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Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania,
Rok 2018 završuje štvorročné
volebné obdobie 2015 -2018.
Patrí sa poďakovať všetkým, ktorí sa
snažili akokoľvek pomôcť, ale i tým
ostatným, ktorí iba kritizovali a tým
nútili hľadať aj mimoriadne postupy
pri riešení problémov.
Čo je ale hlavné, že prešiel čas
zhodnotiť volebné obdobie a
povedať čo sa podarilo urobiť a čo
nie.
Kanalizácia Malý Ruskov – urobený
výtlak a časť siete. Tu treba povedať, že táto
investičná akcia je veľmi komplikovaná vzhľadom

na priestorovú stiesnenosť a potrebu ukladania
kanalizačných potrubí do cestného telesa. Správa

ciest v tomto prípade požaduje nový asfaltový
povrch celého jazdného pruhu, čo pochopiteľne nie
je zdarma. U domových prípojok realizovaných
prepichom popod štátnu cestu (výkop štartovacej
jamy a výstupnej jamy, plus samotný prepich a
potrubie nepomerne dlhšie, ako u bežných
prípojok), preto obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo
výpomoc v týchto prípadoch tým, že obec uhradí
výkopy a prepich.
Zrealizovaná kanalizačná sieť v Malom
Ruskove: v súčasnosti sa kompletizujú doklady
potrebné k žiadosti o kolaudáciu. Rátam s tým, že v
priebehu októbra až novembra by kolaudácia mala
byť reálna.
Ďalšie práce sú závislé na zabezpečení
finančných prostriedkov. Pre ukončenie celej
kanalizácie je potrebných cca 300 tisíc EUR.
Robíme všetky opatrenia pre to, aby táto investičná
akcia napredovala.

Folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec. V
tento deň sa počasie umúdrilo a občania odchádzali
plní umeleckých dojmov.

Budova materskej školy a denného stacionára
Na obidve akcie sú pripravené kompletné
stavebné projekty. Nedarí sa zabezpečiť finančné
prostriedky. Využívame všetky dostupné možnosti.
Rozpracúvame alternatívne postupy v prípade, že
ani v budúcnosti nebudeme úspešní v žiadostiach o
finančné prostriedky.

Kultúrny dom Malý Ruskov – zmenilo sa
zatriedenie budovy zo školskej budovy na kultúrny
dom, je spracovaný stavebný projekt odobrený
regionálnym úradom verejného zdravotníctva v
Trebišove. Bola spracovaná a podaná žiadosť o
financovanie na realizáciu. V auguste sme dostali
potvrdenie o registrácii. Práce by mohli byť
realizované cca v druhom polroku 2019.

Šport
podporujeme Obecný futbalový klub a vytvárame
dôstojné podmienky jeho fungovania. Vzniká
generačná bublina. Nie sú mladí, ktorí by nahradili
odchádzajúcich hráčov. Spolu s Ofk hľadáme
formy preklenutia tejto situácie.

Sídlisko „Lúčky“ realizuje sa elektrická
prípojka, prebieha stavebné konanie na miestne
komunikácie. Bolo vydané aj stavebné povolenie
na výstavbu vodovodu a kanalizácie.

Miestne komunikácie
Nepodarilo sa zabezpečiť financie na chodník na
Lipovej a Novej ulici. Pripravujeme ďalšiu žiadosť
na tieto chodníky.
Zrealizoval sa asfaltový koberec na
V roku 2017 bolo postavené multifunkčné ihrisko.
chodníku od obecného úradu po rodinný dom s. č.
Využívajú ho rôzne kategórie obyvateľstva, ale
146 (Dragulová).
hlavne dospievajúca mládež .
 Kompletne sa zrekonštruoval chodník od krčmy po
rodinný dom s. č. 1 (Sabo).
Zrekonštruovalo sa parkovisko pri obecnom
Kultúra
Podporujeme folklórnu skupinu KOMANIČKA .
úrade, vrátane napojenia na hlavnú cestu.
Organizujeme dni obce s predstavením
malých folklórnych skupín a folklórnych súborov.
Napojila sa poľná cesta P1 na Lipovú ulicu
a následne sa kompletne zrekonštruovala cesta na
tejto ulici.


V minulom roku sme si dôstojne
pripomenuli i oslávili 800 rokov od prvej písomnej
zmienky o našej obci vystúpením známej speváčky
KRISTÍNY so skupinou. I keď počas jej vystúpenia
nebolo počasie práve najprívetivejšie, bola
niekoľko minútová prietrž mračien, vystúpenia sa
zúčastnilo veľké množstvo domácich obyvateľov,
ale aj cudzích návštevníkov obce.
Druhý deň osláv sa začal slávnostnou
svätou bohoslužbou, po ktorej nasledoval
slávnostný obed, na ktorý boli pozvaní rodáci a
významné osobnosti obce. Oslavy boli zavŕšené
vystúpením domácej Fsk-Komanička, mužskej
speváckej skupiny Parobci z Dvorianok a

Je vysúťažená stavba chodníka od bývalej
budovy – Bar u Smeja po posledný rodinný dom
s.č. 147 (Štefanková). Realizácia by sa mala začať
v najbližších dňoch. Na túto stavbu sme dostali
finančný príspevok 10 tisíc EUR z úradu vlády.
V Malom Ruskove sa napojila poľná cesta
Mokriny III. z východnej strany na Jarkovú ulicu,

čiastočne sa opravila cesta na Jarkovej ulici,
napojila sa poľná cesta Kukuričianky I. na Jarkovú
ulicu zo západnej strany po vchod do Precedensu.
Verejné priestranstvo pri vstupe do Malého
Ruskova po pravej strane pred obytnými domami,
bolo v podstatnej časti vykúpené obcou. Priekopa
v Malom Ruskove od čísla domu 11, smerom
k číslu domu 1 sa vykladá betónovými kockami,
tieto práce sa robia z dôvodu požiadavky správy
ciest, v súvislosti s uložením kanalizačného
potrubia do krajnice vozovky.

Kamerový systém sa dobudoval a podľa
potreby sa ďalej upravuje.
Verejné osvetlenie postupne prechádza na
LED svietidlá.
Realizuje sa rekonštrukcia pamätníka
padlým v 2. sv. vojne za finančnej výpomoci z
Ministerstva vnútra SR.
Začala sa rekonštrukcia bývalej požiarnej
zbrojnice za finančnej výpomoci Ministerstva
financií SR.

Dom smútku v Malom Ruskove – nepodarilo sa
zabezpečiť finančné prostriedky na jeho výstavbu.
Zeleň
V intraviláne obce sa dopĺňa výsadba
mladých stromčekov – javory, smreky, hraby,
borovice a podobne.
Vo Veľkom Ruskove sa pred cerkvou osadil
kruh po smreku ozdobnou zeleňou.
V Malom Ruskove bol vyčistený tok
Drahňovca
Detské ihriská a cvičebné zostavy
V obidvoch častiach obce boli upravené
preliezky a hojdačky podľa príslušných predpisov,
tak isto v obidvoch častiach obce boli zriadené
cvičebné zostavy pre dospelých.
Poľné cesty -zrealizovaná I. etapa poľných ciest a
sprievodnej zelene. Obec získala nenávratný
finančný príspevok vo výške 1,2 milióna EUR bez
spoluúčasti obce. Na druhej strane obec musela
zobrať na realizáciu prác úver. K dnešnému dňu
boli vykonané dve kontroly zo strany PPA.
Záverečná platba na splatenie úveru prišla práve v
týchto dňoch. Obec táto akcia stála na úrokoch a
bankových poplatkoch 15.190,60€.
Divoké skládky likvidujú sa priebežne, žiaľ aj
pribúdajú. Verím, že postupne sa naučíme vážiť si
naše životné prostredie a spoločne dobudujeme
pekný obraz našich obcí a polí.
Obec prostredníctvom úradu práce vytvorila
dve pracovné miesta na projekt úradu práce (doba
určitá) pre údržbu verených priestranstiev.
Napokon jeden pracovník prešiel do trvalého
pracovného pomeru . Počet i kvalita aktivačných
pracovníkov klesá. Otázka údržby verejných
priestranstiev i ďalších obecných zariadení sa v
budúcnosti bude musieť riešiť inou formou.

Od začiatku februára obec zabezpečuje pre
nepracujúcich dôchodcov nad vek 65 rokov obedy
so zľavou 1€ , ostatní záujemcovia môžu obedy
objednať v plnej sume (3,30€).
Celá činnosť obecného úradu a fungovania obce sa
zabezpečuje bez zvyšovania daní a poplatkov.
Hlavné úlohy pre volebné obdobie 2019 – 2022.
 ukončenie kanalizácie v Malom Ruskove,
 rekonštrukcia miestnych komunikácií
(chodníky, cesty) v oboch častiach obce,
 rekonštrukcia kultúrneho domu v Malom
Ruskove,
 rekonštrukcia budovy materskej školy a
stavba stacionára pre seniorov vo Veľkom
Ruskove,
 výstavba autobusových zastávok v oboch
častiach obce,
 výmena podlahy v kultúrnom dome vo
Veľkom Ruskove.
Autobusové zastávky v oboch častiach
obce a výmena podlahy vo Veľkom Ruskove sú
rozpracované v rámci Miestnej akčnej skupiny
(MAS) regiónu Sečovce. Podľa predošlých
informácií finančné prostriedky už mali byť
zabezpečené ku polroku 2018. Skutočnosť ja
taká, že reálny termín nepoznáme. Podľa
najnovších indícií k realizácií týchto
investičných akcií dôjde až v roku 2019.
 stavba domu smútku v Malom Ruskove,










udržanie činnosti obecného futbalového
klubu,
ďalšie budovanie verejných priestranstiev a
zelene,
náhrada terajšieho vykurovania verejných
budov (OcÚ, KD, MŠ) centrálnym
vykurovaním tepelnými čerpadlami,
stavba amfiteátra vo Veľkom Ruskove,
podpora Fsk Komanička,
ďalší rozvoj podmienok pre oddych a šport
v obidvoch častiach obce,
zvyšovanie počtu obyvateľov a omladenie
osadenstva aj pomocou IBV Lúčky a IBV
Jarková v Malom Ruskove,
pokračovať v budovaní poľných ciest.

budem ďalej pokračovať v zabezpečovaní rozvoja
oboch častí obce.
Verím, že spoločnými silami sa nám podarí
dobudovať našu obec pre radosť i spokojnosť
všetkých nás i uznanie návštevníkov.
Želám Vám Vážení spoluobčania šťastie,
zdravie a radosť z každého dňa.

V závere chcem povedať, že človeka poteší,
keď cudzí ľudia povedia: „Máte to tu veľmi pekné“.
Poteší keď vidím cudzích, ktorí si chodia zacvičiť,
či pohrať sa s deťmi na našom detskom ihrisku.
Vážení spoluobčania, toto sú výsledky
doterajšieho vedenia obce a moja vízia pre riešenie
potrieb obce v budúcnosti. V prípade, že dostanem
Váš mandát na nasledujúce volebné obdobie,

Materská škola v Novom Ruskove
"Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania"
rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia
povinnej školskej dochádzky. Činnosť je
organizovaná tak, aby utvárala podmienky na
zdravý rast a vývin detí s prihliadaním na ich
vekové a individuálne osobitosti, zdravotný stav a
stav psychomotorického vývinu. Kapacita
materskej školy je s najvyšším počtom detí 14 .

Materská škola je jednotriedna, bez právnej
subjektivity. Riaditeľkou MŠ je Bc. Katarína
Cifraničová, učiteľkou Bc. Mária Chapčaková.
Kuchárka je Anna Ďurková, školníčka – Alena
Babiková. Vedúcou ŠJ je Nikoleta Popreňaková.
Škola poskytuje celodennú výchovu
a vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3 – 6

V školskom roku 2018/2019 bude materskú
školu navštevovať 12 detí vo veku od 2, 5 do 6
rokov. Materská škola už tradične organizuje

osvedčené aktivity a vystúpenia detí pre rodičov,
ktorými spestruje a obohacuje život v nej. Na ich
príprave a organizácii sa podieľajú pedagogickí
a nepedagogickí zamestnanci školy, ale aj rodičia.
Na každom vystúpení bolo bohaté
zastúpenie nie len rodičov ale aj starých rodičov a
iných členov rodiny.
Údaje o projektoch, do ktorých je škola
zapojená:
Evička nám ochorela – celoslovenský projekt
Aktivity pre deti a prezentácia školy pre
rodičov: Vyrezávanie tekvíc (tekviciáda), pletenie

veľkonočných korbáčov, vystúpenie detí na Deň
Matiek, vianočná besiedka, karneval, súťaž v
stavaní
snehuliakov,
rozlúčka
s predškolákmi,
farebný týždeň,
týždeň
výtvarných
techník
(tvoríme
z
prírodnín), deň
detí.

Internet, rozhlas a kamery v obci v širších súvislostiach.
Obecný internet a internet v obci
všeobecne
Z titulu rekonštrukcie nn rozvodov
a výmeny betónových stĺpov došlo k zrušeniu časti
drôtovej internetovej siete na dolnom konci časti
obce Veľký Ruskov. Táto bola nahradená wifi
prípojom s vysielačom na dome č. 100. Kvalitu
pripojenia cez wifi oproti starej sieti musia
vyhodnotiť samotní užívatelia. Má aj svoje výhody
aj nevýhody (nezávislosť alebo zahltenie siete).
Bohužiaľ v súvislosti s výkopovými prácami došlo
k prerušeniu optického prípoja na horný koniec.
Tento, bol rovnocenne nahradený existujúcim
provizórnym drôtovým vedením , teda účastníci
ani nepostrehli zmenu.
Horšie to bolo s prerušením optického prípoja po
starom optickom kábli, z ktorého žili domácnosti
od č. d. 118 až 135. Tento segment je dočasne
pripojený na wifi čo je núdzové riešenie. Doposiaľ
tieto
poškodené optické prípoje neboli
sprevádzkované.
V kultúrnom dome a pri detskom ihrisku vo
Veľkom Ruskove bol zriadený verejný wifi
prístup. Podobne uvažujeme so zriadením wifi pre
detské ihrisko v Malom Ruskove a na ďalších
verejných priestranstvách. Každý návštevník sa
bez obmedzenia môže pripojiť na net a surfovať.
Je potrebné uviesť, že tohto roku Telekom
dokončil modernizáciu uzla vo Veľkom Ruskove
s možnosťou pripojenia do siete internetu.
Poskytuje nielen pevnú linku, ale aj internet, ako aj
káblovú televíziu, a to všetko po telefónnej linke.
Čiže náročnejší užívatelia môžu využiť služby
tohto poskytovateľa.

Vo Veľkom Ruskove má vysielač aj E MAX na dome č. 57 , v Malom Ruskove sú
možnosti obmedzenejšie. Síce penzión je pripojený
cez firmu E- MAX, ale samotný Malý Ruskov je
pokrytý iba našou sieťou. Resp. ojedinelé
domácnosti fungujú cez O2. Sťažnosti na Obecnú
sieť sú najmä od online internetových hráčov,
ktorým nevyhovujú dlhé odozvy pri hraní hier. Na
skvalitnení pripojenia pre Malý Ruskov budeme
musieť popracovať.
Hospodárenie s prostriedkami za
internet
Príjmy a výdavky za internet sú vedené na
samostatnom účte obce. Stav na účte je 21.430 eur.
Máme 421 platiacich účastníkov siete. Príjmy sú
6,64 Eur mesačne, výdaje sú za poskytovanú linku
250 Mb vo výške 1780 Eur. Na údržbu a nákup
náhradných dielov je mesačne vynaložených cca
300 až 500 eur, mimo koncoročných odmien
externým
spolupracovníkom a dodávateľom.
Pripomíname, že Obec Nový Ruskov, prevádzkuje
aj vysielače mimo Nového Ruskova aj
v Plechoticiach, Hriadkach, Tušiciach, Tušickej
Novej Vsi a Milhostove.
Obecný rozhlas
Došlo aj k rekonštrukcii verejného
rozhlasu. V súvislosti s rekonštrukciou nn siete,
bolo natiahnuté nové vedenie na dolnom konci a aj
hustejšie osadenie reproduktorov. Je potrebné
doplniť nové reproduktory tam , kde nie je
dostatočná počuteľnosť. V krátkej dobe bude
potrebné predĺžiť vetvu na Lipovú ulicu, ako aj po
dom č. 146. Je potrebná výmena vedenia

minimálne od domu č. 1 po dom č. 16 nakoľko je
v nevyhovujúcom stave. Bohužiaľ práce viaznu
pre pracovnú vyťaženosť dodávateľa s plošinou.
Takisto drôtový rozhlas sa snažíme udržiavať
v prevádzky schopnom stave. Rozhlasy po drôte
nakupujeme cez bazoš, nakoľko takéto
reproduktory sa už nevyrábajú. Rozhlas po drôte
je zapínaný automaticky cez pracovné dni od 5:
00 do 18:00. Samozrejme, vysielajú sa aj
bohoslužby z miestneho gréckokatolíckeho
chrámu, prepínanie rozhlasu a bohoslužieb sa
vykonáva manuálne, čo budeme musieť doriešiť.
Kamerový systém
V súčasnosti sme rozšírili kamerový systém
o ďalšie kamery. Okrem centra a priestorov okolo

obecného úradu(parkovisko, detské ihrisko,
multifunkčné ihrisko a tribúna) je snímaná aj Nová
a Lipová ulica a v Malom Ruskove centrum,
kontajnery, ihrisko a kultúrny dom. Na obecnom
úrade sú dva monitorovacie zariadenia
a videozáznamy sa ukladajú na server. Stále sa
pracuje na modernizácii a zvýšení dohľadu nad
kritickými miestami.
Bohužiaľ prenosy z gr. kat. chrámu nie sú
dostupné
z technických
dôvodov(prerušené
vedenie, nevyhovujúca kamera.)
Veríme, že mnohé nedostatky sa nám
podarí priebežne odstrániť a súčasne sa tešíme aj
na Vaše podnetné návrhy a pripomienky.

Realizácia poľných ciest a výsadba ekologickej zelene
Minulého roku bolo dokončených 6 km
spevnených poľných ciest ako aj výsadba
sprievodnej zelene na vyše 2 ha plochy. Zeleni
nepraje nielen extrémne sucho ale aj poľná zver,
ktorá ju ohrýza. Dvakrát ročne sú predmetné
plochy prekášané. V týchto jesenných dňoch
budeme dosádzať nové
stromčeky namiesto
vyschnutých ak samozrejme troška zaprší.
Na konci P1 bola osadená lavička, bohužiaľ,

druhá lavička z odpočívadla smerom na Malý
Ruskov bola odcudzená.
Firma DeutschMann sponzorsky prispela na
sprievodnú zeleň zo severnej strany poľnej cesty do
Malého Ruskova vo výške 300 eur, ktorá sa bude
realizovať v jesenných a jarných mesiacoch.
Chceli by sme tam vysadiť čerešňovú alej. Veríme,
že počasie tomu bude priať.
Musíme
poznamenať,
že
zo
samostatnej realizácie poľných ciest sme trošku

sklamaní. Práce sa predĺžili a kvalita sprievodných
priekop a úprava terénu je na zaplakanie. Obec si
na tento účel zobrala úver, ktorý jej dodatočne

preplatila poľnohospodárska platobná agentúra.
Hoci de iure obec na cesty neprispela žiadnou
spoluúčasťou, de facto mesačne sa platil úrok
a mesačné bankové poplatky vo výške 15.190,Eur. Veríme, že v krátkej dobe sa postupne
odstránia všetky nedostatky.
V spolupráci s p. Petrikom sú likvidované zemné
valy, resp. prebytočná zemina je ponúkaná na
rekultiváciu iných plôch. Naďalej platí , že ak má
niekto záujem o takúto zeminu, nech sa obráti
priamo na p. Petrika.
Po vyrovnaní týchto plôch, bude postupne
vysádzaná sprievodná zeleň aj na ďalších úsekoch.
Hlavný problém je na P12, (cesta poza
družstvo), kde je potrebné upraviť výjazd za
družstvo, a hlavne odklon prívalových vôd a blata
na cestu). A v úseku od „družstva“ po km 1, je

potrebné zlikvidovať zemný val a rozšíriť krajnicu
cesty. Toto by sa mohlo realizovať počas suchých
zimných mesiacov.
Takisto je potrebné zlikvidovať skládku
zeminy na obecnej parcele za „poľnohosp.
podnikom“.
Ďalej je potrebné vykopať a vyčistiť
priekopu v časti Kukuričianky II.- v Malom
Ruskove. Z dôvodu že v prípade prívalových
dažďov, nie je v možnostiach súčasnej priekopy
pojať uvedené zrážky a hrozí zaplavovanie
uvažovaného sídliska Jarková.
Veľmi nás teší, že tieto poľné cesty sú
využívané obyvateľmi obce, najmä mladí si
vyrazia buď na bicykloch , so psíkom, či na
kolieskových korčuliach. Bohužiaľ nás neteší
množstvo odpadkov, ktoré zanechávajú neznáme
osoby najmä na výhybňach smerom do Malého
Ruskova. Jedná sa o sexuchtivé páry, ktoré sa tam
v nočných hodinách chodia „zašívať a užívať si „
a pritom zanechávajú za sebou rôzny odpad. Ak to
bude pokračovať, asi budeme nútení monitorovať
aj tieto miesta.
Projekt realizácie poľných ciest zďaleka
nekončí, je tu určitá nádej, aby mohla pokračovať
výstavba II. etapy. Uvažuje sa s pokračovaním
cesty až po býv. vojenskú strelnicu pri Vojčiciach,
ktorá je súčasťou nášho kat. územia, ako aj so
spomenutou P7 za hosp. dvorom, z ktorej je
vynášané blato na asfaltovú komunikáciu.

V súčasnosti, kedy hrozia extrémne suchá,
sme už nútení aj my v našom chotári uvažovať
o zadržiavaní každej kvapky vody. V prvom rade
je potrebné upraviť režim okolo potoka Drahňovec
tak, ako bol naprojektovaný v projekte
pozemkových úprav. Na to treba len jediné, aby
poľnohospodári užívali pozemky v súlade
s nájomnou zmluvou a s predpísanou kultúrou
a platobná agentúra neposkytovala dotácie na
plochy, ktoré sú vedené ako ekologická zeleň, ktorá
je v skutočnosti rozoraná a intenzívne používaná
ako orná pôda. Neuvedomujeme si, že aj vďaka
monotónnej
poľnohospodárskej
krajine
a intenzívnemu poľnohospodárstvu ktoré sa
nezaobíde bez všadeprítomnej chémie, sa vytráca
život z krajiny. Preto je nutné aby určité plochy
boli bezzásahové a manažované tak, aby aj fauna
a flóra mala šancu na život v chotári našej obce.
Treba pochopiť , že aj krovie a burina je potravou
a útočiskom mnohých živočíchov.
Uvedené aktivity chceme koordinovať
s miestnymi členmi poľovného združenia a veríme,
že naše zámery nájdu aspoň u nich patričnú
odozvu.
Uvedené opatrenie nemá vplyv len na
poľovnú zver, ale aj na miestny rybník a aj na
celkový ráz chotára. Je pred nami vízia , aby keď
o niekoľko rokov vyjdeme do chotára, nám zo
srdca išli slová ruskovskej hymny ..... „taky lubi
kucik v svece nenajdzes“.

Čo nám priniesli 4 roky
Kniha Zjavenia hovorí o strome, ktorý prináša
ovocie 12 mesiacov v roku. Okrem iného v ňom
vidíme aj cirkevný rok, ktorý v každom čase
ponúka ovocie Božej milosti pre každého, kto verí
a chce. Skúsme sa teraz zamyslieť, ako Boh počas
uplynulých 4 rokov konal v živote našej farnosti.
2015
Tento rok bol v celej Cirkvi zasvätený
zasvätenému životu, teda povolaniu do rehoľného
stavu. Táto téma v našej farnosti zvlášť
nezarezonovala, o to viac však téma manželstva
a rodiny, ktoré je tiež Božím povolaním. Vo
februári sa konalo na celom Slovensku referendum
o otázkach definície manželstva a výchovy detí.
Bolo síce neúspešné, lebo sa nedosiahla
požadovaná účasť 50%, avšak takmer milión ľudí
na celom Slovensku vyjadrilo svoju podporu tomu,

čo je dobré a prirodzené. Aj ľudia v Novom
Ruskove vyjadrili svoj názor nadpriemernou
účasťou na referende. Niektorí z nich sa zúčastnili

aj na II. národnom pochode za život, ktorý sa konal
v septembri v Bratislave. Tento pochod bol

veľkým úspechom. Svoju podporu rodine a životu
prišlo vyjadriť 80.000 ľudí, čo je hlas, s ktorým
musia politici počítať.
Duchovný život farnosti bol toho roku
obohatený aj troma púťami, ktorých sa naša
farnosť zúčastnila. Najprv to bola aprílová púť do
Talianska, kde sme navštívili známe pútnické
miesta Loreto, San GiovanniRotondo, Monte
Sant’Angelo, Bari, Rím a Benátky. V júli to bola
púť do Medžugorja, kde sme mohli získať milosti
na príhovor Bohorodičky. Podobne to bolo aj

v Máriapócsi, kam zvykneme putovať každý rok
v septembri.
Po stránke hospodárskej nám tento rok
priniesol zreštaurovanie dvoch vstupných dverí
a výmenu dverí na sakristii v chráme vo Veľkom
Ruskove.
2016
Tento rok bol Mimoriadnym rokom
Božieho milosrdenstva pre celý svet a aj v našej
farnosti sa mu venovala zvýšená pozornosť,
predovšetkým skrze putovanie obrazu Božieho
milosrdenstva po rodinách farnosti. Mnoho rodín
prijalo tento obraz a počas 1 týždňa sa spoločne
pred ním modlilo. Pri svojich návštevách týchto
rodín som videl, že Božie milosrdenstvo sa
skutočne dotýka sŕdc. V tomto duchu sme v júni
putovali aj do Vadovíc a Krakova. Svoju činnosť
v Novom Ruskove rozšírilo aj Spoločenstvo
kňazských a laických rodín tým, že 2. sobotu
každého mesiaca v našom chráme prebiehali
modlitby tohto spoločenstva zamerané na
manželstvo a rodinu.
Z ďalších duchovných udalostí môžem
spomenúť aj návštevu vladyku Milana Chautura
v našej farnosti dva dni po sebe, prvýkrát v sobotu
30. apríla pri príležitosti Cyklotúry, a druhýkrát
v nedeľu 1. mája, keď pokrstil Hanku, moje piate
dieťa, veľký dar od Boha. Nemôžem vynechať ani
tradičnú púť do Máriapócsu.
Toho roku sme veľa investovali do opráv
fary i chrámu vo Veľkom Ruskove. Vyhotovil sa

projekt celkovej rekonštrukcie fary, ktorý zahŕňa
statické opravy, rozšírenie obytného priestoru a
vytvorenie pastoračných priestorov. Taktiež sa
uskutočnila rekonštrukcia kuchyne. V chráme sa
opravil vstupný portál vrátane schodov a ikony na
priečelí . Zrekonštruovali sa vnútorné dvere.
Vymenili sa všetky zvyšné okná v predsieni,
sklade, schodisku a na chóre, všade tam sa aj
vymaľovalo. V sklade sa vymenila podlaha.
Týmto sa zakončila rekonštrukcia chrámu presne
podľa plánov. Toho roku farnosť vyjednala predaj
budovy bývalej školy, keďže pre nás nebolo
perspektívne ju udržiavať. Výťažok s predaja
s dovolením eparchiálneho úradu má byť použitý
na rekonštrukciu fary.
2017
Aj tento rok mal svoje duchovné
zameranie. Bol to rok jubileí. V celosvetovom
meradle sme žili 100. výročím zjavení
Bohorodičky vo Fatime a na úrovni našej eparchie
sme si pripomenuli 200. výročie zriadenia štruktúr
Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach, čo nakoniec
vyústilo
do
zriadenia
Gréckokatolíckeho
apoštolského exarchátu Košice pred 20 rokmi.
Tento rok náš biskup vladyka Milan oslávil 60
rokov svojho života a 25 rokov od svojej
biskupskej vysviacky.
Po duchovnej stránke sme toho roku prežili
viacero silných podnetov. Pokračovalo putovanie
obrazu Božieho milosrdenstva po rodinách
farnosti. Vo februári sa konalo Stretnutie manželov
v rámci Národného týždňa manželstva. Veľmi
pekné bolo vystúpenie našich detí na Vianoce.
Putovali sme do Litmanovej i Máriapócsu.
Najdôležitejšou udalosťou však boli Misie, ktoré
sa v našej farnosti konali po 17 rokoch. Otcovia
misionári redemptoristi Mikuláš Tressa a Miroslav
Čajka nám ponúkli skrze bohatý program misií
možnosť zmeniť svoj život na plnší. Na záver misií
bola naša farnosť zasvätená Nepoškvrnenému
Srdcu Presvätej Bohorodičky.
15. októbra na náš odpust zavítal vladyka
Milan Chautur a pri tej príležitosti posvätil náš
opravený chrám. Toto dielo sa zakončilo a počas
roku sme zbierali prostriedky na ďalšie dielo, ktoré
nás čakalo na budúci rok – rekonštrukciu fary.
2018
Tento rok nemal konkrétne duchovné
zameranie, ale to ho nijako nerobilo chudobnejším
na ponúkanú Božiu milosť. Našu farnosť najprv
navštívila ikona Kvetnej nedele ako súčasť
prípravy na stretnutie mladých na Kvetný víkend,
a potom ikona sv. Cyrila a Metoda, ktorá putovala

po farnostiach našej eparchie. 11. marca u nás
vladyka Milan posvätil liturgické predmety, ktoré
chrámu darovali naši veriaci: pozlátenú čašu,
ďalšiu
pozlátenú
veľkú
čašu
s diskosoma hviezdicou, kropeničku, pláštenicu,
čierne zástavy, oltárne sviece a sviece pre
miništrantov.
8. apríla vladyka Milan spolu s nami oslávil 20.
výročie chrámu v Malom Ruskove za účasti

viacerých hostí. 7.-10. júna sa vo Veľkom Ruskove
konala obnova misií. Otec Mikuláš Tressa spolu
s pozvanými hosťami – misionármi nám
pripomenul náš záväzok snahy o dokonalú lásku
k Bohu i ľuďom.
Zvláštnou udalosťou bol pre nás príchod o.
Petra Horvátha s rodinou do našej farnosti. Od 1.
augusta býva vo Veľkom Ruskove, aby sa mohol
venovať poslaniu, ktoré mu zveril náš biskup, t.j.
okrem organizácie pastorácie Rómov v našej
eparchii, a duchovne sa starať o rodiny zo
spoločenstva SKALA – Spoločenstva kňazských
a laických rodín. Toto spoločenstvo sa venuje
duchovnej obnove a sprevádzaniu manželov
a rodín, ktoré majú záujem o duchovný rast. Tvorí
ho približne 90 rodín, ku ktorým patria aj niektoré
z našej farnosti. Otec Peter Horváth nemá žiaden
právny vzťah k našej farnosti, ale jeho prítomnosť
a činnosť Skaly môže byť obohatením aj nášho
duchovného života. 20. októbra príde do našej
farnosti vladyka Milan (už po 3. krát tohto roku),
aby posvätil dom, ktorý má slúžiť aj ako centrum
Spoločenstva Skala.
Rekonštrukcia fary sa začala tohto roku
v máji a pokračuje podľa plánov a to aj vďaka
aktívnemu prístupu niektorých našich kurátorov.
Viacerí veriaci podporili toto dielo svojimi darmi
a Boh sa nenechal zahanbiť. Od cirkevných
nadácií z Nemecka a Rakúska sme na tento účel
dostali 5 dotácií v celkovej výške 49.000 eur.
Verím, že Boh, ktorý umožnil, aby sa toto dielo
mohlo začať, pomôže, aby sa mohlo aj úspešne
zakončiť a táto farská budova bude slúžiť svojmu
účelu na ďalšie dlhé roky.

Čo povedať na záver? Mohlo by sa zdať, že
všetko je ružové, pretože pri bilancovaní neradi
poukazujeme na negatíva. Všetci však vieme, že
realita nie je iba pozitívna. Nie všetko sa vo
farnosti deje tak, ako by som si to ako pastier želal.
Zvlášť ma trápi to, že mnohí ľudia ostávajú
nedotknutí Bohom a nie sú ochotní vyjsť zo svojej
pohodlnosti a pokúsiť sa o čosi viac. Odmietajú
Božie ponuky. To sa potom odzrkadľuje aj na
našich deťoch, ktoré sú najprv veľmi milé
a otvorené voči Bohu v detskom veku, keď však
prídu do veku dospievania, začínajú sa Bohu
vzďaľovať a často končia úplne mimo. Nemali by
sme my rodičia urobiť niečo viac, než byť len
pasívnymi
konzumentmi
duchovnosti

a pokúsiť sa priblížiť k Bohu viac? Je na nás, čo
s tým urobíme. Ak nám záleží na nás a našich
deťoch, na budúcnosti našej obce, farnosti, národa
i kresťanstva, tak poslúchnime Boha, ktorý nás
pozýva k prehĺbeniu našej viery a osobného
vzťahu k Nemu.
Našťastie však vidno aj viaceré dobré veci.
U mnohých jednotlivcov vidím za tie roky zmenu
postoja a znaky obrátenia. Zvlášť ma teší to, že sa
prelomila psychologická bariéra a v našej farnosti
pribúdajú rodiny s viac ako dvoma deťmi. Aký
veľký dar je dieťa! Nič nenahradí jeho prítomnosť
na tomto svete a v našom živote. Deti sú naša
budúcnosť. Nebojme sa prijať tento veľký Boží
dar.
Povzbudzuje ma aj to, že stále ešte sú u nás
ľudia ochotní obetovať sa a udržiavať tak život vo
farnosti i obci. Nech im to Boh vynahradí!
Osobitne chcem poďakovať Obci Nový Ruskov
a pánovi starostovi za ústretový prístup k Cirkvi
a ochotu pomôcť, keď je to potrebné. Nech Boh
hojne požehná všetkých nás do nasledujúcich
rokov.
10.10.2018 o. ThLic. Peter Labanič, správca gr. kat. farnosti Nový Ruskov.

Dňa 29. januára 1995 sa odslúžila prvá gréckokatolícka svätá bohoslužba v budove bývalej školy.
S myšlienkou slúžiť sv. bohoslužby v Malom Ruskove prišiel o. tit. dekan Mgr. Pavol Dancák, správca
farnosti vo Veľkom Ruskove. Vtedajší starosta obce pán Vichrest túto iniciatívu podporil a umožnil
bezplatné užívanie miestnosti bývalej školy. Slúženie sv. bohoslužieb privítali najmä starší a chorí ľudia.
Bohoslužby navštevovali viacerí rímokatolíci a tiež
gréckokatolíci z Plechotíc.
Dňa 1.októbra na chrámový sviatok o. Dancák
oznámil, že sa bude budovať gréckokatolícky chrám
v Malom Ruskove. Pozemok pre budúci chrám sa
zabezpečil na základe výmeny medzi obecným
úradom a gréckokatolíckou cirkvou. Zmluva o výmene
pozemkov bola zaslaná na Biskupský úrad 25.2.1996
a 29.2.1996 bola Biskupskému úradu odoslaná žiadosť
o povolenie výstavby chrámu v Malom Ruskove.
1.3.1996 bola rovnaká žiadosť predložená Obecnému
úradu v Novom Ruskove. 17.6.1996 stavebnoliturgická komisia pri Biskupskom úrade v Prešove
odsúhlasila projekt cerkvi v Malom Ruskove, ktorý
spracoval Ing. Zajac. 26.6.1996 bola podaná žiadosť na
stavebný úrad v Trebišove o vydanie stavebného
povolenia.
S výstavbou sa započalo 17.10.1996, a to
vykopaním základov a následne o dva dni boli základy
zabetónované. Ďalší týždeň sa vybetónoval sokel a tým
sa práce v roku 1996 skončili.
Práce na výstavbe v roku 1997 pokračovali od marca
a to svojpomocne gréckokatolíkmi z M. Ruskova, ale aj z V. Ruskova a Plechotíc.
Dňa 1.júna 1997 bola posviacka základného kameňa , skutočnosť vyzerala tak, že boli vystavané múry
zakončené betónovými vencami, v celom chráme bola vybetónovaná podlaha a vymurovaný oltár
a žertveník. Posviacku vykonal vladyka Milan Chautur košický apoštolský exarcha a cerkev bola zasvätená
apoštolom sv. Cyrilovi a Metodovi. Do konca roka bola strecha cerkvi prekrytá lepenkou. Počas zimných
mesiacov práce pokračovali vo vnútorných priestoroch chrámu. Začiatkom marca roku 1998 bola strecha
prekrytá a v máji boli ukončené vnútorné aj vonkajšie omietky. Ďalej sa pokračovalo na ukončovaní prác
vo vnútri chrámu, ako aj zvonku a na úprave terénu.
Dňa 11. októbra 1998 bola posviacka novopostaveného gréckokatolíckeho chrámu sv. Cyrila a Metoda.
Posviacku vykonal vladyka Milan Chautur košicky apoštolský exarcha, za účasti mnohých kňazov
a veriacich zo širokého okolia.
30.8.1999 bol namontovaný ikonostas, ktorý zhotovil p. Ščerba. Ikony maľoval p. Koložvary.
26.7.2001 bol zmontovaný pred cerkvou betónový kríž , ktorý darovala rodina Jozefa Jurka.
Siedmeho septembra 2002 sa konala historicky prvá svadba v našej cerkvi. Sviatosť manželstva tu
prijali Marika Jurková a Peter Tábory. Sobášny obrad spojený so sv. liturgiou odslúžil o. Dancák a o. Miňo.
V decembri 2002 bol historický prvý krst v našej cerkvi z rodiny Vladimíra Rusnáka z Plechotíc.
V roku 2009 bola vykonaná rekonštrukcia cerkvi, a to výmena bočných okien za plastové, oprava omietky
vo vnútri chrámu a vymaľovanie . V roku 2012 boli vymenené staré lavice, ktoré boli z cerkvi Veľaty za
nové, ktoré sú vyrobené z dubového dreva a sú očalúnené.
8. apríla 2018 sa konala ďakovná slávnostná svätá liturgia, pri príležitosti dvadsiateho výročia
posvätenia našej cerkvi, ktorú slúžil vladyka Milan Chautur košicky apoštolský exarcha, spolu s ním slúžili
o. Pavol Dancák st., o. Pavol Dancák ml. a o. Peter Labanič.
Malý Ruskov 4.10.2018

Jozef Jurko

Kostol Panny Márie Kráľovnej v Malom Ruskove
spomienka z príležitosti 20. výročia konsekrácie.
Začiatky tohto kostolíka Panny Márie Kráľovnej sú datované do 8.9.1996 , keď boli vysvätené
základy a základný kameň. Ústretové bolo rozhodnutie Obce Nový Ruskov , ktorá odpredala pozemok pre
túto stavbu za symbolickú sumu 1 Sk. Na samotnú stavbu prispeli nielen domáci farníci, ale aj bohuznámi
jednotliví veriaci zo zbierok po vyše 200 dedinách z blízkeho, či vzdialeného okolia. Zaiste patrí
poďakovanie tým domácim veriacim, ktorí boli ochotní aj s "pokorou" prosiť týmito zbierkami o milodary ,
aj pomáhať mnohými svojpomocnými prácami. Hodnota finančných zbierok sa vyšplhala cca do 2.
miliónov slovenských korún . - dnes 66,000 €.
Aj dnes platí známe príslovie : " Čas plynie ako rieka ." Môžu to potvrdiť tí, ktorí sa 21. júna
1998 zúčastnili na konsekrácii kostola Panny Márie Kráľovnej v Malom Ruskove, ktorý je filiálnym
kostolíkom Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšej Trojice v Plechoticiach.
Bolo to pred dvadsiatimi rokmi. Tých 20 rokov pribudlo každému rovnako . Kto si prečíta
konsekračnú listinu , môže vidieť na nej podpisy ľudí , ktorí dnes , po dvadsiatich rokoch , sú iste krajší :
Mons Alojz Tkáč, košický arcibiskup, Dp. Dekan zo Sečoviec - Michal Butkovský, Dp. Štefan Vaňo farár v Plechoticiach, a členovia kostolnej rady ako svedkovia : - Rudolf Pavlík, Igor Kolesár, Marek
Popreňak .
Ľudia, ktorých je vhodné ešte menovite spomenúť je pán projektant Ing. Gibala a stavebný dozor
vykonával pán Gura z Nižného
Žipova.
Tohto roku 2018 sme si pripomenuli
20 výročie jeho konsekrácie
slávnostnou ďakovnou sv. omšou v
nedeľu dňa 24. júna 2018. Zavítal
medzi nás bývali duch. otec
Plechotickej farnosti dp. Štefan
Vaňo, ktorý je toho času farárom v
Drienove. Za jeho účinkovania sa
kostolík budoval . Spolu s ním
koncelebrovali sv. omšu aj terajší
duchovný otec z Plechotíc Dp. farár
Stanislav Fedor, a duch. otec
gréckokatolícky Dp. farár Peter
Labanič z Veľkého Ruskova .
Slovo na privítanie predniesol vážený pán Marek Popreňak, ako aktívny účastník a pamätník výstavby
kostola . Predniesol spontánne a úprimné slová, aby vyzdvihol túto slávnosť a poďakoval na prvom mieste
všemohúcemu Pánu Bohu, za tento dar kostolíka, a potom všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa pričinili o
jeho realizáciu.
Pozvanie na túto slávnosť medzi mnohými prijal aj pán starosta obce Ing. Ján Borovský so svojou pani
manželkou. Liturgiu sv. omše spestrili a dodali na hodnote oslavy aj speváci kostolného zboru z Plechotíc,
pod vedením pani kantorky Mgr. Tatiany Majcherovej z Nižného Žipova.
Nech teda, v mene Najsvätejšej Trojice Otca , Syna i Ducha Svätého , čerpajú veriaci v tomto
kostolíku Panny Márie Kráľovnej v Malom Ruskove , veľa duchovnej sily pre pokojný , požehnaný a k
večnej sláve smerujúci život .
23. septembra 2018

Stanislav Fedor, farár v Plechoticiach

Ruskovský futbal
„Čo sa týka ruskovského futbalu, je to podobné ako so slávou, raz si hore a raz dole.“
V sezóne 2017/2018 sme sa umiestnili na konečnom 5. mieste. Teší ma skutočnosť, že sme mali tretieho
najlepšieho strelca a to Dušana Staša, ktorý mal na konte 19 strelených gólov.
Počas letnej prestávky nás čakala neľahká úloha, ak sme chceli pokračovať
aj v nasledujúcej sezóne, museli sme získať nové posily, keďže našich
odchovancov v kádri je čoraz menej. Nájsť nových hráčov je čoraz ťažšie, keďže
sú to chlapi, ktorí chodia do práce aj v nedeľu.
Počas letnej prípravy sme absolvovali už tretí ročník futbalového turnaja
„Ruskovčan“, ktorý sa odohral v Ruskove pri Košiciach. Naším cieľom bolo turnaj
vyhrať, čo sa nám aj podarilo. Touto cestou chcem poďakovať všetkým hráčom,
ale aj fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť. Sme radi, že sa táto udalosť uchytila,
a veríme, že sa stane dlhoročnou tradíciou.
Začiatok sezóny nás hneď potešil, keďže sme nastúpili na domácom
trávniku proti mužstvu z Milhostova, nad ktorým sme zvíťazili 4:2, a tak sme si na
konto pripísali prvé tri body. Ale náš úsmev z tvár veľmi rýchlo zmizol. Prišli prehry a po šiestom kole sme
mali iba tie tri body z prvého zápasu. V siedmom kole, sme na ihrisku súpera v Slivníku odohrali dobrý
zápas, za ktorý sme dostali ocenenie v podobe jedného bodu za remízu 1:1. Náš odpustový zápas doma
proti ŠK Kuzmice nevyšiel podľa našich predstáv. Nakoniec sme si z neho vybojovali iba jeden bod, taktiež
za remízu 1:1, ako v predchádzajúcom týždni. Po siedmych odohraných kolách sme v tabuľke na deviatom
mieste, čo nás ani trocha neteší. Veríme, že naše zápasy ešte prídu a postavíme sa na nohy.
A prišli ďalšie problémy ohľadom našich žiakov, ktorí boli spojený s Plechotičanmi. Týždeň pred
začiatkom ich súťažného ročníka, sme boli nútení, aj za cenu 500 € - ovej pokuty zväzu, chlapcov zo súťaže

odhlásiť. Keďže nebolo osoby, ktorá by sa žiakov ujala a naplno sa im venovala. Táto sezóna je tým pádom
bez mládežníckeho mužstva, čo nám dáva za povinnosť, budúcu sezónu mládežnícke mužstvo mať. Ak by
sa nám to ale nepodarilo, tak naše mužstvo dospelých nemôže budúcu sezónu už odohrať.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZOZNAM KANDIDUJÚCICH
pre voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva konané 10. novembra 2018
Kandidáti na starostu Obce NOVÝ RUSKOV



Ján Borovský, Ing., 68 r., starosta, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
Most - Híd
Jaroslav Leškanič, Ing., 58 r., technik, nezávislý kandidát

Kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva v okrsku č. 1 vo Veľkom Ruskove:












Alexander Čonka, 64 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
Most - Híd
Rastislav Ferkanin, 36 r., SZČO, Sme rodina - Boris Kollár
Martina Frágnerová, Mgr., 39 r., administratívna pracovníčka, SMER – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd
Miroslav Gecik, 60 r., vodič, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most Híd
Jaroslav Leškanič, Ing., 58 r., technik, nezávislý kandidát
Jana Sabová, Mgr,. 37 r., učiteľka, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
Most - Híd
Rastislav Serbin, RNDr,. PhD., 37 r., učiteľ, Sme rodina - Boris Kollár
Jaroslav Štefanko, 48 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
Vladimír Švec, RNDr., 59 r., odborný pedagogický zamestnanec, SMER – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd
Martin Varga, Ing., PhD., 31 r., programátor, Kresťanskodemokratické hnutie
Pavol Wagner, 55r., pracovník čerpacej stanice, Kresťanskodemokratické hnutie

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v okrsku č. 2 v Malom Ruskove:
1. Marián Cap, Bc., 40 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Vladimír Hvasta, Ing., 53 r., administratívny pracovník, SMER – sociálna demokracia,
Slovenská národná strana, Most - Híd
3. Tomáš Kolesár, Ing., 30r., mestský policajt, Sme rodina - Boris Kollár
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na stránkach tohto občasníka sme ponúkli priestor na vyjadrenie všetkým
kandidujúcim. Tento priestor využili najmä nové tváre.

Miroslav Gecik – kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva Obce Nový Ruskov – časť Veľký Ruskov
Hlavným zámerom volebného programu obce,
je zabezpečiť všestranný rozvoj obce pre spokojnosť jej
obyvateľov.
Vo všeobecnosti cieľom volebného programu je:
- vytvoriť pre občanov takú obec, aby v nej mohli
prežiť dôstojný a spokojný život,
- vytvárať také podmienky, v ktorých sa oplatí
podnikať
a tak
pomáhať
občanom
obce
i ekonomickému
sociálnemu,
kultúrnospoločenskému rozvoju obce,
- prezentovať obec navonok tak, aby aj návštevníci si
ju obľúbili a radi sa do obce vracali
Rozhodol som sa kandidovať do obecného
zastupiteľstva a v prípade, že budem zvolený,
budem presadzovať:

-

-

-

investičné akcie:
rekonštrukcia miestnych komunikácii
výstavba chodníkov na ul. Nová
životné prostredie:
zriadenie zberného dvora
vytvorenie kompostoviska pre občanov
zvýšenie starostlivosti o verejné priestranstva,
úprava cintorína
kultúra:
úzka spolupráca s materskou škôlkou pri
organizovaní kultúrnych a športových podujatí detí,
ako aj programov pre starších občanov
udržiavať a rozvíjať tradičné obecné podujatia

Marián Cap, Bc., kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva Obce Nový Ruskov – časť Malý Ruskov
Dôvod, prečo kandidujem ako poslanec do obecného
zastupiteľstva našej obce Nový Ruskov je pre mňa
jednoznačný. Moje životné skúsenosti a postoje by som
rád posunul aj k Vám, prostredníctvom obecného
zastupiteľstva. A zároveň je to pre mňa veľký záväzok
venovať sa Vám a našim občanom aktívne
a pravidelne, čo budem brať ako poctu a poslanie.
Budem dbať na to, aby sa prijímali opatrenia tak, aby
niektorá z častí obce nebola diskriminovaná voči
druhej. Keďže aj ja mám najbližšiu rodinu v oboch
častiach obce, mám aj veľký osobný záujem na tom,
aby rovnako Veľký aj Malý Ruskov spolu napredovali
vo vývoji ako jedna moderná obec s najnovšími
technológiami (napr. zmodernizovanie internetovej
siete, koreňová čistička vôd, využitie internetových
aplikácii
na
zjednodušenie
a zefektívnenie
každodenných činnosti v obci, vytvorenie náučných
interaktívnych zón v obci pre deti a mládež čo by
vytvorilo aj možnosti cestovného ruchu). Zároveň
všetky tieto technológie musia byť šetrné k prírode.
Podľa môjho názoru izolácia a individualizmus
nefunguje, preto určite podporím spoluprácu na
všetkých úrovniach s ďalšími obcami, ale aj
zahraničím.
Budem podporovať a aj sám ponúkať návrhy a hľadať
možnosti, ktoré z našej obce urobia ideálne miesto pre
zdravý a zmysluplný život mladých rodín s deťmi, čo

samozrejme viem, že vyžaduje angažovanosť
a spoluprácu všetkých nás, nielen poslancov a pána
starostu. Potrebujeme všetci podporiť deti a mládež
v aktivitách, ktoré rozvinú ich danosti a talenty,
ponúknuť im priestor a energiu na to, aby sa mohli
rozvíjať v tom, v čom sú najšikovnejší. Lebo, či si to
pripustíme alebo nie, len deti dokážu udržať našu
spoločnosť udržateľnou. Potrebujeme, aby AJ v našej
obci rástla generácia, ktorá bude schopná po nás
zodpovedne riešiť neľahké úlohy, a zároveň bude mať
v našej obci pocit bezpečia, šťastia a domova.
A v tomto procese hrá nevyhnutnú úlohu aj naša staršia
generácia, ktorá potrebuje snáď ešte viac pozornosti.
Vidím a cítim, že naši rodičia a starí rodičia čelia
v dnešnom svete množstvu „hendikepov“, ktoré je
možné zvládať, len ak im s tým pomôžeme všetci
a zapojíme aj najmladšiu generáciu. A sme tu; kruh sa
uzavrie; lebo sme jeden celok; potrebujeme sa
navzájom. Potrebujeme sa naučiť žiť spolu a vytvoriť
si domov, kde sa budeme spolu cítiť šťastne a milovaní.
Ak sa so mnou v týchto názoroch stotožňujete,
ďakujem za podporu, či už pri voľbách, na obci, u nás
doma v Malom NOVOM Ruskove, alebo na
spoločných projektoch.
S úctou, Marián Cap

Pavol Wagner, kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva Obce Nový Ruskov – časť Veľký Ruskov
K spokojnosti občanov a skvalitnenie práce obce by som chcel prispieť najmä:
1.
2.
3.
4.
5.

Zabezpečovať väčšiu informovanosť občanov o pripravovaných projektoch a zámeroch obce.
Dbať na zverejňovanie zápisníc zo zastupiteľstiev obce
Vrátiť život do obce v podobe kultúrno-spoločenských podujatí
Pre deti počas leta usporadovať aspoň dva športové akcie
V neposlednej miere venovať väčšiu pozornosť kvalite realizovaných služieb.

Tomáš Kolesár, Ing., kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva Obce Nový Ruskov – časť Malý
Ruskov
Vážený spoluobčania a rodáci.
Ako mladý občan obce Nový Ruskov – Malý
Ruskov som sa rozhodol kandidovať ako poslanec
Obecného zastupiteľstva za Volebný obvod č. 2 – Malý
Ruskov za politické hnutie SME RODINA – BORIS
KOLLÁR. Pochádzam z Malého Ruskova, kde žijem
30 rokov, som ženatý a mám jedného syna.
Moje rozhodnutie kandidovať za poslanca pramenilo
z toho, aby som sa mohol pričiniť o skvalitnenie
a zefektívnenie života v našej obci.
Aká je moja vízia a čo by som chcel presadzovať?

1. Dostavba kanalizácie pre celú obec.
2. Výstavba Domu smútku v obci Malý Ruskov
nakoľko v poslednom období bol v obci zvýšený
počet pohrebov, si myslím, že Dom smútku pre časť
obce Malý Ruskov je potrebný, no v doterajších
volebných obdobiach to bolo len o sľuboch a z tohto
dôvodu to dávam medzi moju prioritu, aby posledná
rozlúčka mohla byť dôstojná a urobená v Dome
smútku a nie ako to je doteraz v kostole a chráme.

3. Oprava a údržba verejných priestorov, výsadba
nových stromčekov, oprava a rekonštrukcia
chodníkov.
4. Vybudovanie multifunkčného ihriska pre obnovenie
športových aktivít a rozšírenie oddychovej zóny pre
menšie deti.
5. Zvýšenie rýchlosti internetu, lepšia informovanosť
pre občanov prostredníctvom obecnej internetovej
stránky.

6. Podporiť zriadenie denného stacionára a rozvoz
stravy pre obyvateľov obce v staršom veku pod
réžiou obce.
7. Podpora bežných občanov pre získanie pozemkov
v katastrálnom území obce vo vlastníctve
Slovenskej republiky určených pre IBV.
Ak Vás moja vízia oslovila uchádzam sa o Váš hlas
v novembrových voľbách.
Ing. Tomáš Kolesár

Rastislav Serbin, RNDr,. PhD., kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva Obce Nový Ruskov
– časť Veľký Ruskov
Vážení spoluobčania obce Nový Ruskov,
moje meno je Rastislav Serbin, no mnohí z Vás
ma poznáte ako “vnuka baby Bučkovej (už nebohej)“.
Pracujem
ako
vysokoškolský
učiteľ
na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Narodil som sa 19.9.1981
v Humennom, kde som žil až do roku 2012. Od roku
2012 bývam v Našej obci. Tu žijem spoločne so svojou
manželkou Petrou a svojimi tromi malými dcérkami.
V obci plánujem zostarnúť a aj preto mi nie je
ľahostajný jej osud. Verím, že sa o rozvoj obce môžem
aj aktívne pričiniť. Niektorí moji známi si dokonca
priali, aby som kandidoval aj za starostu obce. Myslím

si však, že je na to ešte priskoro. Po rôznych osobných
hovoroch s ľuďmi z obce zisťujem, že máme tendenciu
pomenovávať len problémy a za všetkým hľadáme
snahu druhého o jeho osobný prospech. Som idealista
a verím, že tomu tak nie je. Ak sa stanem poslancom za
Našu obec, budem sa v rámci svojich právomoci snažiť
o to, aby sa v obci schvaľovali a realizovali len dobré,
rozumné a všeobecne prospešné návrhy. Keď to bude
možné budem nápomocný aj pri podávaní
a vylepšovaní rôznych návrhov.
Verím, že mi v komunálnych voľbách dáte
možnosť dokázať Vám, že ste sa rozhodli správne.

Martin Varga, Ing., kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva Obce Nový Ruskov – časť Veľký
Ruskov
Vážení občania,
moje meno je Martin Varga, mám 31 rokov, vzdelanie som nadobudol na Technickej Univerzite v Košiciach
a v týchto voľbách sa uchádzam o Váš hlas. V tejto obci som sa narodil a založil som si tu rodinu. Bývam tu so
svojou manželkou a synčekom.
Našu obec poznám od malička a viem veľmi dobre, čo sa za posledné roky urobilo a ako sa obec zmenila k
lepšiemu. Myslím si, že vďaka tomu je naša obec veľmi príjemným miestom pre život a jej budúcnosť mi nie je
ľahostajná. Z pozície poslanca by som chcel prispieť k dobrým riešeniam, aby sa naša obec posúvala neustále
smerom vpred. Ako poslanec by som chcel podporiť lokálnu opravu chodníkov, opravu verejného osvetlenia,
pravidelnú údržbu jarkov a cestných vpustí. Tak isto budem podporovať organizovanie spoločenských a športových
podujatí, ako aj zavedenie tradície konania udalosti: „Deň detí“, spojenú s uvítaním novorodencov do našej obce.

Rastislav Ferkanin,kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva Obce Nový Ruskov – časť Veľký
Ruskov
Vážení spoluobčania,
Volám sa Rastislav Ferkanin a v nasledujúcich
komunálnych voľbách som sa rozhodol uchádzať
o miesto poslanca v obecnom zastupiteľstve, a tak sa

v tejto pozícii spolupodieľať na ďalšom rozvoji našej
obce. Preto mi prosím dovoľte sa Vám v krátkosti
predstaviť.

Mám 36 rokov a som hrdým občanom obce
Nový Ruskov. Naša obec mi dala do života pevné
základy, veľa poznatkov a priniesla mnoho výziev.
Taktiež mi dala rodinu, priateľov i známych, ktorí sú
základom fungovania spoločnosti. Môj takmer
každodenný kontakt s väčšinou z Vás, mi umožnil
pochopiť systém riadenia obce.
Našu obec tvoria rôzne skupiny. Od mamičiek
na materskej dovolenke, ktoré vychovávajú našu
budúcnosť, mladých ľudí, ktorí sa chcú realizovať
a vytvárať hodnoty, mladé rodiny, ktoré chcú svojou
prítomnosťou podporiť rast obce, ako aj dôchodcov
ktorí nám prispejú svojimi skúsenosťami.

Uvedomujem si, že každá z vymenovaných
skupín má svoje prioritné potreby, a preto mi bude
cťou, v každodennom kontakte s Vami a s pomocou
skvelých ľudí, ktorých poznám, postupne pomáhať
plniť potreby každej skupiny.
Budem robiť všetko preto, aby sa podarilo našu obec
zveľadiť a zlepšiť v každej sfére.
Na záver chcem iba dodať že sľúbiť sa dá
všetko, problém ale nastane pri realizácii sľubov.
Rastislav Ferkanin
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