Deň obce Ruská Nová Ves
Dňa 2. septembra 2017 sme si pripomenuli
písomnej zmienky o obci Ruská Nová Ves.

615. výročie prvej

Program začal o 10.00 hod. sv. omšou v kostole Sedembolestnej
Panny Márie, ktorú celebrovali kňazi obidvoch obradov, rímskokatolíckej
aj gréckokatolíckej cirkvi z našej obce. Svätou omšou nás sprevádzal
dekan p. Gazda a hlavným kazateľom bol o. František Čitbaj. Počas omše
boli posvätené symboly obce - erb, zástava a insígnie.
Oslava dňa obce sa konala v priestoroch základnej školy. Hlavný
program začal o 14.00 hod. slávnostným príhovorom starostu obce
a pokračoval bohatým kultúrnym programom.
Z príležitosti 615. výročia prvej písomnej zmienky o obci starosta
obce udelil verejné ocenenia týmto oceneným:
p. Ing. Jozef Papcun – za aktívnu a dlhoročnú prácu pri vedení obecnej
kroniky,
p. Ján Paľa – za dlhoročnú aktívnu prácu vo funkcii predsedu TJ Slanské
a za rozvoj futbalu v našej obci,
p. Michal Závacký – jeden zo zakladajúcich členov – futbalovej
organizácie v obci, jej prvý predseda a do dnešných dní zanietený
podporovateľ a fanúšik nášho obecného futbalu,
p. Pavol Ištvan“ in memoriam“ - za aktívnu prácu vo funkcii predsedu,
pri rozvoji futbalu a pri organizovaní športovej a mimošportovej činnosti v
TJ Slanské,
p. Pavel Papcun“ in memoriam“ - jeden zo zakladajúcich členov
futbalovej organizácie v obci, dlhoročný hráč, neúnavný funkcionár či už
ako hospodár, predseda, tréner a technický pracovník v jednej osobe,
p. Anna Semanová – za dlhoročnú aktívnu prácu pri vedení Miestneho
spolku Slovenského Červeného kríža,
p. Viera Chovancová – za dlhoročnú aktívnu prácu pri vedení Základnej
organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v obci,

p. doc. JCDr. František Čitbaj, PhD. – za obetavú službu pri duchovnom
rozvoji obce počas pôsobenia vo funkcii správcu gréckokatolíckej farnosti,
p. Mons. ThLic. Jozef Šechný, kanonik, dekan – za osobný prínos pri
výstavbe kostola Sedembolestnej Panny Márie v Ruskej Novej Vsi
a dlhoročnú pastoračnú prácu v obci,
Cukrárenská výrobňa Mária – za dobrú spoluprácu a podporu pri
organizovaní spoločenských podujatí v obci.
Pre všetkých občanov našej obce bolo pripravené v obecnom
stánku pohostenie – koláče a prípitok. O hladné žalúdky sa postarali
poľovníci z PZ Delňa, prípravou chutného guľášu z diviny. Pre všetkých
ostatných návštevníkov bolo zabezpečené občerstvenie.
Pre deti bola pripravená nafukovacia šmýkačka a maľovanie na
tvár. Ďalej bola pripravená izba ľudových tradícií, v ktorej bola možnosť
nahliadnuť do obecných kroník až z roku 1920.
Pre pozvaných hostí, ktorými boli p. primátorka Turčanová,
predseda VÚC p. Chudík, prednosta Okresného úradu p. Chlapeček,
poslanci mesta Prešov p. Benko a p. Hudač a v neposlednom rade náš
rodák a poslanec VÚC p. Kičura a všetkých ocenených bolo v základnej
škole pripravené pohostenie vo forme švédskych stolov.
Program pokračoval až do neskorých nočných hodín tanečnou
zábavou v sále obecného úradu.
Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa osláv 615.
výročia prvej písomnej zmienky o obci Ruská Nová Ves.

Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave
a organizácií osláv. Ďakujeme aj sponzorom.

