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Slovo na úvod

O vlaku 
a dare
Nezabudnuteľnými pre rozvoj 
nášho regiónu sa stali ostatné 
štyri roky.

Vzťahy upevňujú občania 
i obce navzájom. Posilňujeme 
spolupatričnosť k územiu, na ktorom nás žije vyše 7 000. 
Po Blažiciach v 2012 a Kalši v 2013 sme sa tohto roku stretli 
v Ruskove na Dňoch Slanského mikroregiónu. Kto prišiel 
s otvoreným srdcom, doteraz rád spomína na bohatý program 
i priateľskú atmosféru.

Za uplynulé štvorročné volebné obdobie prvý raz v desaťročnej 
histórii mikroregiónu sme z dotácií od Miestnej akčnej 
skupiny (MAS) Hornád – Slanské vrchy získali slušnú sumu. 
A tú investovali do športových a detských ihrísk, na úpravu 
verejných priestranstiev. Užívať plody týchto investícií môžu 
aj obyvatelia malých obcí, ktoré by sa inak k nim nedostali. 
Špecifikom nášho „mikráča“ totiž je, že až deväť dedín má len 
od 200 do 500 obyvateľov. V ďalšom volebnom období by bola 
škoda, ba priam hriech, z rozbehnutého vlaku vystupovať. Do 
činnosti MAS Hornád - Slanské vrchy sa chce zapojiť aj Rákoš, 
Slanec a Slanské Nové Mesto. Chceme byť v nej všetci.

Jestvuje i ďalší prejav solidarity. Môžeme ho svojím spôsobom 
vnímať ako dar. Z dvanástich našich obcí až v siedmich fungujú 
dobrovoľné hasičské zbory. Ich členovia robia nezaplatiteľnú 
službu. Je dobré, že vedenia obcí ich činnosť uznávajú a 
pomáhajú rozvíjať.

Veľkou inšpiráciou sa stáva oživený odkaz rodu Forgáčovcov. 
Iniciatíva nadšenca sa tu stretla s veľkým ohlasom verejnosti. 
Také aj iné zjednocujúce momenty hovoria o vnútornej sile 
našich občanov.

Na ďalších stranách sa dozviete viac o aktivitách, ktoré 
v obciach vykonali volení zástupcovia počas svojho 
štvorročného mandátu. Nech sú vám nápomocné pri 
rozhodovaní, koho voliť za starostu a poslancov obecného 
zastupiteľstva v komunálnych voľbách v sobotu 15. novembra.

Dr. Katarína Čániová, vedúca redaktorka 
foto: red.

Svetelný darček pre nás
Naše obce už po tretíkrát spoločne oslavovali. Dni Slanského mikrore-
giónu sa odohrali priamo v Ruskove – v obci, ktorá tento rok oslávila 
810 rokov od prvej písomnej zmienky. Okrúhle výročie mal aj región, 
ktorý už 10 rokov združuje 12 obcí s viac ako siedmimi tisíckami oby-
vateľov. A tí dostali špeciálny darček z Malhostovíc, partnerskej obce 
z Južnej Moravy. Nádhernú svetelnú hrajúcu fontánu.

(pokračovanie na strane 7)

Chvíle napätia a sústredenia. Návštevníci si mohli na Dňoch Slanského mikroregiónu 
vyskúšať aj historickú lukostreľbu.

Svetelná vodná šou bola ohromujúca.
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z našich obcí

Nový chodník na Bogdáni

Záchrana prameňov na Poľakovke

V Bohdanovciach práve dokončili 600 metrov dlhý chodník 
od materskej školy do centra obce. Prechádza okolo hlavnej 
cesty, ktorá je zaťažená hlavne nákladnou dopravou. „Chodci 
sa kvôli úzkej ceste a krajnici veľakrát nemali kde vyhnúť, boli 
často vystavení nebezpečenstvu. Tento chodník určite prispeje 
k bezpečnosti pre peších a aj pre občanov zo susedných Blažíc, 
ktorí tade dochádzajú k autobusovým spojom. Túto investíciu 
financovala obec vo výške cca 65 tisíc eur, “ vysvetľuje starostka 
Bohdanoviec Marta Gamrátová. S chodníkom postavili aj 
odstavnú plochu pri miestnom cintoríne. V čase pohrebov tu 
dochádzalo ku kolíziám áut. Plochu realizovali vďaka dotácii 
z Ministerstva financií vo výške 9 tisíc eur. Ostatné peniaze - viac 
ako 14 tisíc eur - poskytla obec.
V Bohdanovskej škole vyrástala nová učebňa - jazykové laborató-
rium. Prerobili ju z archívu a kabinetu.

ocú Bohdanovce Moderné jazykové laboratórium slúži všetkým žiakom.

Takmer 50-ročné potrubie 
a šachtu na niekoľkých brigá-
dach obnovovali aj samotní 
obyvatelia Nového Salaša. 

Projekt, ktorý podporila nadácia Ekopolis 
a spoločnosť Nestlé pre vodu v krajine, 
ukončili v septembri. Cieľom bolo zrekon-
štruovať šachtu slúžiacu ako zásobník vody 
pre rezervoár, ktorý zabezpečuje vodu pre 
Dom smútku a obecný cintorín.

ocú Nový Salaš

Rozlúčku s prázdninami zorganizoval Obecný úrad v Kalši v spo-
lupráci s rímskokatolíckym farským úradom v Slivníku. Program 
sa začal omšou v rímskokatolíckom kostole v Kalši a  pokračoval 
na ihrisku, kde sa deti zabavili pri rôznych súťažiach a hrách. 
Pochutnali si aj na  kysnutých koláčikoch, ktoré pre ne upiekli 
kuchárky zo školskej kuchyne a pracovníčky obecného úradu.

Vďaka podpore regionálnej Miestnej akčnej skupiny Hornád - 
Slanské vrchy sa ukončujú práce na priestranstve pred klubom 
mládeže a parkovisku pred cintorínom V Novom Salaši v celkovej 
výške takmer 27 tisíc eur. „Veríme, že tieto priestranstvá budú 
slúžiť hlavne na oddych obyvateľov i návštevníkov obce,“ teší sa 
starostka andrea Michalková.

Ekopolis a Nestlé posúdili skutočnú dôležitosť projektu a jeho význam aj pre ďalšie generácie.
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hodnotíMe roky 2010 – 2014 

Vyšný Čaj: investície aj opravy

Slanec: obnova hradu v hodine dvanástej

Po kritickom roku 2010, keď Vyšný Čaj postihli masívne zosuvy 
pôdy, sa v ďalších rokoch investovalo. „Sanovali sme zosunu-
tý svah za takmer 50 tisíc eur z Enviromentálneho fondu. Nad 
cintorínom sme museli opraviť rigoly a v zúfalom stave boli aj 
cesty. Najväčšou investíciou však bolo vybudovanie detského 
ihriska z európskych peňazí. Dotácia bola takmer 50 000 a my 
sme investovali ďalších takmer 5 000 eur,“ hovorí starosta Vincent 
borovský. Dokončili aj územný plán obce, zrekonštruovali verejné 
osvetlenie, zmodernizovali zariadenie kuchyne a sály kultúrneho 
domu, opravili miestne cesty. Obnovili aj projekt na prívodovú 
stoku do čističky odpadových vôd v Ruskove.

ocú V. Čaj/kj Detské ihrisko slúži aj na spoločné hry a súťaže.

Už tri roky po sebe sa odborníci s pomocou 
nezamestnaných pasujú s neľahkou, ale 
vznešenou úlohou - zachovať hrad v Slanci 
- národnú kultúrnu pamiatku pre ďalšie ge-
nerácie. „Vybudovali sme turistický chodník, 
vyklčovali nádvoria, stabilizovali najkritickej-
šie objekty, až sme sa dostali k zastrešeniu 
veže Nebojsa. Všetko sme robili v rámci 
projektu Ministerstva kultúry SR „Obnovme 
si svoj dom“. Na podporu rekonštrukcie 
a zvýšenie povedomia o tejto pamiatke sa 
každoročne od roku 2012 koná podujatie 
s názvom „Noc hradov a zrúcanín“ a hrad je 
na túto noc ako jedinú v roku osvetlený tak, 

aby pritiahol pohľady aj zo širokého okolia,“ 
približuje starosta Jozef bela spoluprácu 
s OZ Zachráňme hrad Slanec. Dôležité je 
aj podhradie, kde sa začala a pokračuje 
rekonštrukcia chodníkov na Hlavnej ulici. 
Pred dvoma rokmi vysadili novú zeleň 
v historickom parku pod hradom. Re-
vitalizáciu zaplatili z dotácie Košického 
samosprávneho kraja. Vlani zrekonštruovali 
v parku komunikácie, dve fontány a ve-
rejné osvetlenie, platili to z regionálneho 
programu Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR

ocú Slanec/kj
Park sa stal dôstojným miestom pre oddych i vstu-
pom na hrad Slanec.

Hodnotíme štvorročné volebné obdobie so starostami našich obcí

Rekapitulujeme
Už o dva týždne si zvolíme (staro)nových starostov i obecných poslancov. Tí terajší sa snažili slúžiť nám podľa svojho 
najlepšieho vedomia, svedomia i možností. Na nasledujúcich stranách vám ponúkame rekapituláciu tých najdôležitejších 
udalostí v našich dedinách.

Kalša: lepšie miesto pre život
„Kalša je pekná malá dedinka, jej obyvatelia si zaslúžia mať vytvo-
rené také životné podmienky, aby tu radi žili,“ - víta nás starostka 
Gabriela Ivaňáková. „Obec napreduje a skrášľujeme ju za pomoci 
rôznych projektov. Z európskych fondov sme oplotili športový 
areál a v jeho časti pri multifunkčnom ihrisku postavili amfiteáter, 
ktorý využívame na kultúrne podujatia.“ Obec má opravenú aj 
väčšinu ciest a chodníkov, zrevitalizovali nevyužitú plochu pred 
gréckokatolíckym kostolom. V dedine skrášlili verejné priestran-
stvá pred budovou obecného úradu, pri Pamätníku padlým v II. 
svetovej vojne a pri stánku U Borisa. Upravili terén, vysadili kríky, 
stromčeky, kvetinové záhony a nové trávniky. Súbežne vydláždili aj 
chodník popri budove obecného úradu. „Naposledy sme upravo-
vali priestranstva pred domom smútku, kde sme vybudovali suché 
múriky a vysadili ružové záhony a okrasné kríky. Nový šat dostala 
autobusová zastávka pri železničnej stanici. Modernizáciu si už 
vyžadovala aj kuchyňa pri kultúrnej miestnosti. Nové nerezové 
zariadenie slúži pri oslavách, svadbách i smútočných udalostiach. 

Máme však aj iné plány - pred nami je rozšírenie kanalizácie v časti 
Pod Kamennou Horou, v súčasnosti sa začalo územné konanie na 
túto stavbu,“ - uzatvára starostka Kalše.

ocú Kalša/kj

Zrevitalizované centrum obce slúži na oddych.
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Bohdanovce: investovali aj do mládeže

Rákoš: po práci aj zábava

Nový Salaš: mnohé zmeny skvalitnili život

V Bohdanovciach sa pred štyrmi rokmi po-
darila veľmi zásadná rekonštrukcia základ-
nej školy. Z dotácie od Ministerstva škol-
stva aj z obecných peňazí obnovili fasádu 
i strechu budovy. „K škole patria aj ihriská 
a športoviská. Na jar 2010 sa nám podarilo 
otvoriť ďalšie športovisko - multifunkčné 
ihrisko, ktoré sa teší veľkej obľube detí, 
mládeže, ale aj dospelých a to hlavne kvôli 
výbornej polohe v centre obce. Výstavba 
Ihriska bola financovaná dotáciou z Úradu 
vlády SR vo výške 40 000 eur a spoluúčas-
ťou obce 20 140 eur,“ - vymenúva starost-
ka Marta Gamrátová. Obec na vlastné 
náklady vybudovala rampu pre seniorov, 
imobilných občanov a mamičky s kočíkmi 
do kultúrneho domu i lekárne. Pri tej prí-
ležitosti zrekonštruovala aj schody. O rok 
neskôr strechu vymenili aj na kultúrnom 
dome a nad knižnicou, pretože zatekala. 
Táto investícia obec stála 40 700 eur.
Nový šat dostali aj toalety v materskej 
škole, na dvore pribudli ďalšie drevené 

preliezačky a hojdačky, ktoré využívajú aj 
deti z novootvorenej druhej triedy mater-
skej školy. Tú obec musela zriadiť, keďže 
narástol počet detičiek v predškolskom 
veku. Cez Miestnu akčnú skupinu Hornád 
– Slanské vrchy sa podarilo postaviť detské 
ihrisko s rôznymi preliezačkami a piesko-
viskom, na výstavbu ktorého 22-tisícovú 
dotáciu poskytla Poľnohospodárska pla-
tobná agentúra.
„V roku 2012 sme zrekonštruovali interiéro-
vé priestory na samotnom obecnom úrade. 
Po 36 rokoch dostali nový šat samotné 
kancelárie, chodby ale aj svadobná sieň. 
Tieto stavebné úpravy boli financované 
dotáciou 8 tisíc eur z ministerstva financií 
a obec sa podieľala na týchto úpravách vo 
výške 14 tisíc eur.“
Obec obnovovala aj prístupové chod-
níky na miestnom cintoríne, následne 
boli chodníky vyzdobené skalkou, kvet-
mi a kríkmi. Vyčistili potok v celej dĺžke, 
opravili aj chodník okolo potoka, ktorý 

bol po povodniach z roku 2010 v dezolát-
nom stave. S týmito prácami pomáhali aj 
nezamestnaní.
„Mladí ľudia nám pomohli s opravou a zve-
ľadením posilňovne, ktorú aktívne využíva-
jú. V škole vytvorili zo starej kotolne krásnu 
školskú knižnicu,“- ukončila starostka.

ocú Bohdanovce/kj

Pre športujúcu mládež vytvorili v areáli školy 
prírodnú ľadovú plochu, ktorú v lete využívajú aj na 
florbal. Výstavbu spolufinancoval Úrad vlády SR vo 
výške 8 000 eur.

Ostatné štyri roky boli v Rákoši plné práce. „Stihli sme toho dosť. 
Nemyslím len samozrejmosti, ktoré robíme bežne, napríklad ko-
senie verejných priestranstiev. Snažili sme sa vypočuť obyvateľov 
a reagovať aj na ich podnety,“ vysvetľuje starosta obce igor an-
toni. „Vyčistili a poopravovali sme priekopy pri cestách, sfunkčnili 
studne, obnovili detské ihrisko. Za pomoci detí, mládeže a dospe-
lých sme zrenovovali futbalové ihrisko.“ Najviac sa však „natrápili“ 
pri prestavbe kultúrneho domu a výstavbe bytoviek, ktoré však 
ešte nedokončili. „Aby sme sa aj odmenili, tak sa každé leto sna-
žíme urobiť aspoň jeden výlet do Maďarska. Pre veľký záujem, čo 
nás teší, sa nám za posledné dva roky podarilo zorganizovať až po 
dva výlety.“

ocú Rákoš/kj Búranie. Pripravujú miesto na výstavbu novej bytovky.

„V obci sme prešli za posledné štyri roky 
mnohými zmenami. Zmenilo sa nielen 
prostredie, v ktorom žijeme, zmenili sme 
sa aj my sami. V roku 2012 sme sa po 
ťažkej chorobe rozlúčili s dlhoročným 
starostom pánom Milanom Hudákom. 
Vďaka nemu a pomoci občanov sa v obci 
postavil Dom smútku takmer za 56 tisíc 
eur, položil sa nový asfalt na obecné cesty, 
vymenilo sa verejné osvetlenie. Vďaka 
podpore regionálnej Miestnej akčnej 
skupiny Hornád - Slanské vrchy sa podarilo 
vybudovať detské ihrisko za takmer 32 tisíc 
eur. Z Programu obnovy dediny sa pred 
obecným úradom vybudovala oddychová 
zóna. Vďaka finančnej pomoci zastupujúcej 
starostky sa podarilo obnoviť priesto-
ry potravín a klubu mládeže,“ rozpráva 
starostka andrea Michalková. Vlani sa 

potešili novej zastávke, zrekonštruovali 
veľké ihrisko a parkovisko. Nový šat dostala 
hasičská zbrojnica aj sklad náradia. Obec 
z vlastných prostriedkov financovala nový 
rozhlas v dedine. Cintorín má nové lavičky 
a novú farbu oplotenia. „Šikovnými rukami 
obecných pracovníkov sme prestavili 
kanceláriu obecného úradu, zrenovovali 
stoličky v kultúrnom dome, vybudovali 
rigoly pri ceste. Vo februári 2014 nám 
Nadácia Ekopolis schválila projekt „Záchra-
ny prameňov vo výške 2 400 eur“, vďaka 
ktorému sme vymenili viac ako 400 m 
vodovodného potrubia a zrekonštruovali 
šachtu na Poľakovke. Agentúra na podporu 
regionálneho rozvoja Košice n.o. podporila 
projekt výstavby cyklotrasy Slanec-Nový 
Salaš-Slanská Huta vo výške takmer 8 tisíc 
eur.“ Obecné peniaze a podpora podniku 

LESY SR š.p. prispeli k tomu, že Parádna 
ulica je naozaj parádna – má nový asfalt.

ocú Nový Salaš/kj

Práce na regulácii potoka ukončili vlani v novembri. 
Investorom boli Lesy SR, Banská Bystrica.
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Slanská Huta: postavili nové byty

Slanské Nové Mesto: vynovené objekty

Obec začiatkom roka 2010 podala žiadosť 
o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania (ŠFRB). Chceli prestavať 
objekt bývalej hraničnej polície na byty. To 
sa aj podarilo a o dva roky dostalo osem 
rodín vianočný darček „Keďže záujem 
o byty bol veľký, aj v roku 2011 sme požia-
dali o poskytnutie podpory ŠFRB. Presta-
vali sme objekt bývalej základnej školy 
a materskej škôlky a vznikli 4 trojizbové a 2 
jednoizbové byty. Celkové náklady za obé 
výstavby boli viac ako 573 500 eur, “ teší 
sa starosta Daniel Stančik. Za nenávratný 
finančný príspevok od Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry postavili v dedine 
multifunkčné ihrisko. Pred dvoma rokmi 
sa podarilo z Programu obnovy dediny 
zrekonštruovať detské ihrisko. Obec bola 
aj partnerom pri výstavbe cezhraničnej 
cyklotrasy. V roku 2012 začala Eurovia bu-
dovať prvé metre na slovenskej strane, kde 
sú tri cykloturistické trasy. Slanská Huta 
- jazero Izra - štátna hranica (Pusztafalu), 

Brezina - štátna hranica (Pusztafalu) a Byš-
ta - štátna hranica (Fuzerkajata). Zo štátnej 
hranice sa trasy napájajú na maďarskú 
sieť cyklotrás. „Celkové investičné nákla-
dy projektu boli vyše milióna eur, my ako 
žiadatelia sme prispeli piatimi percentami. 
Nová cyklotrasa začala slúžiť fanúšikom 
cykloturistiky v roku 2013. Uskutočnením 
tohto projektu sa nám podarilo splniť 
niekoľkoročnú požiadavku zo strany 
obyvateľov. Projekt spája nielen ľudí, ale 
aj regionálne turistické atrakcie, existujúce 
cyklistické zariadenia.“

V Hute vymenili aj svietidlá na verejnom 
osvetlení. Na komfortnejší a bezpečnejší 
život v obci použili svietidlá s novou úspor-
nou technológiou - LED. Výhodou tejto 
technológie je úspora energie, kvalita svie-
tenia a dlhá životnosť. V kultúrnom dome 
sú nové stoličky aj stoly, zrekonštruovaná 
kuchyňa i toalety. Obec opravila aj zničené 
cesty, vybudovala nové parkoviská. Upravili 

verejné priestranstvá, vysadili zeleň v parku 
a zrevitalizovali zberné miesto odpadov. 
Výška preinvestovaných financií za ostatné 
štyri roky je cca 1,8 milióna eur.

ocú Slanská Huta/kj

Úprava verejných priestranstiev stála celkovo  
40 tisíc eur.

Za ostatné štyri roky sa v Slanskom Novom Meste rekonštruovala 
budova kultúrneho domu aj obecného úradu. Zmenil sa nielen 
vonkajšok, ale nový je aj interiér oboch budov. „V materskej škole 
sme vymenili okná, dvere, zariadenie kuchyne a napojili sme škôlku 
na plynové rozvody,“hovorí starosta Milan Diheneščík. Tak, ako 
v mnohých iných obciach, aj v Slanskom Novom Meste sa môžu 
tešiť z multifunkčného ihriska. Založili podložie, oplotili ho a po-
vrch upravili pre potreby viacerých športov. V tomto roku upravili 
aj niektoré miestne cesty.

ocú Slanské Nové Mesto/kj Záverečné stavebné práce pred vynoveným obecným úradom.

Blažice: viditeľný rozvoj obce
Rok 2011 začali v Blažiciach výstavbou 
viacúčelového ihriska za 41 700 eur, ktoré 
bolo I. etapou oddychovej zóny pred kultúr-
nym domom. Pustili sa aj do rekonštrukcie 
chodníkov pri ceste smerom na Ruskov, 
ale tú pozastavili kvôli výstavbe vodovodu, 
ktorá je vo fáze prípravných prác. Medzitým 
sa však podarilo dokončiť II. etapu oddy-
chovej zóny. Jej výstavba bola financovaná 
z Programu rozvoja vidieka. Z prostriedkov 
obce financovali výsadbu zelene v parku, 
ktorý sa nachádza pri kostole a zelene 
v oddychovej zóne pri kultúrnom dome 
v hodnote 4 000 eur. „Súčasťou verejného 
priestranstva sa stala novovybudovaná 
cyklozastávka, pri ktorej sa nachádzajú infor-
mačné tabule. Zrekonštruovali sme muro-
vanú autobusovú zastávku a detské ihrisko 
pri šatni OŠK a to v spolupráci s pracovníkmi 
pre menšie obecné služby. V rámci spolu-
práce s U. S. Steel Košice sme spevnili nové 
pozemné komunikácie a cestu k mostíku, 

ktorý vedie cez rieku Olšava,“ hovorí starosta 
Blažíc Juraj Gmitro. Od roku 2012 funguje 
v dedine bar BISTRO v priestoroch kultúr-
neho domu. Jeho slávnostné otvorenie sa 
uskutočnilo symbolicky v deň, keď obce 
spoločne oslavovali historicky prvý Deň 
Slanského mikroregiónu práve v Blažiciach. 
„Súčasťou nášho kultúrneho života sa stala 
aj obľúbená Vatra, ktorou si pripomíname 
Deň víťazstva nad fašizmom. Som rád, že 
sa nám podarilo vytvoriť túto tradíciu, ktorú 
sme rozšírili o cyklotúru Blažice - Dargov – 
Blažice a o súťaž vo varení gulášu. Spoločne 
sme obnovili aj stretnutie seniorov v októbri. 
Kultúrny aj kalendárny rok v obci uzatvára-
me štefanskou a samozrejme silvestrovskou 
zábavou.“ V Blažiciach sa aj športuje. Rok 
„štartuje“ stolnotenisový turnaj O pohár 
starostu obce. Veľkou športovou udalosťou 
v obci je medzinárodný polomaratón Beh 
Olšavskou dolinou. Vlani vznikol v obci Cyk-
listickoturistický klub „DORINA“, ktorým sa 

športové aktivity v obci zvýšili. „Spolupráca 
s miestnymi poslancami bola vždy korektná, 
nápomocní boli aj pracovníci obecného 
úradu, preto sa nám podarilo viditeľne obec 
rozvíjať,“ ukončil starosta.

ocú Blažice/kj

Autobusovú zastávku zrekonštruovali pracovníci 
menších obecných služieb
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hodnotíMe roky 2010 – 2014

Ruskov: premena školy i oko kamery

Nižný Čaj: vynovená škôlka

Slančík: odrazovým mostíkom rozpočet

„Naša dedina sa za posledné roky zmenila 
k lepšiemu. Napomohli nám k tomu pre-
dovšetkým možnosti získania finančných 
prostriedkov z fondov Európskej únie,“ 
hovorí starosta Štefan Markovič.
Finančne najnáročnejšou investíciou bola 
obnova centra obce. Stála 375 tisíc eur. Na 
ulice Bočná a Stredná rozšírili kanalizáciu. 
Z Enviromentálneho fondu na ňu dostali 
dotáciu takmer 210 tisíc eur. Protipo-
vodňové opatrenia v extraviláne obce stáli 
92 700 eura zaplatili to z dotácie Úradu 
vlády. V areáli Športcentra postavili mul-
tifunkčné ihrisko, zrekonštruovali okolité 
priestranstvo, ktoré stráži oko kamery za 
takmer 7 000 eur. V Kuciku vyrástlo detské 
ihrisko, obnovili aj priestory pre elokovanú 
triedu materskej školy a za obecné peniaze 
zakúpili jej zariadenie. Novotou „dýcha“ aj 

interiér obecného úradu. Premenou prešlo 
aj verejné osvetlenie, keď za bezmála 17 
tisíc eur vymenili žiarovky za LED svie-
tidlá. Jedenásť tisíc eur investovali aj do 
opravy cesty na Dilkoš a Regetu. Z peňazí 
ministerstva školstva vymenili podlahy 
v šatniach a triedach školy. „Minister-
stvo školstva nám prispelo aj na projekt 
„Prieskumníci“ a podarilo sa nám premeniť 
tradičnú školu na modernú. Okrem toho 
rozvíjame aj medziľuidské a susedské vzťa-
hy na už tradičných Dňoch obce, oslavuje-
me Deň matiek, stretávame sa s dôchod-
cami a už po desiatykrát sme zorganizovali 
Ruskovský automobilový slalom. Určite 
opravíme cesty a chodníky, zateplíme 
kultúrny dom, postavíme telocvičňu. Rád 
by som sa poďakoval za korektnú spolu-
prácu poslancom a Ruskovčanov ubezpečil, 

že samospráva obce sa usiluje, aby život 
v obci bol dôstojný, aby boli obyvatelia 
hrdí na svoj domov.“

ocú Ruskov/kj

Zateplenie a termostatizácia budovy základnej 
školy bola sčasti hradená aj z obecných peňazí, 
celkovo vyšla na vyše 137 tisíc eur.

V ostatných rokoch sa v Nižnom Čaji tiež 
obnovovalo. „Po čiastočnej rekonštrukcii 
bývalej Jednoty sa do týchto priestorov 
presťahoval obecný úrad. Obnovili sme 
aj interiér materskej školy, kde sme 
opravili umyváreň pre deti, vymenili okná 
a dvere. Deti sa môžu tešiť aj z nového 
nábytku v škôlke a aj z detského ihriska, 
na ktoré sme získali peniaze z fondov EU, 
vymenúva starosta Milan Česlák.  
Nový asfalt má aj obecná cesta na 
Záhumni. Podarilo sa oplotiť aj škôlku 
a cintorín.

ocú Nižný Čaj/kj

Štyri volebné roky sú na realizáciu nároč-
nejších projektov krátky čas. Aj napriek 
tomu sa v Slančíku podarilo uskutočniť aj 
odvážne ciele. „Začali sme s víziou postaviť 
viacúčelové ihrisko, ktoré vďaka podpore 
Miestnej akčnej skupiny Hornád - Slanské 
vrchy aj stojí. Pohrávali sme sa s myšlienkou 
skrášlenia obce. Podarilo sa. V roku 2013 
sme opäť s pomocou MAS-ky dokončili 
realizáciu projektu Cyklotrasa a rekonštruk-
cia verejných priestranstiev v obci Slančík. 
K tomu nám ostáva už len doplniť ďalší 
projekt, ktorý realizujeme v tomto roku - 
Sadbové úpravy a to cez Slovenskú agen-
túru životného prostredia – Zelená dedina,“ 
vyratúva aktivity starosta Ján Bačo.

V júli kolaudovali Rozlúčkovú sieň v obci, 
ktorú postavili bez úveru. Obyvatelia 
pomohli financiami aj vlastnou prácou, 
za čo sú starosta i poslanci vďační. Obec 

v spolupráci s Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny pomohla miestnym uchá-
dzačom o zamestnanie prostredníctvom 
aktivačných prác pre dedinu. Napriek 
všetkým pozitívam sa obci nepodarilo 
udržať si miestnu materskú školu, pretože 
počet predškolákov klesol. „Naopak sme 
radi, že sa darí dobrovoľnému hasičskému 
zboru pod vedením Veroniky Vargovej, 
ktorí dosahujú vynikajúce výsledky,“ chváli 
starosta a na vysvetlenie účasti v projek-
toch dodáva: „V súvislosti s úspešnými 
dotáciami sa často stretávame s otázkou, 
prečo sa robí práve to, keď je potrebné 
urobiť niečo úplne iné. Základnou filozo-
fiou dotácie je účel, ktorý je vopred daný. 
Preto ak nám niekto dá financie na kúpu 
klobúka, aj napriek tomu, že budeme bosí, 
musíme si zakúpiť klobúk, inak musíme 
pridelené finančné prostriedky vrátiť. Celé 
uplynulé roky sme sa s chodom a skrášľo-

vaním obce pasovali statočne a v obci radi 
privítame každého turistu, ktorý si u nás 
môže oddýchnuť a prípadnú pomoc a radu 
na ceste cez našu obec mu poskytne tu-
ristická mapa pri odpočinkovej zóne, ale aj 
naši občania.“

ocú Slančík/kj

Občerstvenie turistom ponúka zrekonštruovaná 
studňa Sv. Floriána
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VýznaMné dni pre naše dediny

Jubileum v Ruskove a spoločné regionálne oslavy

Svetelný darček pre nás 
(pokračovanie zo strany 1.)

S dedinou z okresu Brno – venkov obec Ruskov už 14 rokov 
úspešne spolupracuje. Obyvatelia z Malhostovíc pripravili pre 
Ruskovčanov k výročiu obce viditeľný a jedinečný dar. Mobilná 
hrajúca a svetelná fontána vďaka českým dobrovoľným hasi-
čom spríjemňovala večerné oslavy. Až hodinu pred polnocou sa 
návštevníci dočkali štvrťhodinovej vodnej šou. „Naši hostia prišli 
s nákladiakom, v ktorom bola zbalená fontána. Pätnásť ľudí ju 
muselo postaviť a sprevádzkovať. Na cestu k nám i na prezentáciu 
daru dostali finančnú dotáciu od juhomoravského kraja,“ vysvetlil 
starosta Ruskova Štefan Markovič.

Táto jubilujúca dedina bola aj miestom regionálnych osláv. „Obce 
nášho mikroregiónu majú bohatú históriu. Majú pestré kultúr-
no-spoločenské a športové aktivity. Aktívne sú folklórne súbory, 
divadlá malých javiskových foriem, Dobrovoľné hasičské zbory, fut-
balové oddiely a ďalšie občianske združenia i jednotlivci, ktorých 
sme na oslavách videli,“ hovorí Štefan Markovič, zároveň predseda 
Združenia obcí Slanského mikroregiónu. „Spolupráca obcí je nad-
štandardná a jej výsledky sú viditeľné. Dediny sa menia a opek-
nievajú. Je dobré, keď sa vieme počúvať, poradiť jeden druhému 
a pomôcť si navzájom.“

Na Dňoch mikroregiónu obyvatelia hrali futbalové zápasy medzi 
mužstvami z jednotlivých dedín. Víťazmi sú futbalisti z Ruskova. 
Dobrovoľné hasičské zbory predviedli techniku, ale aj ukážky zo 
svojej práce, nechýbala slávnostná svätá omša, bohatý kultúrny 
program, ktorý bol aj prehliadkou tradičných krojov, mládež po-
tešili hry, súťaže, zábava s Kandráčovcami a skupinou Live. Oslavy 
vyvrcholili ohňostrojom. „Vďaka účinkujúcim zo všetkých obcí mik-
roregiónu i vďaka diváckej podpore nás toto jedinečné podujatie 
zviditeľňuje v širokom okolí.“

ocú Ruskov

Folklórny súbor Roňva zo Slanského Nového Mesta.

Turnaj v minifutbale: odovzdávanie ocenení víťazom.

Deň obce i oslavy tých najmenších
V Novom Salaši oslavovali Medzinárodný 
deň detí. Ak práve deti nesúťažili, mohli si 
pozrieť prácu šperkárky, potešilo ich ma-
ľovanie na tvár, skákací hrad a povozil ich 
aj poník Guru. Súťažilo sa a ochutnávali sa 
dobroty aj na detských oslavách v Nižnom 
Čaji, kde sa deti najviac vyšantili na kope 
sena, ktorá im poslúžila namiesto skáka-
cieho hradu. Oslavy MDD sa uskutočnili aj 
vo Vyšnom Čaji, a to na novom detskom 
ihrisku. Spestrením osláv boli ukážky 
historickej vojenskej techniky a uniforiem. 
Radosť mali aj mamky v bohdanovciach, 
kde im škôlkári a školáci pripravili pestrý 
program ku Dňu matiek. A deti sa počas 
svojho sviatku zabávali v školskej záhrade.

obecné úrady

Obecné oslavy zorganizovali v Kalši. Po svätej liturgii popoludní vybehli na ihrisko futbalisti, aby odohrali 
priateľský zápas Bolcok-Ščepník. V kultúrnom programe, v ktorom vystúpili folklórne súbory Roňva a Slivní-
čan a skupina Jasenovský šestnástorák, sa tancovalo aj medzi publikom. Návštevníkov zabavil aj Otto Weiter.

Svojimi piesňami zabávali Kandráčovci celé publikum.
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Potulky po Slanských 
horách už po 30. raz

Ani hasiči nezaháľaliUctili si pamiatku 
svojho člena

Jubilejný 10. ročník 2FDM 
Ruskovského automobilového slalomu

Pri zrode dlhoročnej tradície turistických 
pochodov, ktorý zorganizoval turistický 
klub v Kalši v závere augusta, stál bývalý 
riaditeľ základnej školy Peter Spura. Naj-
mladším účastníkom tohoročného pocho-
du bol Miško Spišák z Kalše. Nasledovníci 
Petra Spuru - Valéria Takáčová, František 
Roško či Štefan zambori veria, že každý 
rok privítajú nových turistov, ktorí do krás-
nej prírody Slanských vrchov radi prídu.
V polovici septembra sa turistickí nadšenci 
a mladí dobrovoľní hasiči zo Slanskej Huty 
vybrali na vrch Milič. Túru si spojili s prí-
jemnou a chutnou opekačkou v prírode.

ocú Kalša, Slanská Huta

Na obvodnej súťaži dobrovoľných hasičov 
v Bidovciach dorastenky z Nového Salaša 
získali 1. miesto, výkony žien a mužov boli 
tiež prekvapujúce. Dopomohli k tomu 
nielen zrepasované striekačky, ale aj poc-
tivá príprava obidvoch družstiev. Družstvo 
žien a mužov sa stretlo aj na hasičskej 
súťaži partnerskej obce Sedlice, ktorá bola 
organizovaná k 90. výročiu založenia DHZ 
v Sedliciach. Družstvo detí sa zúčastnilo 
hasičskej súťaže v Košiciach, Kecerovciach 
a jesenného zrazu v Beniakovciach. Počas 
Dní slanského mikroregiónu v Ruskove 
bol odovzdaný družstvu hasičov z Nového 
Salaša Putovný pohár za najlepšie hasičské 
družstvo Slanského Mikroregiónu. 

ocú Nový Salaš

V Novom Salaši si uctili pamiatku Ing. 
imricha tomka, ktorý bol dlhoročným 
členom Dobrovoľného hasičského zboru. 
Slávnosti na jeho počesť sa zúčastni-
lo 9 hasičských družstiev zo susedných 
obcí a partnerskej obce Sedlice. O Pohár 
starostu obce hrali futbal deti a neskôr 
aj slobodní vs. ženatí. Tento rok vyhralo 
jednoznačne po veľmi peknom výkone 
mužstvo ženatých. Nečakané množstvo 
návštevníkov bolo pohostené nielen výbor-
ným guľášom, ale mohli využiť airsoftovú 
streľbu a pojazdnú strelnicu.

ocú Nový Salaš

V Ruskove to poriadne šmýkalo a hučalo. V dedine 
sa uskutočnil jubilejný 10. ročník Ruskovského 
automobilového slalomu zaradeného do IMTE Cupu 
2014. Toto obľúbené športové podujatie pripravili 
členovia auto klubu na počesť pamiatky zakladateľa 
tejto súťaže Františka kálaya.
Vyše 60 súťažiacich zaujímavú trať automobilového 
slalomu v celkovej dĺžke 1,9 km absolvovalo celkom 

trikrát. Súťažilo sa v 8 kategóriach a súčet časov z jednotlivých kôl určil jednotlivých 
víťazov. V kategórii PD1 zvíťazil M. Terezčák na VW Polo, PD2 J. Kolek na Peugeote 106, 
PD3 P. Danielis na Seate IBIZA, PD4 P. Vaško na Mitsubishi Lancer EVT, PD5 Ľ. Arsanyi so 
Škodou 105 L, PD6 F. Blaščík s BMW M3, PD7 P. Karičková na BMW E30 a PD8 M. Gallovič 
na Peugeot 106 XSI. Absolútnym víťazom sa stal Peter Vaško výsledným časom 4:58.417 
a získal Pohár starostu obce.
„Ďakujem všetkým účastníkom, organizátorom a najmä sponzorom - Falck, a. s., Rally 
Sports, BK servis, Mur Cass, Marsli, Pizzeria Pohoda, JMV Motorsport,“ povedal predseda 
autoklubu František Horňák.

Autoklub 2FDM Ruskov

Do prírody sa vybrali aj turisti z klubu Dorina z Bla-
žíc. Zdolali Parustanské hradby a Lazy.

Fotografia je zo súťaže v Bidovciach, kde boli 
dorastenky zlaté.Dobrovoľní hasiči futbalistami.

Reprezentačný brankár Rasťo Staňa 
navštívil v júni žiakov v základnej škole 
v Bohdanovciach. Deťom vyrozprával ho-
kejové zážitky a niektorí sa voči brankár-
kej jednotke mohli postaviť zoči-voči.


