RASLAVICKÉ noviny

Milí Raslavičania,
predo dvermi sú najkrajšie sviatky
roka – Vianoce a s nimi spojené už tradičné koncoročné vydanie Raslavických
novín. Koniec kalendárneho roka nás
vždy ,,núti“ obhliadnuť sa za celým jeho
priebehom, alebo len za najvýznamnejšími udalosťami, ktoré sa počas neho
udiali. Je to obdobie, kedy rekapitulujeme či hodnotíme našu činnosť v mnohých spoločenských oblastiach. Koniec
roka avšak v mnohých z nás vyvoláva
aj pohnútku zamyslieť sa nad nasledujúcim rokom a s ním spojenými osobnými
plánmi či cieľmi. Začiatok nového roka
je pre mnohých z nás novou výzvou,
ktorá vždy predstavuje konkrétny periodický zlom jednotlivých dielčích období
nášho života. Nie vždy sa naše plány
naplnia, nie vždy sme so sebou úplne
spokojní. To by však pre nás nemal byť
dôvod od svojich cieľov upúšťať, práve
naopak, po primeranej sebakritike by
nás to malo ešte viac motivovať a „nakopnúť“. Je však ešte dôležitejšie, aby
nám popri tom neunikla hlavná podstata Vianoc. Máme na mysli duchovné
a vnútorné prežitie týchto kresťanských
sviatkov v kruhu rodiny a blízkych. Nedovoľme, aby nás materiálny a konzumný trend vývoja spoločnosti „donútil“
zabudnúť na najdôležitejšie tajomstvo
Vianoc.
Aj snahou nás, celej Redakčnej rady,
je stále prichádzať s niečím novým,
a tým pádom obohacovať duchovnú
stránku nás všetkých. Ani toto vydanie
nebude výnimkou. Na úvod sme si pre
Vás pripravili dve špeciálne rubriky,
a to rubriku ku príležitosti storočnice 1.
Československej republiky a tematicky
podľa nás žiaducu rubriku – Vianočná
nálada. V prvej spomínanej rubrike si
zaspomíname na najdôležitejšie roky
od vzniku prvej spoločnej republiky

s našimi susednými bratmi, foto reportom si pripomenieme začiatky obecných
novín (vtedy Raslavického občasníka),
a taktiež si uctíme pamiatku Raslavičanov, ktorí padli v prvej svetovej vojne.
V rámci Vianočnej nálady Vám prinášame úvahu autorky o jej nazeraní na
podstatu Vianoc, historicko-liturgický
pohľad na Vianočné sviatky a pár inšpiratívnych vianočných receptov. Obe
rubriky sú obohatené o básnické verše
Dušany Remetovej a Františka Gvušča.
V tradičných rubrikách sa Vám postupne prihovoria vedúci pracovníci a riaditelia jednotlivých obecných inštitúcií,
škôl, klubov a skupín. V článkoch Vám
prinášajú zhodnotenie svojej činnosti,
aktivít či úspechov za druhý polrok tohto
kalendárneho roka. Avšak ešte predtým Vám padne do oka rubrika – Z aktuálneho diania, kde Vám priblížime tri
významné kultúrno-športové podujatia
v našej obci, ktoré dopadli na výbornú.
Následne Vám svoju činnosť zhodnotili
aj seniorské organizácie Denný stacionár a oba kluby dôchodcov. K vianočným sviatkom sa Vám prihovorí aj pani
farárka a pán kaplán. Jednotlivé školy si pre Vás pripravili „predpolročné“
zhrnutie školského roka. Svoj úspešný
rok zhodnotia taktiež najvýznamnejšie
kultúrne zložky v obci, a to naši „veľkí“
aj „malí“ folkloristi. Jesennú časť svojej
sezóny zrekapituluje domáci futbalový
klub, dobrovoľný hasičský zbor a cykloklub. Prinášame Vám tiež rozhovor
s mladým futbalovým trénerom o práci
s mládežou a problémoch súčasného
mládežníckeho športu. Svoju sezónu
nám tiež zhodnotil najlepší slovenský
maratónec. V poslednej časti Vám prinášame výsledky komunálnych volieb
v našej obci a vlastné poďakovanie
prednesie aj starosta obce.
Na záver je potrebné poďakovať sa
všetkým občanom, ktorí svojou myšlien-
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kou či článkom, prispeli k vydaniu tohto
čísla a napomohli pri jeho tvorbe. Ako
vždy zdôrazňujeme, tieto noviny majú
byť o Raslavičanoch a pre Raslavičanov
a tejto našej hlavnej filozofie sa snažíme držať pri každom vydaní. Je dôležité
a žiaduce, aby sme sa ako občania rôznymi formami podieľali na participácii
v obci podľa oblasti svojho záujmu.
Len postupne väčšou angažovanosťou
občanov vieme každoročne zlepšovať
vzájomné vzťahy a zjednocovať obecnú
komunitu ľudí. Len spoločným úsilím si
vieme v obci vytvárať kvalitné podmienky na život. Nech je pre nás čas vianočný prvým „odrazovým mostíkom“
v snahe budovať dobré vzťahy s našimi
priateľmi, blízkymi, susedmi a všetkými
občanmi.
Na záver nám dovoľte popriať Vám
tak, ako sa u nás v šarišskej kotline počas Vianoc patrí:

A my vam vinčujeme
na te krasne švjatki
i na ten novi rok.
Žeby sce maľi ščešľivi krok.
Do roboti zdravička
na stul švižeho chľebička.
Do šerca radosci
do duši milosci.
Pokuj svati naj u vas prebiva.
A laska naj vo vašim
dome biva.
Pochvaľeni Ježiš Kristus !

Redakčná rada RN
Bc. Dávid Baláž
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Špeciálna rubrika
Storočnica 1.ČSR

100. výročie ČSR
Nielen kamarátstvo,
dvoch príbuzných národov,
ale vrúcne bratstvo,
ktoré nevzniklo náhodou.
Od 28. októbra 1918,
rozhodli sa kráčať vedno,
Česi a Slováci začali rásť.
Na mape sveta boli jedno,
miesto, kde oba národy,
spájali slovanské rody.
„Kde domov můj,“ znelo,
bez rečových bariér, smelo,
odpoveď bola jasná,
země česká, krásna,
so slovenskou spojená,
jazykom i kultúrou si blízka,
preto i „Nad Tatrou sa blýska“...
Spolu sa bratsky dopĺňali,
Česi -Tatry, Slováci - Prahu, mali.
Aj keď boli z podobného cesta,
musela sa rozísť ich spoločná cesta.
A tak z ľudu československého,
rozhodnutím pôvodu mierneho,
vznikli dva štáty samostatné,
v ktorých blízke vzťahy ostali platné.
Popri sebe, ale rovní,
stále sú to bratia rodní.
Storočnica, stojí za oslavu,
Československo malo svoju slávu,
história má byť učiteľom,
nech je vždy Čech a Slovák priateľom.
JUDr. Dušana Remetová
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Významné roky
posledného storočia
1918
V roku 1916 začali v zahraničí vznikať
plány na osamostatnenie Slovákov spod
uhorskej nadvlády. Vo februári toho
roku sa hlavným predstaviteľom zahraničného odboja stala Česko-Slovenská
národná rada, ktorá sídlila v Paríži.
Predsedal jej Tomáš Garrique Masaryk, podpredsedom bol Milan Rastislav
Štefánik a jej tajomníkom bol Edvard
Beneš. Dominantnou sa stala myšlienka
spojenia slovenského národa s českým.
Následne bola 30. 5. 1918 v USA podpísaná Pittsburská dohoda. Bola to dohoda slovenských a českých organizácií
o autonómnom postavení Slovenska
v novovzniknutom štáte. Koniec prvej
svetovej vojny 11.11.1918 znamenal
pre všetky národy strednej Európy nový
začiatok. Geopolitické zmeny po vojne
priniesli rozpad Rakúsko-Uhorska. Náš
prvý samostatný štát bol vyhlásený 28.
októbra 1918 na Václavskom námestí
v Prahe. O dva dni neskôr, 30. októbra
1918 sa Martinskou deklaráciou prihlásili k spoločného štátu Čechov a Slovákov i zástupcovia Slovenska. Hranice
nového štátu stanovila Svetová mierová
konferencia v Paríži, pričom súčasťou
ČSR sa stala tiež Podkarpatská Rus.
Československý štát tak mal 140 484
km2 a 13 613 000 obyvateľov.
1938
Po vzniku Tretej ríše a nástupe Adolfa
Hitlera k moci sa začalo schyľovať k 2.
svetovej vojne. Svetové mocnosti vedeli, že Hitler bude žiadať územia. V roku
1938 začal Hitler požadovať od Česko-Slovenska, aby Nemecku odstúpilo
územie zvané Sudety. Nemecko na to
využívalo Nemcov žijúcich v Česko-Slovensku, ktorí tvrdili, že sú diskriminovaní. To bol argument na pripojenie týchto
území k Ríši. 23. septembra 1938 vymenoval prezident Edvard Beneš úradnícku vládu na čele s generálom Janom
Syrovým, ktorá vyhlásila všeobecnú
mobilizáciu a o dva dni neskôr odmietla
Hitlerove požiadavky. V dňoch 29. – 30.
septembra 1938 v Mníchove zvolalo
Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko a Taliansko konferenciu, kde sa
rozhodlo o osude Česko-Slovenska. Na
rokovaní sa priamo nezúčastnili predstavitelia Česko-Slovenska. Vláda ge-
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nerála Syrového a prezident Beneš mníchovskú dohodu prijali, ale bez súhlasu
Národného zhromaždenia, čo odporovalo československej ústave. Celkovo
stratila ČSR v dôsledku mníchovskej
dohody územie s rozlohou 41 098 km2,
na ktorom žilo 4 879 000 obyvateľov.
1948
Udalosti vo februári 1948 nazývali komunisti Víťazný február, dnes ich označujeme ako komunistický prevrat, ktorým sa komunisti v ČSR dostali k moci
a na 40 rokov zlikvidovali demokraciu
a nastolili diktatúru komunistickej strany.
Februárový prevrat v Česko-Slovensku
sa uskutočnil medzi 17. a 25. februárom
1948. Od februára 1948 sa na našom
území začalo budovanie komunistického režimu alebo aj obdobie budovania
základov socializmu. Po tom, ako prezident Beneš prijal demisiu vlády a videl
ako sa situácia vyvinula, uvedomil si,
že jeho konanie poškodilo demokraciu ČSR a sám podal demisiu. Novým
prezidentom ČSR sa 14. 6. 1948 stal
Klement Gottwald. Voľby v roku 1948
skončili jednoznačným víťazstvom komunistov. Komunistická strana Československa (KSČ) sa stala jedinou politickou stranou. Ostatné politické strany
sa zmenili na záujmové organizácie.
Začalo sa s úplným znárodňovaním
a likvidáciou súkromného majetku.
1968
V roku 1968 sa Československo pokúšalo o nastolenie socializmu s ľudskou
tvárou, čo v praxi znamenalo snahu
o demokratizáciu komunistického systému. Od zvolenia Alexandra Dubčeka do
funkcie 1. tajomníka ÚV KSČ v januári
1968 sa začali zreteľne presadzovať
demokratizačné tendencie, ako odstránenie cenzúry, sloboda cestovania, povolenie činnosti nekomunistických spolkov a iné. Sovietsky zväz sa od začiatku
pozeral kriticky a s neskrývanými výhradami na udalosti v Československu.
Okupácia sa začala v noci z 20. na 21.
augusta 1968. Okrem vojakov Sovietskeho zväzu sa jej zúčastnili aj jednotky
Maďarska, Bulharska, Poľska a NDR.
V uliciach všetkých väčších miest sa
zhromažďovali ľudia protestujúci proti
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vojenskej invázii a požadujúci odchod
cudzích vojsk. Na mnohých miestach
protesty prerástli do formy aktívneho odporu, pričom nezriedka prišlo aj kodplate zo strany vojakov Varšavskej zmluvy.
V dôsledku streľby a nehôd zomrelo na
Slovensku v dňoch 21. a 22. augusta
1968 celkovo 16 ľudí, v neskorších mesiacoch sa číslo obetí vyšplhalo na 37.
1989
Prejavy nespokojnosti rástli od spontánnych prejavov do organizovaných
manifestácií. Veľký ohlas mala sviečková manifestácia v Bratislave, ktorú
25. marca 1988 Štátna bezpečnosť
brutálne rozohnala. Nasledovala pražská demonštrácia z 21. augusta 1988
a séria nepokojov v centre Prahy v januári 1989 k pripomenutiu 20. výročia
upálenia sa Jana Palacha. V júni 1989
zverejnila Charta 77 petíciu Niekoľko
viet (Několik vět). Podpisovú petíciu inicioval Václav Havel po svojom prepustení z väzenia.V piatok 17. novembra
sa v Prahe na Albertove zišli českí aj
slovenskí študenti vysokých škôl pri oficiálnom pietnom akte pri príležitosti 50.
výročia smrti Jana Opletala a zatvorenia českých vysokých škôl v roku 1939
nacistickým Nemeckom. Študenti skandovali požiadavku na zmenu pomerov
v ČSSR (odstúpenie skompromitovaných komunistických politikov, dodržiavanie ľudských a občianskych slobôd,
prepustenie politických väzňov, začatie dialógu s nezávislými iniciatívami).
V sprievode podľa odhadov pochodovalo nakoniec až okolo 50 tisíc osôb. Bezprostredne po 17. novembri vznikli hnutia Verejnosť proti násiliu a Občianske
fórum, ktoré položili základ politického
pluralizmu. V decembri bola vymenovaná prvá federálna i slovenská vláda
s prevahou nekomunistov. Rezignoval
komunistický prezident Gustáv Husák,
za prezidenta bol zvolený Václav Havel. Nenásilná zmena režimu s prvkami
dohody a reformy dostala pomenovanie
„nežná“ alebo „zamatová revolúcia“. Od
roku 2001 je 17. november štátnym sviatkom – Dňom boja za slobodu a demokraciu.
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text: Natália Balážová
info: Ústav pamäti národa
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Pribulov kríž
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Z dediny do mesta vedie cesta,
I vlakom je to súbežná cesta.
Kde cestu železnica kríži,
tam vedľa cesty Ježiš na kríži.

Kde cestu už železnica nekríži,
kríž sa nakláňa s Kristom na kríži.
Poprepletané tŕnie krížom krážom,
popína sa hore krížom.

Kde cesta k mostu sa blíži,
tam dedova roľa leží.
Dedo z Ameriky šťastlivo sa vrátil,
roku tisíc deväťsto jeden kríž postavil.

Pod krížom utlačená hlina,
našich predkov otlačené kolená.
Odriekaná modlitba našich rodičov,
za úrodu a svojich dedičov.

Z kríža silu a vieru brali,
tu orali, sadili, siali a žali.
Kríž rodina v úcte mala,
o kríž sa rodila starala.

Stojí kríž ako šikmá veža,
oslovuje nás Ježiš z kríža.
Výčitky svedomia pohľadom na kríž,
kríž na teba padá a ty sa modlíš.

Andrej a Mária na kríži mená,
ich už za kríž neminula odmena.
Ten kríž je teraz náš, my sme ho zdedili,
keď nás znakom kríža v kostole krstili.

Toto je naša mŕtva viera,
žiadny skutok ju nepodopiera.
Naša preveľká vina Ježiš,
opravíme padajúci kríž.

Po storočie časy sa menili,
po sto rokoch časy sa zmenili.
Do mesta už vedie nová cesta,
ku krížu vedie stará cesta.

Svoj podiel viny na seba sme vzali,
do opravy kríža sme sa dali.
Vďaka tebe Bože sme nepadli
a kríž sme znova pozdvihli.

Zarástla bodľačím dedova roľa,
prestala rodiť dedova roľa.
Korene starej lipy zhnili,
kríž do pravej strany naklonili.

Pomohol každý kto bol oslovený,
aby bol kríž znova oslávený.
Každý si chcel „zarobiť“,
svoju vieru skutkom doložiť.
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Obnovený kríž kňaz posvätil,
dôstojnosť a úctu krížu prinavrátil.
Veď bez kríža Bože, sme tej mienky,
iba pod krížom rozsypané kamienky.

Čo tak kríže chotára zmapovať,
našu vieru skutkami dokázať.
Čas sa nám pomaly isto kráti,
ta investícia sa nám isto vráti.

Autom, vlakom či autobusom sa vezieš,
kríž za starou cestou zazrieš.
Nábožne vzdychnúť, môžeš sa prežehnať,
môžeš strelnú modlitbu vyslať.
Keď si pútnik, hubár či turista,
ku krížu ťa zavedie stará cesta.
Na lavičku môžeš sa posadiť,
načerpať sily, môžeš sa pomodliť.

Opravené kríže vnukom zanechať,
aby raz ako my mohli povedať:
„To sú naše kríže, my sme ich zdedili,
keď nás znakom kríža v kostole krstili.“
Bude sa kam prejsť chotárom,
peši, na bicykli či s kočiarom.
Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane.
Nech sa tak stane prosíme ťa Pane.
Gvušč František

Zomreli,
aby sme my
mohli žiť!
V nedeľu 11.11.2018 sme si pripomenuli 100. výročie ukončenia 1.svetovej
vojny. Kapituláciou Nemecka sa skončila dovtedy najstrašnejšia vojna v našich
dejinách. Medzi niekoľko miliónov ľudí,
ktorí v tejto vojne zahynuli, patrili aj naši
Raslavičania. Na ich pamiatku bol v roku
1933 členmi Slovenskej Ligy postavený
pamätník s ich menoslovom. O čistotu
a poriadok pri pamätníku a v jeho okolí
sa každoročne starajú naši dôchodcovia. Spomínajme, pamätajme a uctievajme si ich pamiatku!
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Spomienkové fotografie na začiatky
Raslavického občasníka

Raslavický občasník I – Jún 1991

Zdroj a foto: Dokumentačné prílohy ku kronike obce Raslavice 1989-1996
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Raslavický občasník 3- Jún 1993

Raslavický občasník 5- Jún 1995
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Raslavický občasník 4- Jún 1994

Raslavický občasník 6- Jún 1996
Zdroj a foto: Dokumentačné prílohy ku kronike obce Raslavice 1989-1996
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Špeciálna rubrika
Vianočná nálada

Vianočné sviatky
Celý rok ich čakáme
a už sú predo dvermi,
vhodný darček hľadáme,
vtedy zázrakom sme verní.
Viac úsmevu a pokoja,
starosti chvíľu postoja, načerpajú to sviatočné,
keď zvonia zvony polnočné.
Prečo sú Vianoce Vianocami?
Lebo sa stretnú bratia so sestrami.
Vládne Láska- tá obrovská sila,
čo sa raz vtedy do jasieľ narodila.
Bez slávy a bez bohatstva,
a napriek tomu vytvorila bratstvá.
Boli sme obdarení Božím Synom,
nechcime mať podstatu v inom.
Nehľadajme vhodný dar,
stačí milé slovo, vľúdna tvár.
Buďme Lásky odrazom
a s týmto vianočným odkazom,
žiarme ako hviezda betlehemská
a zmysel bude mať naša púť zemská...
JUDr. Dušana Remetová
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Keď sú zrazu všetci doma,
keď sa stromček rozžiari...
„Stromček, hviezda, vločka, snehuliak“ menovala som formičky poukladané na stole. „Najviac sa mi páči srdiečko!“ dodala som a schmatla do ruky formičku. Mama stíšila rádio, sadla si oproti
mne a usmiala sa tak, ako to vedia len
mamy. „Máš pravdu. Srdiečko je krásne,
ale hlavne je veľmi dôležité. Predstavuje lásku. Lásku, ktorá sa narodila pred
mnohými rokmi v maštali. Každý rok si
pripomíname, že sa narodil malý Ježiško. To je podstata Vianoc. Preto je
srdiečko dôležité“ dopovedala mama
a vybrala pripravené cesto z chladničky.
O pár minút sme už ukladali na plech
prvé vykrojené srdiečka. Posledné čo

si pamätám je vôňa medovníkov. Nepamätám si žiadne konkrétne Vianoce
z detstva, nepamätám si, v akom roku
sa to udialo, ale vždy, keď náš dom
rozvonia perníkovým korením a medom,
vynorí sa mi spomienka na mňa a mamu
v kuchyni. Spomienka na deň, kedy mi
mama vysvetlila podstatu Vianoc.
Šťastné a veselé. Láskyplné. Čarovné, voňavé a pokojné. Strávené v kruhu
rodiny. Plné chutí. Tradičné. Vyzdobené. Každý im dáva iné prívlastky. Každý
z nás im dáva iný význam. Pre niekoho sú to len ďalšie sviatky, preplnené
obchody, marketingové ťahy, tie isté
koledy stále dokola, Popoluška, Mrázik

a Sám doma. Na druhej strane sú medzi nami ľudia, ktorí z Vianoc nevyrástli.
Cez Vianoce veria na zázraky. Vo vnútri sú opäť deťmi s rozžiarenými očami
a chvejúcimi sa srdiečkami. Ľudia, ktorí
sú pravými milovníkmi Vianoc, nikdy nestrácajú nádej. Veria v čaro okamihov.
Tých okamihov tu a teraz. Milujú vypekať koláče a všetko ochutnávať. Sú to
ľudia, ktorí priam zbožňujú ozdobovať
stromček, celý dom aj dvor, aj keď vo
vnútri vedia, že to nie je to najdôležitejšie. Chcú potešiť ostatných. Chcú byť
lepší. Chcú pomáhať.
A čo vy? Ste takí? Sú takí vaši priatelia? Sú také ešte aspoň vaše deti? Naučme sa znova tešiť. Naučme sa znova
veriť. Vianoce sú čas, kedy môžeme
urobiť pre niekoho niečo navyše. Len
tak. Nemusíte investovať veľa peňazí.
Stačí, ak investujete čas. Strávte ho
s ľuďmi, na ktorých vám záleží. Pre mňa
je myšlienka Vianoc úplne jednoduchá.
Sú len tri veci, na ktoré nemôžeme zabudnúť. Tieto tri veci sú poľa mňa pravým posolstvom Vianoc. Láska, radosť
a nádej. Najdôležitejšie je rozdávať lásku. Tak ako to robil malý Ježiško od momentu, kedy sa narodil. Radujme sa, tak
ako sa radoval svet z narodenia Božieho syna a majme takú nádej, akú mala
Mária, v deň, keď porodila svoje dieťa
v tých skromných podmienkach.
Lásku, radosť a nádej. Prajem vám,
Milí Raslavičania, hlavne tieto tri veci.
Zdieľajme ich medzi sebou, nech sa násobia. Verím, že Vianoce skrývajú zázrak pre každého z nás. Nevadí, že ste
už dávno dospelí, dovoľte Vianociam,
aby niečo zmenili a aby vo vás prebudili
človeka, ktorým máte byť celý rok.
Natália Balážová
Foto: Bc. Dávid Baláž

Historicko-liturgický pohľad
na vianočné sviatky
Drahý čitateľ, iste vieš, že Vianoce sú
jedny z najkrajších sviatkov roka. Sú to
sviatky lásky Boha k ľudstvu. V tomto
článku sa ti pokúsim v skratke priblížiť
ich historicko-liturgický vývoj, a tak ťa
obohatiť o nové poznatky. Kvôli obsiahlosti tejto témy vyberám len niekoľko,
nie až tak často publikovaných a komunikovaných, informácií o Vianociach
a ich vývoji.
História vianočných sviatkov, ako sviatku Narodenia Pána má neskorší vývoj.
Vo svojej podstate a pôvode oslavuje vianočný okruh sviatkov ten istý priebeh,
tie isté plné udalosti vykúpenia ako Veľká noc. Sviatku Narodenia Pána pred-

chádza prípravné obdobie nazývané na
Západe Advent a na Východe Filipovka.
Advent vznikol v liturgiách v Gálii
a Španielsku vo 4. storočí. O niečo
neskôr nachádzame v galikánskych
prameňoch svedectvá o období pôstu,
ktoré začínalo na sviatok sv. Martina
(Quadragesima Sancti Martini). Konečným termínom pôstu neboli Vianoce, ale
Epifánia, čiže Zjavenie Pána. Ak spočítame len pôstne dni počas obdobia od
11. novembra do 6. januára napočítame
presne 40 pôstnych dní počas týchto 8
týždňov. Štyridsiatnica, ktorá bola uprostred svojho priebehu prerušená veľkým
sviatkom, už nebola viac žiadnou pra-

vou Štridsiatnicou. Preto Quatragesima
st. Martini zakončená 25. decembra by
znamenala zrieknutia sa plného počtu
40 pôstnych dní. Časový rozsah adventného pôstu bol veľmi rozdielny od
septembra až do 15. novembra. Kristov
príchod tvoril stredobod, ale nie ako
príchod v tele, ale ako opätovný druhý
príchod Sudcu na konci vekov, ktorý požadoval pokánie a obrátenie.
V Ríme nenachádzame svedectvá
o existencii Adventu. Pred Vianocami
sa nachádzal kántrový týždeň. Pramene spomínajúce Advent nachádzame
až v 6. storočí. K premiešaniu rímskeho
Adventu a galikánskej adventnej Štyrid-
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siatnice došlo skrze prijatia rímskej liturgie vo Francúzku. Odtiaľ sa vrátila táto
zmiešaná forma pod nemeckým vplyvom späť do Ríma, aby sa stala normou
pre celé Západné kresťanstvo. Adventné obdobie začína prvými vešperami
nedele, ktorá pripadá na 30. novembra,
alebo ako ďalšia najbližšia nedeľa tomuto dátumu. Zakončuje sa pred prvými
vešperami Vianoc.
Adventné obdobie má dvojaký charakter. Na jednej strane je to príprava na
vianočné sviatky s pripomenutím si prvého príchodu Božieho Syna k ľuďom,
a na druhej strane je to očakávanie druhého slávneho príchodu Krista na konci
sveta. Advent je teda časom obetovania
sa a radostného očakávania. Od prvej adventnej nedele do 16. decembra
tvorí stredobod liturgie konečný príchod
Pána. Dni od 17. do 24. decembra sú
bezprostredne zamerané na Vianoce.
Kým na Západe obdobie Adventu
možno považovať za všeobecne rozšírené, na kresťanskom Východe sa
táto prax ešte len rodí. Spočiatku išlo
o disciplínu, ktorá zaväzovala len mníchov. Synoda v Tours (567) nariaďuje
mníchom 3-krát do týždňa sa postiť a to
v pondelok, stredu a piatok. Vymenúva 3 obdobia Štyridsiatnicu, týždeň
po pedesiatnici a mesiac december po
Narodenie Pána. O 14 rokov neskôr
na sneme v Macon sa tieto pravidlá
rozšírili aj na laikov a obdobie prípravy na sviatky sa začína na sviatok sv.
Martina. Konštantinopolský snem za
patriarchu Lukáša Chrisoverga (1166)
nariaďuje začínať pôst na sviatok sv.
Lukáša 14.11., odtiaľ aj názov Filipovka. Antiochijský patriarcha Balsamon
hovorí, že tento pôst zaväzuje len mníchov a laikom sa stačí postiť len posledných 7 dní. Súčasná Filipovka sa delí
na 3 časti: Vzdialená príprava (15.11.
– 19.12.) patria sem sviatky: Vovedenie
Bohorodičky do chrámu, Sviatok počatia Bohorodičky sv. Annou, liturgické
spomienky na starozákonných prorokov Abdiáša, Nahuma, Habakuka,
Sofoniáša, Danela, troch mládencov
a sv. apoštola Andreja. Blízka príprava
(20.12 – 23.12.) sa vyznačuje vlastnými
liturgickými textami, ktoré sú poetickým
vyjadrením túžby po Mesiášovi, radostným plesaním nad tým, že Boh sa stáva človekom. Bezprostredná príprava
(24.12.) je dňom prísneho pôstu a intenzívnej modlitby. Je to takzvaný aliturgický deň. Výnimkou je, ak tento deň
pripadne na sobotu alebo nedeľu. Osobitosťou tohto dňa sú Kráľovské hodinky
s čítaniami starozákonných proroctiev
i novozákonných textov vzťahujúcich
sa na Mesiáša. Perlou týchto modlitieb
sú verše vyjadrujúce vnútorný boj sv.
Jozefa, keďže nerozumie ničomu, čo

sa okolo neho deje: Čo sa stalo, Mária? Čo to na tebe vidím? Čudujem sa
a pochopiť nemôžem.
Čo sa týka pôstnej disciplíny mníšske
pravidlá predpisujú takzvané suchojadénie – nevarenú stravu v pondelok,
v stredu a v piatok. V utorok a vo štvrtok môže byť varená bezmäsitá strava.
Na sviatok Vovedenia Bohorodičky do
chrámu a sviatky s predpísaným celonočným bdením je dovolená ryba. Táto
pôstna disciplína je vhodnou inšpiráciu
aj pre laikov, ktorí sa z lásky ku Kristovi
chcú zriecť aspoň niekoľkých príjemných vecí či pokrmov. (Flp 2, 7).
Kristovo narodenie (25. December).
V rímskom chronografe z roku 354 sa
nám o tomto sviatku zachovala najstaršia zmienka o vianočných sviatkoch
slávených práve 25.12. Tiež je z týchto
záznamov zrejmé, že Vianoce sa slávili
už v rokoch 335/337. Stanovenie tohto
dátumu má aj pokresťančiť pohanský
sviatok „boha slnka“ a má poukázať
na Krista, pravé Slnko. Vianočné sviatky nie sú len pripomienkou narodenia,
lebo ani 25. december nie je skutočným
kalendárnym dňom, kedy sa Kristus narodil. Ide o symbol. Veľkosť tohto sviatku ďaleko svojím obsahom prekonáva
akýkoľvek dátum. Ide o oslavu Narodeného, ako terajšieho Pána. Netreba sa
preto čudovať, že texty omše sa udalostí v Betleheme dotýkajú len okrajovo
a dôraz sa kladie na predvečný Logos,
na Slnko pravdy, na Ježiša Krista.
Z Ríma sa sviatok rozšíril najskôr do
Afriky a severného Talianska. Podľa
homílií Leva I. tvorí pevný obsah Vianoc v Ríme vtelenie Logosu – Krista,
kde sa zobrazuje udalosť zvestovania
a narodenia. Motívy mágov a zabíjanie
betlehemských nemluvniat patria k sláveniu Epifánie. Rímsky pôvod majú tri
vianočné omše, ktoré sa slávia v noci,
skoro ráno a cez deň. Najstaršou z nich
je takzvaná pápežská omša, ktorá sa
slávila cez deň. Podľa vzoru Jeruzalemskej cirkvi 4./5. st. sa liturgia slávila
v Betleheme vo svätú noc a slávila sa
i omša v Ríme v bazilike Santa Maria
Maggiore, kde sa v krypte nachádzala

napodobenina jaskyne Narodenia. Najmladšou z vianočných omší je ranná.
Jej vznik objasňuje na Palatíne postavený štácijný chrám St. Anastasia zasvätený na byzantskom Východe vysoko uctievanej mučenici Anastázii. Tu
slávil Pápež Eucharistiu z priateľstva
k byzantským úradníkom, keď sa vracal
z nočnej omše späť do svätopeterskej
baziliky. Tri omše sa rýchlo rozšírili po
celej Západnej cirkvi. Stredoveká mystika vzťahuje tri omše na trojité narodenie
Pána. V noci sa rodí Logos z Otca, ráno
sa rodí Syn z Panny a cez deň sa rodí
Boh vo veriacej duši.
Byzantský Východ slávi Vianočné
sviatky 25.12. od konca 4. st. Na základe časového rozdielu medzi gregoriánskym a juliánskym kalendárom pripadá
25.12. podľa juliánskeho počítania (st.
štýl) na 7.1. (nového štýlu). V 19. st.
pripadol sviatok Narodenia na 6. 1., čo
mylne vytváralo dojem, že Východná
cirkev nepozná Vianoce. Vigílnou bohoslužbou Vianoc na Štedrý večer 24.12.
je s prvou časťou večierne spojená Liturgia sv. Bazila Veľkého. Ak by 24.12.
pripadlo na sobotu alebo nedeľu, tak
sa slúži Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.
V Evanjeliu sa ohlasuje Pánovo narodenie (Lk 2,1-20) na samotný vianočný sviatok 25.12., ktorý sa nazýva: Narodenie
nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista podľa tela, aby sa navždy odlíšilo narodenie z Otca, slávi sa liturgia sv.
Jána Zlatoústeho s evanjeliom o návšteve mudrcov (Mt 2,1-12).
Drahý čitateľ, dúfam, že som ťa veľmi
nezmiatol a dozvedel si sa niečo o tradícii svojej kresťanskej viery. V článku
je mnoho liturgických a historických termínov, ktoré si môžeš prostredníctvom
internetu ľahko nájsť, a tak sa viac obohatiť a dozvedieť sa nielen o Vianočných sviatkoch, ale aj o Cirkvi a našom
Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.
Prajem ti požehnané a milostiplné
prežitie vianočných sviatkov a lúčim sa
s tebou. S pozdravom Christos raždajetsja!
Mgr. Maroš Petrík
foto: internet

Porov.: Kunzler, M. : Liturgia cirkvi. Prešov : PETRA, 2009, s. 490-492
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Vianočné recepty
Keď si priatelia medzi sebou prajú šťastné a veselé vianočné sviatky, niekedy dodajú „a bohatého Ježiška“. No hojnosť nenachádzame len pod vianočným stromčekom, ale taktiež na krásne prestretom sviatočnom stole. Receptov na koláče, punče,
medovníky či tradičné jedlá existuje naozaj neúrekom. Tak aby ste tento rok nemuseli listovať v kuchárskych knihách, prinášame Vám vynikajúce vianočné recepty pre
inšpiráciu do vašich domácností aj v Raslavických novinách.

Štedrák
Cesto:
750 g múka polohrubá
1 kocka droždia
3 dcl teplého mlieka
125 g masla/ hera
100 g práškového cukru
1 vanilkový cukor
1 citrónová kôra z jedného citróna
3 žĺtky
1 čajová lyžička soli
Plnky: maková, orechová
250 g mletého maku
250 g mletých orechov
2 balíčky vanilkového cukru
1 škoricový cukor
125 g hrozienok
3 – 4 dcl prevareného mlieka
Na ozdobu:
500 g tvarohu
mlieko
100 – 150 g cukru
1 vanilkový cukor
250 g slivkového lekváru
rum
škorica

Postup:
Z časti mlieka, lyžičky cukru, trocha múky a droždia pripravíme kvások. Po nakysnutí vymiešame s múkou, žĺtkami, maslom, cukrom, mliekom a nastrúhanou citrónovou kôrou a soľou. Vypracujeme polotuhé a vláčne cesto, ktoré necháme vykysnúť
cca 30 min.
Plnky:
Do zomletého maku pridáme 1 vanilkový cukor, škoricový cukor a podľa potreby aj
práškový cukor. Pridáme hrozienka, ktoré predtým zalejeme trochou rumu a necháme prejsť varom, aby boli chutnejšie. Postupne pridávame prevarené mlieko tak, aby
plnka nebola príliš riedka.
Tak isto pripravíme aj orechovú plnku, len s tým rozdielom, že vynecháme škoricový cukor.
Cesto po vykysnutí jemne premiesime a rozdelíme na tri bochníky. Tie si postupne
vyvaľkáme na tri pláty. Na pomastený a múkou vysypaný plech položíme prvý plát.
Natrieme naň orechovú plnku, preložíme druhým plátom a natrieme makovou plnkou. Nakoniec prikryjeme tretím plátom cesta. Predtým ako koláč vložíme do rúry,
cesto popicháme vidličkou. Dáme do vyhriatej rúry a pečieme asi tak 45-50 min pri
teplote 180 C°.
Kým sa koláč pečie, vymiešame tvaroh s vanilkovým a práškovým cukrom
a s trochou mlieka. Tak, aby plnka nebola príliš riedka. Do hrnca dáme slivkový
lekvár, trocha škorice a rumu. Premiešame a privedieme do varu.
Po upečení vyberieme koláč a pomocou cukrárenského vrecúška, alebo klasického vrecúška nastriekame tvarohový krém v tvare pruhov. Medzi to striekame rovnako
aj lekvár tak, aby bola zaplnená celá plocha. Ozdobený koláč vložíme naspäť do rúry
a pečieme ešte asi 10 min.

Hriata

Domáci zemiakový chlieb

Suroviny:
1/2 čajového masla
4 lyžice cukru
1 dcl vody (veľmi dôležitá,
ak nechceme založiť oheň)
0,5 l – 0,7 l rumu
1 lyžica medu
1 vanilkový cukor

Suroviny:
1 kg hladkej múky
1 kocka droždia
lyžica soli
lyžica octu
kávová lyžička cukru
uvarené popučené zemiaky – môžu byť aj teplé
trocha vody

Postup:
Do hrnca dáme roztopiť maslo. Po
roztopení pridáme cukor, ktorý spražíme na karamel. Potom pridáme 1 dcl
vody tak, aby sa karamel rozpustil. Následne prilievame pomaly rum (podľa
potreby). Nakoniec dáme lyžicu medu,
vanilkový cukor a necháme jemne zovrieť a odstavíme.Podávame teplé.
Upozornenie: Nikdy nevlievať alkohol skôr ako vodu! Riziko založenia
ohňa.

Postup:
Všetky suroviny spolu vymiešame a necháme kysnúť asi tak cca 30 min.
Cesto po vykysnutí poriadne vyváľame a následne dáme do pekáča a necháme
ešte ďalších cca 30 min kysnúť. Skôr ako dáme cesto do vopred vyhriatej rúry, pomocou pierok ho ešte poumývame teplou vodou. Pečieme pri teplote 180 C° asi tak
50 – 60 min. Ak už máme chlieb upečený, vyberieme ho z rúry a znova umyjeme teplou vodou pomocou pierok, prípadne aj rukou. Chlieb necháme na nejakej mriežke
vychladnúť.
text a foto: Ing. Štefánia Greifová
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z aktuálneho 50. výročie Šarišských
diania slávností piesní a tancov

Keď človek dovŕši vek päťdesiat rokov, je to dôvod na radostnú oslavu, ale
aj príležitosť na obhliadnutie sa do minulosti. Keď sa začne písať päťdesiata
kapitola výnimočného kultúrneho festivalu, nebude tomu inak. Raslavice preto
počas predposledného júnového víkendu ožili jubilejným ročníkom Šarišských
slávností piesní a tancov pod záštitou
predsedu Prešovského samosprávneho
kraja Milana Majerského.
Generácia zakladateľov vytvorila
slávnosti s vierou, že pomôže zachovať
folklór a tradície pre budúce pokolenia.
V priebehu piatich dekád života sa natrvalo zapísali do povedomia folkloristov
a tiež širokej verejnosti. Dnes sú prehliadkou regionálnej ľudovej a umeleckej tvorby, ktorá spája ľudí bez rozdielov veku, názorov, viery či etnicity. Pre
súčasných obyvateľov je to radostná
udalosť, pre rodákov je to dôvod vrátiť
sa opäť domov a pre cudzincov spoznať
prejavy našej bohatej kultúrnej identity.
Program prvého dňa festivalu sa niesol v znamení prezentácie pestrofarebnej kultúry menšín žijúcich v jednote
s majoritou. Areál prírodného amfiteátra
v Raslaviciach zahltili melódie a tanec
v podaní popredných umeleckých telies
reprezentujúcich Maďarov (FS Ilosvai
z Veľkej Idy), Rómov (Divadlo Romathan z Košíc), Židov (Pressburger
Klezmer Band z Bratislavy) aj Raslavičanov (FSk Raslavičan). Vystúpenia
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boli popretkávané videoprezentáciou
spomienok pamätníkov na doby, kedy
spomenuté národnosti netvorili minulosť, ale súčasnosť. Vrcholom dynamického programu bolo vystúpenie Lúčnice. Tá oslňujúcim výkonom potešila asi
2 000 členné publikum, a práve pri tomto jubileu sa zapísala do rozsiahlej kroniky raslavických slávností.
Nasledujúci deň ponúkol milovníkom
folklóru prehliadku regionálnych kolektívov. Lokálne tanečné variácie prezentovali súbory FSk Lazanka z Hankoviec,
FSk Kurimjan z Kurimy, FSk Osikovčan
z Osikova, ŽSS Torička z Abrahámoviec
a FS Čerhovčan z Bardejova. Atmosféra
programu sa stupňovala každým číslom
vďaka sprievodnému slovu moderátora
Juraja Bochňu. Nasledovala „Vinčovačka“ domácich folklórnych kolektívov.
Slávnostiam gratulovali deti z MŠ z Raslavíc, ZUŠ z Raslavíc a DFS Raslavičanik, FSk Raslavičan, ĽH Žoltákovci
či ĽH Muzikanci raslavicke. K miestnym
sa pridali aj hosťovské folklórne súbory Kopaničiar z Myjavy a Podpoľanec
z Detvy. Ľudový rozprávač Jožko Jožka
s príznačným humorom naladil publikum
na príchod hlavných účinkujúcich Galavečera 10. jubilejného výročia Ľudovej
hudby Stana Baláža a jeho hostí (Trio
Krasotky, Mariana Pillárová, AMC Trio
a legendárny džezmen Peter Lipa).
Slávnostný okamžik priniesol krst nového CD najpopulárnejšej raslavickej ľu-

dovej hudby. Veľkoleposť kultúrnej udalosti zvýraznil ohňostroj, ktorý na dlhú
chvíľu rozohral nočnú oblohu farbami.
Potom sa začala ľudová veselica v podaní Verbunku, ktorá trvala do skorých
ranných hodín.
Na začiatku raslavickej nedeľnej
folklórnej nádielky stála modlitba. Galaprogram „Široké je raslavické poľo“
spoločne vytvorili zúčastnené folklórne
kolektívy, ktorým sekundovali interpreti
známi z obľúbených televíznych programov ĽH Martiny Bobáňovej a Martina
Ťašková. Starosta obce Raslavice Marek Rakoš vo svojom príhovore tlmočil
zámer autorského kolektívu: „Myslím si,
že počas týchto päťdesiatich rokov bolo
veľmi dôležité, že sa stále našli obetaví
ľudia, ktorí boli ochotní pripravovať, organizovať a zveľaďovať tento náš festival. To si zaslúži veľký obdiv, lebo bez
týchto ľudí by sme tu žiadny festival asi
nemali.“
Sprievodným podujatím jubilejného
ročníka boli medzinárodný rezbársko-maliarsky plenér a škola remesiel realizovaná v rámci projektu Interreg Kultúra
bez bariér – cyklus podujatí propagujúci
kultúru a umenie poľsko-slovenských
Beskýd. Vďaka tomu dedinu Raslavice
budú natrvalo skrášľovať drevené sochy
s motívom svadby, vyzdobené zástavky
či obraz od maliarov z Kovačice, ktorých
umenie je zapísané na listine nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
Najmenšieho diváka zabávali interaktívne klauniády. Rodičom sa svojím
vystúpením poďakovali mladí súboristi
a žiaci zo základnej a umeleckej školy.
Po celý čas trvania slávností, mali návštevníci možnosť dotknúť sa diel remeselníkov v tematicky koncipovanej
uličke.
Zrealizovaniu podujatia významnou
mierou pomohli Fond na podporu umenia, Matica slovenská, Prešovský samosprávny kraj, zástup sponzorov a dobrovoľníkov, ktorým patrí vďaka obyvateľov
Raslavíc a okolia.
Mgr. Peter Hudák, PhD.
prednosta OcÚ Raslavice
foto: Ing. Slavomír Macek

z aktuálneho 1. Raslavický
diania Plažák
Prvý september spojil v našej obci
všetkých priaznivcov športu. Beach Volleyball mix cup – Raslavický plažák mal
svoju premiéru, no tešil sa hojnej účasti
družstiev aj povzbudzujúcich divákov
z Raslavíc i okolia.
Na ihrisku bola priateľská atmosféra
i zdravá súťaživosť. Nechýbala dobrá

hudba, pivo ani chutné klobásky. Prvý
ročník sa konal na plážovom ihrisku
v areáli základnej školy. Keďže išlo
o mix cup, podmienkou boli zmiešané
družstvá. Spolu sa zúčastnilo sedem tímov, z toho však len tri domáce. Vďaka
zdieľaniu na sociálnych sieťach sa
o turnaji dozvedeli aj šikovní volejbalis-

ti zo Stropkova ‚Stropkoviani‘. Práve tí
obsadili na turnaji prvé miesto a stali sa
celkovými víťazmi. Druhé miesto patrilo
družstvu ‚GLS-áci‘, ktoré sa skladalo zo
súčasných aj bývalých študentov Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove.
Bronzovú priečku získal ‚A-team‘ z Prešova, no členom družstva bol aj Raslavičan Daniel Kočiščák. Domáci ‚Zeus
team‘ si vybojoval štvrté miesto. Na
turnaji sa zúčastnili aj domáce družstvá
‚Nižné Raslavice‘ a ‚Vyšné Raslavice‘
a tím ‚Pokrok‘ z Abrahámoviec.
Ocenenia odovzdali starosta obce
Marek Rakoš, riaditeľ základnej školy
Martin Klempay a dvaja hlavní organizátori Dávid Baláž a Ján Vrabeľ. Organizátori na záver nezabudli poďakovať
všetkým partnerov a sponzorom, ako aj
dobrovoľníkom, ktorí sa na príprave tohto vydareného podujatia podieľali. Po
turnaji prichádzala od účastníkov ako aj
návštevníkov len pozitívna spätná väzba. Súťažiaci z blízka aj ďaleka sa už
v predstihu tešili na ďalší ročník.
Natália Balážová
info: Bc. Dávid Baláž
foto: Martin Štiblár

Rozlúčka s letom
15. septembra sa v našej obci konal
už 4. ročník Rozlúčky s letom. Milovníci
hudby a dobrej zábavy sa stretli na prírodnom amfiteátri naozaj v hojnom počte, aj napriek chladnejšiemu počasiu.
Okrem bohatého hudobného programu
na podujatí nechýbali ani zaujímavé
sprievodné akcie v areáli i mimo neho.
Lúčenie s letom sa v sobotu začalo
v doobedňajších hodinách. Priaznivci športu vybrali bicykle a zúčastnili sa
na tradičnom cyklovýlete ku studničke
smerom do Tročan, kde sa konala zaslúžená opekačka. Tí, ktorí šport radšej
len sledujú, mohli zájsť na plážové ihrisko v areáli ZŠ Raslavice, kde sa konal
Exhibičný turnaj v plážovom volejbale
medzi miestnymi družstvami.
Popoludňajšie hodiny už patrili hudbe,
tancu a zábave v areáli amfiteátra. Program, ktorý sa odohrával na hlavnom
veľkom pódiu, začal na ľudovú nôtu.
V tomto úvodnom folklórnom bloku
s názvom „Tancovačka v pohraničí“ sa

predstavil domáci DFS Raslavičanik,
FSk Raslavičan, a taktiež poľskí hostia Malé Janczowioki a Janczowioki.
Folkloristov na pódiu vystriedal Lukáš
Adamec s kapelou, ktorí prilákali do
publika veľké množstvo divákov. Nasledovala originálna komediálna show pre
celú rodinu s názvom SRANDA BANDA, ktorá bola príjemným spestrením
medzi hudobnými interpretmi nielen pre
deti, ale aj dospelých. Publikum zaujala
aj netradičná multižánrová cimbalovka
SILBAND – Silvayovci, ktorá nám ukázala, že cimbalová hudba nemusí byť
vždy len o ľudovkách. Súčasťou programu bola aj bohatá tombola, po ktorej už
začínal večerný program. Peter Cmorík
s jeho jedinečným hlasom, očarujúca
Zuzana Smatanová a energický Mafia
Corner pomocou svojich známych hitov
rozospievali a roztancovali publikum,
a tak sa o polnoci mohla začať Párty
pod holým nebom až do skorého rána.

Súčasne s hlavným programom prebiehali aj sprievodné akcie. Súčasťou
podujatia bola aj ochutnávka tradičných
slovenských a poľských jedál. Návštevníci tak mali možnosť pochutiť si na rôznych typických špecialitách. Na malom
pódiu sa v rámci Folklórnej školy tanca zas čosi priučiť od našich poľských
susedov z kolektívu Janszowioki. Nezabudlo sa ani na deti, pre ktoré boli
pripravené súťaže, hry, rôzne odmeny
i kolotoče. V areáli sa nachádzal aj stánok Regionálneho informačného centra
o Európskej únii – EUROPE DIRECT
PREŠOV a taktiež mnoho stánkov s občerstvením. Veríme, že sme všetci spolu zažili vydarené lúčenie s letom, a že
sa na tejto, už skoro tradičnej, udalosti
vidíme aj na ďalší rok.
Natália Balážová
info a foto: Bc. Dávid Baláž
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Rozlučka s letem
Leci dobra sprava valalem i švetem,
v Raslavicoch budze rozlučka s letem.
Pomaly še z teho stava tradicija,
dze še zejdze valal jak familija.

Na rozlučku prišol frajir s frajirečku,
za celi ten čas še trimaju za ručku.
V amfičku obešli jedno kolečko,
už stoja pri stanku, kupil jej serdečko.

V murovanej pivnici totu zašpivaju,
dachtore co v šore še ku nim pridaju.
Z jednej ruki pivo chlopci popijaju,
v druhej pohariki pražne trimaju.

Ne raz, ne dva razi v rozhlaše hlašili,
do každej kapurki letak zašturili.
Kto nedočul rozhlas ta še nepreznaval,
letak se prečital a šicko še doznal.

Kolačiki nešu na taniričku,
idu sebe šednuc, dac sebe kavičku.
Nešedli naproci, ale vedľa sebe,
žeby še pritulic mohli ku sebe.

Pomali spaduje pivo rozdurene,
ešči sebe chlopci jeden vipijeme.
Teraz ja na šore pani kačmarečka,
ulejce ešči raz šickim dokolečka.

Program bul bohati lem trebalo vibrac
i na kolotoče mohol dzeci zebrac.
Pod stan sebe šednuc jedzeňa koštovac,
abo ve vičape pivečko popijac.

Radosc na nich patrec jak še radzi maju,
tuľa še ku sebe a še zahrivaju.
Un v ľavej, ona v pravej ruke ma kavičku,
od horucej kavi hreju sebe ručku.

Kačmarečka naľala dva raz do kolečka,
co krajša na mišeľ pridze špivanečka.
V raslavickim hostincu mulatuju parobci,
ešči totu neška nešpivali chlopci.

Kto chcel na rozlučke jedzeňa koštovac,
zadarmo z uradu mohol listki vibrac.
Našli še i take co še ujimali,
listki na jedzene sebe pokupili.

Pod stanem za stolem svatove šedzeli,
vibrac jedzene ženi poslali,
že jich ženi najlepši znaju,
co jich chlopi najradši maju.

Už na mne šor prišol už som še dočekal,
pre nas dvoch i ženi pivo som objednal.
Co keď sebe svatu jeden vipijeme,
ta šak zaš v tim šore čekac nebudzeme.

Podachtore babi tak še dohvaraju,
vera oni doma ešči jesc co maju.
Kto chce co chce može povedzec,
pri pražnim stole nepasuje šedzec.

Pokim ženi chlopom jedla vibiraju,
chlopi pokukuju a še dohvaraju.
Včera nam stačilo trička pooblikac,
neška sme mušeli vetrovky oblikac.

Ulejce kačmarko nam po štamperličku,
bo to mi už chlopi lem na polovičku.
Preco še parobci tak podceňujece,
šak ani na dzedoch nevipatrace.

Za to nikto z nas bohatši nebudze,
ani chudobnejša unija nebudze.
Kultura a umene še propaguje,
kulturu bez barier unija financuje.

Včera sme nescihli bandurky dokopac,
už lem dva šoriky treba nam vykopac.
Jedna jak dva pesce veľke na muj veru,
Žena dva oškrobe mame na večeru.

Štamperliček každi do sebe prevracil,
šak nebudzem dlužnik i ja raz obracil.
Kto zna kedi svatu še zaš štretneme,
ešči sebe svatu po dva vipijeme.

Neišlo tu o to, bi sme še najedli,
žeby sme še štretli, za jeden stul šedli.
Malo še štritame, malo dohvarame
a potom nečudo, že še nepozname.

Rano, že pujdzeme ja za svoju babu,
že jich vykopeme neška doobedu.
Nič z teho nebulo bo začalo padac,
po obedze še tu trebalo richtovac.

I babi dohvarac furt še o čim mali,
co še jim zrodzilo co zavarovali.
Svachi medzi sebu obchodi zrobili,
ogurki s papriku sebe vimenili.

Zname keľo veľo v švece nepokojoch,
mi tu vijidame tancujeme v krojoch.
Chvala Bohu, že tu svati pokuj mame,
že tu v regione problemi nemame.

Každa svojeho chlopa obslužila,
jedzene pred neho na stul položila.
Svachi ku svatom za stul prišedli,
co mali pred sebu šicko pojedli.

Po dva piva v ruke do stanu nešeme,
už še vas dočekac chlopi nemožeme.
Babi svojo pivo do ruki zebrali,
na program pripatrac sme še pobrali.

Na amfiteater ľudze še schodzili,
kolotoče še už s dzecami krucili.
V stane rozložene stoli i lavice,
hoscic že tu budu cale Raslavice.

Po dobrim jedzeňu treba daco zapic,
poslala me žena štiri piva kupic.
Ja štiri piva sam zanisc nemožem,
svat na mne džmurkne ja vam pomožem.

Kmotrove s dzecami še zešli na amfičku,
každi každemu podal pravu ručku.
Hanička v kočaru nacahuje ručki,
kresna z kočara bere ju na ručki.

Šicke dobre ľudze neška še tu zešli,
dakus medzi ľudzi radzi z chiži višli.
Zešli še sešedzi z jednej ulici,
sušed z Čechoch prišol neška po pulnoci.

Ze svatem po pivo sme še vibrali,
pred nami parobci v šore čekali.
Parobci pred pultem zrobili kolečko,
načapuj každemo pivo kačmarečko.

Povice kmotra co mace doma nove,
či na doma už mace šicko hotove.
V lece sme sebe chižu zaceplic dali,
na dovelenke sme nikdze nebuli.

Zešli še bratove, šestri i švagrove,
štretli še svatove, zešli še kmotrove.
Štretli še ze školy, veľke kamaraci,
na ruckoch trimaju svojom ale dzeci.

Jeden z parobkoch co stoja v kolečku,
teraz ja rozkažem vola kačmarečku.
Ulejce každemu dobru paľenečku,
zašpivame sebe šumnu špivanečku.

Jak še ma kmotra pitac še nepasuje,
vidza, že še jim kmotra zaokruhľuje.
Takoj kmotre na mišeľ novi kostim pridze,
že kmotre kmotra na kerscinoch budze.

Prišli i študenci, visokoškolaci,
z okolici mladež bo še jej oplaci.
Bo večerni koncert Cmorik, Smatanova,
ľem tak nevidzice za štiri eura.

Šikovna kačmarečka pivo rozčapuje,
pokim spadne pena ona še šikuje.
Do kolečka vejdze v ruke ma fľašečku,
naleje parobkom po poharičku.

Chlopci otcom pokoja nedaju,
na kolotoč za ruki obidvoch cahaju.
S haničku v kočaru idu dokolečka,
žeby nezblacili z kočara kolečka.

Našich raslavickich prišlo veľo dzeci,
na keľčik jim ocec daco viruci.
Daco baba i ti daco doruc dzedu,
budze na sladkosci z košickeho medu.

Každi nacahne do kolečka ručku,
pulne poharički čerkli še v kolečku.
Do hardla puldeci každi prevraci,
dočapovac pivo karčmarečka še vraci.

Rozcahli foliju na foliju dečku,
pošidali sebe kmotri na lavečku.
Pokim na javisku začnu tancovac,
maju še kmotri o čim dohvarac.
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Kmotre še zrodzilo paradajkoch veľo,
Price kmotra dam vam mi nežime teľo.
Mace kmotra pravdu nazavaram leča,
Ja vam dam jablučka budu do kolača.
Ocko še opital kolotočara,
či še može vožic i mala z kočara.
Pravda i totu malu možece zebrac,
Keď ju budzece na rukoch trimac.
Pošidali šicke v jedno do vužička,
kolotoč še kruci s nima dokoľečka.
Po peršim vožeňu ani neschodzili,
i kresni vožene jedno zaplacili.
Konec vožena z vužika vystupic,
ocku som smedni poc mi daco kupic.
Petrik caha za ruku svojeho tatu,
tatu tatu, ja chcem cukrovu vatu.
Ti neznaš povedac co chceš haničko,
tebe kresni kupi dajake čečko.
Vidzel som, že kmotra nemože nič vipic,
idzem kmotre i svojej banani kupic.
Na javisku še špiva špivanečka,
poce dzifčatečka šicke dokoľečka.
Popatrece kmotra už vam vedzu dzeci
a kmotre sebe pujdu na puldeci.
Nemožem še ženo kmotrovi venovac,
teraz vy mušice dzeci povarovac.
Kmoter kmotre i svojej banani rozdali,
do vyčapu dvojo nazad še pobrali.
Jak chitro ubehlo toto poobedze,
začina še scmivac doraz cmota budze.
Jeden ľudze domu už poodchodzili,
druhe na amfičko prave prichodzili.
Hudobne skupini hrac, špivac začali,
mlade na lavečkoch šedzec nezostali.
Ručki z kešeňoch povicahovali,
medzi lavečkami skakali, chľapkali.
Každi kto tu prišol neška na rozlučku,
chvalil, že to bulo šicko na jedničku.
Nikto nebanoval, že tu neška prišol,
každy spokojni domu odešol.

zo života Rok 2018 bol pre
v obci Denný stacionár
bohatý na výlety
„A či v žime a či v lece, stacionár na
vilece ...“ Túto pesničku si naši seniori
poskladali už pri prvom stacionárskom
výlete. Vtedy možno ešte ani netušili, že
tento rok to bude platiť obzvlášť. Výletovali sme jedna radosť.
V Bardejove sme si urobili prehliadku
vynovenej židovskej synagógy so sprievodcom. Vekom pokročilejší seniori si
pri fotkách a pamätníku aj živo pospomínali na svojich židovských priateľov,
s ktorými v detstve drali spoločne školské lavice a zdieľali spoločné zážitky.
Začiatkom leta sa cieľom nášho výletu
stalo pútnické miesto hora Zvir pri Litmanovej, o pár týždňov neskôr sme boli
v Ľutine, ďalšom pútnickom mieste. Za
hranicami v Poľsku sme navštívili Ružencovú záhradu v Tyliczi a Biblickú
záhradu v Muszyne. Koncom augusta,
konkrétne 21.8.2018, v deň 50. výročia
vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, sme symbolicky navštívili
Pamätník sovietskej armády a Vojenské múzeum vo Svidníku. Keďže bolo
horúco, schladili sme sa aj na miestnom kúpalisku. Tohtoročné výletovanie sme ukončili až koncom novembra,
a to päťdňovým pobytom s procedúrami
v Piešťanoch.
Pre tých, ktorí chcú kvalitne prežiť jeseň svojho života, je Raslavický stacionár ideálnym miestom. Prečo? Lebo tu
môžu plnohodnotne stráviť každý jeden
deň. Aj v staršom veku sa môže človek
veľa nového naučiť, vyskúšať, precvičiť
si pamäť alebo mať sa s kým počas dňa
porozprávať. Toto všetko stacionár poskytuje.
Okrem iných bežných denných aktivít a už spomínaných výletov sme spoločne zorganizovali aj niekoľko osláv,
opekačiek a zaujímavých besied so

zaujímavými ľuďmi, ako boli napríklad
zamestnanci Ministerstva vnútra z oddelenia prevencie páchania trestných
činov na senioroch. Tí poskytli cenné
rady, ako sa uchrániť od novodobých
zlodejov. Veľmi živá, pútavá a obohacujúca bola aj beseda s pánom Atlasom,
potomkom židovskej komunity žijúcej
v Raslaviciach. Duchovne nás prišlo
povzbudiť aj niekoľko kňazov a rehoľných sestier, ktoré navštívili Kláštor sv.
Jozefa. Jednou z najzaujímavejších besied bola beseda s katolíckym kňazom
HEDr. Ľuboslavom Hromjákom, PhD.,
autorom knihy „S výrazom lásky trvám“,
ktorá je životopisom spišského biskupa
Jána Vojtaššáka. Nezabúdame ani na
svetské veci, preto sme k nám zavolali
vizážistku, aby našim seniorom ukázala,
že aj vo vyššom veku je potrebné starať
sa o seba a ako na to.
Pri takýchto akciách sa zabúda na
bolesti a starosti a potom je život krajší
a veselší. O tom svedčí aj veselý spev
a smiech, ktorý sa často ozýva zo stacionára. Za našich seniorov môžem
povedať, že tento rok sa ešte tešíme
na spoločné posedenie a zhodnotenie
roka s prizvanými predstaviteľmi obce
a miestnej cirkvi.
Na záver sa chcem aj touto cestou
poďakovať duchovnému otcovi Jánovi
Mackovi a rehoľným sestrám z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa,
ktorí pôsobia v Kláštore sv. Jozefa, za
to, že nám svätými omšami, pobožnosťami, svätým prijímaním, modlitbami
a duchovným povzbudením skrášľujú
a spríjemňujú čas strávený v stacionári.
text a foto: Mgr. Martina Duraková

Na kolotočoch še dzeci navožili,
chlapcom bulo žimno kus še potužili.
Svachi, kmotri, ženi še vidohvarali,
frajir s frajirečku še naboškali.
Obecnému uradu treba podzekovac,
že šicko dokladne znali pririchtovac.
Podzekovac treba šickim co varili,
i totim co pre nas program pripravili.
Zaš še upevnila nova tradicija,
Raslavičani jak jedna familija.
Da nam Pan Boh zdrave a še dožijeme,
na rozlučke s letem o rok še štretneme.
František Gvušč
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zo života Z aktivít komunitného
v obci centra
Komunitné centrum (ďalej iba KC) od
začiatku svojej činnosti poskytuje rôzne
formy kultúrneho a spoločenského vyžitia detí a mládeže, ktoré majú obmedzené alebo žiadnu možnosť realizácie
v umeleckej, záujmovej, alebo športovej
oblasti.
Zamestnanci KC sa v prvom rade zameriavajú na edukačné aktivity, aby deti
MRK boli pripravené na školské vyučovanie. Ďalej vytvárajú záujmové aktivity ako tvorivá dielňa a výtvarný prejav,
ktoré sú zamerané na jemnú motoriku,
krúžok varenia, základy práce v kuchyni
a základné pravidlá stolovania, spoločenské hry, pohybové aktivity, hudobný a tanečný krúžok. V dopoludňajších
hodinách prebieha v KC vyučovanie
v odbore „Praktická žena“, ktorý vedie
Bc. Katarína Kotiková zo Spojenej školy
v Bardejove, kde sa dievčatá učia šiť,
vyšívať a iné praktické zručnosti.
Komunitné centrum má od 1. júla vo
svojom vedení novú odbornú garantku, Mgr. Bernardínu Kozákovú, ktorá
na tomto poste vystriedala Mgr. Viktora
Gumana. Počas letných prázdnin komunitné centrum v spolupráci s obecným
úradom usporiadalo denný letný tábor
pre všetky deti z obce plný hier, hudby,
šantenia a zábavy. Veríme, že o rok nás
bude ešte viac.
Každý mesiac prebiehajú v KC aj
preventívne a komunitné aktivity. Medzi najúspešnejšie patrí vystúpenie detí
MRK na Šarišských slávnostiach piesní
a tancov, kde sa deti predstavili s tancom a spevom s doprovodom rómskej
hudobnej skupiny pod vedením pracovníka KC Jozefa Žoltáka. Naše komu-
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nitné centrum nechýbalo ani na obecnej akcii Rozlúčka s letom, kde malo
vlastný stánok s prezentáciou výrobkov
a výtvarných prác, s ktorými im ochotne
pomáhala pracovníčka obecnej knižnice
pani Vierka Jarinová. Náš stánok mal
veľa malých aj veľkých obdivovateľov,
ktorí mali možnosť aj priamo niečo kreatívne vytvoriť.
Od 1. októbra pôsobí v KC aj nová
odborná pracovníčka Mgr. Mária Lederová. V mesiaci október tiež prebehla
preventívna aktivita – beseda s príslušníkmi Policajného zboru na tému „Bezpečnosť na cestách a záškoláctvo“. Deti
sa dozvedeli o sankciách za vymeškanie vyučovania, ktoré sa týka hlavne ich
rodičov – tí môžu byť trestne stíhaní.
Prednáška o bezpečnosti na cestách
bola spojená s názornou ukážkou bez-

pečnostných prostriedkov, ktoré treba
používať (prilba, reflexné vesty atď.).
Beseda bola veľmi zaujímavá a účasť
detí a mládeže MRK prevýšila naše
očakávania. Okrem besedy s príslušnými PZ sa konali aj ďalšie preventívne
aktivity – zdravá výživa, dentálna hygiena, škodlivosť energetických nápojov na
zdravie detí a iné.
Posledný mesiac roka bude patriť
posedeniu s Mikulášom a Vianočnými
koledami pri stromčeku. Týmto článkom
sme Vám chceli predstaviť krátky súhrn
aktivít, ktoré sme za posledných šesť
mesiacov absolvovali v našom KC.
text a foto: Mgr. Bernardína Kozáková

zo života Obohacovaním činnosti
v obci užívame si starobu...

Významné miesto v našej obci má silná seniorská základňa. Súčasťou je aj
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá v tomto roku oslávila 5-ročnú existenciu. Má 122 členov, ktorí sa zapájajú do
rôznych aktivít v našej obci.
K tomu ich nabáda 7-členný výbor,
najčastejšie prostredníctvom miestneho rozhlasu a písomnými pozvánkami.
Striedajú sa prednášky, výlety, zájazdy,
výstavy, návštevy pamätných miest
i starostlivosť o pietne miesta v obci,
ďalej brigády, kultúrno-spoločenské
posedenia, športové aktivity, turistické
pochody a iné zaujímavé akcie, veľakrát v spolupráci s OÚ, miestnou ZŠ
i s ostatnými spoločenskými organizáciami v obci.
Z bohatej činnosti v roku 2018
vyberáme:
10. februára sa uskutočnila hodnotiaca členská schôdza ZO JDS, ktorá sa
niesla v znamení bilancovania činnosti
za obdobie troch rokov. Z hodnotiacej
správy mali dobrý pocit nielen všetci
členovia, ale aj prítomní hostia: starosta
obce p. Marek Rakoš a zástupkyne OO
JDS v Bardejove, Mgr. Anna Petričová
a Mária Meriavčiková. Hodnotiacu členskú schôdzu obohatili svojím vystúpením, spevom a slovom členovia ZO
– Danka Stašková, Božena Lešková,
Mária Vaňová, Marta Onufrejová, Ing.
Vincent Baláž. O celovečernú hudbu na
počúvanie i do tanca sa postarali naši
hudbisti Janko Slabý so synom a Jožko
Jančík.
Vo februári sa 3-členná skupina zúčastnila na okresnej súťaži Doskové hry

v Bardejove. V marci sa uskutočnila beseda so žiakmi v knižnici ZŠ, ktorú viedla p. Anna Halajová, podpredsedníčka
ZO. Súčasťou besedy bola aktivita nákres prečítaných kníh. Vyhodnotenie sa
uskutočnilo v máji a žiaci boli odmenení
upomienkovými darčekmi. 17. marca
zažili naši členovia nevšedný bohatý
kultúrny zážitok pri vystúpení divadelného predstavenia z obce Tulčík.
V športovej činnosti naši členovia Š.
Leško, M. Baláž, M. Balážová, A. Jackanin a Ing. P. Jančík reprezentovali ZO
na Okresnej spartakiáde v Bardejove.
V apríli sme sa zúčastnili na Okresnom
sneme Jednoty dôchodcov v Bardejove,
na plese v Lopúchove a opekačke pri
KC. V máji sme reprezentovali základnú organizáciu v športových disciplínach na Obvodových športových hrách,
kde súťažiaci A. Jackanin, J. Jančík,
V. Slabá, M. Balážová obsadili pekné 4.
miesto.
Pani Danka Stašková, víťazka okresného aj krajského kola v umeleckom
prednese poézie, prózy a vlastnej literárnej tvorby seniorov sa v dňoch 18.
a 19. 10. 2018 zúčastnila na 5. ročníku
celoslovenskej prehliadky, ktorá sa konala v Župnom dome v Bratislave pod
záštitou predsedu NR SR. Za výbornú
reprezentáciu ZO i našej obce jej úprimne ďakujeme. V júni bol organizovaný
jednodňový zájazd na termálne kúpalisko Sarospatak v Maďarsku pre 38
účastníkov. 24. júla sme sa zúčastnili na
zájazde SVIDNÍK – DUKLA, kde sme si
kyticami kvetov pri Pomníku padlých hrdinov vo Svidníku a na Dukle, uctili padlých vojakov I. svetovej vojny. Navštívili
sme aj hroby padlých vojakov v Raslaviciach – Vojtecha Falata a Jána Pavlíka.
Na počesť SNP sme 29. augusta organizovali II. Turistický pochod zdravia
a úcty k studničke na Hanďaše, spojený

so športovou súťažou
a posedením pri vatre
a pochutili sme si na
opekanej klobáse a výbornom guľáši.
V septembri sa naši
členovia spolu s ostatnými občanmi obce
Raslavice zúčastnili na
prekrásnej akcii, ktorú
organizoval
Obecný
úrad – Rozlúčke s letom. V októbri aj naša
ZO JDS prispela ručnými prácami (Stachurová M., Fornadľová A., Hovanec M.,
Lešková B., Dvoriščáková H., Vaňová
A.) na Okresnú výstavu ručných prác
v Bardejove. V októbri sme tiež navštívili divadelné predstavenie v Košiciach
a 26 členov sa zúčastnilo na 3-dňovom
pobyte v Mušine v Poľsku. V priebehu
roka sa naši členovia zúčastňovali na
týždenných pobytoch v Piešťanoch,
Podhájskej, Sklených Tepliciach, v Turčianskych a Trenčianskych Tepliciach,
ďalej na zájazdoch v Grécku, Albánsku
a Bulharsku. Raz mesačne sa konali
jednodňové nákupné výlety do Užhorodu.
Vypočuli sme si aj prednášku poručíčky Kvetoslavy Pekárikovej z Okresného
riaditeľstva PZ na ochranu seniorov,
ktorá nám poskytla konkrétne rady a odporúčania ako sa nestať obeťami podvodníkov. Vyčistením okolia Pamätníka
padlým v I. svetovej vojne a položením
kytice i zapálením sviečky uctili sme ich
pamiatku. V poobedňajších hodinách
sme prijali pozvanie obecného úradu na
slávnosť ÚCTA K STARŠÍM, na ktorom
sa starosta obce seniorom prihovoril
a poďakoval a jubilantom zablahoželal. Pri prekrásnom programe, bohatom
stole a dobrej hudbe na počúvanie i do
tanca, sme prežívali nezabudnuteľné
chvíle, za ktoré srdečne ďakujeme.
Záverom chcem poďakovať členkám a členom ZO JDS za ich aktívny
prístup k jednotlivým plánovaným akciám a za ich prácu a obetavosť, ktorú
vykonávajú v prospech svojich rodín
i v prospech obce. Do nového roka 2019
želám lepšie zdravie, dni pokoja a lásky,
porozumenie a pochopenie v kruhu svojich rodín, dobré medziľudské vzťahy
a radosť zo svojich najbližších.
text a foto: Ing. Zuzana Remetová
predsedníčka ZO JDS Raslavice
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zo života Úcta a tolerancia patria
v obci aj do života dôchodcov
Život by bol ešte krajší a lepší, keby
si aj každý z nás uvedomil, že úcta
a tolerancia patria k životu, aj keď prídu
do cesty rôzne prekážky. Tak, ako sme
už písali v predchádzajúcich článkoch,
tak aj teraz by som vás chcel oboznámiť
s aktivitami, ktoré sme urobili v druhom
polroku 2018.
V mesiaci Jún, tak ako každý vie, sa
u nás konajú ŠSPaT. Je to veľmi obľúbená ukážka folklórnych skupín, na
ktorú sa teší každý z nás. Preto chcem
sa aj touto cestou poďakovať obecnému
úradu, že nám umožňuje vstup na slávnosti za výhodnú cenu. Pripravili sme aj
GRIL-party v športovom areáli. Vďaka
patrí futbalovému oddielu na čele s p.
Plančárom, že nám umožnili zašportovať si takými športmi, ktoré si prispôsobíme pre nás seniorov. Je to pekná
akcia, pretože sa tam stmeľuje celý
kolektív “ALIANCIE klubu dôchodcov“.
Ešte viac by nás potešilo, keby sa do
klubovej činnosti zapojilo čím viac seniorov, aby sa sami presvedčili, aký aktívny je život v našom klube ALIANCIA.
V júli sme pripravili Púť seniorov na
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Levočskú horu, a to pre všetkých občanov našej obce. Pevne verím, že všetci,
ktorí sme sa na nej zúčastnili, aj duchovne pookriali. Boli by sme radi a budeme
sa snažiť, aby sa táto púť organizovala
každý rok. Keďže nie každý z nás môže
cestovať k moru, výbor klubu dôchodcov sa rozhodol zorganizovať jednodňový výlet na kúpalisko do Bardejovských
Kúpeľov. Počasie nám prialo, preto verím, že každý si užil slnka a vody podľa
svojich možností.
Dňa 10. októbra 2018 sme zorganizovali nákupno-poznávací zájazd do
Krosna, o ktorý je každý rok veľký záujem, preto veľmi ľutujem, že sa na
ňom nemohli zúčastniť všetci prihlásení
členovia. Mesiac Október je mesiacom
„Úcty k starším“. Pri tejto príležitosti sme
sa zúčastnili na posedení, ktoré organizuje obecný úrad na čele s p. starostom a s p. prednostom už druhý rok pre
všetkých dôchodcov. Bolo to príjemné
posedenie s večerou a občerstvením,
na ktorom vystúpil FS Šarišan a p. Peter Ondira alias Armstrong. Jubilanti boli
obdarovaní plaketami a darčekmi. Aj tu

patrí poďakovanie obecnému úradu.
Na zakončenie roka náš klub „ALIANCIA KD“ pripravil ešte zábavno-športové
posedenie pri BOWLINGU. Pán Kašprišin nám potom na heligónke zahral rôzne staršie pesničky, na ktoré sa pomaly
zabúda, no my sme si ich precvičili a zaspievali. Tak takýto bol náš druhý polrok
2018.
Za všetky tieto akcie, ktoré sme zorganizovali v roku 2018, patrí poďakovanie obecnému úradu,
obecnému
zastupiteľstvu, firme LIANA GOLF – p.
Goliášovi, Bona- Market, PD-AGRO
Raslavice, futbalovému oddielu, správcovi Kultúrneho domu, celému výboru,
ako aj všetkým členom nášho klubu.
Milí čitatelia, nakoniec by som vám
chcel zaželať šťastné a požehnané vianočné sviatky a do nového roka len to
najlepšie – veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania, veľa lásky v rodinách,
rodinnej pohody, úctu a toleranciu a porozumenie medzi sebou.
text a foto: Jozef Rychvalský
predseda „Aliancia KD“

zo života farnosti Zabudnuté dary
Čas adventu pred vianočnými sviatkami je už tradične spojený s prípravami
v našich domácnostiach. Upratuje sa,
utiera sa prach, všetko sa musí ligotať.
Naše mamy v tento čas už tradične rozmýšľajú nad dobrotami, ktorými obohatia náš štedrovečerný stôl a my ostatní
zasa intenzívne rozmýšľame, čím obdarujeme tých, na ktorých nám záleží.
Veru, nie je to jednoduché. Najmä
preto, lebo pamätať si, čím sme našich
blízkych už obdarovali alebo po čom
najviac túžia, nie je vôbec jednoduché.
Niektoré obchody lákajú na nákup darčekov aj ponúkanou zárukou, že nevhodný darček u nich možno vymeniť.
Ruku na srdce. Pamätáte si ešte na
darčeky z minulého roka? Ak to boli
ponožky či sveter nepochybne áno. No
neraz sa nám stane, že toľko vyberané
darčeky, tak veľmi chcené a očakávané
zostanú zabudnuté. Prídeme na to, že
sme danú vec vôbec nepotrebovali ale-

bo nás prestala jednoducho baviť.
Hovorí sa, že Vianoce nie sú o daroch. Určite nie o tých hmotných, aj keď
súčasná konzumná spoločnosť to v prepychových daroch a ich množstve doslova preháňa. Čím viac, tým lepšie. No
dovolím si predsa len povedať, že Vianoce sú o daroch. No o daroch s veľkým
D. Nedajú sa kúpiť v žiadnom obchode
a obdarovaných určite nikdy neomrzia.
Aké to sú? Skúste porozmýšľať. Pre
mnohých je najväčším darom ten, ktorý neomrzí – keď sa stretne rodina opäť
spolu. Darom je i úsmev šťastných detí
a ich smiech, ktorý sa rozlieha domom.
Darom je prežitý rok, počas ktorého nás
nikto neopustil. Darom je, keď si hnevníci podajú ruku a zmieria sa. Mohli by
sme pokračovať, no myslím, že všetci
chápeme.
Na Vianoce dostaneme dar. Dar darov. Prichádza k nám každý rok. Boží
Syn ako dieťa. Boh to vymyslel ge-

niálne. Vedel a vnímal, čo človek potrebuje. Po čom najviac túži. Odpustenie
hriechov, nádej na večný život, spása
i pomoc v každý deň. To Ježiš ponúka.
To Ježiš prináša. Každý rok, lebo túžby
ľudí po veciach duchovných sa nemenia. Dovolím si povedať, že sa stávajú
čoraz dôležitejšími.
Vianoce sa skončia po pár dňoch. No
Ježiš chce s nami zostať po celý rok.
Zaiste sa nájdu ľudia, ktorí s koncom
Vianoc odložia i Krista. No verím, že pre
mnohých z nás Ježiš nebude nikdy zabudnutým darom. Dáva nám nie všetko,
čo chceme, ale všetko, čo potrebujeme.
A to je plus, ktoré nám nedá nikto iný.
Boh to dáva nezištne a z lásky. Prajem
vám i sebe požehnané vianočné sviatky, nech sme si vzájomne darom a nech
si vážime dar, ktorý dostávame v Božom
Synovi.
Mgr. Matej Hrebík
kaplán

zo života farnosti Ale ty, Betlehem...
Je treba pokľaknúť
a vzývať Boha, chváliť,
že ráčil pohliadnuť na ľud svoj,
hriechu zbaviť,
že svojho Syna dal nám
biednym ku pomoci,
že veľký div sa stal,
Kristus sa zrodil v noci.

I. Kišš
Micheáš 5,1: Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi júdskymi
čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý
bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je
v praveku, v časoch večnosti.“
Betlehem znamená dom chleba. Keď
čítame slová proroka Micheáša, môžeme myslieť aj na inú sýtosť a bohatstvo
chleba v spojitosti s Betlehemom: môžeme myslieť na sýtosť, ktorú ponúka evanjelium v príchode, v narodení Ježiša
Krista. Môžeme myslieť na tento „dom
chleba“, ktorý potrebujeme pod svojou
rodinnou strechou.
Betlehem znamená – dom chleba
v pokornom zmýšľaní o sebe. Kresťanská tradícia ovenčila Betlehem slávou
a jedinečnosťou. Biblická správa podáva obraz o jeho malosti. Ten malý
Betlehem patrí ku Kristovi a Kristus
k Betlehemu, ktorý je „najmenší medzi
vyvodiacimi júdskymi čeľaďami“. Chlieb
z Betlehema je takéhoto druhu: chlieb
pokory, chlieb pokorného zmýšľania
o sebe. Čo viac potrebujeme pre našu
osobnú, kresťanskú i spoločenskú každodennosť? Lebo pokora je sebapozna-

nie, je miera správnosti a pravdivosti.
Myslieť si, že dôjdeme uznania, lebo ja
som niekto, ja sa nedám a ja im ukážem,
znamená svätiť Vianoce bez pravého
pochopenia, bez toho, čo prinášajú.
Betlehem – znamená dom chleba
v zmysle tajuplnej moci lásky. Lásku si
nemožno odmyslieť od Vianoc. Ak je v
týchto chvíľach všade plno Vianoc, je
všade aj plno slov o láske. Mať však
plný dom chleba lásky, znamená mať ho
otvorený pre Boha. Mať srdce otvorené
pre Božiu lásku. Jej podoba leží v jasliach. Tajuplná. Nevysvetliteľná. Úžasná. Pochopiteľná jedine vierou. Inak je
to len slovná hra o láske a o Vianociach.
Ale tajuplnou mocou lásky premožené
a znovuzrodené srdce začne milovať
práve po Vianociach. Potom to bude realita uprostred studeného sveta.
Betlehem – znamená dom chleba
pravdou prežiareného slova. Vianoce
sú výpoveďou pravdy o udalosti, ktorá
sa odohrala medzi nebom a zemou. Sú
svedectvom o slove, ktoré sa stalo telom. Sú chlebom, ktorý nás živí, ktorý
pôsobí rast ozajstných ľudských charakterov. Nedostatok pravdou prežiareného slova je medzi nami veľký! Ale je
tu veľká ponuka z vianočne prikrytého
stola – pravdy o Kristovi.
Betlehem – znamená dom chleba trvalého pokoja. Ako je láska a pravda
spojená s Vianocami, tak patrí k nim aj
pokoj. Z evanjelia o narodení Spasiteľa
je najznámejšia a najcitovanejšia sprá-

va: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle“. A Micheáš
oznamuje: „I budú pokojne bývať, lebo
On bude veľký až do končín zeme. On
bude pokojom.“ Čo však pod tým pokojom máme rozumieť a ako je ním Kristus?
Pokojná pohoda Vianoc aspoň na
chvíľu vytvára dojem spolužitia ľudí,
ktorí si rozumejú a v jednote ducha sa
usilujú o spoločné dobro. Ako hovorí
prorok Izaiáš: „Prekujú meče na pluhové
radlice a oštepy na vinárske nože“. Lenže po Vianociach sa v starej intenzite
ukáže akí sme. Ako najväčší nepriatelia.
Preto ako krajec čerstvého chleba z betlehemského domu potrebujeme pokoj
a zmierenie.
Preto: obráťme sa a siahnime po ponuke. Neodíďme hladní od vianočného
stola. Potom skúsime postupne niečo
zo stavu opísaného prorokom Izaiášom:
„Vlk bude hosťom u baránka a leopard
bude ležať s kozľaťom... Dojča sa bude
hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloh zmije.“
Prežime Vianoce a potom dni povianočné i novoročné v pokornom zmýšľaní o sebe, v ovzduší tajuplnej moci
lásky, v dostatku pravdou prežiareného
slova a nadovšetko trvalého pokoja, aby
nám všetkým – nasýteným týmto chlebom z Betlehema – bolo dobre a mali
sme sa dobre.
Mgr. Erika Kaňuchová
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Rekapitulácia roka 2018
školstvo
v MŠ Raslavice
Prichádzajúca zima a mínusové teploty nám dávajú najavo, že sa blíži čas
najkrajších sviatkov roka – Vianoc. Je to
však aj čas na rekapituláciu celého roka,
hodnotenie toho, čo sa nám podarilo,
kde ešte treba pridať.
V materskej škole to vyzerá, akoby
zastal čas. Deti sú stále 2,5 až 6 ročné. Prevádzka je stále od 6:30 hod. do
16:30 hod. Iba tí, ktorých sa to bytostne
dotýka však vedia, že práve tu je čas
najviac „viditeľný“. Každý nový školský
rok prichádzajú nové deti a tie najstaršie idú do prvého ročníka. Sme radi, že
všetky deti, ktorých rodičia mali o MŠ
záujem, sú k nám prijaté. Demografická
krivka obce Raslavice stúpa, preto sa
tešíme, že aj MŠ na Alejovej ulici bude
zrekonštruovaná, aby sa vytvorili pre
deti nové miesta.

Druhou úlohou je separácia odpadu.
V triedach prípravkárov majú deti k dispozícii koše na papier a plast, na dvore
máme nádoby aj na sklo a kovy. Zapojili sme sa aj do projektu Recyklohry,
vďaka ktorému sme získali zbernú nádobu na batérie a drobný elektroodpad.
Ďakujeme tým, ktorí doma počúvajú
svoje deti a pomáhajú nám chrániť životné prostredie a nosia to, čo nepotrebujú do zberných nádob a nevyhadzujú
to do prírody.
Vo februári nás čaká ešte projekt
Zdravé oči už v škôlke, cieľom ktorého
bude neinvazívnou formou vyšetriť zrak
detí. Zaujímavým projektom je Dajme
spolu gól, vďaka ktorému naša MŠ
získala veľa športových potrieb a deti
z tried prípravkárov sa v jeseni zúčastňovali na športových tréningoch s licen-

nehody s následkami na zdraví účastníkov cestnej premávky. Nezabudli si
pozrieť ani historické centrum Bardejova a oboznámili sa s novými výrazmi –
hradby, barbakán, strieľňa, radnica, kat
a podobne.
Nezabúdame ani na kultúru. V MŠ
sme privítali divadielko, ktoré deťom zahralo príbeh – Danka a Janka, chystáme
sa do Bardejova na prehliadku spevu
vianočných kolied, pripravujeme vianočné trhy i klasické vianočné besiedky pre
rodičov. Aj v tomto školskom roku majú
deti možnosť pracovať v záujmových
krúžkoch. Druhý rok funguje krúžok
angličtiny, hudobno-pohybový krúžok
a krúžok fonematického uvedomovania.
Tretí rok pracuje literárno-dramatický
a výtvarný krúžok a po prvý raz máme
športový krúžok. V oblasti materiálno-

V tomto školskom roku máme v oboch
materských školách spolu zapísaných
108 detí, jedno dieťa sme prijali ešte
počas mesiaca október. Niektoré nastúpia až v januári, ostatné si zvykajú na
kolektív od septembra. Pre všetky deti
a aj pre ich rodičov máme pripravené
zaujímavé aktivity a projekty počas celého školského roka. Niektoré aktivity sú
klasické – Mikuláš, besiedky, karneval,
iné sú nové – brigády, aktívy, besedy a
pod.
Prvým projektom je Zelená škola.
Niektoré úlohy z neho už máme splnené
– brigáda s rodičmi za účelom výsadby
okrasných stromov a kríkov na školskom dvore, brigáda, počas ktorej sme
hrabali lístie a upratovali školský dvor,
adoptovali sme si úľ u včelára Tomáša,
aby sme v jari a v lete mohli pozorovať
vlastné včielky a ochutnať svoj medík.

covaným trénerom futbalu. Pokračovať
budeme v jari.
Pokračujeme druhým ročníkom vlastného projektu Daruj hračku, vyčaríš úsmev. Jeho cieľom je vyzbierať hračky
a darovať ich deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pri príležitosti
Dňa materských škôl na Slovensku sme
pripravili Deň otvorených dverí. Rodičia
a starí rodičia, ktorí nás navštívili mali
možnosť vidieť, ako prebiehajú jednotlivé aktivity počas dňa a ochutnať šesť
druhov nátierok, ktoré zvyknú mať deti
na chlebíku na desiatu alebo olovrant.
Aby si deti zvykali na samostatnosť,
vybrali sa s učiteľkami vlakom na akciu
Deň policajného zboru, ktorá sa konala
v Bardejove. Bola to ukážka súčinnosti
a spolupráce Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Záchrannej
zdravotnej služby pri vzniku dopravnej

-technického vybavenia MŠ pokračujeme nákupom nových, zaujímavých edukačných pomôcok, ktoré sú nápomocné
pre všetky deti, ako aj pre tie, ktoré majú
nejaký problém. Zakúpili sme aj nové
lavičky do šatní, obliečky na posteľnú bielizeň, veľa rozprávkových kníh
a encyklopédií a po troške dokupujeme
detský nábytok do tried. Nezabúdame
obnovovať hračky, zaujímavé pracovné
a výtvarné materiály na nové techniky,
digitálne pomôcky, pracovné zošity.
Nápadov a prekvapení máme ešte
veľa, preto prajeme nielen sebe a našim
detičkám, ale všetkým Raslavičanom do
nového roka veľa zdravia, dobrej nálady
a hlavne chuti do spoločnej práce.
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text a foto: G. Hanisek Salová
riaditeľka MŠ

Základná škola
školstvo
a školský rok 2018/2019
Na facebook-u dnes nájdeme všetko.
Veľa vecí je len taký slovný balast, ktorý
uverejní hocikto, lebo môže. Ale občas
sa nájde aj pekná múdrosť, príbeh, či
myšlienky.
Mne sa páčili tieto: Milí rodičia, chceli
by sme vás upozorniť, že slová „dobrý
deň, prosím, ďakujem, prepáčte“ sa deti
učia doma. Doma sa deti učia aj ako
byť usilovný, presný a úprimný. Ako byť
voči priateľom spolupatričný. Ako sa
voči starším ľuďom a učiteľom správať
slušne a s rešpektom. Doma sa deti učia
aj hygiene, že sa nerozpráva s plnými
ústami a kde sa odkladá odpad. Mimochodom, doma sa učia aj poriadku, starostlivosti a že nie je v poriadku iných
fyzicky napadnúť.
Keď si toto všetko prinesú z domu,
my to v nich budeme upevňovať. My
to chceme upevňovať, veď škola je
výchovno-vzdelávací proces a my sa
svojej povinnosti nezbavujeme! Ale základ musí mať dieťa z domu. Rodičia
a učitelia sú ako stavitelia. Spolu staviame „budovu“ každého jedného žiaka
a od oboch strán závisí, aká bude vysoká a ako pevne bude stáť. Vy, rodičia
staviate prízemie – základy. Na kvalitnom, pevnom prízemí bude radosť stavať ďalej. Základná škola postaví prvé
poschodie, stredná škola druhé, a tak
ďalej – ale vždy v spolupráci s rodičmi.
Dnes všetko závisí od súhlasu rodiča –
zákonného zástupcu. Preto by sa rodič
nemal zbavovať spoluúčasti pri stavbe
ďalších poschodí a nečakať, že škola
„postaví“ všetko bez neho.
Keď som chodil do školy ja, boli to staré zlaté časy, keď som v škole vystrájal
a ... následne dostal. Bál som sa to povedať doma, lebo som dostal zas. Koľko rán a úrazov sme prekonali a naše
mamy a otcovia sa nesťažovali. Pozor,
nechcem sa vyvliekať zo zodpovednosti, ak sa niečo stane – len nás skúste
pochopiť: máme 430 živých (neviete si
predstaviť ako!) detí v 5 pavilónoch celý
deň, každú prestávku má dozor minimálne 10 učiteľov a nie sme supermani,
nedokážeme lietať a nikto z nás nemôže byť na troch miestach naraz. Škoda
len, že 99% rodičov nám neverí, keď im
rozprávame, ako sa správajú ich deti
a myslí si, že ich deti sa správajú rovnako doma aj v škole. Keď rodičia dokážu
nájsť spoločnú reč s učiteľmi – a ja som
rád, šťastný a vďačný za každého takého rodiča – je to všetko ľahšie, lepšie
a jednoduchšie. Aj Vám, aj nám záleží
na našich deťoch a spolu sme neoddeliteľnou súčasťou ich životov.

V celom prvom ročníku sme zaviedli (po súhlase rodičov) nespojité písmo
Comeniascript, organizujeme najrôznejšie projektové dni či výchovné koncerty, zapájame sa do súťaží (posledný
úspech – Marianka Mikulová 9.B zvíťazila po prvýkrát v histórii školy v okresnom
kole Olympiády zo slovenského jazyka
a Ema Kračanská 9.B so svojou poviedkou postúpila a zúčastnila sa na celoslovenskom finále súťaže v tvorivom písaní
v Čadci). Úžasným spôsobom pokračuje priateľstvo so ZŠ s MŠ v Troubkách,
kde sme sa zúčastnili na oslavách 130.
výročia školy a prispeli do programu
nádherným vystúpením žiakov z DFSk
Raslavičanik. Ale o tom všetkom a ešte
viac sa dočítate na stránke našej školy,
ktorú pravidelne aktualizujeme.

Do nastávajúcich dní Vám všetkým
prajem veľa úspechov a najmä pohodu,
šťastie a pokoj v predvianočnom čase.
Nech sa všetci stretneme zdraví a duševne naplnení najkrajšími sviatkami
v novom roku 2019.
P.S.: A na záver ešte jedna pekná
myšlienka z facebook-u: Ak budete mať
pocit, že je všetko zlé, OBJÍMTE svoje
dieťa. Uvedomte si, že dokiaľ tu je, ŽIVÉ
a ZDRAVÉ, všetko ostatné sú malichernosti! :)
Mgr. Martin Klempay
riaditeľ Základnej školy v Raslaviciach
foto: ZŠ Raslavice, Bc. Dávid Baláž
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Úspechy ZUŠ Raslavice
školstvo
a plány do budúcna

Vážení Raslavičania, najkrajšie sviatky v roku – Vianoce sú predo dvermi
a zároveň sa pomaly lúčime s rokom
2018. Pre mnohých je to čas hodnotenia uplynulého roka, avšak školské inštitúcie väčšinou bilancujú na konci školského roka. Početné aktivity a úspechy
našich žiakov v predchádzajúcom školskom roku boli vymenované v júnovom
vydaní Raslavických novín.
Máme za sebou tri mesiace školského
roka 2018/2019 a pred sebou veľké plány. Aj keď vo všeobecnosti je prvý polrok „chudobnejší“ na umelecké aktivity
a súťaže, predsa sa už teraz môžeme
pochváliť prvými úspechmi. 19. októbra 2018 sa v Medzilaborciach konala
súťaž v speve ľudových piesní žiakov
ZUŠ „Labirskyj hudak“, na ktorej sa
v striebornom pásme umiestnili: Karolína
Franeková v I. kategórii a Martin Bučko
v II. kategórii (pedagogické vedenie: Mgr.
Monika Bučková, korepetícia: Mgr. art.
Martin Franek). Srdečne blahoželáme.

kultúra

Pendereckého v Luslawiciach (Poľsko)
a v apríli budúceho roku aj v Dome kultúry v Raslaviciach.
V druhom polroku školského roka
chceme ponúknuť tradičné koncerty –
Jarný koncert, koncert učiteľov, koncert
pri príležitosti Dňa matiek, nebude chýbať koncert absolventov a samozrejmosťou bude aj účasť našich žiakov v programe nasledujúceho ročníka ŠSPaT.
Na všetky umelecké programy našich
žiakov a pedagógov školy vás srdečne
pozývame.
Na záver vám chcem v mene svojom
aj v mene kolektívu zamestnancov ZUŠ
popriať krásne a radostné Vianoce plné
lásky a pokoja a veľa zdravia, šťastia
a úspechov do nového roka.
text a foto: Mgr. art. Martin Franek
riaditeľ ZUŠ

FSk Raslavičan
- bilancia druhej polovice roka 2018

Tanečná sezóna je pre folklórnu skupinu Raslavičan tento rok zavŕšená.
Ako každého jednotlivca či zoskupenia,
aj nás sa týka bilancovanie. A pre FSk
Raslavičan po uplynuvšom polroku doslova...
Od júna 2018 absolvoval Raslavičan,
tak ako každý rok, viacero vystúpení.
Za všetky spomeňme účinkovanie na
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V súčasnosti asi každý prežíva adventný čas, ktorý je prípravou na Vianoce či vianočný čas. Inak tomu nebolo ani na našej škole, kde začiatkom
decembra vrcholili prípravy na prvé
väčšie umelecké programy, ktorými sú
tradičné vianočné koncerty. Prvý koncert sme ponúkli verejnosti 5. decembra
v priestoroch Základnej školy v Tulčíku,
o týždeň neskôr, 12. decembra v Kultúrnom dome v Hertníku a 19. decembra
sa uskutočnil vianočný koncert v Dome
kultúry v Raslaviciach. Pevne veríme,
že sme vám nimi spríjemnili atmosféru
čarokrásnych Vianoc.
Popri spomínaných koncertoch pokračujeme v príprave spoločného programu v spolupráci s partnerskou hudobnou školou v Domoslawiciach (Poľsko)
a hudobnou školou z Ľvova (Ukrajina).
Vyvrcholením tohto medzinárodného
projektu bude spoločný koncert, ktorý
sa uskutoční 6. februára 2019 v Európskom hudobnom centre Krzysztofa

Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci, Rozlúčke s letom doma
v Raslaviciach, v Čirči, Sedliskách,
Župčanoch, Pečovskej Nove Vsi alebo
na festivale umenia s názvom TvorBa
v Bratislave. „Noví“ členovia, prijatí do
FSk Raslavičan v septrembri 2017, sa
už plnohodnotne začlenili do kolektívu
a sú súčasťou „stáleho kádra“. „Sme

veľmi radi, že sa chlapci a dievčatá
chytili možnosti, ktorú dostali a začali
na sebe pracovať. Ak v tom budú pokračovať, onedlho ich možno na javisku
budete vídať v prvých radoch,“ konštatuje potešený vedúci FSk Raslavičan p.
Anton Kontura. Významné ocenenie sa
dostalo aj jemu. P. Anton Kontura bol
pozvaný ako čestný hosť a účinkujúci

na najvýznamnejšie folklórne festivaly
do Východnej a na Folklórne slávnosti
pod Poľanou do Detvy. So svojou dcérou Monikou Balážovou sa predstavili
v programoch, ktoré boli venované p.
Igorovi Kovačičovi, tanečníkovi, pedagógovi, osvetárovi, choreografovi
a dlhoročnému vedúcemu FS Partizán,
pri príležitosti jeho 80. narodenín a 60.
výročia založenia FS Partizán.
105%-ný, ak nie ešte väčší úspech
sa Raslavičanu podaril na začiatku augusta 2018, kedy sa stal štvrtýkrát víťazom celoštátnej súťaže Nositelia tradícií
2018 v Zuberci. Spomínaná súťaž je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku, vyhlasuje ju Národné osvetové
centrum v Bratislave a koná sa každé tri
roky. Spomedzi viac ako 460 folklórnych
skupín je to práve náš Raslavičan, ktorý
opäť stojí na najvyššom stupienku víťazov a stal sa LAUREÁTOM roka 2018
s pásmom „Take sme buli na 105%“.
Toto pásmo ste mohli vidieť aj na poslednom 50. ročníku Šarišských slávností piesní a tancov v Raslaviciach.
Členovia Raslavičanu pripomenuli starším a ukázali mladším, ako v Raslaviciach začínalo vysielanie kina (prvým
filmom, ktorý sa premietal bola skutočne
čiernobiela verzia Mickey Mouse), ale
ústredným motívom pásma bola bilančná slávnosť JRD Vyšné Raslavice z päťdesiatych rokov minulého storočia.
V závere letných prázdnin si členovia
FSk Raslavičan opäť dopriali oddych
pre telo aj ducha na úžasnom wellness
pobyte v Poľsku. No povedzte, neoplatí
sa byť členom? :) Jeseň 2018 sa niesla
v znamení svadieb folkloristov. Rekord
v ich počte z roku 2013 bol prekonaný,
a pod čepiec/do chomúta vstúpili šiesti
(väčšinou už bývalí) členovia. „Srdečne
aj touto cestou blahoželáme, za celý
kolektív prajeme veľa lásky, zdravia, trpezlivosti a veľa malých pokračovateľov

tradícií...“ s úsmevom zaželal vedúci p.
Kontura.
Ako sa ukázalo, chlapci, členovia FSk
Raslavičan, nie sú iba nadaní tanečníci, ale aj skvelí športovci. V novembri
sa im na futbalovom turnaji folkloristov
„O Cipiskovu ostrohu“, ktorý organizujú
členovia FS Šarišan z Prešova, podarilo
obsadiť na stupni víťazov vynikajúce 2.
miesto. Darmo, šikovné to nohy...
Keďže sa začína adventné obdobie,
pre folklórne kolektívy začína obdobie
regenerácie a oddychu od
vystúpení. Ale ani to nebráni FSk Raslavičan zviditeľniť
seba a obec Raslavice pre
širokú verejnosť. Začiatkom
decembra ste ich mohli vidieť v novej folklórnej televízii
Folklorika. Nahrávalo sa ešte
v lete, kde sa pani Marta Onofrejová a pani Marta Čuhová
predstavili ako zručné kuchárky. Ďalších členov skupiny ste
mohli vidieť v relácii „Moje korene“, kde sa moderátorského
postu ujala umelecká vedúca
FSk Raslavičan Monika Balážová, ktorá predstavila nielen
aktuálnych členov, dianie
a prácu v skupine, ale ukázala
celému Slovensku aj najstaršiu generáciu členov, spevákov a tanečníkov, ktorí sú pre
FSk Raslavičan dodnes inšpiráciou a vzorom, p. Štefana
Ondeka, p. Františka Konturu
a p. Máriu Dankovičovú. Vysielanie zožalo medzi divákmi
veľký úspech.
Napriek spomínanému obdobiu regenerácie a „nevystupovania“ na sebe Raslavičan
neprestáva pracovať. „Tréningy samozrejme pokračujú
a nové projekty sú momen-

tálne v štádiu príprav,“ povedal vedúci.
Záver roka už tradične patril podujatiu
Jedlička 2018, kde sa členovia stretli
pri predadventnej kapustnici, aby zavŕšili a zbilancovali ďalší spoločne prežitý
folklórny rok. A treba povedať, že ďalší
úspešný folklórny rok. A vraj ich tam našiel aj Mikuláš...
Ing. Martina Konturová
foto: FSk Raslavičan
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DFS Raslavičanik
kultúra
bilancuje rok 2018
Ďalší rok je za nami. DFS Raslavičanik prešiel istou etapou, naplnený
novými zážitkami, skúsenosťami i pohnútkami ísť a napredovať vpred. Čas je
neúprosný, letí a nedá sa zastaviť, no
krásnym spôsobom ukazuje cestu ako
sa deti menia a dozrievajú v osobnom
i kultúrnom živote, ako sa zo šesťročného chlapca, či dievčatka menia na
mládencov a devy. Rok 2018 je istým
zlomom. Všetko sa raz začne a raz
skončí....začnem však od začiatku.
„Moje drahé deti“ aj tento rok ukázali,
že to, čo robia, robia zo srdiečka a som
na nich právom pyšná. Úspechy i prehry zvládali s úsmevom a neskutočnou
pokorou. Život je najlepší učiteľ, karhá
i chváli zároveň. Tento rok nám opäť
ukázal, aké nenahraditeľné je puto priateľov, súdržnosť a vzájomná tolerancia.
Kopec vystúpení na festivaloch, plesoch, zahraničných zájazdoch a mnoho
iných aktivít, združuje a spája celý kolektív.
Asi najväčší zážitok nám tento rok
ponúkol folklórny zájazd do ďalekého
Gruzínska, kde sme cestovali neuveriteľné 3 dni. Pre členov súboru to bola
„dobrodružná“ cesta spojená so spoznávaním inej kultúry folklóru a celkovej
mentality ľudí. Festival mal súťaživý typ
a naša krajina sa umiestnila na 2. mieste spomedzi 19 súborov a krajín sveta. Temperament slovenského folklóru
opäť poukázal na pestrosť. Spev, tanec
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a dobrá nálada sprevádza všetkých aktívnych členov. Aj keď boli ťažké chvíle, dni strávené v horúčave v kroji, bez
úsmevu na tvári, stále to tie „naše“ deti
zvládli, pretože vzťah sa buduje na základoch, hoci aj kamenistých, no vždy
so zrelým, šťavnatým ovocím. Toto je
naším cieľom – mať zdravé ovocie pre
obec Raslavice, uplatniť sa v ďalších rokoch, šíriť lásku k folklóru a nezabudnúť
KTO SOM.
Bez podpory to však nejde. ZUŠ v Raslaviciach je veľmi nápomocná v akejkoľvek oblasti. Taktiež obec Raslavice.
Nezabudnuteľné miesto však patrí rodičom. Sprevádzajú nás kdekoľvek na
vystúpeniach doma i v zahraničí.
Vrátim sa k mojim slovám v úvode
„Všetko sa raz začne a raz skončí...“
Áno. Počas môjho pôsobenia vo vedení
DFS Raslavičanik sa vystriedalo množstvo členov, no tento rok je pre mňa
ťažkým. Ako vedúca súboru sa lúčim

s 18 členmi, úžasnými deťmi – mládežou. Podotýkam, že s veľkou radosťou,
pretože aspoň časť z nich bude členmi
FSk Raslavičan. Prajem im úspechy
a hlavne, aby nesklamali seba a tých,
ktorí v nich dôverujú.
Môžeme však s úsmevom na tvári
podotknúť, že detský súbor sa rozrástol
o nových, nádejných, mladých a šikovných členov, žiakov ZUŠ v Raslaviciach.
Na základe konkurzu máme v súbore
vyše 40 nových detí. Držím im všetkým
prsty.
V ďalších rokoch si vinšujme
„ŠCESCE, ZDRAVE, HOJNE BOŽSKE
POŽEHNAŇE...CO MI SEBE OD MILEHO PANA BOHA POŽADAME, TO
ŇECH JE NAM POŽEHNANE.
text a foto: Mgr. Monika Bučková
vedúca súboru

Ochotnícke divadlo
kultúra
Na skok
Tradícia ochotníckeho divadla v Raslaviciach siaha až do obdobia pred prvou svetovou vojnou, kedy v dedine
pôsobili vzdelaní farári, rabíni a kantori,
ktorí usporadúvali rôzne náboženské,

kultúrne i spoločenské programy. Obľúbené boli najmä divadelné predstavenia. Ochotníckymi hercami v medzivojnovom období boli nadaní Raslavičania
bez ohľadu na vierovyznanie.

V roku 2018 po dlhšej odmlke vzniká
OCHOTNÍCKE DIVADLO NA SKOK,
ktoré bude v tejto dlhodobej tradícii pokračovať. Prečo „Na skok“ ? Na skok do
divadla, vymaniť sa z reality rýchleho
konzumného života a na skok do sveta
umenia... Každý nech si za tým nájde
to svoje. Skupina mladých nadšencov
fungovala a tvorila rôzne príležitostné
programy už dva roky pred založením
divadla.
Vianočná akadémia “ČAS RADOSTI”
sa konala 26. decembra 2016 v divadelnej sále domu kultúry v Raslaviciach. Po
necelom roku oddychu sa rozhodli zopakovať si dobrodružstvo z minulého roka.
Výsledkom bola druhá vianočná akadémia s názvom “SVÄTI ŠTEFAN PO ŠPIVAŇU RAD CHODZIL”. Zaujímavosťou
bolo využitie simultánnej scény.
Program tanečnej zložky „KRÍZA“ pri
príležitosti 50. ročníka ŠSPaT ste mali
možnosť vidieť v nedeľu na malej scéne
amfiteátra.
V budúcom roku pre vás pripravujeme dve inscenácie. Ktoré konkrétne, to
sa dozviete už na Štedrý deň o polnoci
na našej facebookovej stránke. Berte to
ako kultúrny vianočný darček.
text a foto: Martin Bašista

šport Zhodnotenie sezóny Tibora Sahajdu
Tento rok bol pre Tibora opäť úspešný. Stal sa päťnásobným majstrom
Slovenska. Na šampionáte v behu na
10 000 m na dráhe v Banskej Bystrici bol
hlavným favoritom a vyhral s naozaj veľkým, vyše dvojminútovým náskokom.
Prvenstvo získal taktiež v Dudinciach
a na Tlmačskom polmaratóne. Aj napriek tomu, že Tibor neobľubuje nočné
behy, obsadil prvé miesto na bratislavskom Telecom Night Run. Na 95. ročníku Medzinárodného maratónu mieru
v Košiciach bol najlepším Slovákom.
Obrovským úspechom bolo, že v celkovom poradí obsadil 8. priečku. Počas
Majstrovstiev Slovenskej republiky na 5
km bol v zahraničí, ale na rovnako dlhej
trati si zabehol osobný rekord na PTS
v Šamoríne. Bola to pre neho náročná
sezóna, hlavne po psychickej stránke,
pretože veľa času trávil mimo domova.
Počas prípravy trénoval opäť vo
vzdialenej Keni, ale aj vo Vysokých Tatrách. „Nevyšli mi štarty na medzinárodných podujatiach, čo ma veľmi mrzí. No
nevzdal som to. V závere sezóny sa mi
podarilo výrazne vylepšiť osobný rekord
na maratóne“ teší sa Tibor a priznáva,
že práve to bola pre neho veľmi silná

motivácia do ďalšej sezóny. Tiborovou
prioritou je zdravie. „Dosť si dávam pozor na to, aby som dostatočne regeneroval a počas zimnej prípravy bol fit“ objasňuje bežec.
Začiatkom roka ho čaká maratón
v Seville, kde by si rád vylepšil osobný
rekord. Hneď po ňom sa presunie do
Talianska na polmaratón v Ríme.
Jeho hlavným cieľom na rok 2019 je
obhájiť dobrý čas
na maratóne. Tento čas by mu mohol
zaistiť
miestenku na Olympiádu
v Tokiu 2020. Tibor
momentálne čaká
na schválenie limitov pre MS v Katare 2019. „Ak mi čas
z MMM 2018 bude
stačiť, rád by som
dôstojne prezentoval
Slovensko.
Okrem maratónu
sa plánujem zamerať na polmaratón

a na 10 km. Chcel by som si výrazne
posunúť osobné časy. Bude to náročné,
no som pripravený dať do toho všetko“
tvrdí odhodlaný Tibor.
Natália Balážová
info: Tibor Sahajda
foto: Pavol Uhrin
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šport OFK SIM Raslavice
Vážení čitatelia, prinášame Vám
zhodnotenie jesennej časti sezóny našich futbalových mužstiev OFK SIM
Raslavice. Postupne si rozoberieme
sezónu A-mužstva (dospelí), dorastu
a žiakov.
A-mužstvo
„A“ mužstvo už dlhodobo pôsobí v IV.
lige sk. Sever. Po jesennej časti sezóny
2018/2019 sa mužstvo umiestnilo na 11.
mieste zo 16 účastníkov, so ziskom 17
bodov, skóre 25:38. Najlepším strelcom
mužstva je s 9-timi Šinaľ Patrik.
Mužstvo začalo letnú prípravu pod vedením hrajúceho trénera Borisa Gumana. Prihlásilo sa taktiež do Slovnaft Cup-u, kde v predkole vyhralo v Dubinnom
1:0 po pokutových kopoch, no v ďalšom
kole na domácom trávniku podľahli
účastníkovi III. ligy Východ MŠK Tesla
Stropkov 3:0. Príprava naznačovala, že
mužstvo je pripravené na novú sezónu.
Opak bol však pravdou. V prvom kole
sme doma remizovali s Ľuboticami 0:0.
Následne sme doma zvíťazili s Medzilaborcami 3:2, keď po skvelom prvom
polčase prišla na naše kopačky nervozita a z polčasového výsledku 3:1 hostia znížili na konečných 3:2. Po zápase
vo Finticiach, kde sme vyhrali 3:1, sme
očakávali, že sme sa naladili na víťaznú
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vlnu, avšak doma sme podľahli mužstvu
z Ptičieho 0:3. Následne sme body stratili v Zámutove, kde sme remizovali 2:2
a hneď nato sme prehrali v Starej Ľubovni 3:0.
Malou náplasťou na tieto straty bodov
bola výhra doma s Nižným Hrušovom
5:0 a výhra v Sabinove 6:1. Tieto dva
zápasy boli, čo sa týka strelených gólov, najvydarenejšie. V ďalšom zápase
nás čakal doma Svit, proti ktorému sme
chceli potvrdiť 3 body zo Sabinova, čo sa
však nepodarilo a prehrali sme 0:2. Zápas s Popradskou rezervou bol posledný zápas pre hlavného trénera Borisa
Gumana. Po tomto zápase prebral trénerskú taktovku nad mužstvom Adrián
Leško. Žiaľ, premiéra mu nevyšla podľa
predstáv a v domácom zápase proti
Gerlachovu sme po inzultácii rozhodcu
prehrali kontumačne 0:3.
V 12. kole sme cestovali k lídrovi tabuľky pod Spišský hrad do Spišského
Podhradia. Po zbytočných chybách
a nedodržaní taktických pokynov sme
prehrali 2:6, no treba podotknúť, že
mužstvo Spišského Podhradia patrí
zaslúžene medzi najlepšie celky v tejto
súťaži. V nasledujúcom zápase proti
Soli naše mužstvo podalo veľmi dobrý
a obetavý výkon, no bohužiaľ, bez gólu
sa vyhrať nedá a prehrali sme doma 0:1.

Tešiť nás však mohol aspoň zlepšený
herný prejav nášho mužstva. V derby
zápase v Kračúnovciach naše mužstvo
podalo bezduchý výkon a prehralo 1:3.
Najlepšou náplasťou na zápas v Kračúnovciach bol domáci zápas proti Záhradnému, ktorý sme zvládli a vyhrali sme
1:0. Po smolnej prehre v Ľuboticiach
sme ukončili jesennú časť domácim víťazstvom nad Starou Ľubovňou 2:1.
KÁDER OFK RASLAVICE
v jesennej časti:
Brankár:
Kračinovský Stanislav
Obrancovia:
Vasiľko Pavol, Tomáško Ján, Tomáško Marek, Lipták Michal, Janík Maroš, Buranovský Šimon, Gvušč Dominik,
Demko Radovan (od 24.8.2018 hosťovanie v MFK Sabinov), Leško Mário (od
30.8.2018 hosťovanie v OŠK Trenčianske Stankovce)
Stredopoliari:
Luščák Matej, Guman Boris, Gombár
Vladimír, Lazúr Erik, Richard Senderák,
Ferko Roman
Útočníci:
Kozák Pavol, Šinaľ Patrik, Vasiľko
Erik, Kamenčík Michal, Kukuč Ján.

DORAST
III. Liga sk. Šarišsko-Dukelská 2.
miesto z 11 účastníkov, 22 bodov –
52:19, 7 výhier, 1 remíza, 2 prehry. Najlepší strelci – Jozef Biroš, Marek Billý
– 13 gólov. Trénerom dorastu je Šimon
Buranovský, ktorý mužstvo prebral v letnej prestávke od, teraz už trénera žiakov, Mateja Luščáka. Chlapci trénovali
v lete 4x do týždňa a odohrali 3 prípravné zápasy. Spočiatku však s ich
výkonmi nebol tréner spokojný, keď
v prvých dvoch zápasoch v Jasenove
a doma proti Brekovu nezískali ani bod.
Od tohto zápasu však chlapci neprehrali
a postupne doma zdolali Malcov 6:1,
vyhrali v Kurime 4:2, u lídra z Medzilaboriec zvíťazili 5:2. V Bardejovskej
Novej Vsi po prvom polčase prehrávali
0:3, zápas otočili na 4:3, no nakoniec
ho nedokázali dotiahnuť do víťazného
konca a remizovali 4:4. Ďalej zdolali
doma vtedajšieho lídra zo Šiby 3:2, zvíťazili na horúcej pôde v Gerlachove 3:1
a v posledných dvoch zápasoch doma
súperov doslova rozstrieľali: Raslavice
– Osikov 10;0 a Raslavice – Bela nad
Cirochou 13:0.
Chcel by som sa chlapcom poďakovať
za ich prístup či už na tréningoch alebo
na zápase, pretože je radosť trénovať,
keď máte na tréningu stále minimálne

18 hráčov. Náš spoločný cieľ je vyhrať
túto súťaž a niekde v kútiku duše, ak
sa bude dať, tak od sezóny 2019/2020
vytvoriť starší a mladší dorast a pôsobiť
v II. lige , čo je najvyššia dorastenecká
súťaž, ktorú riadi VsFZ.
Chlapci začali zimnú prípravu 3. decembra. Trénovať budú 4x do týždňa,
z toho 2x v telocvični ZŠ Raslavice a 2x
buď na umelej tráve alebo na štadióne
OFK SIM Raslavice. Káder dorastu OFK
SIM Raslavice v sezóne 2018/2019:
Samuel Mank, Martin Cvoreň, Dominik
Gvušč, Matej Olšavský, Branislav Olšavský, Vladimír Proškovec, Richard
Krakovský, Samuel Maník, Erik Lazorik, Zef Markaj, Kristián Eliáš, Roman
Ferko, Marek Šváb, Dominik Bašista,
Marek Billý, Šimon Šváb, Igor Matys,
Slavomír Šerdzik, Jaroslav Halža, František Husár, Tomáš Maník, Samuel Bašista, Jozef Biroš, Adam Baláž, Damián
Kočerha, Patrik Chovanec.
ŽIACI
III. Liga U15 ObFZ Bardejov 2. miesto z 13 účastníkov, 31 bodov – 62:12,
10 výhier, 1 remíza, 2 prehry. Najlepší
strelec Milan Bili 16 gólov. Žiacke mužstvo pod vedením trénera Mateja Lusčáka pôsobí v III. lige SŽ U15, ktorú riadi
ObFZ Bardejov. Chlapcom sa v tejto sú-

ťaži darí, keď dokázali zvíťaziť v desiatich zápasoch, raz remizovali a dvakrát
prehrali.
V lete sa udiala zmena na trénerskom
poste, kde trénerov Šimona Buranovskeho a Vladimíra Gombara nahradil
Matej Luščák. Chlapci už začali zimnú
prípravu a trénujú 2x do týždňa v telocvični ZŠ Raslavice.
Káder žiakov OFK SIM Raslavice
v sezóne 2018/2019: Jozef Štiblár, Ľuboš Grega, Samuel Husár, Dávid Fudala, Maroš Kočerha, Sebastián Ferko,
Patrik Hudaček, Ema Šestáková, Vanesa Kapcova, Samuel Šerdzik, Branislav
Kapec, Milan Billi, Marek Ferko, Marko
Plančár, Patrik Žolták, Alex Derco, Ján
Dužda, František Kvokačka.
Na záver by sme chceli poďakovať
vedeniu a najmä prezidentovi klubu
pánovi Mariánovi Plančárovi a pánovi
starostovi Marekovi Rakošovi za dôveru
a podmienky, ktoré nám vytvorili. V neposlednom rade sa chceme poďakovať
všetkým našim fanúšikom, ktorí si našli
čas a prišli povzbudiť naše mužstvo počas zápasov jesennej časti.
text: Ján Tomáško, Šimon Buranovský
foto: Ladislav Lukáč,
Šimon Buranovský
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Šampióni sa nerodia
rozhovor
v telocvičniach
„Šampióni sa nerodia
v telocvičniach.
Šampióni sa rodia z niečoho,
čo majú hlboko vo svojom
vnútri – túžbu, sen, víziu.“
Muhammad Ali
Vážení čitatelia, prinášame Vám
rozhovor s mladým ambicióznym trénerom CFT Academy a dorastu OFK
Sim Raslavice, Šimonom Buranovským,
o súčasnej situácii v mládežníckom
futbale, o jeho práci trénera mládeže,
o koncepte CFT Academy, ale aj o problémoch v súčasnom mládežníckom
športe.
Vieme o tebe, že sa už niekoľko rokov
venuješ rozvoju mládežníckeho športu
– konkrétne futbalu. Ako by si vystihol
podstatu dôležitosti rozvoja aktívneho
športového ducha u detí?
Je dôležité budovať u detí športového
ducha už od ich útleho detstva. Niekedy
deti prišli domov zo školy, hodili tašku
do kúta a utekali sa hrať von, kde ich potom rodičia po večeroch naháňali, aby
prišli domov. V súčasnosti to tak, bohužiaľ, nefunguje. Deti namiesto aktívneho odpočinku radšej siahnu po tele-
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fóne alebo si zapnú televízor. Bohužiaľ,
aj v škôlke alebo na základných školách
je toho pohybu pre deti málo. Aj ja som
zažil, že namiesto telesnej výchovy sme
mali vlastivedu. Treba si však uvedomiť,
že telesná výchova je rovnako dôležitý
predmet ako geografia, matematika či
slovenský jazyk. Sme nešťastní, pretože veľa žiakov na školách je obéznych.
Položme si však otázku, či robíme všetko preto, aby deti mali v škole dostatok
aktívneho pohybu, alebo ho radšej uberáme na úkor iných predmetov.
Ako vnímaš súčasnú situáciu ohľadom práce s mládežou vo futbale na
Slovensku, či už sa to týka úrovne mestských/dedinských klubov alebo rôznych
akadémií?
V dnešnej dobe je veľmi ťažké na Slovensku pracovať s mládežou, čo sa týka
futbalu. Dôvodov je viacero, ale medzi
hlavné patrí asi to, že deti už futbal alebo šport ako taký neláka. Deti veľmi spohodlneli. Keď ich rodičia neprivezú na
tréning, tak naňho jednoducho nepôjdu.
To sa niekedy nestávalo. Bolo to skôr
opačne a deti hľadali možnosť, ako sa
na tréning dostať. Pamätám si, keď sa
chlapci z Hertníka nemali ako dostať na
tréning do Raslavíc a namiesto výhovorky „nemám ako prísť“ vzali bicykle a išli
10 kilometrov, len aby sa naň dostavili.

Samozrejme bavíme sa o dedinských
kluboch. Kluby sa však rozvíjajú hlavne
vďaka príspevkom na mládež od SFZ,
no vo väčšine prípadov je táto suma len
zlomok toho, čo kluby do mládežníckych
mužstiev vrazia. Treba však pochváliť
prácu s mládežou v kluboch ako je MŠK
Žilina, AS Trenčín, Spartak Trnava či FC
Nitra. Bohužiaľ, na východe Slovenska
momentálne nemáme profesionálny
klub, ktorý by patril k špičke pri práci
s mládežou. Bardejov hrá 2. ligu, keďže v minulej sezóne z 1. ligy vypadol.
V Košiciach momentálne nie je mužstvo, ktoré by hralo 1. Celoslovenskú
ligu a Tatran Prešov spoločne s Michalovcami okupujú spodné priečky tabuľky
1. dorasteneckej ligy.
Už dlhšiu dobu pôsobíš ako tréner
v CFT Academy. Ako by si nám v krátkosti popísal hlavný cieľ, myšlienku
a štruktúru tejto futbalovej akadémie na
Slovensku?
CFT Academy je prvá akadémia na
Slovensku, ktorá má oficiálnu spoluprácu s Coerver Coaching Academy. CFT
Academy vznikla 22.9.2014 v Prešove.
Zakladateľmi CFT Academy sú Mgr.
Daniel Štuller a Mgr. Peter Herstek. CFT
Academy momentálne pôsobí v 14 centrách po celom východnom Slovensku,
kde sa venuje chlapcom a dievčatám

vo veku od 4 – 11 rokov. CFT Academy
môžete nájsť v mestách a okolí Prešova, Vranova, Bardejova, Humenného
a Košíc. Hráčom chceme vštiepiť tzv.
CFT DNA, podľa ktorej ľudia ľahko zistia, že tento hráč hrá za CFT. Hlavným
cieľom je vychovávať hráčov, ktorí budú
sebavedomí a rozdieloví v každom zápase.
Skús nám popísať ako prebieha trénovanie a práca s deťmi vo vašej akadémii?
V Raslaviciach trénujeme 2x do týždňa, hlavná náplň tréningovej jednotky
je hlavne práca s loptou a rôzne kľučky
a pod. Samozrejme zabudnúť nemôžeme ani na silu, rýchlosť, vytrvalosť
a koordináciu.
Čo sa týka trénerov, ktorí pôsobia
u vás akadémii, sú aj konkrétne školení
podľa nejakého medzinárodne uznávaného systému? Alebo sa riadite vlastnou filozofiou či systémom?
Každý tréner v CFT Academy má
minimálne licenciu UEFA GRASROOTS C a licenciu Coerver Coachning 1.
Boli sme prvá akadémia na Slovensku,
ktorej Coerver Coaching ponúkol spoluprácu. S Coerver Coachingom spolupracujú aj svetové veľkokluby ako Real
Madrid, Arsenal Londýn, Benfica Lisabon či Viktoria Plzeň.
Ako vidíš priestor na rozvoj mládežníckeho športu do budúcna či už na
úrovni klubov, akadémií alebo základných škôl ?
Ak chceme na Slovensku rozvíjať
mládežnícky šport, musíme deti dostať
do kontaktu so športom už od nízkeho
veku. Musíme dokázať deti správne
poblázniť, aby si k športu ten vzťah našli. Momentálne aj CFT posiela svojich
trénerov do škôlok, kde majú s deťmi
pohybovú prípravu pre najmenších. Je
potrebné, aby sa dotácia hodín telesnej výchovy na základných a stredných
školách zvýšila a aby sa tento predmet
stal rovnako dôležitým ako ostatné.
Malo by nám záležať na deťoch a ich
aktívnom pohybe.
Ako by si motivoval deti k futbalu či
vyzval ich rodičov, aby ich neváhali
prihlásiť a viesť k aktívnemu športu už
od mala?
Musíme si uvedomiť, že život plynie strašne rýchlo. Ani sa nenazdáme
a budeme ľutovať, že sme svojho/u
syna/dcéru neprihlásili na nejaký šport,
ale namiesto toho svoje detstvo presedel/a doma za počítačom. Najkrajší na
športe je asi pocit z víťazstva. No netreba zabúdať na to, koľko pekných chvíľ,
spoločných zážitkov a nových priateľstiev počas neho nadobudneme. Okrem

toho, že vaše dieťa bude po fyzickej
stránke oproti iným deťom vo výhode,
nadobudne počas športu vlastnosti, ktoré v staršom veku dokážu využiť či už
v práci alebo v rodine. Nakoniec by som
pridal citát od Muhamada Aliho, s ktorým sa ja plne stotožňujem: „Šampióni

sa nerodia v telocvičniach. Šampióni sa
rodia z niečoho, čo majú hlboko vo svojom vnútri – túžbu, sen, víziu.“
Bc. Dávid Baláž
Info a foto: Šimon Buranovský
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šport Druhý polrok v DHZ Raslavice
Ako sme už písali v predchádzajúcom
čísle RN, tento rok oslavuje náš zbor
95 rokov od svojho založenia a my sme
mali pred sebou náročnú druhú polovicu
roka 2018. Čakali nás 3 domáce súťaže,
Pohárovky, Liga VHSL, Protipovodňový
vozík a Rekonštrukcia.
Vo štvrtok 7. júna sme sa zúčastnili
na akcii Krajského Riaditeľstva HaZZ
v Prešove, na ktorej ministerka vnútra
Daniela Saková odovzdávala 147 protipovodňových vozíkov. Z toho 58 išlo
do bardejovského okresu, takže jeden
sa ušiel aj nám. Tento vozík obsahuje
3 rôzne čerpadlá, elektrocentrálu, osvetľovací stožiar, hadice, náradie a 5 ks
hrádze. Toto nové vybavenie nám lepšie pomôže zdolávať následky povodní.
Taktiež dúfame, že budú čo najdlhšie
iba pripravené na výjazd a že ich tak
skoro nebudeme musieť použiť.

sa na nej 30 družstiev z okresov BJ, PO,
SB, VT, SK, ktoré súťažili v 3 kategóriách. Naše ženy skončili v prvom kole
na 1. mieste, ale v druhom nezopakovali taký výkon a skončili na 2. mieste.
V kategórii muži sa nášmu B družstvu
nedarilo a dali NP. Družstvo A dalo síce
čas, ale nestačilo to na prvú 10 a nepostúpilo do super finále. V ňom zopakovali super výkon muži z Terne a odniesli
si prvé miesto časom 15:15 s. V tretej
kategórii muži do 1500 ccm (obsah stroja) sa predstavilo okrem mužov A, mužov B aj naše najmladšie dorastenecké
družstvo C. Ale ani jedno družstvo nespravilo dieru do sveta a zaknihovali iba
neplatné pokusy. Z celkového počtu 48
súťažných pokusov bolo až 16 neplatných. Víťazi si okrem pohárov odniesli
aj finančné odmeny, ktoré boli rozdelené zo zaplateného štartovného.

po 10 rokoch končí svoju púť a v ďalších
rokoch ho nahradí nový putovný pohár.
Hasiči z Česka nám darovali obraz, ktorý zachytáva našu už 15 ročnú spoluprácu a my sme im pri tejto príležitosti
darovali pamätnú plaketu.
5. júla na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda sme prijali pozvanie a v štvorčlennom zložení sme sa vydali na oslavy
125 rokov založenia SDH Radslavice
do Českej Republiky. Pri tejto príležitosti
dostal oredseda František Hrivňak a veliteľ Vladimír Kohút medailu za medzinárodnú spoluprácu.
Tento rok si naše ženy a muži z B
mužstva vyskúšali behať Východoslovenskú hasičskú superligu. Vo veľkej
konkurencii zbierali málo bodov, no
zato dosť nových skúseností. Celkovo
skončili muži na 14. mieste a ženy na
6. mieste. Kompletný prehľad výsledkov

V nedeľu 10. júna sa u nás na futbalovom ihrisku konal 66. ročník Okresnej
hasičskej súťaže. Svojou prítomnosťou
nás poctil aj prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pán Pavol Ceľuch.
Svoje sily si sem prišlo zmerať 40 družstiev v 5 kategóriách. Raslavice mali
zastúpenie v dvoch kategóriách, ale s 3
družstvami. Muži si po prvýkrát vyskúšali behať na nový systém s 3 hadicami B. Doteraz sa behalo na 2B. Naše
družstvo B malo troška smoly a skončili
na 11. mieste. Družstvo A delilo iba pol
sekundy od pódia, a tak sa museli uspokojiť iba s pekným 4 miestom. Najlepšie
sa darilo našim dievčatám, ktoré skončili
v kategórii ženy na prvom mieste, kde
na hrubé hadice dali skvelý čas 18:90 s.
Keďže tento rok nebol postupový, vybojovali si tak priamy postup na Šarišský
pohár do Sveržova. Zúčastnili sa na
ňom už 3x po sebe. Nesmiem zabudnúť ani na nášho excelentne rýchleho
prúdara Reného Kmeťa z družstva B,
ktorý sa zúčastnil na hasičskej stovke
a vyhral ju.
V Piatok 29. júna sme organizovali 2.
ročník Raslavickej Nočnej. Zúčastnilo

Tretia súťaž 10. ročník Memoriálu Jozefa Džalaja sa konala 12. augusta. Pôvodne sa mala konať na Amfiteátri tak
ako vždy, ale technické dôvody nám to
neumožnili. Dostali sme ponuku spraviť
súťaž na futbalovom ihrisku, ale 2 hodiny pred začiatkom nám to funkcionári
nedovolili a boli sme nútení všetko presunúť na cvičné ihrisko. Preto ohľadom
trate nebolo všetko perfektne pripravené. Taktiež účasť družstiev bola nízka
– zúčastnilo sa 13 družstiev. Najviac
nás však teší, že na našu súťaž prišli
aj hasiči z družobnej obce Radslavice
z Českej republiky a hasiči z Poľska
z obce Dydnia. Konečne sa na tejto
súťaži darilo aj domácim družstvám,
keď muži B skončili na 1. a muži C na
3. mieste v kategórii Klasika do 1 500
ccm. V športovej kategórii zviedli muži A
a muži B tesný súboj o 3. miesto, keď
práve Béčko dosiahlo čas 16:69 s,
a o 6 stotín porazilo mužské Áčko – ale
aj taký je hasičský šport. Naše ženy si
v konkurencii Osikova a Gaboltova vybojovali 1. miesto časom 18:43 s. Tým
nezískali len pohár za prvé miesto, ale
aj Putovný pohár Jozefa Džalaja, ktorý

zo súťaží, na ktorých sme sa zúčastnili,
nájdete koncom decembra na našej FB
stránke, kde vám prinesieme zhrnutie
roka 2018.
Začiatkom októbra sa dostala na rad
aj naša zbrojnica a jej rekonštrukcia.
Dotáciu sme žiadali od Ministerstva vnútra, ktoré rozdeľovalo peniaze práve
na rekonštrukcie hasičských zbrojníc
v obciach po Slovensku. Práce vykonáva Obecný podnik a mala by byť hotová
do konca roka.
Na záver mi ostáva už len poďakovať sa všetkým členom a priaznivcom
dobrovoľných hasičov v našej obci za
celoročnú pomoc a podporu. Všetky potrebné informácie o DHZ nájdete na našej fanpage na Facebooku: Dobrovoľný Hasičský Zbor Raslavice. Sú tam
informácie, videá, fotky zo súťaží, kde
sme boli, ale aj pozvánky na naše udalosti, ktoré chystáme. Dajte nám Like
a nič Vám už neunikne. Ďakujeme.
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text a Foto: Vladimír Kohút
veliteľ DHZ Raslavice

Cykloklub
šport Raslavice
2018
Cykloklub pôsobí v našej obci už viac
ako dva roky. Za ten čas sa chlapci, členovia klubu, zúčastnili na mnohých pretekoch, ale čo je dôležitejšie, zlepšujú
sa a stále ich táto aktivita baví.
Dalo by sa povedať, že Raslavice už
nie sú vyložene len folklórnou obcou,
ale tiež obcou, ktorá má blízko k športu. Okrem triatlonistu Karola Džalaja či
maratónca Tibora Sahajdu, futbalistoch
a hasičoch, tu máme aj ďalších sľubných športovcov, nadšencov vytrvalostne ťažších športov – členov cykloklubu.
Rok 2018 bol pre náš cykloklub zlomový. Aby sa chlapci mohli na súťažiach či výjazdoch prezentovať ako
klub, objednali si nové tímové dresy,
a tak od mája tohto roku ich môžete
vidieť v jednotných dresoch. Zakúpiť
dresy im pomohla obec finančnou podporou z obecného rozpočtu, ďalej firmy:
RAKY stav, s. r. o., Penzión Raslavičan,
MCOM-NET s.r.o., M&A partners, Agro
Raslavice, Liana, Zeus Fitness club,
Body shop Prešov. Všetkým sponzorom
chlapci vyslovujú úprimné „ďakujem“.
Nové dresy im vyrobila česká firma Kalas Sportswear, ktorá oblieka majstrov
sveta, olympijských víťazov, členov
národných reprezentácií, profesionálne kluby i tisícky rekreačných cyklistov
vo viac ako 20 krajinách sveta. Ktovie,
možno práve v dresoch od tejto firmy
sa u nás v Raslaviciach odvinie kariéra
budúceho majstra sveta.
Začiatkom februára sa všetci členovia klubu zúčastnili na 13. ročníku tradičnej zimnej a historicky prvej akcie na
bicykloch na území SR – Čergovskej

stope. Tento rok sa
organizátori museli
popasovať s mimoriadne vysokou
účasťou až 307
pretekárov. V kategórii Muži Juniori
15 – 19 rokov obsadil Michal Čverha
úžasné druhé miesto. O rok už bude
súťažiť v kategórii
muži a jeho cieľ je
jasný – zlepšiť sa a
vyhrať. Jún bol pre
Michala náročný,
pretože v ňom absolvoval operáciu,
ktorá ho na mesiac
vyradila zo športovej aktivity a akejkoľvek fyzickej záťaže.
Ostatní členovia však usilovne trénovali
a samozrejme, nezabudli oddychujúceho Michala povzbudzovať a navštevovať.
1. septembra sa Michal zúčastnil na
MTB Singletrack Maratóne v Košiciach. Preteky sa konali v rekreačnom
stredisku Jahodná pri Košiciach. Na
tejto súťaži sa zúčastnilo približne 320
športovcov. Trať bola rozdelená na
tri trasy 20 (22 km), 50 (47 km) a 80
(77 km). Michal súťažil v kategórii 20,
kde obsadil 1. miesto, a to aj napriek
tomu, že po zjazde z Lajošky spadol
a krvácal. Michal sa na pretekoch zúčastnil už po štvrtýkrát (2015 – 1. miesto, 2016 – 1. miesto, 2017 – 2. miesto,
2018 – 1. miesto).

A aké sú plány cykloklubu do nového
roka? Podľa predsedu klubu Ing. Jána
Čverhu by chcel cykloklub ešte lepšie
reprezentovať Raslavice na súťažiach,
zveľaďovať klub a prijímať nových členov, ktorí majú záujem o aktívny životný
štýl a majú radi prírodu. Mišo však dodáva, že cyklistika je jeden z finančne najdrahších športov, aj preto vidí problém,
prečo oň nemajú chlapci taký záujem,
hlavne v tom. „Aj keď to nie je o bicykli, ale hlavne o odhodlaní a vytrvalosti
pokračovať ďalej. Ale bez financií to samozrejme nejde. Materiálové zabezpečenie či už na reťaze, kazety, plášte je
nevyhnutné“.
info a foto: Michal Čverha
text: Mgr. Kornélia Liščinská

Absolvované preteky 2018:
Čergovská stopa: Ján Čverha kat.: 40-49 rokov 50. miesto, Marek Kuchta kat.:
juniori 17. miesto, Martin Kuchta kat.: 20. miesto, Marián Kuchta kat.: 40-49 rokov
47. miesto, Mišo Čverha kat.: juniori 2. miesto
Źimowe tróphy Źbikow: Marek Kuchta kat.: juniori 18. miesto, Mišo Čverha
kat.: muži 5. miesto
Svätojurský mtb maratón: Mišo Čverha kat.: muži elite 18. miesto
Laborecká mtb: Mišo Čverha kat.: muži 2. miesto
Tour de Prešov (šprint 1 km): Marek Kuchta kat:. juniori 2. miesto, Mišo kat.: muži
2. miesto
Ondavské cyklopreteky: Mišo Čverha kat.: muži 1. miesto
Jakľofsky bycygeľ: Mišo kat.: muži 1. miesto
Kráľovský mtb maratón: Mišo kat.: muži 1. miesto
Zlatá Idka: Mišo kat.: muži 2. miesto
Čarnohurec: Mišo kat.: muži 2. miesto
Banské: Marek Kuchta kat.: muži 35. miesto
Mtb singletrack maratón Košice: Mišo kat.: muži 1. miesto
Belianska mtb: Mišo kat.: muži 1. miesto
Pieninský horský duathlon: Mišo kat.: muži 1. miesto
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Výsledky
samospráva
komunálnych volieb
Dňa 10.11.2018 (sobota) sa aj v našej
obci konali komunálne voľby, v ktorých
si občania Raslavíc volili svojho starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie. V našej obci sa volilo v dvoch volebných okrskoch a v jednom volebnom
obvode. Prinášame Vám kompletné výsledky komunálnych volieb v našej obci.

V obci Raslavice volilo 1404 občanov
z celkového počtu 2109 oprávnených
voličov, čo predstavuje 66,57 % volebnú účasť. Pri voľbe starostu obce bolo
odovzdaných 1385 platných hlasov
a pri voľbe poslancov obecného zastupiteľstva 1388 platných hlasov.

Za starostu obce bol zvolený kandidát za Kresťanskodemokratické hnutie a stranu NOVA
Marek Rakoš s počtom 1020 platných hlasov (73,65 %).
Nezvolení kandidáti na starostu obce:
Ing. Anton Lamanec, nezávislý kandidát, s počtom 252 platných hlasov (18,19 %),
Ing. Milan Vrabeľ, kandidát strán Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Oľano),
Sme rodina – Boris Kollár, Šanca, Spolu – občianska demokracia s počtom platných hlasov 113 (8,16 %).
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení títo kandidáti:
1. Ing. Vladimír Droblienka (Demokratická strana, NOVA) s počtom 700 platných hlasov,
2. Bc. Dávid Baláž (Nezávislý kandidát) s počtom 599 platných hlasov,
3. MUDr. Alžbeta Hudačová (Kresťanskodemokratické hnutie) s počtom 547 platných hlasov,
4. Peter Demo (Demokratická strana, NOVA) s počtom 433 platných hlasov,
5. Ing. Jozef Jarina (Demokratická strana, NOVA) s počtom 421 platných hlasov,
6. Zdenko Husár (Nezávislý kandidát) s počtom 402 platných hlasov,
7. Peter Saloky (Demokratická strana, NOVA) s počtom 373 platných hlasov,
8. Bc. Martin Kovalčín (Slovenská národná strana) s počtom 365 platných hlasov,
9. Ing. Gabriel Gdovin (Nezávislý kandidát) s počtom 360 platných hlasov.
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Nezvolení kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Ing. Milan Vrabeľ (Sloboda a solidarita) s počtom 339 platných hlasov,
(z dôvodu rovnakého počtu hlasov poradie zvolené žrebom členov MVK),
2. Jaroslav Herstek (Nezávislý kandidát) s počtom 339 platných hlasov,
(z dôvodu rovnakého počtu hlasov poradie zvolené žrebom členov MVK),
3. Peter Biroš (Demokratická strana, Nova) s počtom 330 platných hlasov,
4. PharmDr. Dušan Pribula (Kresťanskodemokratické hnutie) s počtom 310 platných hlasov,
5. Ing. Ján Čverha (Demokratická strana, NOVA) s počtom 298 platných hlasov,
6. Ing. Anton Lamanec (Nezávislý kandidát) s počtom 286 platných hlasov,
7. Ing. Adrián Rychvalský (Demokratická strana, NOVA) s počtom 278 platných hlasov,
8. Slavomír Bank (Demokratická strana, NOVA) s počtom 276 platných hlasov
(z dôvodu rovnakého počtu hlasov poradie určené podľa volebného zákona),
9. Miloš Kovalčín (Demokratická strana, NOVA) s počtom 276 platných hlasov
(z dôvodu rovnakého počtu hlasov poradie určené podľa volebného zákona),
10. Ing. Janka Sabolová (Kresťanskodemokratické hnutie) s počtom 252 platných hlasov,
11. Vladimír Sokol (Slovenská národná strana) s počtom 250 platných hlasov,
12. Marek Saloky (Slovenská národná strana) s počtom 228 platných hlasov,
13. Ing. Peter Eliáš (Kresťanskodemokratické hnutie) s počtom 172 platných hlasov,
14. Peter Olšavský (Sloboda a solidarita) s počtom 163 platných hlasov,
15. Mgr. Mária Marcinová (Slovenská národná strana) s počtom 157 platných hlasov,
16. Ing. Rastislav Homa (Slovenská národná strana) s počtom 146 platných hlasov,
17. MVDr. Jaroslava Novotná (Šanca) s počtom 116 platných hlasov,
18. Mgr. Gabriela Katreničová (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti /OĽANO/) s počtom 86 platných hlasov.
text a foto: Bc. Dávid Baláž
info: Štatistický úrad SR
www.volbysr.sk

Poďakovanie
starostu obce

Milí Raslavičania, v uplynulých rokoch
som sa v koncoročných novinách venoval predovšetkým hodnoteniu predchádzajúceho obdobia a predstavovaniu plánov na nový rok. Myslím si, že
v predvolebných novinách som sa týmto témam venoval dostatočne obšírnym
spôsobom, a preto sa teraz budem venovať úplne inej problematike.

V prvom rade sa chcem veľmi pekne
poďakovať všetkým, ktorí mi vo voľbách držali prsty, či akýmkoľvek spôsobom pomáhali a v konečnom dôsledku
aj odovzdali svoj hlas. Srdečne vám
všetkým ďakujem za obrovskú podporu. Veľmi si vážim vašu dôveru a výnimočný výsledok prijímam s obrovskou
pokorou. Zaväzuje ma to pokračovať
v rozbehnutom smerovaní našej obce.
Je to pre mňa veľmi dôležité hodnotenie, ktoré mi ukázalo, že sa oplatí
ľuďom pomáhať a slúžiť. Držím sa pre
mňa svätej pravdy, že človek musí najprv veľmi veľa dávať, aby potom mohol
aj veľa dostať.
Ďalej sa chcem veľmi pekne poďakovať aj všetkým predchádzajúcim poslancom, lebo bez ich podpory by sa určite
v našej obci nedalo zrealizovať také
množstvo rozvojových zámerov. Verím,
že takáto pracovne plodná a vzťahovo korektná spolupráca s novo zvoleným poslaneckým zborom prinesie aj
v nasledujúcich štyroch rokov pozitívny
a dynamický rozvoj našich Raslavíc.
Ďalej mi dovoľte, aby som sa veľmi

pekne poďakoval všetkým zamestnancom patriacim pod obecný úrad ako aj
na obecnom podniku. Ja to hodnotím
tak, že za tie štyri roky sa každý snažil odovzdať obci všetko, čo bolo v jeho
silách. Určite môžem povedať, že práce bolo o dosť viac, preto musel každý
aj viac urobiť, aby sa to všetko stihlo
úspešne zrealizovať. Stojím si za všetkými zamestnancami, lebo iba vďaka
ich snahe a podpore sa nám podarilo
úspešne naplniť ambiciózne plány, ktoré sme si stanovili. Taktiež sa chcem
veľmi pekne poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli obci pri realizácii rôznych aktivít
a podujatí.
Ešte raz veľká vďaka, Raslavičania.
V nadchádzajúcom predvianočnom období Vám všetkým želám pokojné, bezstarostné a milostiplné vianočné sviatky
a do nového roka, aby sa vám splnili
všetky priania, no hlavne pevné zdravie,
šťastie a hojné božské požehnanie.
Marek Rakoš, starosta obce
foto: Ing. Vladimír Droblienka
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Uznesenia zo zasadnutia
samospráva OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 28.06.2018 v obradnej miestnosti
Obecného úradu

Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017,
B) berie na vedomie
správu nezávislého audítora za rok
2017 z auditu účtovnej závierky obce
Raslavice,
C) schvaľuje
celoročné hospodárenie obce Raslavice za rok 2017 bez výhrad,
D) schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške 39 188,59 eur,
E) berie na vedomie
účtovný výsledok hospodárenia za
rok 2017 v sume +103 676,56 eur,
F) schvaľuje
preúčtovanie účtovného výsledku
hospodárenia za rok 2017 na účet 428
– Nerozdelený výsledok minulých rokov.

Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.) berie na vedomie
úpravu rozpočtu č. 7/2018,
B.) schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 8/2018.
Uznesenie č. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
dodávku obedov pre žiakov MŠ v obci
Kochanovce za cenu 2,10 eur/obed
a dospelých stravníkov z obce Kochanovce za cenu 2,33 eur/obed, pričom
dopravu si zabezpečí obec Kochanovce.
Uznesenie č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške
48 048,- eur na kúpu pozemkov CKN
867/23 a CKN 867/24, k. ú. Nižné Raslavice pre výstavbu bytových domov na
ul. Lopuchovská,

B) schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške
10 000,- eur na vybudovanie infraštruktúry na ulici Nad železničnou stanicou,
C) schvaľuje
presun položky rozpočtu miestna komunikácia na ul. Nad železničnou stanicou vo výške 10 000,- eur na položku
vysprávky miestnych komunikácií.
Uznesenie č. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.) schvaľuje
dva volebné obvody pre voľby do samosprávy obcí na roky 2018–2022,
B.) schvaľuje
stopercentný úväzok starostu obce na
roky 2018–2022,
C.) schvaľuje
počet deväť poslancov Obecného zastupiteľstva na roky 2018–2022.

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 14.08.2018 v obradnej miestnosti
Obecného úradu
Uznesenie č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné opatrenie č.
3/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,
o výške príspevku v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov spojených
so štúdiom v základnej umeleckej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu
detí, o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
Centra voľného času zriadeného pri ZŠ
Raslavice, o výške príspevku na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup potravín.
Uznesenie č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zmluvu o odkúpení pozemkov CKN
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867/23 a CKN 867/24, k. ú. Nižné Raslavice pre výstavbu bytových domov na
ul. Lopuchovská v Raslaviciach.
Uznesenie č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zmluvu o dielo so spoločnosťou
W-Control, s.r.o. so sídlom v Poprade
o dodávke a montáži technologického
zariadenia pre ČOV Raslavice – mechanické predčistenie, havarijný obtok,
odčerpávanie prebytočných kalov vo
výške 12 708,00,- EUR s DPH.
Uznesenie č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci
Raslavice“ v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40,
B) schvaľuje
5% spolufinancovanie z celkových
oprávnených výdavkov projektu (maxi-

málne 10 000,- eur s DPH).
Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) berie na vedomie
úpravu rozpočtu č. 10/2018 a úpravu
rozpočtu č. 11/2018,
B) schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 12/2018.
Uznesenie č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
určuje
1. jeden volebný obvod, ktorý tvorí
obec Raslavice,
2. na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupitelstva v Raslaviciach:
9 poslancov.
Uznesenie č. 40/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
vyúčtovanie 50. ročníka Šarišských
slávností piesní a tancov.

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 17.09.2018 v obradnej miestnosti
Obecného úradu
Uznesenie č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) schvaľuje
žiadosť Pavla Pillára o odpredaj
pozemku vo vlastníctve obce Raslavice podľa geometrického plánu č.
37119192-71/2018 na parcele CKN
222/3, k. ú. Nižné Raslavice o výmere
28 m2.
B) odporúča
starostovi obce začať proces odpredaja pozemku na parcele CKN 222/3,
k. ú. Nižné Raslavice o výmere 28 m2
v zmysle ustanovení zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí s ohľadom na osobitný zreteľ a s cenou 1 eur za m2 pozemku.
Uznesenie č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
podľa §11 ods. 4 zákona o obecnom
zriadení č. 369/1990 zb. v zn. nesk.
predpisov /ďalej len zákon o obecnom
zriadení/a §26 ods. 3 a §27 ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 v platnom
znení /ďalej len stavebný zákon/:
berie na vedomie
1.1. Správu o postupe obstarávania
a prerokovania Návrhu ÚPN-O Raslavice.
1.2. Výsledky prerokovania Návrhu
ÚPN-O Raslavice.
1.3. Výsledok preskúmania Návrhu ÚPN-O Raslavice podľa §25 stavebného zákona Okresným úradom
Prešov, odborom výstavby a bytovej
politiky zo dňa 11.09.2018 č. OÚ-PO-OVBP1-2018/035938/0087809
ako
príslušným orgánom územného plánovania.
Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
súhlasí
s vyhodnotením všetkých stanovísk
a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach
k Návrhu ÚPN-O Raslavice.
Uznesenie č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/ zákona o obecnom zriadení Návrh ÚPN-O
vypracovaný ateliérom URBEKO, s. r.
o. so sídlom Konštantínová 3, Prešov –
Ing. arch. Vladimírom Ligusom.
Počet prítomných poslancov: 8; Hlasovali: za 8, proti 0, zdržali sa 0.

Uznesenie č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona o obecnom zriadení Všeobecne
záväzné nariadenie obce Raslavice č.
4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Územného plánu obce Raslavice.
Počet prítomných poslancov: 8; Hlasovali: za 8, proti 0, zdržali sa 0.
Uznesenie č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
žiada
1.1. zverejniť záväznú časť ÚPN-O
Raslavice v zmysle § 27 ods. 4 stavebného zákona a to:
a) vyvesením na úradnej tabuli obce
Raslavice najmenej na 30 dní, ako aj
iným obvyklým spôsobom
b) doručením dotknutým orgánom.
zodpovedný: Eva Markušová, termín:
do 30 dní;
1.2. označiť ÚPN-O Raslavice v zmysle § 28 ods. 1 stavebného zákona
schvaľovacou doložkou.
zodpovedný: Eva Markušová, termín:
do 30 dní;
1.3. uložiť ÚPN-O Raslavice v zmysle
§ 28 ods. 3 stavebného zákona na týchto miestach:
a) na obci – Obecnom úrade v Raslaviciach,
b) na obci Sveržov, Spoločný stavebný úrad obcí okresu Bardejov,
c) na Okresnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej politiky.
zodpovedný: Eva Markušová, termín:
do 30 dní;
1.4. vyhotoviť registračný list v zmysle
§ 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu
s kópiou uznesenia o schválení doručiť
na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia výstavby, odbor územného plánovania, Námestie slobody 6,
810 05 Bratislava.
zodpovedný: Eva Markušová, termín:
do 3 mesiacov.
Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia NZ za cenu 1,- eur
na ulici Nad železničnou stanicou v Raslaviciach.
Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach

A) schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP s názvom
„Miestna občianska poriadková služba
v Raslaviciach“ v rámci výzvy OPLZ-PO5-2018-1, pričom ciele sú v súlade
s platným Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Raslavice a platným územným plánom.
B) schvaľuje
spolufinancovanie min. 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 13/2018.
Uznesenie č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
upozornenie Marty Stachurovej ohľadom rekonštrukcie Domu služieb na ul.
Čergovská a vysvetlenie starostu obce
týkajúce sa ukončenia rekonštrukcie objektu až v roku 2019.
Uznesenie č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
informáciu starostu obce o riešení
vzniknutej poruchy verejného osvetlenia
na ul. Lopuchovská.
Uznesenie č. 52/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.) berie na vedomie
informáciu starostu obce o stave rekonštrukcie ciest v intraviláne obce,
B.) odporúča
starostovi obce zahájiť proces verejného obstarávania na zákazku – rekonštrukcia asfaltového povrchu v súvislej dĺžke ca. 210 m na ul. Sekčovská
v Raslaviciach a na vysprávky miestnych komunikácii v ostatných častiach
obce v celkovej sume max. 30 000,- eur.
Uznesenie č. 53/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
pripomienku Ing. Milana Vrábeľa
ohľadom chýbajúceho zverejnenia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
OZ v Raslaviciach.
Uznesenie č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
súhlasí
so zriadením záložného práva na po-
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zemkoch vo výlučnom vlastníctve obce
Raslavice v prospech Štátneho fondu
rozvoja bývania, sídlo: Lamačská cesta
8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542
(ďalej len „ŠFRB“) ako záložného veriteľa, ktorým sa zabezpečia záväzky
dlžníka –Obec Raslavice, sídlo: Hlavná 154, Raslavice, PSČ 086 41, IČO:
00322521(ďalej len „Obec Raslavice“)
voči ŠFRB vyplývajúce zo Zmluvy o
úvere číslo 700/72/2017a ostatné súvisiace záväzky Obce Raslavice voči ŠFRB
a zároveň výslovne súhlasí so zriadením vyššie uvedeného záložného práva k pozemkov pod Bytovým domom 1
a Bytovým domom 2 v prospech ŠFRB

ako záložného veriteľa za účelom zabezpečenia záväzkov dlžníka – Obce
Raslavice voči ŠFRB vyplývajúcich
zo Zmluvy o úvere číslo 700/72/2017
a ostatných súvisiacich záväzkov obce
Raslavice voči ŠFRB, s uzatvorením
zmluvy o zriadení vyššie uvedeného
záložného práva a s ostatnými úkonmi
potrebnými ku vzniku vyššie uvedeného
záložného práva v prospech ŠFRB.
1.) pozemok CKN 612/9 v k.ú Nižné
Raslavice na LV 1189 pod stavbou so
súpisným číslom 777, postavená na pozemku s parcelným číslom 612/9 (ide
o parcelu registra „C“ o výmere 189 m2,
druh pozemku: zastavané plochy a ná-

dvoria, zapísanú na liste vlastníctva č.
1189 a situovanú v katastrálnom území
Nižné Raslavice), druh stavby: Bytový
dom,
2.) pozemok CKN 612/11 v k.ú Nižné
Raslavice na LV 1189 pod stavbou so
súpisným číslom 778, postavenú na pozemku s parcelným číslom 612/11 (ide
o parcelu registra „C“ o výmere 187 m2,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na liste vlastníctva č.
1189 a situovanú v katastrálnom území
Nižné Raslavice), druh stavby: Bytový
dom.

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 29.10.2018 v obradnej miestnosti
Obecného úradu
Uznesenie č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
kúpno-predajnú zmluvu, ktorou predávajúca Ing. Beáta Pergerová odpredáva
Obci Raslavice pozemok pod miestnou
komunikáciou na parcele EKN č. 85/11,
k. ú. Nižné Raslavice vedenej na LV č.
1907, druh pozemku záhrada o výmere
445 m2, v jej výlučnom vlastníctve na
ulici Kopčákovej v sume 1,- eur/m2, spolu za 445,- eur.
Uznesenie č. 56/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
kúpno-predajnú zmluvu o predaji majetku obce, ktorou Obec Raslavice odpredáva kupujúcemu Pavlovi Pillárovi
pozemok na parcele CKN 222/3, k. ú.
Nižné Raslavice podľa geometrické plánu č. 37119192-71/2018 vypracovaný
Beatou Tarcalovou zo dňa 27.08.2018,
druh pozemku ostatná plocha o výmere 28 m2 za cenu určenú uznesením
Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach
č. 41/2018 zo dňa 17.06.2018 v sume
1,- eur/m2, spolu za 28,- eur z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/91 Zb., o majetku obcí, §
9a, ods.8 písm. b) prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa
jedná o parcelu, ktorú Pavol Pillár odkúpil od rodiny Remetovej a tá pozemok
užívala desaťročia.
Uznesenie č. 57/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
v zmysle ustanovenia § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a do-
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plnení niektorých zákonov a v zmysle
ust. § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov (Zákon o obecnom zriadení)
schvaľuje
delegovanie týchto zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Raslaviciach, Toplianska
144, 086 41 Raslavice:
1. Jaroslav Herstek,
2. Ing. Vladimír Droblienka.

B) odporúča
žiadosť Aleny Demovej postúpiť na
stavebný úrad a vykonať štátny stavebný dohľad na parcelách CKN 656/3
a CKN 656/6, k. ú. Nižné Raslavice v jej
výlučnom vlastníctve.
C) berie na vedomie
žiadosť Milana Jančíka o odkúpenie
pozemku na parcele CKN 656/4, k. ú.
Nižné Raslavice vo výlučnom vlastníctve obce.

Uznesenie č. 58/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) schvaľuje
zriadenie osobitnej pracovnej komisie
pre prideľovanie obecných nájomných
bytov v novopostavených bytových domoch na ulici Hrabovecká, ktorá vypracuje záväzné podmienky prideľovania
týchto bytov vo forme všeobecne záväzného nariadenia a bude zodpovedná za
posudzovanie žiadostí uchádzačov.
B) schvaľuje
delegovanie za členov pracovnej komisie pre prideľovanie obecných nájomných bytov v nasledovnom zložení:
9 poslancov Obecného zastupiteľstva
v Raslaviciach a 4 zástupcovia obce
(starosta obce Raslavice, prednosta
OcÚ, hlavný ekonóm OcÚ a zástupca
sociálneho referátu OcÚ).

Uznesenie č. 60/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
ponuku na predaj pozemkov na parcelách CKN 622/2 o výmere 312 m2,
CKN 622/3 o výmere 47 m2, CKN
621/8 o výmere 987 m2 a CKN 804/12
o výmere 301 m2 k. ú. Nižné Raslavice
v areáli Základnej školy na ulici Toplianskej od majiteľov pozemkov Františka
Mika a Márii Mikovej za ponúkanú cenu
6,- eur/m2 a podpísanie kúpno-predajnej
zmluvy s predmetnými vlastníkmi spolu
za cenu 9 882,- eur.

Uznesenie č. 59/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) odporúča
Komisii verejného poriadku a životného prostredia tvaromiestne šetrenie vo
veci možnosti riešenia žiadosti Aleny
Demovej o odstránenie časti prístrešku
na parcele CKN 656/4, k. ú. Nižné Raslavice vo výlučnom vlastníctve obce.

Uznesenie č. 61/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) schvaľuje
žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Raslavice na parcele CKN
708, k. ú. Vyšné Raslavice o výmere 96
m2 zapísanej na LV č. 1104,
B) odporúča
starostovi obce začať proces odpredaja pozemku Raslavice na parcele
CKN 708, k. ú. Vyšné Raslavice o výmere 96 m2 v zmysle ustanovení zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí s ohľadom
na osobitný zreteľ a s cenou 1,- eur/m2
pozemku.

Uznesenie č. 62/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
žiadosť Ing. Ľuboša Fornadeľa o
sprístupnenie obecnej komunikácie a jej
dostavbu.

Uznesenie č. 63/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
žiadosť Ing. Milana Vrábeľa, aby Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach prijalo
uznesenie, ktorým zaviaže starostu obce
ako konateľa obecnej firmy Obecné služ-

by Raslavice, s. r. o. zverejňovať všetky
zmluvy, objednávky a faktúry tejto spoločnosti (aj vo vzťahu k tretím stranám
a nielen vo vzťahu k obci).

Uznesenia z ustanovujúceho
zasadnutia OZ obce RASLAVICE
konaného dňa 04.12.2018 na Obecnom úrade
v Raslaviciach
Uznesenie č. 64/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu obce a volieb obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu,
B) konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Marek
Rakoš zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Bc. Dávid Baláž, Peter Demo,
Ing. Vladimír Droblienka, Ing. Gabriel
Gdovin, Zdenko Husár, Ing. Jozef Jarina, Bc. Martin Kovalčín, Peter Saloky
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie OZ č. 65/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
program ustanovujúceho zastupiteľstva.
Uznesenie č. 66/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) berie na vedomie
rozhodnutie starostu obce o poverení
Ing. Jozefa Jarinu zastupovaním starostu v súlade s §13b ods. 1 Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
B) poveruje
Poslanca Ing Vladimíra Droblienku
zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 67/2018
K návrhu na schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle
§ 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
poverenie sobášiacich poslancov pre

toto volebné obdobie Ing. Jozefa Jarinu
a Ing. Vladimíra Droblienku.
Uznesenie OZ č. 68/2018
K návrhu na zriadenie obecnej rady
a voľby jej členov.
Obecné zastupiteľstvo
A) zriaďuje
obecnú radu,
B) určuje
úlohy rady, a to:
- rozpracúva a zabezpečuje plnenie
úloh vyplývajúcich z uznesení obecného
zastupiteľstva
a organizuje prípravu podkladov na
rokovanie obecného zastupiteľstva,
- zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov
a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu a starostovi,
- pripravuje zasadnutia obecného
zastupiteľstva a predkladá mu vlastné
návrhy,
- zaoberá sa vecami týkajúcimi sa
obce a života v nej a svoje stanoviská
podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,
- organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva,
- plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia
obecného zastupiteľstva.
C) volí za členov obecnej rady
poslancov Bc. Dávida Baláža, Ing.
Vladimíra Droblienku, Ing. Jozefa Jarinu.
Uznesenie OZ č. 69/2018
K návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich
práce, voľbe predsedov a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) zriaďuje
komisiu pre školstvo a zdravotníctvo
a sociálnu oblasť,
B) určuje
náplň práce komisie, a to:
- predkladanie návrhov, vyjadrení
a iniciatív v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže v obci,

- prerokovávanie a posudzovanie žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc,
komunikácia s klubmi dôchodcov, vyjadrovanie sa k otázkam zdravotníckych
a sociálnych služieb v obci,
C) volí
predsedu komisie:
poslanca Ing. Vladimíra Droblienku.
Uznesenie OZ č. 70/2018
K návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich
práce, voľbe predsedov a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) zriaďuje
komisiu finančnú a správy majetku,
pre podporu podnikania a cestovného
ruchu,
B) určuje
náplň práce komisie, a to:
- príprava a kontrola plnenia rozpočtu
obce, efektívneho hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom
obce,
- posudzovanie podnikateľských aktivít v obci, predkladanie návrhov a iniciatív pri tvorbe vhodného podnikateľského
prostredia v obci,
- podpora rozvoja cestovného ruchu
na území mikroregiónu Sekčov-Topľa,
C) volí
predsedu komisie:
poslanca Ing. Jozefa Jarinu.
Uznesenie OZ č. 71/2018
K návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich
práce, voľbe predsedov a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) zriaďuje
komisiu verejného poriadku a životného prostredia,
B) určuje
náplň práce komisie, a to:
- kontrola dodržiavania a hodnotenie
úrovne verejného poriadku a stavu životného prostredia na území obce.
C) volí
predsedu komisie:
poslanca Petra Salokyho.
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Uznesenie OZ č. 72/2018
K návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich
práce, voľbe predsedov a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) zriaďuje
komisiu kultúry, športu a mládeže,
B) určuje
náplň práce komisie, a to:
- predkladanie návrhov, vyjadrení
a iniciatív v oblasti kultúrneho života
v obci,
- zastupovanie záujmov mládeže

v obci a podpora rozvoja dobrovoľníctva,
- súčinnosť pri tvorbe koncepcie
a podmienok na rozvoj mládeže, telesnej kultúry.
C) volí
predsedu komisie:
poslanca Bc. Dávida Baláža.
Uznesenie č. 73/2018
K návrhu na zriadenie komisie podľa
čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení

neskorších predpisov a voľbe jej členov.
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) zriaďuje
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov,
B) volí
predsedu komisie:
poslanca Bc. Martina Kovalčína.
vypracoval: Mgr. Peter Hudák, PhD.
prednosta Ocú

samospráva Investičné výdavky v roku 2019
P.č.

Názov investičnej akcie

Rozpočet (v EUR)

1.

Spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ II na Alejovej ulici"

27 914

2.

Spolufinancovanie projektu "Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v Základnej škole"

15 419

3.

Spolufinancovanie projektu "Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov"

4.

Spolufinancovanie projektu "Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice"

24 654

5.

Žiadosti o NFP, projektové dokumentácie, geometrické plány

20 000

6.

Rekonštrukcia Domu služieb

40 000

7.

Rekonštrukcia Polyfunkčného domu

20 000

8.

Rekonštrukcia podkrovia nad bazénom v ZŠ

40 000

9.

Zateplenie a odvodnenie budovy telocvične

16 000

10.

Výstavba komunikácie za zdravotným strediskom

10 000

11.

Výstavba miestnej komunikácie - ul. Nad žel. stanicou

12.

Výstavba miestnej komunikácie - ul. Lopuchovská

20 000

13.

Opravy miestnych komunikácií

30 000

14.

Výstavba parkovísk v areáli ZŠ

34 000

15.

Výstavba parkoviska a oplotenia MŠ. II.

20 000

16.

Chodníky v obci

10 000

17.

Chodníky na cintoríne

3 000

18.

Výstavba vodovodu -ul. Nad žel. stanicou

6 000

19.

Výstavba kanalizácie -ul. Nad žel. stanicou

6 000

20.

Rozšírenie kanalizácie na rómskej osade

5 000

21.

Rozšírenie kanalizácie a vodovodu pri Židovskej synagóge

6 000

22.

Rozšírenie plynovodu - ul. Lopuchovská

5 000

23.

Prekládka plynovodu na rómskej osade

6 000

24.

Tvorba zelene v obci

5 000

25.

Oprava a rekonštrukcia miestneho rozhlasu

26.

Opravy na ČOV

14 000

27.

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov

15 000

SPOLU

6 899

8 000

5 000

418 886
vypracoval: Ing. Peter Marcin
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