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Prajme si krásne Vianoce
Vážení spoluobčania, milí naši čitatelia!
Čas je neúprosný a v tempe nášho uponáhľaného sveta nás zastihli Vianoce.
Sviatky výnimočné, s časom priam zázračným. Akési magické čaro v sebe nesú
už storočia.
Narodenie dieťaťa – Ježiša Krista – počas sviatkov zimy má doslova čarovný
vplyv, hlavne na deti. Preto si dovolím
tvrdiť, že Vianoce sú sviatkami rodiny.
Malé dieťa prináša do rodiny láskavosť,
prívetivosť, znášanlivosť a potešenie
každému členovi. Vôňa domova pri štedrovečernom stole v duchu tradícií nás zahreje pri srdiečku.
Vianoce sú obdobím, keď si viac ako
inokedy uvedomujeme vlastné pocity,
lásku, úctu, priateľstvo, obetavosť, ale
aj spolupatričnosť. S vďakou prijímame
úprimné, teplé, ľudské slovo, pohladenie,
no i úplne jednoduché priania zdravia
a šťastia. Stretávaním sa generácií pri
vianočnom stromčeku máme príležitosť
zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa rok.
Prehodnotiť skutky vykonané i sľuby nesplnené. Je teda čas obzrieť sa za seba,
povedať si, či sme urobili čo sme naplánovali. Nielen doma, ale aj v práci.
Obec a jej inštitúcie nie sú výnimkou.
Doba je ťažká, kríza ťaží takmer celý svet.
Nás nevynímajúc. Preto aj naše žiadosti o
štátne dotácie na tento rok neboli úspešné. Plánovali sme z nich pokračovať vo
výstavbe kanalizácie, ale aj zrekonštruovať obecný úrad s kultúrnym domom.
Veríme, že v budúcom roku sa nám to
podarí. Pokračovať chceme aj v úprave
verejných priestranstiev – pred budovou
Jednoty i výstavbe chodníka na Ďurkovskej ulici, postaviť plánujeme detské ihrisko v Kuciku.
Aj napriek ťažkej dobe sa nám darí zabezpečovať dôstojný život v našej obci
a jej základné funkcie – samosprávne,
i prenesené od štátu. Darí sa to vďaka usilovnej práci poslancov OZ, zamestnancov obce, ZŠ, MŠ a školských zariadení,
občianskych združení i cirkví pôsobiacich
v našej obci, i vďaka Vám všetkým, ktorí
žijete v našej obci a staráte sa a prispievate k tomu, aby obec napredovala.

Chcem sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou
a snahou v tomto roku prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu našej obce. Ďakujem
vám všetkým, jednotlivo – obyvateľom
obce, spoločenským organizáciám, občianskym združeniam, podnikateľom,
firmám, materskej i základnej škole,
pracovníkom zdravotníckych zariadení, rímskokatolíckej farnosti, ktorí
svojou prácou a aktivitami dokazujete,
že vám život v našej obci nie je ľahostajný.
Vianočné sviatky sú obdobím blížiaceho
sa konca roka a očakávania toho nového.
Budúci rok bude pre našu obec zvlášť
významný, pretože si pripomenieme
810. výročie prvej písomnej zmienky o
našej obci. Preto vám prajem, aby ste
ten nadchádzajúci jubilejný rok 2014
prežili len v pozitívnom duchu, ktorý
vám prinesie viac pevného zdravia, viac
síl a šťastia, zlepšenie medziľudských
vzťahov, harmónie a pochopenia.
Nech nám v tom Pán Boh pomáha.
 Ing. Štefan Markovič,
starosta obce

tlaovina nepredajné

Snehuliak
Chladná zima je tu zas,
sneh je vonku až po pás.
Pravda je už veru taká,
postavme si snehuliaka.
Do jari sa nastaviame
Všetky sily do toho dáme.
Guľu prvú, druhú, tretiu,
a mrkva? V zime nemáme ju.
Mrkvu niečím nahradíme,
my už si s tým poradíme.
miesto mrkvy bude drevo,
snehuliak nám vďačí vrelo.
Gombíky mu dáme tiež,
veď ty to už dobre vieš.
Do ruky mu dáme metlu,
a môžeme ho vystaviť priamemu svetlu.
Aby všetci videli,
že náš snehuliak skoro biely,
je zvláštnejší než ten váš,
veď to už aj tak jedno máš.
Nemám múzu, nemám rýmy,
tak počkajte si do ďalšej zimy. :)
 Viktória Vargová, 7. ročník ZŠ
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Divadelné Košice Jozefa Adamoviča a Jula Zborovjana
a pár slov o kultúre reči našich detí
Na úvod by sa mi chcelo zvolať od radosti:
„Amatérske divadlo ešte žije!“. Slovo divadlo v Ruskove rezonuje nepretržite od roku
1999, kedy v základnej škole vznikol detský
divadelný súbor Regetka a neskôr v roku 2007
sa z neho odčlenil divadelný súbor mladých
„MY“, ktorý pôsobí v našej obci pod ochrannými krídlami Obecného úradu Ruskov.
Je všeobecne známe, že sa úroveň reči u detí a mladých, dospievajúcich ľudí z roka na rok
zhoršuje. Nejde tu len o to, že nepoznajú výslovnostnú normu, ani o drobné výslovnostné
odchýlky. V mnohých prípadoch sa stretávame
s defektnou rečou, často hraničiacu až s nezrozumiteľnosťou. Počítačová kultúra a pasívne
trávený voľný čas vedú k tomu, že na živý
hovorený prejav je čoraz menej príležitostí.
Miznú rolové a pohybové hry, ktoré boli úzko
zviazané s rečovým prejavom, spevom, mizne
čítanie kníh, ktoré bolo hlavným zdrojom rozvíjania slovnej zásoby, prestávajú sa rozprávať rozprávky, príbehy. Komunikácia je čoraz
úspornejšia, chudobnejšia, pragmatickejšia.
Tento stav sa odzrkadľuje aj tam, kde by ho
človek možno nečakal: v divadelnom súbore,
kde veľakrát aj veľmi talentované a vnímavé
deti majú problémy s bezchybným zvládnutím reči. Nejde teraz o to, aby som podrobnejšie rozoberala príčiny tohto stavu, ale skôr
o to, aby sme spoločne s rodičmi hľadali spô-

soby „ako z toho von“. Vychádzame z reality,
že nič tak neznechucuje dieťa ako učiteľské
napomínanie a upozorňovanie na výslovnosť
a na kultúru reči, aj keď by ony mali byť základnou výbavou mladého divadelníka. Mnohé deti majú navyše pocit, že ich sústredenie
na techniku reči vyrušuje, oberá o spontánne prežívanie a prirodzenosť. Neplatia ani
reštrikčné opatrenia, ani dôsledné napomínanie. Neplatí nič, čo sa snaží implantovať
kultúru reči do prejavu detí direktívne a akoby zvonka. Tento princíp dobre nefunguje.
A predsa – možno práve na doskách, ktoré
znamenajú svet – teda v detskom divadelnom súbore, vidíme priestor, kde sa môžeme
s rečovým prejavom hrať, rozvíjať ho, a tak
postupne, nenásilne viesť dieťa k osvojeniu
techniky dýchania, hlasu, artikulačnej presnosti, základných ortoepických javov a k intonačnej variabilite. Ide o to, aby sa všetko,
o čo sa pri výchove snažíme, (rodičia aj učitelia) dostatočne deťom vžilo a aby sa u nich
potreba kultivovať svoju reč dostatočne
zvnútornila. Aby samy chceli hovoriť pekne.
A aby vedeli, ako na to. A ešte – aby ich to aj
bavilo. Priestor na to vidím práve v detskom
divadelnom súbore.
DDS Regetka sa 22. novembra 2013 predstavil divákom na súťaži Divadelné Košice
Jozefa Adamoviča a Jula Zborovjana v Ko-

Víťazi súťaže Divadelné Košice
Jozefa Adamoviča a Jula Zborovjana

šiciach. Bol to v poradí už 9-ty ročník. Prehliadky sa zúčastnilo 8 divadelných súborov
prešovského a košického kraja. DDS Regetka
sa predstavil v poradí už svojim 27. hereckým
počinom s názvom „Krádež alebo dievčatá
ako také“. Hra vznikla na motívy textu piesne
Detektívka (skupina Elán), rozprávky Krajina
Agord od Daniela Heviera a textu od J. Satinského a M. Lasicu – Dievčatá ako také.
Naši malí aj väčší divadelníci zas ukázali kus
dobrej práce.... a spomedzi všetkých zúčastnených súborov sa umiestnili na 1. mieste.
Teším sa z toho, že amatérske divadlo v Ruskove ešte žije. Za toľké roky povyhrávali naši
divadelníci veľa cien, čím zviditeľňovali nielen
svoju školu, ale aj obec nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí. Za to im patrí veľká vďaka.
 Mgr. Valéria Sinčáková
– vedúca DDS Regetka

Úspešní strelci

Čo nemôže chýbať na vianočnom stole?

Medzi možnosti, ktorými žiaci našej školy môžu preukázať svoj talent a svoje schopnosti v športe, je pravidelne sa zúčastňovať rôznych
športových súťaží.
Jednou z nich bolo
obvodné kolo v športovej streľbe zo vzduchovky, ktoré sa uskutočnilo
20. novembra 2013 v
Košiciach na ZŠ Kežmarská 30.
Našu školu reprezentovali a presnú mušku
mali žiaci 8. a 9. ročníka
Slávka Olšinárová, Ľubomír Sedlák a Dávid
Tulinský, ktorí v súťaži
družstiev obsadili veľmi pekné 3. miesto s
nástrelom 492 bodov.
Z jednotlivcov bol naj- Úspešné družstvo strelcov
úspešnejší
Ľubomír
Sedlák s nástrelom174 bodov. Tento výsledok je im odmenou za čas,
ktorý strávili prípravou na túto súťaž a venovali jej svoje voľné chvíle.
Ďalšou ich odmenou je postup na krajské kolo tejto súťaže, ktoré sa
uskutoční v Spišskej Novej Vsi 17. decembra 2013.
Veríme, že úspechy týchto žiakov bude motiváciou pre ostatných,
ktorí budú pokračovať v ich úspešných výsledkoch a nájdu si čas na
rôzne športové aktivity.
Žiakom za reprezentáciu školy ďakujeme, blahoželáme k dosiahnutému výsledku, prajeme pevnú ruku a presnú mušku v krajskom kole.
 ZŠ Ruskov

Štedrý deň – jeden z najkrajších dní v roku. Okrem neopakovateľných chvíľ strávených v kruhu najbližších, má jeho atmosféra nádych
tajomnosti. Už po stáročia sa s ním spájajú tradície a zvyky, ktoré praktizovali naši predkovia, no mnohí z vás na ne nedajú dopustiť ani dnes.
Majú zabezpečiť najmä šťastie, zdravie, no aj dostatok úrody a ﬁnancií
v budúcom roku. Na štedrovečernom stole podľa nich nemôžu chýbať
niektoré dôležité drobnosti, pretože z ich neprítomnosti by mohli plynúť po celý nasledujúci rok a pre celú rodinu negatíva.
Najzaujímavejšie vianočné zvyky, na ktoré by ste nemali zabudnúť:
• šupiny z kapra, alebo kôpka peňazí – vložili sa pod obrus na
štedrovečernom stole a mali zabezpečiť, aby sa peniaze v rodine počas budúceho roka rozmnožili a pribudlo ich,
• cesnak – symbol zdravia a jeden z najúčinnejších prírodných liekov mal
zabezpečovať pevné zdravie celej rodiny počas nasledujúceho roka,
• med – tento tradičný sladký produkt mal v nadväznosti na svoju
chuť zabezpečiť, aby ste celý budúci rok boli dobrí a milí,
• jablko – z misy ovocia sa náhodne vybralo jedno jabĺčko, ktoré
sa vždy po večeri priečne rozkrojilo na polovicu. Ak bol jadrovník
v tvare hviezdy, znamenalo to pre rodinu šťastie a zdravie, no ak bol
jadrovník v tvare kríža, rodinu podľa tradície čakala choroba, alebo
dokonca smrť. Jabĺčko sa potom rozkrojilo na toľko kúskov, koľko
členov rodiny bolo pri stole, čo malo symbolizovať ucelenosť rodiny.
• modlitba – aspoň raz v roku by ste sa podľa tradície mali poďakovať za jedlo, ktoré máte, a spoločne sa pomodliť,
• orechy – počas štedrej večere nemohli na stole chýbať ani orechy,
ktoré sa po nej nahádzali do každého kúta v príbytku, aby bola v dome rovnaká hojnosť ako v štedrý deň, aj počas celého roka,
• jeden tanier navyše – podľa starého zvyku by sa mal jeden tanier
prestrieť pre náhodného hosťa. Ide o symbol milosrdenstva a spolupatričnosti. Niektorí ľudia si tento zvyk spájajú skôr so zosnulými
členmi rodiny, pre ktorých je prestreté.
 Zdroj: internet
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Interaktívna tabuľa v materskej škole
V súčasnosti predstavujú interaktívne tabule najpoužívanejšiu informačno-komunikačnú technológiu v školskej praxi. Jediné negatívum, ktoré môžeme tejto technológii vytknúť, je jej veľká ﬁnančná náročnosť. Vďaka všetkým rodičom aj priateľom našej materskej školy sa
nám podarilo splniť si jeden veľký sen – zakúpiť interaktívnu tabuľu.
Týmto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli 2% zaplatenej dane
z príjmov nášmu Rodičovskému združeniu pri MŠ Ruskov a priateľom
školy, ktorí nám ju pomohli sprostredkovať.
Možno sa mnohí pýtate, čo je to tá interaktívna tabuľa. Je to moderná didaktická pomôcka na zefektívnenie vyučovania, ktorá pozostáva
z počítača, dataprojektora, samotnej tabule, reproduktorov a špeciálneho pera. Je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje pracovať
s počítačom priamo z tabule, kliknutím interaktívneho pera na premietaný obraz. Interaktívna tabuľa prináša v edukácii detí mnoho výhod, napr. rozvíja jemnú aj hrubú motoriku, umožňuje pracovať s farbou, čiarou, animáciami objektov, podporuje aj vkladanie zvukov...
Prostredníctvom prezentácií na danú tému a cieľ v súlade s učebnými
osnovami deti riešia interaktívne úlohy a participujú navzájom. Tento
proces učenia veľmi podporuje pozornosť dieťaťa a následne jeho aktivitu, aby dosiahlo stanovený cieľ.

Ježkovia pred interaktívnou tabuľou Na návšteve u pani Obšitníkovej

Interaktívna tabuľa podporuje aktívne učenie, pri ktorom dieťa
získava nové vedomosti svojou aktívnou, tvorivou činnosťou, a tak
sa lepšie formuje jeho schopnosť využívať získané vedomosti v praxi,
alebo ako základ pre ďalšie vzdelávanie sa. Sme radi, že naša materská
škola môže poskytnúť deťom plnohodnotné vzdelávanie aj vďaka tejto
modernej didaktickej technike.

december 2013
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Zo života našej materskej školy
v tomto školskom roku
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa v našej materskej škole riadi podľa
Školského vzdelávacieho programu i plánu práce školy, ktorý sme však
tento školský rok inovovali novými triednymi aktivitami, ktoré vychádzajú z učebných osnov. Každá trieda si vypracovala plán na jednotlivé
mesiace, takže okrem celoškolských aktivít prebiehajú aj triedne. Práve takéto netradičné formy edukačnej činnosti sú veľkým prínosom
v rozvíjaní kľúčových kompetencií dieťaťa. A keďže pri výchove a vzdelávaní dieťaťa je veľmi dôležitá participácia rodiny a školy, do mnohých
aktivít sú zapojení aj rodičia.
V septembri v triedach prebiehali dni so svojou najmilšou hračkou,
turistické vychádzky do lesa, žabky maľovali na chodník, sovičky mali
Rodinné raňajky a pri poznávaní našej obce absolvovali exkurziu na
obecnom úrade pod názvom – Dobrý deň pán starosta, kde ich privítal pán starosta a vysvetlil im funkciu i činnosť obce. Október bol
venovaný zdravej výžive a zdravému životnému štýlu, kde prebiehali
triedne aktivity – Ovocníčkovia a ich kamaráti, Týždeň s ovocníčkami,
Zdravý tanierik, Jablko a mrkvička sú kamaráti, Stromček želaní. Z celoškolských akcií to bola Šarkaniáda a Jesenná miniolympiáda, ktorou
sme podporovali význam športu a pohybu u detí. Mesiac október je
venovaný úcte k starším a v našej materskej škole sme prejavili vďaku
a lásku starým rodičom vo všetkých triedach básničkami i pesničkami.
Žabky návštevou, básničkou i darčekom potešili aj bývalé zamestnankyne materskej školy – p. Obšitníkovú a p. Kušnírovú. Posledný októbrový deň bol venovaný strašidielkam, aj s rodičmi sme sa zabavili na
halloweenskych párty. November bol venovaný doprave a bezpečnosti
na ceste i železnici, preto sme boli na exkurzii na Železničnej stanici
Ruskov, kde nás sprevádzal p. Jozef Mačaj. Že psík môže byť kamarátom a zároveň veľkým pomocníkom nám vysvetlili a predviedli názornými ukážkami na školskom dvore kynológovia p. Peter Jancusko ml.
a p. Ing. Peter Vereb. V triedach prebehli aktivity zamerané na bezpečnosť na ceste a posledný novembrový týždeň sme spoznávali vesmír.
V triedach sa uskutočnili zaujímavé projekty, pri ktorých deti spoločne
s rodičmi doma vyrábali rakety, planéty i mimozemšťanov – ufá. V pláne máme toho do konca školského roku ešte veľmi veľa a dúfame, že
sa nám to podarí úspešne zrealizovať.

Na záver dovoľte, aby som vám v mene detičiek a celého kolektívu MŠ Ruskov popriala
krásne a požehnané vianočné sviatky i šťastný nový rok.
 Bc. Martina Vargová, riaditeľka

V čase i nečase
Dávno utíchla tlmená vrava ruských stráží, čas
odvial povinnosti mýtnika a vrstvy stáročí prikryli starú Regetu. Dávna cesta lovcov, kupcov,
pútnikov, vojakov, sluhov i kráľov ostáva. Je to
dobrá cesta. Vinie sa vekmi a vedie ľudí k ľudom.
O ich príbehoch si ševelí vetrík v korunách starých dubov šepkajúc, že ľudia vždy snívali, vždy
túžili, vášnivo milovali a ešte vášnivejšie nenávideli, plakali od bolesti i šťastia, vedeli podať ruku
ale aj vraziť meč do srdca. Nič nové pod slnkom.
Ľudia prichádzajú a odchádzajú, ich život je ako
hviezda, ktorá zažiari preletiac oblohou a zmizne
vo večnosti. Cesta priesmykom vypovedá príbehy
ľudí, čo ňou prešli a história obce o ľuďoch, čo ju
tvorili. Je vecou úcty a vďaky ju poznať.
Krásne, však. Povedzte, odolali by ste knihe,
ak by ste si hneď na prvej strane prečítali tieto
slová? Pravdepodobne nie. Práve naopak, určite
by prebudili vašu zvedavosť a naplnili vás očakávaním. Viem to, lebo presne to sa stalo aj mne.

Hoci kniha nie je celkom hotová, čítam
stránku za stránkou so zatajeným dychom
a, keďže v nej ešte nie sú fotograﬁe, vo svojej
fantázii sa snažím predstaviť si, aké to asi bolo.
Nie je to až také ťažké, lebo jej „hrdinovia“ sa z
veľkej časti pohybujú po miestach, ktoré, tak
ako väčšina z vás, dôverne poznám. No viac
ako miesta, ma zaujímajú ľudia. Snívajúci,
túžiaci, milujúci, dobrí aj menej dobrí. Rovnako ako dnes. V súvislosti s prvou písomnou
zmienkou sa niektorí spomínajú v tak trochu
delikátnej záležitosti, iní sú v knihe pomenovaní, lebo sa do dejín obce zapísali osobitným
spôsobom, ale aj všetci ostatní, ktorí sú súčasťou jej histórie už len tým, že v nej žili.
Tak čítam a porovnávam. Akí boli Ruskovčania kedysi a akí sú teraz? Čím sa živili, v čo
verili, ako sa zabávali? Boli k sebe lepší, ako
sme my? Ktovie. Jedno však máme určite
spoločné – ani oni si neuvedomovali, že práve
píšu dejiny. No zanechali po sebe stopu a my
sa aj kvôli našim deťom snažíme, aby celkom

nezapadla prachom.
Zrazu si uvedomujem jednu vec, ktorá mi
doteraz nikdy nenapadla, a to, akú moc môže
mať taká útla knižočka. Nielenže odhaľuje zabudnuté a oživuje vyblednuté spomienky, ale
nám aj pripomína, že prítomný okamih bude
už o chvíľu históriou. Keby sme to mali častejšie na mysli, azda by sme mnohé veci urobili,
či povedali inak, alebo neurobili, či nepovedali
vôbec. Možno...
Nemám taký talent na písanie, ako autorka
predslovu, no snáď mi to prepáčite. Napokon, mojim cieľom nie je konkurovať jej, ale
povzbudiť vás, aby ste si toto dielko po jeho
vydaní nenechali ujsť. Verím, že z neho budete mať rovnaký zážitok, ako ja. A nielen preto,
že mnohí z vás prispeli k jeho vydaniu, keď sa
s nami podelili o svoje poklady z rodinných
albumov i archívov. Aj touto cestou vám v mene budúcich čitateľov vyslovujeme teraz veľké
ďakujeme.
 Dana Mačajová
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 Smetné bedne je potrebne vyloži ráno do 6.00. Nevyložené smetné nádoby v de zberu nebudú obslúžené.
 Zber druhotných surovín z kontajnerov bude prebieha v týždni, na ktorý pripadá de zberu.

15 16 17 18 19 20 21

9 10 11 12 13 14

3

38

8

37

2

Po Ut St Št Pi So Ne

1

T

23 24 25 26 27 28 29

30

26

16 17 18 19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15

2

Po Ut St Št Pi So Ne

JÚN

24 25 26 27 28

17 18 19 20 21 22 23

Po Ut St Št Pi So Ne

36

T

4

10 11 12 13 14 15 16

3

2

27

25

24

23

22

T

9

8

7

6

1

OKTÓBER

26 27 28 29 30 31

22

T

5

SEPTEMBER

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

20

21

9 10 11

2

1

8

7

19

6

18

5

Po Ut St Št Pi So Ne

T

MÁJ

9 10 11 12

8

7

5

6

4

2

3

Po Ut St Št Pi So Ne

2

Po Ut St Št Pi So Ne

1

T

1

FEBRUÁR

JANUÁR

Ruskov
Zvozový kalendár

 NEPATRÍ

 NEPATRÍ

© 2014 AVE Košice s r.o. | www.avesk.sk

krabice od mlieka a
nápojov, mapy, pauzáky,
špinavý a mast ný papier,
väzby kníh, papier s fóliou

PA PIER

sklenené repy, zrkadlá,
porcelán, drôtené sklo,
autosklo, žiarovky, žiarivky

SKLO

noviny, asopisy, zošit y,
kat alógy, knihy bez t vrdých
obalov, krabice z
tvrdeného karónu alebo
lepenky

PATRÍ 

biele aj farebné sklo,
etikety nevadia

PATRÍ 

 NEPATRÍ

faše od jedlých a
minerálnych olejov,
kelímky, armatúry, kryt y
osvetlenia

PLA STY

A KO SPRÁ VNE SEPA ROVA 

» papier

isté PET faše (stlaené),
rôznej farby, faše od
istiacich prost riedkov a
šampónov, istá fólia

PATRÍ 

» sklo

» PLASTY, TETRAPACK, Plechovky od nápojov

» komunálny domový odpad

LEGENDA
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Spevácka skupina OLŠAVA – nositelia tradícií
„PRIŠLI SME VÁM ZAVINŠOVAŤ VIANOCE VESELÉ,
CEZ TIE SVIATKY POOKREJTE NA DUŠI NA TELE,
ŠŤASTIA, ZDRAVIA, SPOKOJNOSTI,
DO KAŽDUČKEJ DOMÁCNOSTI, TO VÁM VINŠUJEME“
Milí naši priatelia, vážení spoluobčania. Dovoľte, aby som vás v mene speváckej skupiny OLŠAVA srdečne pozdravila a zaželala vám v adventnom mesiaci roka predovšetkým pevné zdravie a božie požehnanie
v radostnom očakávaní narodenia Ježiša Krista.
Rok 2013, ktorý sa pomaly končí, bol pre našu spevácku skupinu
úspešný. Svojimi vystúpeniami a scénickými zvykoslovnými pásmami
sme sa snažili priniesť do života našich divákov a poslucháčov radosť
a potešenie, spomienku na dávne mladé časy, ale hlavne lásku k ľudovej
piesni a k udržovaniu tradícií a zvykov našich predkov.
Spevácka skupina OLŠAVA bola v 2. polroku 2013 veľmi aktívna. Absolvovali sme viacero domácich vystúpení, a to v rámci obcí Slanského
mikroregiónu, v Košiciach, aj v družobnej obci Füzér v Maďarsku.
Začiatkom júna sme v rámci konania „Farského dňa“ v rodnej obci
potešili svojimi piesňami prítomných farníkov. V tom období sme sa
predstavili so scénickým pásmom „VČERA VEČAR NA VALAĽE a JAK
SOM DO AMERIKY VANDROVAL“ na poľovníckom dni v Nižnej
Hutke. Neskôr to bolo v Košiciach, kde nám pri Dolnej bráne tlieskali
účastníci celoslovenského stretnutia členov Červeného kríža.
Pre veľký ohlas úspešného projektu „ŇEVESTY Z ABOVA“, ktorého sa naša skupina zúčastnila v roku 2012, rozhodli sa usporiadatelia zopakovať tento folklórny program aj v júni 2013. Olšavanky na
čele s „mladou ňevestou“ Jankou Slivkovou spoluúčinkovali v tomto
svadobnom pásme pod názvom „OBĽEKAŇE ŇEVESTY“. Táto krásna akcia sa konala na Hlavnej ulici v Košiciach pri príležitosti letného
festivalu Cassovia FOLKFEST a bola oslavou ľudovej piesne a tanca pri
tradícii obliekania nevesty pred sobášom do kostola.
Ukončením mesiaca júna bola prezentácia našej speváckej skupiny
v rodnej obci Ruskov, kde sme sa v rámci osláv „Dní obce“ predstavili
úspešným zvykoslovným pásmom „Včera večar na valaľe...“ Na pozvanie
starostu družobnej obce sme sa v júli zúčastnili s týmto programom na
XV. Medzinárodnom stretnutí národnostných spevokolov vo Füzéri. Svadobné piesne a tance z Abova sa v auguste niesli malebnou obcou Kalša
pri oslave Dňa Slanského mikroregiónu, kde naša spevácka skupina obveselila prítomných divákov svojou „RUSKOVSKOU SVADZBOU“ .

V septembri sme sa prezentovali so scénickým pásmom „Včera večar na valaľe…“ na
2. ročníku folklórneho festivalu HANISKA
2013 a na celoslovenskej prehliadke seniorských zborov v Košiciach.
Už tradične sa OLŠAVA zúčastnila súťažnej prehliadky speváckych folklórnych skupín
a sólistov pod názvom „Špivanečky mojo“. Bola
to krásna októbrová nedeľa, plná ľudových piesní rozliehajúcich sa pod Slanským hradom. V rámci
mesiaca „ÚCTY K STARŠÍM“ predstavila sa naša spevácka skupina pre
domácich seniorov najnovším scénickým pásmom „ČEPENKI“, ktoré
prebieha presne o polnoci. Zachytáva odobratie svadobného venca za
asistencie staršieho družbu, následné prezlečenie „mladej“ do kroja.
Potom nasleduje samotné „čepenie mladej“, ktoré preberajú „svašky“
a uvedenie do „redoveho tanca“. Celé pásmo je prepletené svadobnými
žartovnými spevmi a scénkami za doprovodu akordeonistu. V úlohe
mladej sa predstavila Janka Slivková.
Na pozvanie starostky obce Nový Salaš prezentovala sa koncom
novembra skupina OLŠAVA svojím veselým zvykoslovným pásmom
„Včera večar na valaľe a Jak som do Ameriky vandroval“. Program bol
veľmi úspešný, o čom svedčia aj slová pani starostky pre ostatné obce.
Citujem: „Chcem Vám len odporúčať vystúpenie ruskovskej skupiny
OLŠAVA, ktoré malo u nás v sobotu veľký úspech. Seniori boli veľmi
spokojní a ja tiež. Má to svoju hodnotu a ja sama mám z toho krásny
zážitok. Okrem scénky skupina zabavila seniorov aj prídavkami tanca
a piesní.“
Milí spoluobčania, v rámci VIANOČNÉHO KONCERTU, ktorý pripravilo Kultúrne centrum Abova so sídlom v Bidovciach, naša obec a rímskokatolícka farnosť, sme sa 8. decembra stretli vo farskom kostole v Ruskove. Naša spevácka skupina sa vám predstavila so skráteným vianočným
scénickým pásmom „OD KATARINY PO BOŽE NARODZEŇE“.
Spevácka skupina Olšava ďakuje touto cestou vedeniu Obce Ruskov
za podporu a bude sa snažiť aj naďalej robiť dobré meno svojim rodákom na Slovensku, aj v zahraničí.
Všetky informácie si môžete pozrieť na našej webovej stránke: www.
olsavaruskov.com
Želáme vám všetkým príjemné a šťastlivé vianočné sviatky a do nového roku veľa zdravia, šťastia a požehnania.
 Bernadeta Kažimírová, vedúca ŽSS OLŠAVA Ruskov

Ako rozprávali naši predkovia ...
BOSORKI
Pretim ľudze ňemaľi žadne radijovi, televizori ani telefoni, ta še često zhodzeľi
po žimušnih večaroh pobešedovac, pobečeľovac a pri tim še furt daco podlubovalo.
V ľece sebe novini a ľapki pobešedovaľi po
draže na poľo, abo s poľa domu a ked ňe,
ta jak odpočivaľi oparte o motiku. V ješeňi a žime, po zocmeňu zapaľeľi švečki, abo
gazovo lampi, pošedaľi do prikľetu kolo
peci a ľapkaľi, dlubkaľi. Ženi tkaľi, predľi,
višivaľi, dzeci špuľaľi pamut na cevki, abo
še zohrevaľi na pecu a jaštreľi s uhama
na každe slovko. Hlopi stružľikaľi z dreva
vareški, laški, koritka a dzeco gu obiscu.
Ženi bešedovaľi ľem take ženske ľapoti,
co še varelo, co vistrojeľi dzeci, hto u valaľe jaki hori, aľe hlopi teho znaľi običajňe
vecej. Išľi do karčmi, na jormak do Košic,
furmančic do ľesa, do baňi kameň lamac,

stretaľi še s hlopami z druhih valaloh, ta še
to nazberalo.
Najčestejši to buľi pripovedki o straškoh
a bosorkoh, o židoh jak kradňu dzeci
a marňa mlade dzevčata u Košicoh a spominaľi na peršu vojnu a taľijansku frontu.
Buľi hlopi, co prišahaľi na svoju dušu a na
to že bi še vecej rana nedožiľi, že to co bešedovaľi – bula čista svata pravda. Običajňe še ešče vecej dokladalo: „Na moj hrešnu
dušu, vera paňe Bože, jak je pan Boh nado
mnu, ked som daco priložel – ta naj mi budze priloženo a ked som odobral, ta naj mi
budze odobrano.“
Z jih bešedoh vihodzelo, že ešče aji straški, šmertki a bosorki bečeľovaľi radšej hlopoh jak ženi, bo jim še čestejši zjavovaľi.
Fras zna, jak to bulo, može to šicko robela
paľenčuha, bo pravda taka, že i tota cekla
čestejši dolu gagorom hlopom jak ženom.
Najmenej a vonkoncom s takima vecama

nanarabjaľi dzeci. Jim še to nič ňigda ňeukazovalo, nič jih nepriľehovalo a aňi jih
nestrašelo.
Bosorkoh bulo vera davno u každim valaľe jak maku, no bosorakoh, jak šafranu.
Každi znal, že bosorki maju svoj dzeň u pijatek, že tedi ľeca na metloh sabatovac na
križne drahi. Tam o polnoci, jak odbila polnočna hodzina praľi tance a ked dolapeľi
dajakeho neščestnika, ta ho vitancovaľi na
šmerc. Veľo hlopoh zaprišahaľi a hto zradzel do roka še mu plano povodzelo.
Raz na hotaru medzi dvoma valalami
zaprišahaľi bosorki štiroh parobkoh tak, že
ked zradza, do rokam zahiňu. Dvojo temu
veľku vahu ňeprikladaľi a doma to vitraťaľi, aji tak še stalo, že jedneho do roka kobula na lukoh zabila a druheho kameň u baňi
prisipal. Tamte dvojo še ustareľi a vivolac
nevivolaľi, bo bosorki žiľi dlužej jak voňi.
 Mariška Zahumňanska
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