelenú dostala prestavba a rekonštrukcia 
našej školy, ktorá sa dotkla zatepľovania, výmeny okien, radiátorov a umývadiel, nových 
podláh v triedach a nábytku, zatiaľ  len v prvom ročníku. Aby sme ladili s prírodou okolo 
a šli v duchu environmentálnej výchovy, je naša fasáda zelenej farby. 

MGR. ZUZANA KLEINOVÁ
zástupkyňa riaditeľky školy

Z NAŠEJ ČINNOSTI: 
2.10. 2011 sme sa zúčastnili 37. 
RALLY  KOŠICE 

11. 3. 2012 – AUTOMOTOKROSOVÝ 
DEŇ ŽIEN 

28. 4. 2012 – AMATER RALLY RUS-
KOV – JMV MOTOSPORT

10. 5. 2012 – MRC ANIČKA KOŠICE – 
FUSION RALLY ŠPRINT

26. 5. 2012 – RALLY TŘÍBEČ – TO-
POLČANY 

16. 6. 2012 – AMATER RALLY – ČA-
KANOVCE

PRIPRAVUJEME:
7. 7. 2012 – 8. RUSKOVSKÝ AUTO-
MOBILOVÝ SLALOM

29. 8. 2012 – QALT – CUP- MYJAV-
SKÝ KOPEC

8. -10. 2012 – MORIS CUP 2012 – 
PAV –šampionát Maďarsko, Česko, 
Slovensko a Poľsko a  EUROPOHAR 
HISTORIK

Automotoklub
informuje
FRANTIŠEK HORŇÁK

V našej obci pôsobí  
AUTOMOTOKLUB RUSKOV 
s 25 členskou základňou. 
Zúčastňujeme sa na orga-
nizácii a realizácii auto-
mobilových súťaží v rámci 
celej Slovenskej republiky. 
Spolupracujeme s AUTO-
MOTOKLUBOM KOŠICE.
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Od 20.6.2011 do 6.6.2012

Narodili sa :

Lukáš Takáč
Zhiyan Oue
Samuel Šinglár
Rebecca  Vargová
John Dale Helton
Tomáš Kobaník
Karina Hajduková
Zara Mária Benková
Šimon Slovák
Ema Nováková
Nela Závodníková
Simona Čorbová
Sofia Müllerová

Zomreli:

Helena Vojtková
Mária Takáčová
Ladislav Smrčo
Imrich Novotný
Pavel Majoroš
Štefan Gazda
Regina Čiderová
Alžbeta Truhanová
Margita Obšitošová
Helena Takáčová
Marta Nagyová
Štefan Šolc

Uzavreli manželstvo:

Ing. František Hegedüš
Martina Timková

Peter Pecuch
Mgr. Mária Novotná

Pavol Barlík
Mgr. Lenka Rákošová

Michal Podracký
Anna Školová

Daniel Hajduk 
Dana Demčáková

Ing. Jerguš Hvizdoš
Ing. Martina Pivarníková

Ing. Matej Sovák
Daniela Tribulová

Martin Eperješi
Miroslava Argalášová

Vladimír Sokol
Zuzana Szanyiová
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S uverejnenými príspevkami sa redakčná rada 
nemusí stotožňovať a poskytne priestor pre vy-
jadrenie aj druhej (dotknutej) strane.

MÁRIA TAKÁČOVÁ

  Narodili sa...

  Navždy sme sa rozlúčili

  Uzavreli manželstvo

V. liga KG - dospelí
    Z V R P          Skóre    Body
 1. FK Šaca    24 19 3 2 56:16 60 

 2. TJ Kokšov-Bakša    24 14 3 7 62:30 45

 3. TJ Mladosť Kalša    24 11 5 8 48:38 38

 4. FK Geča 73    24 10 6 7 48:34 36

 5. FK Krásnohorské Podhradie 24 11 2 11 53:36 35

 6. TJ Malá Ida    24 10 4 10 36:42 34

 7. TJ Lokomotíva Ruskov  24 10 3 11 33:36 33
 8. FK Gemerská Hôrka   24 10 2 12 45:50 32

 9. MFK Ťahanovce    24 9 4 11 47:50 31

10. FK Družst. Gem. Poloma  24 10 1 13 35:62 31

11. TJ Myslava    24 6 10 8 35:39 28

12. MFK Dobšiná    24 7 4 13 41:69 25

13. FK Košická Nová Ves   24 4 3 17 28:65 15

I. trieda sk. A - dorast
 1. TJ Slovan Kecerovce   13 11 2 0 57:6 35

 2. TJ Družstevník Budimír  13 10 2 1 62:12 32

 3. FC Zdoba    13 7 0 6 39:45 21

 4. TJ Lokomotíva Ruskov  13 6 2 5 54:28 20
 5. TJ Pokrok Vyšná Kamenica 13 4 1 8 35:63 13

 6. MFK Ťahanovce    13 4 0 9 28:52 12

 7. TJ Mladosť Kalša    13 3 3 7 21:46 12

 8. Obecný FK Košické Olšany 13 2 0 11 10:54 6

I. trieda - žiaci
 1. MFK Košice - Krásna   16 13 1 2 94:15 40

 2. FC Valaliky    15 12 1 2 66:12 37

 3. TJ Lokomotíva Ruskov  15 10 2 3 39:19 32
 4. AC Jasov    16 10 0 6 69:34 30

 5. Obecný FK Slovan Poproč  16 8 1 7 73:37 25

 6. FK Kechnec     15 6 2 7 48:47 20

 7. FK Geča 73    13 4 0 9 24:85 12

 8. TJ Štart Svinica    15 2 3 10 12:51 9

 9. MFK Spartak Medzev   16 3 0 13 15:67 9

10. TJ Cementáreň Turňa n. B. 15 2 2 11 8:81 8

11. ŠKO Veľká Ida    0 0 0 0:00 0:0 0

Tabuľky okresných a krajských súťaží vo futbale

70 rokov
Žižanová Mária
Vojtková Helena
Ignácová Anna
Krokosová Helena
Šándorová Jolana
Kuba Eugen
Ing.Vizner Július
Mako Imrich
Juhásová Jolana
Ujjobbágyová Anna
Vargová Alžbeta

80 rokov
Virostková Irena
Kažimírová Mária
Bodnárová Anna
Závodník František
Borovský Vincent
Prusová Mária
Takáčová Jolana
Čigášová Jolana
Kažimír Jozef
Nagy Ľudovít

85 rokov
Gédrová Mária
Vargová Mária
Groň František

90 rokov
Takáč Vincent

91 rokov
Nagy Ondrej
Šinglár Pavel
Čermáková Mária
Adzimová Mária

92 rokov
Malučká Margita

96 rokov
Takáčová Alžbeta

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

V dňoch 29. až 31. mája 2012 
sa zúčastnil 9. ročníka festivalu 
mládežníckych divadiel INNY v 
Krosne. 

Venujú sa hlavne divadlu, kto-
ré sa označuje ako alternatívne, 
ale najdôležitejšie je, že hľadajú 
odpovede na životné otázky pros-
tredníctvom divadla, že sa hrajú s 
témou, rekvizitami a zvukmi. A ta-
kéto sú aj ich predstavenia. Príbeh 
všetkých čias z pera Villiama Sha-
kespeara – príbeh Rómea a Júlie. 

Na dotvorenie atmosféry, nálady a 
situácie využili hudobnú zložku – 
spev spojený s pohybom. Publikum 
z mládežníckych divadiel z celého 
Poľska malo možnosť vidieť drama-
tizáciu slávneho príbehu, ale aj z 
pohľadu dnešných mladých ľudí a 
spolu s hercami sa zamyslieť nad 
tým, čo čas a nestálosť spôsobí aj 
vo svete ideálnej lásky. Inscenácia, 
okorenená humorom a nadsázkou 
zožala zaslúžený úspech.

Zdroj: Kultúrne centrum KSK

Divadelný súbor MY
Náš divadelný súbor MY pôsobí pri Obci Ruskov a ve-
die ho Mgr. Valéria Sinčáková už niekoľko rokov, repre-
zentuje našu obec na okresných, krajských a zahranič-
ných súťažiach. 
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