RASLAVICKÉ noviny

Milí Raslavičania,
opäť je tu čas, kedy sa Vám
prihovárame prostredníctvom našich
obecných novín. Už od začiatku fungovania Raslavických novín bolo a vždy je
naším mottom, že noviny sú o Raslavičanoch a pre Raslavičanov. Sme preto
veľmi radi, že Vám môžeme v najnovšom čísle priniesť články a rozhovory
práve s niektorými z Vás o vašich úspechoch, koníčkoch či zaujímavostiach
z vášho života. Zároveň chceme vyzvať
a povzbudiť aj ďalších Raslavičanov,
o ktorých by sme mohli napísať zaujímavé články, aby sa nám nebáli ozvať
na našu mailovú adresu info@raslavice.
sk alebo nás kontaktovať osobe. Určite
si na Váš príbeh nájdeme čas a dáme
mu priestor v novinách, pretože práve
kvôli Vám ich vydávame.
V decembrovom čísle nájdete
tiež stále rubriky a zistíte, aký bol polrok
v školstve, čo majú nové naši dôchodcovia, ale aj to, akými zmenami prešlo Komunitné centrum a ako to tam po novom
funguje. V tomto roku oslávila MŠ na Toplianskej ulici 70. výročie svojho vzniku.

Anketa

Tento rok ubehlo 70 rokov od založenia MŠ na Toplianskej ulici. Ako si
spomínate na časy v materskej školy
vy?
Slávka Knutová:
„Moje spomienky sa viažu hlavne na pani
učiteľky Demjanovičovú a Kačmarovú,
ktoré v nás rozvíjali lásku k folklóru a ľudovým piesňam. Stali sa mojím vzorom
natoľko, že dnes už aj ja pokračujem v
ich šľapajach.“
Michal Čverha:
„Kedykoľvek by som mohol, tak by som
sa vrátil do materskej školy, boli to zlaté
detské časy. Nemali sme žiadne starosti, poobede sme si pospali, hrávali sa s

Pri tejto príležitosti sa uskutočnila Slávnostná akadémia, v ktorej sa predstavili
nielen deti z MŠ a ZŠ, ale aj iní hostia.
Aj o tejto krásnej udalosti sa dočítate na
nasledujúcich stranách.
V rubrike Šport Vám tentokrát
prinášame viacero rozhovorov. Prečítajte si, ako si spomína na svoje trénerské
začiatky bývalý tréner A mužstva Adrián
Leško, ale aj o tom, ako sa darilo Marekovi Lederovi na Majstrovstvách sveta.
Rozhovor nám poskytol aj fenomenálny
Tibor Sahajda, ktorý ako vieme, stal sa
najrýchlejším Slovákom na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Ako
vyzerala jeho príprava a aké má ciele
do budúcna sa dozviete práve v rozhovore s ním. Od leta funguje v našej obci
aj fitnescentrum Zeus. Ako tento nápad
vznikol a čo všetko sa dá vo fitku precvičiť nám porozprával pán Peter Demo
a tréner Marián Sabol.
Nechýbajú ani články z diania
v obci. Projekt Zvýšenie počtu zamestnancov z MRK rozšírením sortimentu
pestovanej zeleniny Vám priblíži pán
starosta Marek Rakoš, ktorý taktiež
zhodnotí práce, ktoré sa v našej obci

autíčkami, stavebnicami, veľmi rád si zaspomínam na MŠ.“
Mária Marcinová:
„Je to už veľmi dávno, ale v mojich spomienkach ostala p. učiteľka Blanárová,
ktorá bývala v MŠ. Bola príjemná a mala
som ju rada. Nerada som spávala, ale to
pretrváva u detí dodnes.“
Ján Tomáško:
„Na MŠ mám po čase veľmi dobré spomienky. Boli to bezstarostné detské časy,
aj keď si spomínam ako som si vtedy vravel, že chcem byť už dospelý a nebudem
musieť chodiť do škôlky každý deň. No
teraz by som bral byť opäť dieťaťom a
neriešiť každodenné problémy dospelého človeka.“
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v tomto roku zrealizovali. O Rekonštrukcii MŠ na Alejovej ulici, ktorá bude realizovaná v roku 2018 Vás poinformuje
pán prednosta Ing. Peter Paľa, ktorý tiež
predstaví projekt Miestna občianska poriadková služba v obci Raslavice.
A hoci je vonku už poriadna
zima, zaspomíname si aj na to, ako vyzeralo leto v našej obci a pripomenieme
si tradičné Šarišské slávnosti piesní
a tancov, Rozlúčku s letom či Farský
tábor. Článkov je naozaj viac než dosť,
preto veríme, že každého z vás niečo
zaujme...
Ďakujeme za podporu a možnosť prihovárať sa Vám týmto spôsobom
už tretí rok. Opäť sa spolu stretneme
v roku 2018 do ktorého Vám prajeme,
aby ste vykročili tou správnou nohou
a aby sme sa všetci v novom roku dokázali pozerať lepšie okolo seba, pretože
je tu toľko krás. A pritom nezabúdajme,
že žijeme večný život – ten život Boh je
v nás.

Vaša Redakčná rada

Bianka Knutová:
„Na materskú škôlku v Raslaviciach mám
len pozitívne spomienky. V škôlke som
začala tancovať, čo ma posunulo krôčikmi tu kde som – na konzervatórium.
Škôlka bola pre mňa prvý z míľnikov, ktoré ma postupne posunuli k môjmu snu.
Snu venovať sa umeniu.“
Mária Gaži Raticová:
“Mám na ňu veľmi milé spomienky. Na
starostlivé pani učiteľky a dobrú pani
kuchárku, ktorá nám sem-tam k jedlu aj
zaspievala. S bratmi často spomíname
ako ma vodievali do škôlky. Vznikli tam
aj moje prvé priateľstvá, niektoré z nich
trvajú dodnes.“
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vyberáme
Po roku cichosci,
z aktualného
Šarišske slavnosci
diania

Šarišské slávnosti piesní a tancov sú najvýznamnejšou kultúrno-spoločenskou udalosťou našej obce. Vznik
festivalu sa datuje do roku 1969. Odvtedy sa u nás slávnosti organizujú každoročne na konci júna a neustále sa
stretávajú s veľkým úspechom, o čom svedčí aj účasť viac ako 10 000 divákov. Snahou vedenia našej obce je posunúť tento festival ešte na vyššiu úroveň, aby čoraz viacej ľudí malo príležitosť zažiť atmosféru vytvorenú prezentáciou
tradičných ľudových zvykov, piesní a tancov.

V tomto duchu bol pripravený
aj program pre tohtoročné 49. Šarišské slávností piesní a tancov, ktoré sa
už tradične organizovali v spolupráci s
Hornošarišským osvetovým strediskom
v Bardejove. Podujatie podporil aj tento
rok poskytnutím finančných prostriedkov
Fond na podporu umenia. Predposledný
júnový víkend patril aj tento rok Šarišským slávnostiam piesní a tancov. Organizátori opäť sľubovali zaujímavé programy, vystúpenia, aktivity a podujatia
nielen pre dospelých, ale aj pre detského
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diváka.
Slávnostné
otvorenie 49.
ročníka ŠSPaT
sa konalo v piatok, 16. júna
o 20.00 hod. v
prírodnom amfiteátri. V rámci
programu
vystúpila
tanečná skupina
Tancori, spevácka skupina Rosa, FSk
Raslavičan s výročným programom Dorota a v závere piatkového programu
sa predstavila hudobná skupina Hrdza
z Prešova. Talentovaní umelci sa predstavili so svojimi najznámejšími piesňami, medzi ktoré určite patrí Taká sa mi
páči či Chodila dievčina.
		
Sobotňajší program festivalu
začal o 17.30 hod. programom detských
folklórnych súborov „Janko Hraško na
vandrufke“, v ktorom vystúpili deti z MŠ
Raslavice, DFS Raslavičanik, FS Kalina

z Poľska, DFS Stražčanik zo Strážskeho
a DFS Hájik z Rimavskej Soboty. Program, ktorý zostavila Mgr. Monika Bučková, moderoval Mgr. art. Juraj Bochňa.
Sobotňajší program potom
pokračoval o 19.15 hod. vystúpeniami
folklórnych súborov z regiónu Horný Šariš pod názvom „Ej zašpivam sebe ras“.
V programe vystúpila FSk z Hertníka,
Ženská spevácka skupina Stebničanka,
FSk Dubinčan, FSk Rokytovčan, Spevácka skupina Markovec z Richvaldu a FSk
Rešovjan. Večerný program domácich
i zahraničných kolektívov „Iný kraj iný
mrav“ začal o 20.30 hod. a predstavili sa
v ňom Akcent (Moskva, Rusko), Paparac
Kvetka (Bielorusko), FS Magura (Kežmarok), hudobno-tanečné predstavenie
„Kjeby tu byl Sabala“ a FS Gymnik (Bratislava). Autorkou večerného programu
bola Mgr. Monika Balážová a moderoval
ho Mgr. art. Juraj Bochňa. Po programe
o 23.00 hod. sa v amfiteátri konala Veselica s ľudovou hudbou Šarišanci.
Nedeľňajšie podujatia začali už
tradične o 10.30 hod. sv. omšou v rím.-kat. kostole Narodenia Panny Márie

a evanjelickými božími službami v kostole Sv. Trojice. Program potom pokračoval o 13.00 hod. krojovaným sprievodom
obcou a o 14.00 hod. hlavným galaprogramom „Široke je raslavicke poľo“, ktorý
zostavila Mgr. Monika Balážová a moderovala ho Mgr. Zuzana Bobríková.
V programe vystúpili domáce kolektívy
DFS Raslavičanik, FSk Raslavičan, FS
Vargovčan z Hanušoviec nad Topľou, FS
Magura z Kežmarku, FS Jurošík z Michaloviec, FS Čarnica z Košíc, FS Gymnik z
Bratislavy, Štefan Štec i zahraničné kolektívy Akcent z Ruska a Paparac Kvetka
z Bieloruska. Svojím humorom a vtipom
všetkých aj tento rok zabával ľudový rozprávač Jožko – Jožka.
Aj na 49. ročníku ŠSPaT boli
pre návštevníkov pripravené sprievodné podujatia a aktivity, ktoré sa konali
v areáli amfiteátra, v okolí novopostave-

nej „malej scény“. Pre deti bol pripravený tzv. „Detský košiarik“, kde mohli deti
spolu s rodičmi navštíviť rôzne atrakcie,
tvorivé dielne, divadelné a hudobné
predstavenia. Divadlo DRAK vystúpilo
s hudobnou rozprávkou „KUBO“, divadlo
Haliganda s divadelným predstavením
„O pravekom chlapcovi Totovi“, ktoré
bolo plné netradičných nástrojov, hudby
a príbehov. Samozrejme nechýbali kolotoče a vystúpenia detí zo ZUŠ Raslavice a z Komunitného centra Lienka. Tak
ako minulý rok, aj teraz bola pripravená
Ulička remesiel a Výstava výtvarných
prác žiakov ZUŠ Raslavice na tému
folklór „Ľudové remeslá“. Vystavené
boli aj fotografie Petra Berčíka z Brezna
„Fragmenty folklóru“. Aj tento rok v našej
obci prebiehal Medzinárodný maliarsky
a rezbársky plenér s účasťou umelcov zo
Slovenska a Poľska. Tento plenér bol za-

vŕšený výstavou vytvorených diel, ktoré
ste si mali možnosť pozrieť v priestoroch
amfiteátra počas festivalového víkendu.
Vernisáž poplenérovej výstavy sa uskutočnila v sobotu, 17. júna o 16.00 hod.
Aj tento rok pri nepriaznivosti počasia, najmä počas sobotňajšieho
programu, sa naplno využilo prestrešené pódium amfiteátra, ktoré už tretí rok
dodáva podujatiu nový rozmer, nakoľko
bolo možné využiť širokú paletu osvetlenia či kvalitnejšie ozvučenie. Spomenúť
treba tiež vytvorený priestor pre umiestnenie veľkoplošnej LED obrazovky, ktorá
aj tento rok napomáhala dotvárať celkový dojem premietaním detailov vystúpenia.

text: Mgr. Kornélia Liščinská

Raslavická rozlúčka s letom

V našej obci sa počas prvého septembrového víkendu uskutočnila jedinečná rozlúčka s prázdninami a letnou sezónou. Pripravený bol
bohatý hudobný program pre mladých i rodiny s deťmi. Počas oboch
dní sa pre všetkých zúčastnených
varil guláš. Pódium prírodného amfiteátra patrilo v piatok folklóru a v
sobotu známym slovenským hudobníkom a kapelám.
1. a 2. septembra sa v našej
obci konalo kultúrne podujatie s názvom
Rozlúčka s letom. Dva dni priniesli kvalitnú zábavu pre všetky vekové kategórie.
Obec organizuje toto podujatie nielen pre
svojich obyvateľov, ale aj pre ľudí zo širo-
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kého okolia. Preto boli organizátori milo
prekvapení, koľko návštevníkov bohatý program do Raslavíc prilákal. Keďže
bolo v programe obsiahnuté široké spektrum žánrov, na svoje si prišiel skutočne
každý.
Pre najmenších bol pripravený bohatý program, o ktorý sa postarali
animátori, vystúpenie divadielka Cililing,
ale aj deti z Komunitného centra Lienka,
ktoré mali v areáli amfiteátra svoj vlastný komunitný stan, kde robili rôzne aktivity. Deti sa tiež mali možnosť vyblázniť
na kolotočoch a rôznych iných detských
atrakciách, dať si pomaľovať tvár či zasúťažiť si.
Piatok ponúkal program s názvom „Svadba v pohraničí“ v rámci
projektu Beskydský kultúrny raj. Išlo
o spoločné naštudovanie a prezentáciu svadobných obradov poľsko-slovenského pohraničia. Tradičnú raslavickú
svadbu ukázala domáca FSk Raslavičan
a DFS Raslavičanik. Poľské súbory FS
Lipniczanie a FS Janczowiaki z gminy
Korzenna prezentovali taktiež ich tradič-

rozhovor

nú Korzenskú svadbu.
Svoje tanečné a spevácke umenie predviedli aj zahraniční hostia. FS
Čekirge z mesta Kopčak v Moldavsku,
s ktorým naša obec spolupracuje už od
minulého roka a FS z mesta Orhangazi v Turecku, ktorý krásne kontrastoval
s našou kultúrou. Neskôr piatkový večer
pokračoval tanečnou zábavou so „svad-

bovými“ kapelami až do skorého rána.
Zábava pod holým nebom zaujala domácich, ale aj ľudí z okolia.

V sobotu bola obrovským lákadlom ochutnávka domácich jedál tradičnej kuchyne slovensko-poľského pohraničia pod názvom „Chute pohraničia“.
K dispozícii bolo 5 poľských a 5 raslavických stánkov s tradičnými jedlami. Guľáš, kapustnicu či pirohy mohli návštevníci podujatia ochutnať úplne zadarmo.
Deň pokračoval hlavným programom a o 18.00 hod. na pódiu ako prví
vystúpili Beatles Band. Pódium potom
prezvala funk-punková kapela z Prešova
Heľenine oči. Svojimi chytľavými pesničkami roztancovali všetkých prítomných,
ktorí neváhali a pridali sa k spevu známych piesní ako Marianna alebo Jahody.
Po bláznivých Heleniných očiach sa na
pódiu predstavila formácia Peter Bič Projekt. Sobotu krásne zavŕšila talentovaná
speváčka Katka Knechtová, ktorá si svojím vystúpením získala celé publikum.
Pre tých, ktorí ešte nemali hudby dosť sa
o zábavu do rána staral DJ Pepo.
Natália Balážová

Ján Maník
Maňo Racing

Janko Maník je mladý Raslavičan, ktorý sa od detstva venuje autám a motošportu. Nielen, že sa jeho záľuba
stala jeho prácou, ale Janko si plní sny a so svojou „škodovečkou“ sa zúčastňuje na rôznych výstavách či autosalónoch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Tento rok sa zúčastnil na autosalóne v Nitre, ktorý sa každoročne koná
v priestoroch výstaviska Agrokomplex.
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Janko, v krátkosti sa nám predstav. Kde
pracuješ, čo si študoval a čomu sa rád
venuješ vo voľnom čase?
Volám sa Ján Maník, mám 25 rokov a
pracujem ako automechanik (SZČO).
Študoval som na Strednej odbornej škole dopravnej v Prešove odbor komerčný
pracovník v doprave. Vo svojom voľnom
čase sa rád venujem, ako inak, autám.
Na ďalšie aktivity už neostáva čas.
Ako dlho ti trvalo kým si svoju škodovečku dal do takého stavu, že si s ňou mohol
ísť na autosalón?
Na aute pracujem už 4. rok, no stále je
čo zlepšovať a posúvať ďalej. Evolúcia
sa proste nedá zastaviť (smiech).

Ako sa človek vlastne na taký autosalón dostane? Musí sa prihlásiť alebo byť
v nejakom špeciálom klube odkiaľ dostane pozvánku?
Konkrétne na autosalón do Nitry sa posiela registrácia auta, ktorú organizátor
buď potvrdí alebo zamietne. Na ostatné
podujatia som buď pozvaný alebo taktiež musím auto registrovať a čakať na
schválenie organizátorom.
Je to určite záľuba, ktorá ako sa hovorí
„ide do peňazí“. Koľko peňazí si toho
„vrazil“ a kde na to človek v tvojom veku
vzal?
Áno je to finančne náročný koníček, ale
ako sa hovorí, každá zábavka niečo stojí.
Koľko to stálo? No, je to pre mňa trošku
tabu, ale bavme sa o sumách nad 15 000

Eur. Koľko presne si radšej nechám pre
seba. Pracujem od mojich 15 rokov čiže
„nejaký“ badžet som mal, zvyšok poistila
pôžička z banky.
Máš v pláne prerobiť ešte nejaké ďalšie
auto alebo aké sú tvoje plány v tejto sfére?
Od budúceho roka začnem pracovať na
svojom Daily aute (Auto na každý deň).
Bude to VW Golf MK4 1.8T. Auto prejde mnohými úpravami, no v rozmedzí
zákona, keďže s ním budem jazdiť na
bežných cestách, nielen na zraz alebo
výstavu. No vymykať sa štandardu bude
zato dostatočne.

Zúčastnil si sa aj na iných výstavách alebo autosalónoch alebo bol toto tvoj prvý?
Auto sa pravidelne zúčastňuje na rôznych podujatiach nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí napr. Maďarsku, Česku, Poľsku...Určite najväčšie podujatie,
na ktoré som sa dostal so Škodovkou
bolo AutoMobil & Tuning Show – vrcholové automotívne podujatie výstavného
a zábavného charakteru v Strednej a Východnej Európe so sídlom v Budapešti –
účasť 3 roky po sebe .
Čo sa ti na tom najviac páči? Prečo si sa
vlastne rozhodol pre túto záľubu?
Autám sa venujem od útleho veku. Je to
moja práca, zábava a koníček zároveň.
Páči sa mi spoznávanie nových ľudí,
miest, cestovanie a celková atmosféra
na takýchto podujatiach.

Máš priateľku? Lebo na autosalónoch je
to aj o pekných dievčatách...alebo tam
naopak, chodíš rád, aj kvôli tým ženám?
Nie, priateľku nemám. Na zrazy a výstavy chodím hlavne kvôli autám. Nie, že by
ma ženy nezaujímali, ale priorita je iná
(smiech).
Popíš nám trošku ako to na takom autosalóne vyzerá a prebieha.
Tak v skratke. Keďže je to statické podujatie, technická príprava auta odpadá, no
o to viac si treba dať záležať na estetike
auta. Čo sa týka priebehu samotného podujatia, auto je vystavené pre verejnosť.
Dáme si príklad AMTS – Budapešť 2017
v číslach – 13. ročník, 3 dni, 5 pavilónov

– 100 000 m2 zážitkov – 1 500 vozidiel
a 46 000 návštevníkov. To sú už výživné
čísla. Čo sa týka hodnotenia, tak každé
podujatie to má ináč. Niekde je Top 10,
niekde sú samostatné kategórie rozdelené podľa značiek áut a niekde je to bez
hodnotenia. Všetko záleží na organizátoroch podujatia. Ak sa hodnotí, hodnotí
sa úprava auta t.j. čo je odlišné od sériovo vyrábaného auta a v akej „kvalite“
sú úpravy prevedené, celkový dojem
atď. Ak sú autá ohodnotené, prichádza
vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien
a ukončenie výstavy/ zrazu.
Ďakujeme za rozhovor.
Bc. Dávid Baláž
Mgr. Kornélia Liščinská
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kultúra Keď sa umeniu
ide oproti
Aj keď sú Raslavice známe doma i v zahraničí predovšetkým pre svoj jedinečný folklór a uchovávanie kultúrnych ľudových tradícií, vďaka samospráve obce i školám sa darí rozvíjať aj ďalšie umenia.

Na tradíciu rezbárskych plenérov, začatých v roku 1997, nadviazala obec
v minulom roku zorganizovaním Medzinárodného maliarskeho plenéra v rámci
48. Šarišských slávností piesní a tancov.
Desať umelcov – maliarov zo
Slovenska – vrátane domáceho Mateja
Bělunka, Moldavska a Ukrajiny počas
6-tich dní pred slávnosťami ukladalo na
svoje maliarske plátna zaujímavé zákutia
obce i atmosféru folklórnych slávností.
Zhotovené umelecké diela mohli hneď vi-

dieť účastníci slávnosti v areáli raslavického amfiteátra. Vedľa ich výstavy mali
tú česť vystavovať svoje najkvalitnejšie
dielka aj talentovaní žiaci raslavickej ZŠ.
Umeleckí rezbári a maliari dostali priestor aj v tohtoročnom cezhraničnom projekte našej obce a poľskej obce
Korzenna s názvom „Beskydský kultúrny
raj“. V ňom spoločne s umelcami reprezentujúcimi aj folklórne tradície dvoch
prihraničných regiónov prispeli svojím
umením k vzájomnému obohateniu letných kultúrnych podujatí v Raslaviciach
a poľskej Korzennej, ale aj k zblíženiu
ľudí žijúcich v oboch prihraničných regiónoch.
S výtvarnými dielami maliarov
sa môžu obyvatelia a návštevníci obce aj
v súčasnosti oboznámiť v Galérii ľudového umenia Šariša, vedľa obecnej knižnice. Slávnostné otvorenie tejto výstavy sa
uskutočnilo 22. októbra 2017 za prítomnosti starostu obce, odborných garantov
dvoch ročníkov plenérov – Mikuláša Lo-

Pestrý rok Raslavičanu

Rok 2017 bol pre Raslavičan veľmi náročný, ale aj mimoriadne úspešný. Všetko začalo výročím
s úchvatným programom, ktorý reprízovali desaťkrát a získali z neho
nemálo skúseností. Umelecká vedúca Monika Balážová tvrdí, že odozva z publika či konfrontácie s inými folkloristami prichádzali z každej
strany. Účasť vo folklórnom programe Zem spieva bola pre skupinu obrovskou výzvou a dá sa povedať, že
aj jedinečnou historickou udalosťou,
ktorú Raslavičan vo svojom doterajšom fungovaní ešte nezažil.

V novembri 2016 oslávila FSk
Raslavičan 85 rokov od svojho vzniku.
K tomuto výročiu vytvoril folklórny kolektív už spomínaný program s názvom
Dorota, ktorý po premiére a reprízach na
domácej pôde v Raslaviciach zožal u divákov obrovský úspech. „Reprízy výročného program Dorota boli spočiatku výlučne v Raslaviciach, kde sme Kultúrny
dom spolu s predpremiérou a premiérou
vypredali sedemkrát a potom ešte v rámci piatkového večerného programu Šarišských slávností piesní a tancov v Raslaviciach. Ďalej sme program reprízovali
v Zrkadlovom háji v Bratislave, v Divadle
Grand v Košiciach a v Divadle Jonáša
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Záborského v Prešove“ spomína Monika. Keďže záujem o Dorotu stále neutícha, rozhodli sa ju opäť vrátiť na domáce
pódium, tam kde to celé začalo. Repríza podľa všetkého pripadne na začiatok
roka 2018 a folklórna skupina uvažuje,
že táto repríza bude pravdepodobne aj
dôstojnou derniérou medzi domácimi pri-

aznivcami. Všetko samozrejme závisí aj
od záujmu divákov, no Raslavičan čakajú
ďalšie nové projekty, na ktorých už členovia začali pracovať.
Ďalším veľkým úspechom bola
aj aprílová finálová účasť vo folklórnej
televíznej šou Zem spieva, kde naši
folkloristi patrili medzi favoritov na ví-

vackého z Bardejova a Martina Meššu
z Komárova i zástupcov maliarov – Pavla
Tarasoviča z Bardejova, Mateja Bělunka
z Raslavíc a tiež domáceho rezbára Patrika Železníka.
Vernisáž výstavy, obohatená
kultúrnym programom žiakov raslavickej
ZUŠ, bola dôstojným zakončením projektu pre Raslavičanov. Rezbárske diela
budú zviditeľnené verejnosti už počas
tohtoročných Vianoc vo forme Betlehema. Stali sa takisto hodnotným výstupom
projektu zatraktívňujúcim nám každoročne atmosféru vianočných sviatkov v
obci.
Je namieste vysloviť úprimné poďakovanie všetkým zúčastneným
umelcom a odborným garantom za takýto hodnotný umelecký príspevok do kultúrneho dedičstva Raslavíc.
Ing. Jozef Jarina
poslanec OZ

ťazstvo. Spoznanie sveta showbiznisu,
pre bežných divákov nepoznaného bol
pre členov skupiny unikátnym zážitkom
a novou skúsenosťou. „Veľmi si vážim
prístup kolektívu, ktorý usilovne pracoval
na príprave každého jedného vystúpenia v tejto šou, pretože to bolo dosť časovo náročné. Môžem tiež konštatovať,
že Raslavičan reprezentoval na vysokej
úrovni, čoho výsledkom bola aj účasť vo
finále tejto folklórnej šou. V neposlednom rade ďakujeme divákom a všetkým
našim priaznivcom za hlasy a podporu“
vďačne tvrdí choreografka Monika.
Počas letnej sezóny Raslavičan absolvoval vyše 30 vystúpení na lokálnych folklórnych festivaloch v našom
regióne aj mimo neho. Niektoré ponuky
musela folklórna skupina odmietnuť, pretože sa nedá byť na dvoch pódiách naraz. Medzi najväčšie festivaly, na ktorých
sa folkloristi zúčastnili, určite patrí festival
vo Východnej, kde boli účastníkmi programu, ktorý bol pod záštitou relácie Zem
spieva. Ďalej to bol Hornotoryský folklórny festival v Krivanoch, festival Oberečky v Sebechleboch či festival Šarišan na
Šarišu v Prešove a mnohé ďalšie.
Keďže v tomto roku boli členovia skupiny dosť pracovne vyťažení,
zvolili celo súborový spoločný oddych v
Maďarsku na Balatóne. „Tam sme skvelo

zrelaxovali a načerpali nové sily do ďalšej práce“ spomína Monika. Folkloristi
zavŕšili sezónu v septembri vo Vranove
nad Topľou, kde sa zúčastnili na krajskej
súťaži folklórnych kolektívov. Táto súťaž
s názvom Tancuj, tancuj je postupovou
súťažou tvorivých choreografií folklórnych kolektívov a organizuje sa každé
tri roky. To motivovalo kolektív zúčastniť
sa na tejto súťaži, aj napriek náročnému
programu počas celého roka. Na krajskom kole skončili s návrhom na postup,
na základe ktorého ich potom porota
vybrala na celoštátnu súťaž. Celoštátna
súťaž sa konala 11. a 12. novembra v
Liptovskom Mikuláši, kde získali cenu za

presvedčivý interpretačný prejav ľudovej
hudby. Veľký úspechom je už len samotná účasť na celoštátnom kole medzi 13
najlepšími folklórnymi kolektívmi z celého Slovenska.
Ďalším výsledkom úsilia našich folkloristov bolo ocenenie udelené
Prešovským samosprávnym krajom za
vzornú reprezentáciu kraja a udržiavanie
folklórnych tradícii regiónu Šariš. Ocenenie bolo odovzdané 23. novembra na
slávnostnom odovzdávaní v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
V budúcom roku chce Raslavičan naplno pokračovať v práci a smerovať ju ďalej dopredu. Tiež vychovávať

nové talenty, čo je veľmi dôležité. Týmto
by úspešná choreografka Monika možno
aj chcela osloviť mladých v Raslaviciach
a okolí, ktorí by chceli byť súčasťou Raslavičanu a páčil by sa im život aktívnych
folkloristov. Na budúci rok folklórnu skupinu čakajú nové projekty, ale aj krajské
kolo súťaže folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií, ktorá bude hneď
v úvode roka. A aj keď sa zdá, že 90.
výročie je ešte ďaleko, potrebujú začať
s prípravou programu už teraz, pretože
štyri roky ubehnú ako voda.
text: Natália Balážová,
Bc. Dávid Baláž

Raslavičanik prezentoval
tradičnú slovenskú kultúru
v zahraničí

Každoročne býva zvykom, že členovia DFS Raslavičanik nezaháľajú cez voľné dni a venujú sa prezentovaniu folklóru aj cez prázdniny na domácich i zahraničných festivaloch. Inak tomu nebolo ani tento rok, kde sa zúčastnili
na medzinárodnom folklórno-hudobnom festivale „Morski struni“ v Čiernej hore v dňoch 20. – 24. augusta 2017.
Účastníkmi boli deti a mládež z Litvy, Lotyšska, Estónska, Ruska, Poľska, Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Ukrajiny, Turecka, Srbska, Bosny, Rumunska, Slovinska, Talianska, Švédska, Moldavska, Arménska, Chorvátska, Česka, Slovenska,
Bulharska, Maďarska ...
Svetovým motívom festivalu je prezentovať kultúrnu tradíciu rôznych krajín a poskytnúť členom skupín príležitosť stretnúť sa, vytvoriť priateľstvo a prezentáciu kultúry prostredníctvom tanca a hudby. Všetko vďaka projektu spolufinancovaného zo
zdrojov Fondu na podporu umenia.
Bar je starobylé mesto. Existuje veľmi málo presných informácií o jeho pôvode. Tvrdenie, že ľudia žili v tejto oblasti
v prehistorickej, ilirovej, gréckej a rímskej dobe, potvrdzujú archeologické nálezy významného rozsahu a kvality: pozostatky

7

neolitického materiálu nájdeného počas
vykopania studne v osade Cheluga a
Eneolitovej sekery zo Šušanj, Veľký hrob
v meste Šušanj, múza v obci Ravanj,
rôzne vázy s čiernymi postavami atď. To
všetko sa mohli dozvedieť členovia detského súboru a spoznávať kultúru našich
slovanských predkov. Festival sa teda
niesol nie iba v duchu tanca, ale aj spoznávania kultúry a histórie tohto štátu.
Program sa niesol v každý deň v
inom duchu. Po príchode sme mali stretnutie so zástupcami festivalu, privítanie
všetkých zahraničných hostí a oboznámenie s celým konkrétnym programom
nasledujúcich dní. Nadviazali sme nové
priateľstvá, odovzdali kontakty pre vedúcich iných zahraničných súborov, s
ktorými sme strávili nasledujúce dni.
Usporiadatelia nás sprevádzali a ukázali
pamiatky starobylých miest Kotor. Absolvovali sme plavbu loďou, čo pre mnohé
deti bol dosť veľký zážitok. Večer nás čakalo vystúpenie a slávnostné otvorenie
festivalu všetkých súborov. Slovenský,
temperamentný folklór mal veľký úspech,
členovia boli odmenený neutíchajúcim
potleskom. Keďže naše ubytovanie bolo
neďaleko pláže, voľné chvíle si účastníci
spríjemňovali pri mori.
Nasledujúci deň bol pre nás
opäť zaujímavý návštevou mesta Budva.
Vo večerných hodinách sme boli na prehliadke skupín v rôznorodých kostýmoch s
krátkym prezentovaním tanca svojej krajiny. Neskôr to už bolo vystúpenie vo veľkej sále kultúrneho domu, opäť s veľkým
úspechom.
Každodenné vystúpenie vzbudzovalo u detí väčší záujem. Zblížili sa s

novými kamarátmi a v záverečný deň
galaprogramu bol plný nadšenia a dobrej
nálady. Rečová bariéra bola minimálna,
dorozumievanie v anglickom a ruskom
jazyku utvrdila znalosť a schopnosť komunikovať. Tento festival v nás zanechal
veľké spomienky na krajinu, ale aj na
ústretovosť, ochotu a priateľskosť uspo-

riadateľov.
Ďalšia skúsenosť zúčastniť sa
na medzinárodnom festivale za hranicami Slovenska sa niesla v duchu spoznávania, ale i prezentovania slovenskej
kultúry východného Šariša a odovzdať
deťom nové skúsenosti v rámci kultúra,
ktorá je nám tak veľmi podobná.
Veríme, že aj v nasledujúcich
rokoch v spolupráci s Fondom na podporu umenia budeme pracovať na prezentácii slovenského folklóru v zahraničí a motivácii detí k vytrvalej práci na
zdokonaľovaní tanečných i speváckych
zručností a zachovávaniu ľudových tradícií pre ďalšie generácie.
Mgr. Monika Bučková

Vernisáž výstavy
Umelci bez hraníc

V nedeľu 22.10.2017 sa v Galérii ľudového umenia Horného Šariša V Raslaviciach konala vernisáž výstavy
„Umelci bez hraníc“. Výstava bola organizovaná v rámci projektu cezhraničnej spolupráce – Beskydský kultúrny raj,
čo je cyklus podujatí propagujúcich kultúrne hodnoty pohraničia. Obec tento projekt realizovala v spolupráci s partnerskou gminou Korzenna, resp. s centrom kultúry v Korzennej. Táto výstava je posledným podujatím v rámci tohto

V projekte bolo zahrnuté aj organizovanie maliarskych a rezbárskych
plenérov. Výsledné práce z plenérov boli
potom samozrejme vystavované na vernisáži. V rámci výstavy boli vystavované
diela maliarov, ktoré vznikli v Raslaviciach v rámci maliarskeho plenéru, ktorý
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bol v júni pred Šarišskými slávnosťami
piesní a tancov. Na plenéri sa zúčastnilo viacero autorov na rôznej úrovni.
Vystavované sú diela insitných maliarov
– chlapcov z Korgimu z Hertníka, študentov výtvarného umenia napríklad Mateja
Belunka z Raslavíc a jeho spolužiačky,

až po profesionálnych umelcov napríklad p. Šareka z Poľska alebo p. Kotala
z Prešova.
Vernisáž slávnostné otvoril starosta obce Marek Rakoš a viac o výstave
a jednotlivých umelcoch a vystavovaných dielach informoval prednosta obce

Peter Paľa. Prítomným divákom tejto
vernisáže sa prihovoril p. Martin Meša
a p. Mikuláš Lovacký. Martin Meša je
etnológ, folklorista a ľudový rezbár, ktorý tiež vystavoval svoje rezbárske diela,
ale hlavne človek, ktorý pomáhal organizovať maliarsky ako aj rezbársky plenér
tohto roku. Mikuláš Lovacký je akademický maliar z Bardejova, ktorý zastrešoval
minuloročný maliarsky plenér v Raslavi-

ciach, kde má aj on svoj obraz v galérii
vystavený. V kultúrnom programe na vernisáži vystúpili viacerí žiaci zo Základnej
umeleckej školy v Raslaviciach.
Okrem obrazov z tohtoročného
plenéra sú v galérii vystavované aj obrazy z minuloročného plenéra, kde boli tiež
zastúpení umelci zo Slovenska, Poľska
a Moldavska. V galérii je taktiež inštalovaná stála expozícia exponátov tra-

dičného ľudového umenia. Hlavne sú to
vyrezávané sochy z dreva, sošky a rôzne
úžitkovo dekoračné predmety z kosti a
z keramiky, obrazy maľované na sklo od
autorov z nášho regiónu.

Text: Bc. Dávid Baláž
Info: Ing. Peter Paľa

Radovan Vavrek,
rozhovor Raslavičan, ktorý má
na záhrade meteostanicu

Každý z nás má svoje záľuby. Niekto rád číta, iný sa venuje športu alebo záhradkárstvu. Niekto má na záhrade zasadené uhorky a pán Ing. Radovan Vavrek zas umiestnenú meteostanicu. Vďaka nej dokáže predpovedať
počasie a údaje uverejňovať na internete. Čo ho viedlo k tomu, aby si zaobstral vlastnú meteostanicu a ako funguje
nám porozprával v nasledujúcom rozhovore.

Čo Vás viedlo k tomu, že ste si zaobstarali vlastnú meteostanicu?
Pracujem v poľnohospodárstve ako poradca pre poľnohospodárov, čo samozrejme dosť súvisí s počasím, a preto ho aj pravidelne
sledujem. Navyše meteorológia je moje hobby a možno keby som sa mal druhýkrát rozhodnúť, čo budem študovať, tak by som
si vybral práve ju. Moje prvé zápisky o počasí som najprv zapisoval manuálne do zošita. Po určitom čase, keď som videl, že
v dnešnej internetovej dobe vznikajú rôzne internetové stránky o počasí, rozhodol som sa zadovážiť si meteostanicu, konkrétne
typ Davis Vantage Vue.
Pri kúpe tohto typu meteostanice ste si nechali pri výbere niekým kompetentným poradiť alebo ste si vyberali sám?
Osobne sa poznám s niektorými meteorológmi, napríklad s p. Jurčovičom, ktorý mi odporučil, že ak meteostanicu, tak bezdrôtovú
a značku Davis, ktorá je špičkou medzi značkami meteostaníc.
Z akých hlavných komponentov sa skladá vaša meteostanica? Ktoré mechanizmy sú pri nej najdôležitejšie?
Moja meteostanica Davis sa skladá z dvoch častíc, kde jedna je vonkajšia, ktorá je umiestnená na tyči v záhrade v 2 metrovej
výške nad trávnatým povrchom, čo je ideál pre meranie teploty. Davis je kompaktné zariadenie, ktoré v sebe obsahuje všetky časti
potrebné pre meteorológiu: merač teploty – teplomer, zrážkomer, merač rýchlosti a smeru vetra – anemometer, merač vlhkosti
a tlaku. Tieto časti sa nachádzajú vo vonkajšej meteostanici a vo vnútri mám umiestnenú konzolu, na ktorú sa zaznamenávajú
namerané hodnoty a odtiaľ sú potom prenášané údaje na internet.
Skúste nám jednoducho (laicky) popísať ako táto meteostanica funguje. Ako zaznamenáva počasie a zmeny?
Údaje sú aktualizované každých 10 sekúnd a z vonkajšieho zariadenia sú prenášané do vnútornej konzoly, kde dosah je až 300
metrov. Ja mám medzi nimi vzdialenosť nejakých 20 metrov, čiže prenos údajov mám bezproblémový. Na vnútornú konzolu je napojené určité zariadenie, ktoré je napojené na internet, aby prenos bol neustále kontinuálny a každých 10 sekúnd aktualizovaný.
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Táto meteostanica Vám zameriava len
určité aktuálne hodnoty alebo dokáže aj
predpovedať počasie?
Každá meteostanica samozrejme zaznamenáva údaje, ktoré sú aktuálne a ukladá ich. Tie modernejšie a lepšie stanice
dokážu už aj predpovedať, čiže aj na
našej meteo stránke je výhľad na najbližších 6 hodín,
aké bude počasie.
Podľa čoho ste
určili, kde je
najlepšia poloha umiestnenia pre meteostanicu?
Aby som mal
údaje
vždy
aktuálne, tak
som sa snažil
umiestniť
ju
blízko domu,
čiže mám to
na
záhrade.
Každá meteostanica, ktorá
meria teplotu
by mala byť
umiestená v 2
metrovej výške
nad trávnatým
povrchom, čo
splnené mám.
Ale už nemám
ideálne podmienky pre meranie rýchlosti vetra, pretože na meranie vetra by
mala byť stanica umiestnená v 10 metrovej výške, ideálne niekde na streche.
Z toho vyplýva, že moje údaje o rýchlosti
vetra sú trocha skreslené, keďže ju mám
umiestnenú v záhrade medzi domami,
medzi stromami. Avšak dôležitejšie sú
pre mňa zrážky a teplota a toto meria
presne.
Zverejňujete svoje predpovede aj pre verejnosť napr. na internete?
Všetky údaje sú zaznamenávané a zverejňované na našej meteostránke www.
meteoraslavice.sk, ktorá funguje od 1.
11. 2016 a dajú sa tam zistiť údaje aj 3
roky dozadu, ktoré boli evidované na
iných serveroch, napr. www.in-počasie.
sk. Signál je prenášaný bezdrôtovo na
internet, čiže výstupy z meteostanice sú

na našej meteo stránke aktualizované
každých 10 sekúnd Na stránke návštevník môže vidieť hodnoty teploty vzduchu,
vlhkosť vzduchu, vietor, tlak vzduchu
a zrážky.
Plánujete do budúcna aj nejaký nový
technologický projekt?

Vývoj technológií ide stále dopredu, ale
počasie ostáva, a preto aj našu stránku
postupne vylepšujeme a máme tam aj vo
fotogalérii zopár fotiek z nášho regiónu.
Do budúcna uvažujeme možno o nejakej
web kamere.
Namerali ste v roku 2017 aj nejaké zaujímavé hodnoty?
Naša stránku funguje len od 1.11.2016,
teda aj rekordy na nej sú zverejnené len
z tohto obdobia. Je pravdou, že január
tohto roku bol veľmi chladný, kde najnižšia teplota bola nameraná 11. januára
a to -20,7˚C. Najvyššia teplota zase bola
nameraná 4. augusta a dosiahla 35,6˚C,
čiže v našom regióne si myslím vysoká
teplota. Keď som spomínal na začiatku,
že som prvé teploty len manuálne zapisoval, tak v súvislosti s tým, nepamätám
si presne v ktorom roku, ale viem, že som

tu nameral najnižšiu teplotu – 25˚C, niekedy koncom 90-tych rokov. Zaujímavé
sú pre nás tu v Raslaviciach zrážky, pretože sú pre nás aj dosť limitujúce. Takže,
keď spadne veľa zrážok, máme v dedine
záplavy. Dá sa sledovať množstvo zrážok za jeden deň a všimol som si, že keď
spadne 50 ml a viac už sú v obci problémy. Napríklad aj
pred 2 – 3 rokmi,
keď boli záplavy,
spadlo 65 ml zrážok za 6 hodín
a už bol Sekčov
vyplavený. Čiže
na základe stále
aktuálnych hodnôt dá sa tento
jav predpokladať.
Za tie roky čo
sledujete
počasie a jeho meniace sa trendy,
aký vývoj ste si
všimli a predpokladáte?
Počasie sa mení
a aj ja sledujem
otepľovanie, kde
priemerná ročná
teplota sa postupne zvyšuje
a tiež sa zvyšuje
aj intenzita zrážok. Pri veľkej
intenzite zrážok potom nastavajú rôzne
problémy na poliach, v záhradách a cestách, keďže voda nemá kde odtekať. Počas mojich pozorovaní som tiež zaznamenal, že otepľovanie sa uskutočňuje aj
v našom regióne, keďže priemerná ročná
teplota bola niekedy 8˚C a teraz je 9˚C
a niekedy aj viac. Zvýšila sa aj intenzita
zrážok, keďže klíma, podnebie a krajina
sa prehrieva a je väčší výpar vody. Má
to za následok nielen to, že je teplejšie,
ale umožňuje to pestovať aj plodiny náročnejšie na teplotu, napr. sóju alebo
broskyne.
Ďakujem za rozhovor.

Bc. Dávid Baláž

Zvýšenie počtu zamestnancov
samospráva z MRK rozšírením sortimentu
pestovanej zeleniny

V súčasnosti má naša obec vyše 2700 obyvateľov, z toho cca 430 Rómov. V obci žije vyše 300 nezamestnaných. Tento
fakt a snaha riešiť tento problém, boli popudom celého radu opatrení, ktoré obec naštartovala v oblasti zamestnanosti. Okrem
iného sme v roku 2015 založili obecnú firmu – Obecné služby Raslavice, s.r.o., v rámci ktorej realizujeme stavebné práce (cca 20
zamestnancov, z toho 10 Rómov) a poľnohospodársku rastlinnú výrobu (cca 12 zamestnancov, 6 rómskych žien, 2 muži).
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V rámci rastlinnej výroby sme
sa v 1. roku zamerali na pestovanie zemiakov, mrkvy a petržlenu v bio kvalite,
ručne obrábané. Produkcia bola postupne umiestnená do obecných prevádzok
(MŠ, ZŠ, stacionár), prebytok sme predali obyvateľom, do škôl a iných kuchýň
a prevádzok v okolí obce (okresy Bardejov, Prešov, Svidník). V roku 2016 sme
rozšírili výrobu o ďalšie plodiny (cesnak,
cibuľa, cvikla, zeler). Vzhľadom na veľký
počet nezamestnaných v obci, z ktorých
je väčšina dlhodobo nezamestnaných s
nízkou, alebo žiadnou kvalifikáciou, sme
sa rozhodli rozšíriť poľnohospodársku
výrobu a zamestnať v nej ešte viac pracovníkov.
Preto sme podali žiadosť
o grant na projekt Zvýšenie počtu zamestnancov z MRK rozšírením sortimentu pestovanej zeleniny v celkovej výške
7 000 €, pričom celkový rozpočet projektu bol 8 750 €. Cieľom projektu bolo zvýšiť počet zamestnancov rastlinnej výroby
zamestnaním dlhodobo nezamestnaných príslušníkov MRK v obci minimálne
o 6 pracovníkov.
Tento cieľ sme naplnili realizáciou čiastkového cieľa – vybudovaním
fóliovníka, čím sa podporila možnosť
rozšírenia sortimentu pestovanej zeleni1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ny o plodiny vhodné pre pestovanie vo
fóliovníkoch (paradajky, paprika, uhorky,
skorý šalát, reďkovka a podobne) a teda
zamestnanie väčšieho počtu pracovníkov. Tým, že sme sa rozhodli poskytnúť
takýmto ľuďom zmysluplnú prácu, chceme u nich budovať pracovné návyky a
poskytnutím pravidelného príjmu tak
zvýšiť ich životnú úroveň. Zároveň sa
zvýši predaj a zabezpečí dobré meno
obce (pestovateľskej firmy), čo následne
prinesie klientelu na dlhé obdobie, a tak
istotu zamestnania pre ďalších zamestnancov. Cieľom obce je tiež plne sa etablovať na trhu s pestovaním BIO zeleniny.
Tento cieľ je dlhodobý a realizovaný projekt nám ho pomáha dosiahnuť.
Aktivity projektu: Vybudovanie
fóliovníka
Hlavná a jediná projektová
aktivita spočívala v samotnom vybudovaní fóliovníka s pôdorysom 12 x 39m.
Samotná výstavba zahŕňala: zemné a
výkopové práce (24,48 m3), betónovanie základov (37,5 m3), nákup kovových
konštrukcií, vrátane ich osadenia a ukotvenia, nákup fólie, vrátane jej inštalácie
(720 m2). Plánované aktivity projektu
boli plne zrealizované podľa plánu.
Realizácia projektu prispela k

„predĺženiu“ poľnohospodárskej sezóny
smerom k zimnému obdobiu, preto bolo
možné prijať dodatočných pracovníkov.
V súčasnosti je možné naplno využiť
pracovníkov v období apríl – október, pri
pestovaní aj vo fóliovníku predĺžime toto
obdobie min. o 3 mesiace – február – november. V mesiacoch december a január
sa budú pracovníci zaoberať triedením a
prípravou zeleniny na expedíciu. Takýmto spôsobom je možné zabezpečenie
plnohodnotného celoročného využitia
minimálne 6 zamestnancov a dopestujú
sa takmer všetky základné druhy zeleniny, čo je výhodou pri predaji, pretože
môžeme ponúknuť komplexnejší balík
produktov.
Noví pracovníci, tým, že získali
zamestnanie, získali stabilný pravidelný
príjem, čo pozitívne ovplyvní ich rodinné
rozpočty a sociálnu situáciu. Zamestnanci si plánujú našetriť na opravy svojich
domov. Predpokladá sa aj zlepšenie ich
spoločenského postavenia (z nezamestnaných sa stali zamestnaní, plnohodnotní členovia spoločnosti).
Realizovaný projekt je vlastne
len začiatkom, spúšťačom následných
aktivít, ktorými sú:

Výber pracovníkov z radov MRK ich zamestnanie a zaučenie.
Pestovanie zeleniny vo vybudovanom fóliovníku a jej distribúcia k odberateľom.
Vybudovanie predajného stánku pri ceste v smere na Bardejov.
Rozšírenie sortimentu na základe požiadaviek trhu.
Dokúpenie linky na pranie a vákuové balenie zeleniny.
Výstavba 2. fóliovníka a tým vytvorenie ďalších pracovných miest.
Budovanie vlastnej distribúcie – priama cesta k spotrebiteľom bez medziskladov.
Budovanie dobrého mena kvalitnej BIO farmy.

Vybudovaním fóliovníka sa naštartoval
proces, ktorý bude následne udržateľný
tým, že samotná výroba bude sčasti krytá z tržieb z predaja zeleniny a čiastočne
z dotácií (PPA a ÚPSVaR – dotácie na
mzdy pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných).
Na projekte spolupracujú najmä
obecné zložky – obecný úrad, obecný
podnik, terénne sociálne pracovníčky.
Taktiež je nevyhnutná spolupráca s osobami z obce Raslavice, ktoré majú väčšie skúsenosti s pestovaním zeleniny vo

fóliovníkoch. V rastlinnej výrobe sa nám
osvedčila spolupráca najmä s PD Raslavice a so susedným PD Tulčík, ktorí sú
ochotní poskytnúť know-how, prípadne
zapožičať technické vybavenie. V súčasnosti rozbiehame spoluprácu so začínajúcou firmou, ktorá zabezpečuje pre
záujemcov o čerstvú zeleninu tzv. debničkový predaj priamo od pestovateľov.
Na záver by som chcel dodať,
že pri plánovaní rozpočtu na fóliovník
sme úplne neodhadli presné náklady,
keďže sme s takýmto projektom a prá-

cou s fóliovníkom nemali skúsenosti.
Tým pádom bude rozpočet o niečo vyšší.
Avšak aj napriek tomu, má fóliovník zmysel, pretože tam vieme vytvoriť pracovné miesta a tiež pestovať kvalitnú zdravú obecnú zeleninu. Projekt realizoval
obecný podnik pod vedením p. Sviteka.

Marek Rakoš
starosta obce

Miestna občianska poriadková služba
v obci Raslavice

V rámci operačného programu Ľudské zdroje bol pre obec
Raslavice na projekt Miestna občianska poriadková služba schválený
nenávratný finančný príspevok vo
výške 95 764,10 EUR, zatiaľ čo celkovo oprávnené výdavky projektu sú
100 804,32 EUR.
Cieľom projektu je činnosťou
miestnej občianskej poriadkovej služby

(ďalej len MOPS) prispieť k zvýšeniu finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a
zamestnanosti príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity v obci Raslavice
a postupnej sociálno-ekonomickej integrácii.
Hlavnou aktivitou bude pôsobenie MOPS v obci, pričom táto služba bude zaradená do celého komplexu
služieb realizovaných v obci v sociálnej
oblasti zameraných na prácu s rómskou

komunitou. Hlavnou cieľovou skupinou
sú najmä príslušníci MRK – 420 obyvateľov našej obce, ktorá má v súčasnosti
celkovo 2720 obyvateľov. Ďalšou cieľovou skupinou sú zamestnanci samosprávy pracujúci s MRK, ktorými sa stanú aj
budúci pracovníci MOPS. Spolu bude
táto skupina zamestnancov pracujúca v
danej oblasti týmto rozšírená na vyše 20
pracovníkov. Merateľné ukazovatele, ktoré budú dosiahnuté realizáciou projektu:
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Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby – 4, Počet zamestnancov
z MRK poskytujúcich asistenčné služby
– 4.
Hlavnou pracovnou náplňou
bude monitorovanie a zabezpečenie
bezpečnosti detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečenie
bezpečného prechodu školopovinných
detí cez cestu a upozorňovanie detí na
dodržiavanie pravidiel cestnej premávky,
predovšetkým v súvislosti s pohybom
po komunikácii a prechodom cez cestu. Dohliadanie na ochranu verejného a
súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov, vandalizmus, t. z. úmyselné poškod-

zovanie verejno-prospešných zariadení
a podobne). Upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie
páchateľa a následne oznamovanie danej skutočnosti (skutok, následky a pod.)
príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii (obec, polícia). Náplňou práce bude aj kontrola pohybu a miesta stretávania sa maloletých
detí a mládeže vo večerných hodinách
bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín,
športoviská,...). Upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych
porastov a kontrola dodržiavania zákazu
zakladania ohňov na miestach, ktoré na
to nie sú určené a kde hrozí následný
požiar. Monitorovanie a nahlasovanie

prípadov tvorby nelegálnych skládok.
Pracovníci MOPS budú tiež,
po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pomáhať pri zabezpečovaní a
organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou
alebo členmi MRK. Okrem toho budú
monitorovať a snažiť sa predchádzať
konfliktom v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva. Svojou prácou budú
tiež MOPS pomáhať hliadke Policajného
zboru SR a rovnako dohliadať nad poriadkom a bezpečnosťou v obci.

Ing. Peter Paľa

Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít
Materskej školy na ulici Alejovej
v Raslaviciach
V októbri tohto roku bol schválený projekt na rekonštrukciu a rozšírenie kapacít Materskej školy na Alejovej ulici v Raslaviciach. Obec Raslavice na tento projekt podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok ku
ktorému doložila potrebné prílohy.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program) na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný
finančný príspevok rozhodol tak, že v súlade s náležitým zákonom schvaľuje žiadosť na rekonštrukciu a rozšírenie kapacít
materskej školy pre Obec Raslavice vo výške 219 507 EUR,
pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo
výške 231 060 EUR. Riadiaci orgán overil splnenie podmienok
a na základe toho dospel k záveru, že žiadosť spĺňa všetky
podmienky poskytnutia nenávratného príspevku tak, ako boli
stanovené vo výzve. Rozhodnutie bolo vydané a podpísané
Ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrie-

lou Matečnou 16.10.2017 v Bratislave. Následne v novembri
bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku pre tento projekt.
Rekonštrukcia bude zrealizovaná v roku 2018. Bude
sa týkať hlavne novej fasády, novej strechy a osadenia nových
okien a dverí na budove. Tiež budú vybudované nové sociálne
zariadenia. Pod novou fasádou máme na mysli obnovu povrchovej úpravy fasádneho muriva, ktorá sa bude podľa plánu
projektu skladať z 5 fáz. Po demontáži starej strešnej krytiny, oplechovania a okapu bude na pôvodnej konštrukcii krovu
urobené nové laťovanie, natiahnutá nová polopriepustná fólia,
nová tepelná izolácia na báze minerálnej vlny a v konečnom
dôsledku hlavne usadená nová lakoplastová strešná krytina.
Na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu je navrhnutá výmena vonkajších okien a vonkajších dverí objektu. Sklená výplň bude pozostávať z izolačného trojskla.

Výsledky volieb do orgánov
samosprávnych krajov v roku 2017
v obci Raslavice

Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnili na Slovensku voľby do orgánov samosprávnych krajov. Dôležitou zmenou v týchto
voľbách bolo zavedenie jednokolkovej voľby
predsedu vyššieho územného celku namiesto
dvojkolovej, a tiež zmena funkčného obdobia
predsedu aj zastupiteľstva vyšších územných
celkov o jeden rok dlhšie, čiže na päť rokov.

Výsledky volieb boli v rôznych krajoch prekvapivé, čo naznačuje, že predvolebným
prieskumom sa dá len ťažko veriť. Pozitívom je najvyššia volebná účasť v histórii týchto volieb, a to necelých tridsať percent, avšak participácia občanov
v týchto voľbách by mohla byť z hľadiska dôležitosti
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Ing. Peter Paľa

progresu ich kraja, okresu a hlavne mesta či obce oveľa vyššia. Ísť voliť nie je našou povinnosťou, ale máme nato právo,
keďže slobodné voľby predstavujú neodmysliteľný prvok demokracie.
V tomto článku hlbšie načrieme
do výsledkov a štatistík volieb v obci Raslavice, patriacej v týchto voľbách pod
volebný obvod č.1 - Bardejov v Prešovskom samosprávnom kraji. Obec Raslavice bola rozdelená do dvoch volebných
okrskov, kde jeden sa nachádzal na
Obecnom úrade a druhý v Dome Kultúry.
Volebná účasť bola v obci v týchto voľbách 33,58 %, čo predstavuje 704 voličských odovzdaných lístkov. Bohužiaľ, na
základe direktív bol počet platných hlasovacích lístkov pri voľbe predsedu o devätnásť odovzdaných lístkov menší a pri
voľbe zastupiteľstva o šesť (tabuľka č.1).
Vo voľbách predsedu Prešovského samosprávneho kraja získal v obci
Raslavice najviac hlasov Milan Majerský.

Jeho percentuálny podiel bol 49,92 %, čo
tvorilo necelú polovicu (342 hlasov) zo
všetkých odovzdaných platných hlasov.
Druhým v poradí bol Peter Chudík, ktorý získal 25,4 % platných odovzdaných
hlasov, čo reprezentovalo 174 voličských
hlasov. Tretí skončil Andrej Gmitter, ktorého 10,8 % predstavovalo 74 platných
voličských hlasov. Ostatní kandidáti na
predsedu získali menej ako 6 % platných
odovzdaných hlasov v obci Raslavice
a ich prehľad si môžete pozrieť nižšie
v podrobnej tabuľke (č.2).
Vo voľbách do zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja sa
volili šiesti zástupcovia za volebný obvod Bardejov. V obci Raslavice dostal
najviac hlasov Milan Vrabeľ, ktorý získal
430 voličských hlasov, čo predstavovalo
15,3 % zo všetkých platných odovzdaných hlasov. Druhým v poradí bol Anton
Lamanec, ktorý dostal 316 voličských
hlasov, čo znamenalo 11,24 % zo všet-

Volebný okrsok

Počet
odovzdaných
okrskových
zápisníc

Počet
zapísaných
voličov

Počet
vydaných
obálok

1
2
Spolu za obec

1
1
2

1 043
1 053
2 096

350
354
704

kých platných odovzdaných hlasov. Tretím bol František Hvizda, ktorý získal 271
voličských hlasov, čo predstavuje 9,64
% zo všetkých platných odovzdaných
hlasov. Ďalším bol Patrik Mihaľ, ktorý
získal 229 voličských platných hlasov
(8,14 %) a tiež Juraj Bochňa zo ziskom
200 voličských platných hlasov (7,11 %).
Ostatní kandidáti na poslancov do krajského zastupiteľstva za obvod Bardejov
získali v obci Raslavice menej ako 6 %
všetkých platných odovzdaných hlasov
a ich prehľad si môžete pozrieť nižšie
v podrobnej tabuľke (č.3).
Po sčítaní všetkých volebných
obvodov (13) v Prešovskom samosprávnom kraji sa stal predsedom Milan Majerský. Za volebný obvod Bardejov boli do
zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zvolení títo 6 kandidáti: Patrik
Mihaľ, Juraj Bochňa, Pavol Ceľuch, Boris
Hanuščak, Martin Šmilňák a Jozef Kmec.

Účasť
voličov v %

33,55
33,61
33,58

Počet
odovzdaných
obálok

350
354
704

Tabuľka č.1 Volebná účasť v obci Raslavice vo voľbách do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v roku 2017
Poradie
na
hlasovaco
m
lístku
1
2
3
4
5

Počet

Meno

Priezvisko

Politický subjekt

František
Ján
Pavol
Andrej

Bednár
Garaj
Gašper
Gmitter

NAJ
NEKA
NEKA
NEKA

Peter

Chudík

Podiel
platných
platných
hlasov v Kandidát
hlasov
%
7
37
6
74

1,02
5,4
0,87
10,8

SMER-SD

174

25,4

342

49,92

1

0,14

6

Milan

Majerský

KDH, SaS,
OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé
osobnosti
(OĽANO), NOVA

7

Eduard

Markovič

NEKA

8

Jozef

Mihalčin

ĽS Naše
Slovensko

15

2,18

František
Miroslav
Milan
Jozef

Oľha
Škvarek
Šteiner
Šváč

ŠANCA
SNS
SZS
NP

12
13
1
3

1,75
1,89
0,14
0,43

9
10
11
12

zvolený

X

Tabuľka č. 2 Výsledky volieb v obci Raslavice na predsedu Prešovského samosprávneho kraja v roku 2017
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Poradie
na hlasovacom lístku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Meno

Priezvisko

Karol
Juraj
Zuzana
Miroslav
Pavol
Albín
Vladimír
Eduard
Ferdinand
Pavol
Jozef
Boris
Andrej
Štefan
Ján
František
Ondrej
Jozef
Anton
Jozef
Patrik
Edita
Tomáš
Miroslav
Vladislav
Vladislav
František
František
Viera
Jozef
Mária
Ľubomír
Martin
Alexander
Marián
František
Milan

Billy
Bochňa
Brenišová
Bujda
Ceľuch
Cina
Ducár
Dvorščák
Exner
Goriščák
Guliga
Hanuščak
Havrilla
Holodik
Huďa
Hvizda
Katuška
Kmec
Lamanec
Lenart
Mihaľ
Mirdaliková
Molčan
Mydlo
Nemec
Novák
Oláh
Paľka
Pituchová
Sorád
Spišáková
Šesták
Šmilňák
Šoth
Tiliščák
Tkáč
Vrabeľ

Politický subjekt
RIS
NEKA
ĽS Naše Slovensko
SMER-SD
NEKA
NP
SNS
SNS
KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
SNS
SMER-SD
SMER-SD
SMER-SD
VZDOR
KSS
KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
ĽS Naše Slovensko
NEKA
SNS
NEKA
KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
ĽS Naše Slovensko
NEKA
SOĽ
ŠANCA
NEKA
SMER-SD
NAJ
SNS
SZ
MOST - HÍD
SNS
KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
SMER-SD
ĽS Naše Slovensko
KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA

Počet
platných hlasov
21
200
19
36
120
11
23
9
96
40
39
93
86
12
10
271
24
121
316
92
229
29
27
10
5
23
26
5
28
12
21
22
155
26
20
103
430

Podiel
platných hlasov v %
0,74
7,11
0,67
1,28
4,27
0,39
0,81
0,32
3,41
1,42
1,38
3,3
3,06
0,42
0,35
9,64
0,85
4,3
11,24
3,27
8,14
1,03
0,96
0,35
0,17
0,81
0,92
0,17
0,99
0,42
0,74
0,78
5,51
0,92
0,71
3,66
15,3

Kandidát
zvolený

zvolený

zvolený

zvolený

zvolený

X

zvolený

Tabuľka č.3 Výsledky volieb v obci Raslavice do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja za volebný obvod Bardejov
v roku 2017
Bc. Dávid Baláž
Info: Štatistický úrad SR

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce Raslavice
konaného dňa 28.4.2017

v obradnej miestnosti Obecného úradu
Uznesenie OZ č. 19/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p.
Mgr. Gabrielou Gabužďovou.

Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že na uprázdnený mandát
poslanca OZ nastupuje ako náhradník
Jaroslav Herstek, ktorý dňa 28.4.2017
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva v Raslaviciach.

Uznesenie OZ č. 20/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie vzdanie sa mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva náhradníkom p. Slavomírom Sabolom.

Uznesenie OZ č. 23/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Úpravu rozpočtu obce Raslavice na rok 2017 v zmysle predloženého
návrhu.

Uznesenie OZ č. 21/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie vzdanie sa mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva náhradníkom p. Dušanom Žoltákom.

Uznesenie OZ č. 24/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie Informáciu starostu
obce o poplatku za vypúšťanie znečisťujúcich látok z ČOV do vodného toku.
B. ukladá Obecnému úrad postupovať
voči nepripojeným na verejnú kanalizáciu v zmysle platného VZN obce Raslavi-

Uznesenie OZ č. 22/2017 zo dňa
28.4.2017
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ce o prevádzkovaní kanalizácie.
Uznesenie OZ č. 25/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie Informáciu prednostu obecného úradu o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom.
B. berie na vedomie Správu Komisie verejného poriadku a životného prostredia.
C. ukladá obecnému úradu spracovať
návrh zmeny VZN o poplatkoch za komunálne odpady so zapracovaním zmien navrhovaných komisiou verejného
poriadku a životného prostredia
s termínom do 31.10.2017 a účinnosťou
od 1.1.2018.
D. ukladá Obecnému úradu osadiť v
miestach tvorby nelegálnych skládok 4
fotopasce v termíne do 31.8.2017.
Uznesenie OZ č. 26/2017 zo dňa
28.4.2017

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Zásady krátkodobého prenajímania majetku Obce Raslavice v správe
Základnej školy v Raslaviciach.
Uznesenie OZ č. 27/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Komunitný plán sociálnych
služieb obce Raslavice na roky 2017 –
2022.
Uznesenie OZ č. 28/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce Raslavice v zmysle predloženého návrhu.
Uznesenie OZ č. 29/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
A.)schvaľuje žiadosť Heleny Kuchcikovej
o odpredaj vlastníckeho podielu obce
Raslavice na parcele CKN 621, k.ú. Vyšné Raslavice.
B.) odporúča starostovi obce začať proces odpredaja ¼ podielu obce na pozemku CKN 621, k.ú. Vyšné Raslavice v
zmysle ustanovení zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí s ohľadom na osobitný
zreteľ a s cenou 1 € za m2 pozemku.
Uznesenie OZ č. 30/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje odkúpenie vlastníckeho podielu v parcele CKN 737/3, k.ú. Vyšné
Raslavice o výmere 233 m2 pod budúcu
miestnu komunikáciu – pokračovanie ul.
Na Kameni a podpísanie kúpnopredajnej
zmluvy s vlastníčkou predmetného vlastníckeho podielu Boženou Labudovou,
rod. Matisovou za cenu 1 € / m2
Uznesenie OZ č. 31/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje odkúpenie pozemku CKN
251/2, k.ú. Vyšné Raslavice o výmere
1 m2 pod Domom smútku a podpísanie
kúpnopredajnej zmluvy s predmetnými
vlastníkmi za cenu 1 € / m2

Uznesenie OZ č. 32/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje odkúpenie pozemkov pod Cintorínom vo Vyšných Raslaviciach a podpísanie kúpnopredajnej zmluvy s predmetnými vlastníkmi za cenu 1 € / m2
.
Uznesenie OZ č. 33/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje odkúpenie pozemku pod budúcu miestnu komunikáciu – rozšírenie
MK nad ŽSR v zmysle geometrického
plánu č. 37119192-35/2017, spracovaného Beátou Tarcalovou a podpísanie
kúpnopredajnej zmluvy s predmetnými
vlastníkmi za cenu 1 € / m2

nélie Liščinskej.

Uznesenie OZ č. 34/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje odkúpenie parcely EKN 92/13,
k.ú. Nižné Raslavice pod miestnou komunikáciou Ku amfiteátru a podpísanie
kúpnopredajnej zmluvy s predmetnými
vlastníkmi za cenu 1 € / m2

Uznesenie OZ č. 38/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality
vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice
realizovaného v rámci výzvy s kódom
IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja
obce;
B. schvaľuje zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
C. schvaľuje zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci tj. 9 898€ z
celkových oprávnených výdavkov tj. 197
960€;
D. schvaľuje zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených výdavkov z
rozpočtu obce.

Uznesenie OZ č. 35/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje odkúpenie pozemku CKN
821/5, k.ú Nižné Raslavice pod časťou
parkoviska pri MŠ, Toplianska 152 v zmysle geometrického plánu č. 3711919286/2016, spracovaného Beátou Tarcalovou a podpísanie kúpnopredajnej zmluvy
s vlastníčkou Máriou Horoščákovou za
cenu 1 € / m2

Uznesenie OZ č. 39/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje prijatie kontokorentného úveru
vo výške 150 000,00 EUR, ktorý bude
zabezpečený
blankozmenkou obce spolu s Dohodou
o vyplňovacom práve k blankozmenke a
ktorý bude
použitý na financovanie prevádzkových
potrieb obce.

Uznesenie OZ č. 36/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje zámer sprístupnenia hrabovej
aleje pre verejnosť spojenú s vytvorením
oddychovej zóny v parku pri Dolnom kaštieli.

Uznesenie OZ č. 40/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške
500 € CFT Akadémii na činnosť do konca roka 2017.

Uznesenie OZ č. 37/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie vzdanie sa odmeny
členky komisie kultúry a športu OZ Kor-

Uznesenie OZ č. 41/2017 zo dňa
28.4.2017
Obecné zastupiteľstvo
ukladá obecnému úradu obstarať projekt
osvetlenia cintorínov, vrátane rozpočtu v
termíne do 31.8.2017.

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
OZ obce Raslavice
konaného dňa 12.6.2017

v obradnej miestnosti Obecného úradu

Uznesenie OZ č. 43/2017 zo dňa
12.6.2017
Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje predloženie ŽoNFP na
sprostredkovateľský orgán za účelom
realizácie projektu „Miestna občianska
poriadková služba v obci Raslavice“ realizovaného v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-1, ktorého ciele sú v súlade

s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
B. schvaľuje zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci tj. 5 040,22 € z
celkových oprávnených výdavkov

tj.100 804,32 €;
C. schvaľuje zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených výdavkov z
rozpočtu obce.
D. schvaľuje zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
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Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce Raslavice
konaného dňa 20.6.2017

v obradnej miestnosti Obecného úradu
Uznesenie OZ č. 45/2017 zo dňa
20.6.2017
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2016.
B. Berie na vedomie správu nezávislého
audítora za rok 2016 z auditu účtovnej
závierky obce Raslavice.
C. schvaľuje celoročné hospodárenie
obce Raslavice za rok 2016 bez výhrad.
D. Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 18240,50 EUR.
E. Berie na vedomie účtovný výsledok
hospodárenia za rok 2016 v sume -31
192,24 EUR.
F. schvaľuje preúčtovanie účtovného
výsledku hospodárenia za rok 2016 na
účet 428 – Nerozdelený výsledok minulých rokov.
Uznesenie OZ č. 46/2017 zo dňa
20.6.2017
Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje úpravu rozpočtu obce na
rok 2017 v zmysle predloženého návrhu.
Uznesenie OZ č. 47/2017 zo dňa
20.6.2017
Obecné zastupiteľstvo
A) schvaľuje odpredaj ¼ vlastníckeho
podielu obce Raslavice na parcele CKN
621, k-ú. Vyšné Raslavice, vedeného na
LV č. 169 (výmera predávaného podielu

je 157,25 m2) p. Helene Kuchcikovej rod.
Obšašnikovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa oznámenia o zámere Obce Raslavice predať nehnuteľný
majetok vo vlastníctve obce z dôvodov
hodných osobitného zreteľa - skutočnosť, že ide o parcelu, skutočnosť, že ide o
parcelu, ktorú p. Kuchciková a jej rodina
užívajú vyše 50 rokov.
B) schvaľuje kúpno-predajnú zmluvu
uzatvorenú medzi obcou Raslavice a Helenou Kuchcikovou, rod. Obšašníkovou
týkajúcu sa kúpy a predaja ¼ vlastníckeho podielu na parcele CKN 621, k-ú. Vyšné Raslavice, vedeného na LV č. 169.
Výmera predávaného podielu je 157,25
m2. Cena celkom 157,25 €.

A.) berie na vedomie
Záujem firmy KABELKO, s.r.o. o kúpu
KDS a DS systému.
B. Odporúča starostovi obce informovať firmu Kabelko, s.r.o. o uzatvorenom
zmluvnom vzťahu na dobu neurčitú so
spoločnosťou Mcom-net, s.r.o. a neexistencii dôvodov na ukončenie tohto
zmluvného vzťahu.

Uznesenie OZ č. 48/2017 zo dňa
20.6.2017
Obecné zastupiteľstvo
A.)schvaľuje žiadosť Emílie Holpitovej o
odpredaj vlastníckeho podielu obce Raslavice na parcele CKN 304, k.ú. Nižné
Raslavice.
B.) odporúča starostovi obce začať proces odpredaja podielu obce na pozemku
CKN 304, k.ú. Vyšné Raslavice v zmysle
ustanovení zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí s ohľadom na osobitný zreteľ a
s cenou 1 € za m2 pozemku.

Uznesenie OZ č. 51/2017 zo dňa
20.6.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok
2017.

Uznesenie OZ č. 49/2017 zo dňa
20.6.2017
Obecné zastupiteľstvo

Uznesenie OZ č. 50/2017 zo dňa
20.6.2017
Obecné zastupiteľstvo
odročuje žiadosť VVS, a.s. o odpredaj
majetku obce – vodovod Lopuchovská
ulica na prerokovanie na najbližšom zasadnutí OZ.

Uznesenie OZ č. 52/2017 zo dňa
20.6.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje odkúpenie „Technickej projektovej a realizačnej dokumentácie fotovoltaického strešného systému“ – MŠ Alejová Raslavice do majetku obce za cenu
1,00 €.

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
OZ obce Raslavice
konaného dňa 27.7.2017

v obradnej miestnosti Obecného úradu
Uznesenie OZ č. 54/2017 zo dňa
27.7.2017
Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR za účelom realizácie
projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v osídlení s MRK - časť ul.
Kopčakovej, Raslavice“ realizovaného v
rámci výzvy číslo VII/2017, ktorého ciele
sú v
súlade s platným územným plánom obce
a platným programom rozvoja obce;
B. schvaľuje zabezpečenie finančných
prostriedkov na povinné spolufinanco-
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vanie realizovaného projektu z vlastných
zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkových predpokladaných výdavkov, pričom
predpokladané výdavky projektu sú: 15
998,52 €, žiadaná dotácia: 15 000,00 €,
spolufinancovanie z vlastných zdrojov
obce: 998,52 €.
C. schvaľuje zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Uznesenie OZ č. 55/2017 zo dňa
27.7.2017
Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje predloženie žiadosti o nená-

vratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán za účelom realizácie
projektu „Predchádzanie vzniku BRKO
obstaraním záhradných
kompostérov v obci Raslavice“ realizovaného v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC1112017-23, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom
rozvoja obce;
B. schvaľuje výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa stanovenú z celkových
oprávnených výdavkov 137 980,30 €

predstavujúcu čiastku 6 899,02 €.
C. schvaľuje zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených výdavkov z
rozpočtu obce.
D. schvaľuje zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Uznesenie OZ č. 56/2017 zo dňa
27.7.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Zámer nadstavby a rekonštrukcie budovy amfiteátra.
Uznesenie OZ č. 57/2017 zo dňa
27.7.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje zámer rekonštrukcie divadelnej sály Domu kultúry a jeho realizáciu
s prispením dotácie z programov cezhraničnej spolupráce.
Uznesenie OZ č. 58/2017 zo dňa
27.7.2017
Obecné zastupiteľstvo
ruší Uznesenie OZ č. 43/2017 zo dňa
12.6.2017 týkajúce sa predloženia žiadosti o NFP pre
projekt „Miestna občianska poriadková
služba v obci Raslavice“.
Uznesenie OZ č. 59/2017 zo dňa
27.7.2017

Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje predloženie ŽoNFP na
sprostredkovateľský orgán za účelom
realizácie projektu „Miestna občianska
poriadková služba v obci Raslavice“ realizovaného v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-1, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
B. schvaľuje zabezpečenie finančných
prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu, t.j. min. 5 %
z celkových oprávnených výdavkov, čo
predstavuje sumu 5 040,22 € z plánovaných celkových oprávnených výdavkov
100 804,32 €;
C. schvaľuje zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených výdavkov z
rozpočtu obce.
D. schvaľuje zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Uznesenie OZ č. 60/2017 zo dňa
27.7.2017
Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra SR za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia garáže
Hasičskej stanice DHZ Raslavice“ realizovaného v rámci výzvy číslo VII. Prezí-

dia
Hasičského a záchranného zboru 2017,
ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom
obce a platným programom rozvoja
obce;
B. schvaľuje zabezpečenie finančných
prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu z vlastných
prostriedkov najmenej vo výške 5 % z
celkových výdavkov.
C. schvaľuje zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Uznesenie OZ č. 61/2017 zo dňa
27.7.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje finančný limit pre nákup vysokozdvižného vozíka vo výške 8500,00 €.
Uznesenie OZ č. 62/2017 zo dňa
27.7.2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie žiadosť poslanca OZ
p. Jaroslava Hersteka vo veci dopravnej
bezpečnosti miestnej komunikácie - ul.
Dujavska a jej riešenie navrhne po tváromiestnej obhliadke poslancov OZ, ktorú
zvolá starosta obce v termíne do najbližšieho zasadnutia OZ.

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce Raslavice
konaného dňa 25.09.2017

v obradnej miestnosti Obecného úradu
Uznesenie OZ č. 64/2017 zo dňa 25.09.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje zámer rekonštrukcie zdravotného strediska a vytvorenia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Uznesenie OZ č. 65/2017 zo dňa 25.09.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje úpravu rozpočtu obce Raslavice na rok 2017 v zmysle predloženého návrhu.
Uznesenie OZ č. 66/2017 zo dňa 25.09.2017
Obecné zastupiteľstvo
A) schvaľuje odpredaj pozemku CKN 304, k-ú. Nižné Raslavice, zastavaná plocha a nádvorie, vedeného na LV č. 1189, výmera
predávanej parcely je 147 m2 Emílii Holpitovej, rod. Birošovej s ohľadom na dôvody hodné osobitného zreteľa podľa oznámenia
o zámere Obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa - skutočnosť,
že ide o parcelu, ktorú p. Holpitová a jej rodina dlhodobo využívajú a tvorí súčasť ich dvora, v bezprostrednej blízkosti rodinného
domu.
B) schvaľuje kúpno-predajnú zmluvu uzatvorenú medzi obcou Raslavice a Emíliou Holpitovou, rod. Birošovou týkajúcu sa kúpy
a predaja pozemku CKN 304, k-ú. Nižné Raslavice, zastavaná plocha a nádvorie, vedeného na LV č. 1189. Výmera predávanej
parcely je 147 m2, cena celkom 147,00 €.
Uznesenie OZ č. 67/2017 zo dňa 25.09.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Žiadosť VVS o odpredaj majetku zo dňa 5.5.2017, týkajúcu sa vodovodu na ul. Lopuchovskej.
Uznesenie OZ č. 68/2017 zo dňa 25.09.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Doplnenie technológie ČOV v zmysle predloženého návrhu.
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Uznesenie OZ č. 69/2017 zo dňa
25.09.2017
Obecné zastupiteľstvo
A.)schvaľuje žiadosť Milana Bileho o
odpredaj parcely CKN 341/3, k.ú. Nižné
Raslavice vo vlastníctve obce Raslavice.
B.) odporúča starostovi obce začať proces odpredaja podielu obce na pozemku
CKN 341/3, k.ú. Nižné Raslavice v zmysle ustanovení zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcí s ohľadom na osobitný zreteľ a s cenou 1 € za m2 pozemku.
Uznesenie OZ č. 70/2017 zo dňa
25.09.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Zámer odkúpenia pozemkov
CKN 867/23 a CKN 867/24, k.ú. Nižné
Raslavice pre výstavbu bytových domov
– ul. Lopuchovská, za cenu 13 €/m2
Uznesenie OZ č. 71/2017

zo dňa 25.09.2017
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje Zámer odkúpenia pozemku
EKN88/11, k.ú. Nižné Raslavice pre výstavbu rodinných domov – ul. Toplianska.
Uznesenie OZ č. 72/2017 zo dňa
25.09.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Zámer dobudovania MK – ul.
Lopuchovská.
Uznesenie OZ č. 73/2017 zo dňa
25.09.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Zámer odkúpenia pozemku na
vybudovanie MK v časti Hurka v zmysle priloženého geometrického plánu za
cenu 1 € za m2
Uznesenie OZ č. 74/2017 zo dňa
25.09.2017

Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie Vyúčtovanie 49. Šarišských slávností piesní a tancov.
Uznesenie OZ č. 75/2017 zo dňa
25.09.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Zámer vybudovania Domu sociálnych služieb v areáli parku Horného
kaštieľa v Raslaviciach.
Uznesenie OZ č. 76/2017 zo dňa
25.09.2017
Obecné zastupiteľstvo
odporúča starostovi obce osloviť riaditeľstvo Slovenskej pošty vo veci zlepšenia priestorov interiéru pošty, prispôsobenia otváracích hodín požiadavkám
zamestnaných obyvateľov obce
a vyriešenia problému s parkovaním pre
zákazníkov pošty.

Zhodnotenie investičných prác z obecného
rozpočtu v roku 2017

Rozširovanie siete verejného osvetlenia

Zámer doplnenia verejného osvetlenia bol schválený
poslancami už koncom roku 2016, ale už sa nestihol zrealizovať. Realizácia nastala začiatkom roka 2017 a doplnenie vychádzalo z požiadaviek občanov. Na základe toho sme vykonali obhliadku s firmou, ktorá vedela odborne posúdiť, kde je
doplnenie potrebné. Počas roka sme vybrali miesta, kde bolo
osvetlenie potrebné a následne sa to počas roka zosumarizovalo a dalo do jedného celku. Na základe verejného obstarávania sme vybrali firmu OSVO comp, ktorej bola udelená táto
zákazka. Firma realizovala montáž 42 nových svietidiel v celkovej hodnote 34 313 €. Počas roku 2017 prišli ďalšie požiadavky od občanov na doplnenie svietidiel. Snažil som sa tieto
požiadavky koncom roka 2017 nejakým spôsobom riešiť, preto
pripravujeme verejné obstarávanie na ďalšie doplnenie, takže
vec je v štádiu riešenia. Realizáciu doplnenia predpokladáme
v roku 2018. Pre zaujímavosť by som spomenul porovnanie
spotreby elektriny, kde pri predchádzajúcom starom osvetlení
to bolo ročne 8 300 € a po zrealizovaní nového osvetlenia, kde
je aj viac svetelných bodov, je spotreba 4 000 €. Úspora je viac
ako 4000 € ročne, takže určite malo zmysel do toho investovať. V podobe tejto úspory sa nám peniaze postupne vrátia,
ale podstatnejšou vecou je väčšia bezpečnosť na miestnych
komunikáciách na základe hustejšieho osvetlenia a jeho lepšej
svietivosti.

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na spodnom podlaží v ZUŠ

Začiatkom roka 2017 sme mali určité ušetrené peniaze na Základnej umeleckej škole, ktoré sme preinvestovali do
rekonštrukcie sociálnych zariadení na spodnom podlaží. Táto
rekonštrukcia bolo trochu jednoduchšia, lebo sme mali skúsenosť s rekonštrukciou na vrchnom podlaží z minulého roka. Boli
to jedny z posledných sociálnych zariadení na našej škole, ktoré ešte neboli zrekonštruované. Rekonštrukcia bola potrebná aj
kvôli upozorneniam z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove, ktorý každoročne poukazoval na nevyhovujúci stav starých sociálnych zariadení. Rozsah rekonštrukcie
spočíval vo výmene starých vodovodných rozvodov, elektroinštalačných rozvodov za nové a tiež nových obkladov, dlažby,
omietky, čiže nové zariadenie sanity. Rekonštrukciu realizoval
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obecný podnik pod vedením p. Sviteka a investícia si vyžadovala 17 565 €.

Prekrytie kanála na ulici Papajovej

V apríli tohto roku sme sa pustili do realizácie prekrývania kanála na ulici Papajovej. Požiadavka na prekrytie bola
už dlhoročná, vzhľadom na rôzne úrazy, ktoré sa tam stávali
alebo mnohé autá, ktoré sa odtiaľ vyťahovali. Keďže na tomto
mieste bola dlhodobo zlá situácia a požiadavka občanov tejto
ulice bola už dosť akútna, museli sme na to reagovať. Urobili sa
šalovacie a betonárske práce, kde sme existujúci kanál pripravili do určitej roviny a na vrch poukladali panely, ktoré sme mali
na obci. Z tohto dôvodu investícia nebola až tak nákladná a pokryla len betonárske a šalovacie práce, vyrovnávanie terénu či
betóny. Použité panely sme mali odložené na miestnej obecnej
skládke. Prekrytie sa vykonávalo pod vedením p. Gvušča a robili ho zamestnanci z miestneho hospodárstva. Celková investícia bola 1 435 €.
Výstavba zastávkového pruhu pri ZŠ
Tento zámer bol pokračovaním z minulého roka, kde
sa realizovala strana zastávkového pruhu pri základnej škole.
Tento rok sme sa pustili do protiľahlej strany oproti základnej
škole pri zelenom domčeku. Výstavba presne vychádzala z
projektovej dokumentácie, ktorá bola schválená aj na dopravnom inšpektoráte, a to podľa tých najnovších noriem: zástavky
nesmú byť oproti sebe, ale musia byť posunuté tak, aby medzi
nimi vznikol ešte priechod pre chodcov, tiež musia ísť sčasti
do medzipriestoru zastávky, aby autobus nestál na ceste, ale
aby bol určitým spôsobom „schovaný“ v zastávkovom pruhu.
Táto požiadavka prišla od rodičov kvôli zlepšeniu dopravnej
situácie pri základnej škole. Spomenul by som aj to, že na realizáciu zastávky bola prvýkrát použitá zámková dlažba vyrobená u nás v Raslaviciach v priestoroch Mediky. Výstavba ešte
nie je úplné dokončená, aj keď z dopravného podniku je už
zastávka schválená. Chýba tam ešte zastávka ako taká, čiže
nejaký prístrešok, ktorý sme nestihli v tomto roku urobiť. Plánovali sme urobiť podobný prístrešok ako na opačnej strane pri
základnej škole, avšak dopravný inšpektorát nám to nechcel
povoliť kvôli výhľadovým pomerom z priľahlej cesty. Preto sme
sa informovali, či to tak naozaj musí byť, čo nás trochu zdržalo,

a až teraz ku koncu roka sa k nám dostali informácie a nestihli
sme ho spraviť. Prístrešok musí byť určitým spôsobom presklený alebo presvetlený. Plán je zrealizovať ho v budúcom roku.
Celková investícia bola 2 711 €. Túto stavbu realizovali obecní
zamestnanci pod vedením p. Gvušča.

Výstavba chodníka pri rímsko-katolíckom kostole Narodenia Panny Márie

Chodník pri rímsko-katolíckom kostole bol realizovaný
pod vedením p. Gvušča. Bola to jednoduchšia zákazka, ktorú
sme vnímali ako vyplnenie času popri iných prácach. Na tento
chodník sme taktiež použili u nás vyrobený materiál – zámkovú
dlažbu a obrubníky. Farba zámkovej dlažby je svetlejšia kvôli
tomu, že pri výrobe nepoužívame žiadne farbivá, čo je v konečnom dôsledku aj dobre, pretože sa v lete nebude tak nahrievať.
Výstavba chodníka vzišla z požiadaviek občanov, ktorí kvôli
obchádzaniu sa áut museli mnoho krát prechádzať po tráve.
Celková investícia bola 1 757 €.

Hĺbkové prečistenie kanála na ulici Pod kaštieľom

Aj táto požiadavka je dlhoročná, keďže občania bývajúci v blízkosti tohto kanála žiadali o jeho vyčistenie už skôr.
Preto sme si dali záväzok, že to v roku 2017 urobíme, čo sa
nám nakoniec aj podarilo. Vzhľadom na to, že sme prečistenie
nevedeli urobiť sami, museli sme objednať techniku. S pomocou externej a našej techniky a hlavne vďaka našim ľuďom
sme prečistenie šikovne zvládli za niekoľko dní. Pri čistení kanála nám tiež výrazne pomohol p. Gbur. Myslím si, že každý
z týchto občanov je momentálne spokojný, že sa to konečne po
rokoch spravilo. Celková investícia bola 429 €.

Výstavba prístupovej cesty a kanalizácie k rodinným domom – Pillár, Bednár

Tento zámer bol taktiež viac rokov odkladaný, už od
obdobia predtým ako som sa stal starostom v Raslaviciach. Zámer bol stále schvaľovaný, ale vždy nám do toho niečo prišlo.
Chvalabohu sa nám v tomto roku podarilo do toho pustiť. Využili sme čas, keď sa rekonštruovala hlavná cesta a bola zastavená premávka. Tak sa naša technika mohla voľne pohybovať
a nemuseli sme dávať pozor na premávku. Snažili sme sa zámer v tomto čase zrealizovať, avšak rekonštrukcia cesty stále
prebieha. Verím však, že to bude do konca roka dokončené.
Výstavba sa predlžuje z dôvodu nepriaznivosti počasia, keďže bolo počas jesene daždivo a terénne práce sa ťažko realizujú po blate. Najprv sme museli predĺžiť kanalizačné potrubie
cez úsek tejto cesty približne 60 metrov kanalizačného rozvodu. Ďalej sa postupne vykonávali povrchové úpravy, výstavba
oporného múra podľa projektu či odvodnenie úseku drenážnym
systémom. Momentálne tam potrebujeme ešte naviesť 20 – 30
cm makadamu a terén upraviť a dorovnať. Dúfame, že sa nám
podarí tento úsek dokončiť do konca roka. Stavbu realizovali
obecní zamestnanci miestneho hospodárstva. Celková investícia je momentálne vo výške okolo 10 000 €.

Výstavba 2. bytového domu

Zámer výstavby dvoch bytových domov bol schválený
už minulý rok. V jednom bytovom dome treba dokončiť už len
sociálne zariadenia a bude pomaly pripravený na odovzdávanie. Najprv sme mysleli, že budeme odovzdávať jeden bytový
dom a až po jeho odovzdaní sme sa chceli pustiť do druhého.
Nakoniec tým, že to robíme ako subdodávku, nám hlavný investor týchto stavieb oznámil, že musíme odovzdať oba bytové
domy naraz. Preto sme sa v tomto roku pustili aj do výstavby
druhého bytového domu a našou snahou je, aby oba bytové
domy boli v priebehu roku 2018 pripravené na odovzdávanie,
čo nám aj Štátny fond rozvoja bývania, cez ktorý projekt realizujeme, v zmluve prikazuje. V bytových domoch bude pripravených dvanásť bytových jednotiek. Avšak stále si uvedomujeme,
že požiadavka občanov je oveľa vyššia, keďže registrujeme

približne 35 žiadostí na byty. Keďže v roku 2018 vieme ponúknuť len 12 bytov, poslanci na zastupiteľstve schválili ďalší
zámer, ktorý som im predložil, a to vykúpenie nových pozemkov na výstavbu bytových domov na ulici Lopuchovskej. Zámer
bol poslancami schválený, preto predpokladáme, že v najbližšom období dôjde k reálnemu vykúpeniu pozemkov. Na tomto
pozemku vieme zrealizovať ďalších asi šesť bytových domov,
čo by malo postačovať naplniť požiadavky terajších žiadateľov.
Tento projekt je realizovaný obecným podnikom pod vedením
p. Sviteka.

Rekonštrukcia podkrovia nad bazénom ZŠ

Zámer rekonštrukcie bol schválený poslancami koncom roka 2016 ako projektový zámer na rok 2017. K rekonštrukcii sme pristúpili kvôli tomu, že sme potrebovali ukončiť
zateplenie celej tejto budovy, ktorá patrí k hospodárskej časti.
Zateplenie sme nemohli realizovať z dôvodu zlého napojenia
strechy na hospodársku budovu. Hrozilo, že dôjde k zatekaniu
do budovy, a tiež bol v úžľabí viditeľný prach a rástli tam rôzne
rastliny. Čo sa týka podkrovia, nebolo dostatočne vysoké, čiže
sa nedalo naplno využívať. Dostatočnú výšku malo len v strednej časti a do podkrovia nebolo zrealizované schodisko. Preto
sme k tomu pristúpili komplexnejšie a dali si urobiť náhľad, ktorý
poslanci schválili. V rámci rekonštrukcie sa rozobralo podkrovie, domurovala dostatočná výška muriva a zrealizovalo nové
prestrašenie, ktoré bude pribudované k hospodárskej časti tak,
aby už nedochádzalo k zatekaniu. Aby sa dal priestor v podkroví naplno využiť, museli sme dobudovať schodisko, čím sa budova vzadu trocha rozšírila. Kvôli požiadavkám Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Bardejove sme budovu rozšírili aj v prednej časti, pretože sme potrebovali doplniť nejaké
sklady a výdajne okienko na výdaj stravy zo školskej jedálne.
Investícia je momentálne v rozsahu 35 000 €. Účel využitia
budovy budú prerokovávať poslanci na ďalších zasadnutiach
OZ. Ja a niektorí poslanci navrhujeme, aby tam vzniklo malé
wellnes. Vieme, že tento bazén samostatne nebol záujem využívať, preto ak by tam pribudla napríklad vírivka, sauna a tiež
priestor na rodinné posedenie alebo športy ako stolný tenis,
minigolf, fitlopty alebo bežecký pás, mohlo by vzniknúť miesto,
aké v obci ešte nemáme. Tento projekt je realizovaný obecným
podnikom pod vedením p. Sviteka.

Rekonštrukcia domu služieb

Zámer bol schválený obecným zastupiteľstvom pri
tvorbe rozpočtu na rok 2017. Keďže sme dlhšie čakali za projektovým vypracovaním a tiež nájdením najlepšieho možného
účelu využitia tejto budovy, nedokázali sme celú sumu počas
roka preinvestovať. Na zastupiteľstve bolo nakoniec odsúhlasené pretransformovať dom služieb na bytový dom, vzhľadom
na to, že súkromný investor už v podkroví urobil dva byty.
Stredné poschodie je už voľné, preto tam prebiehajú nejaké
rekonštrukčné práce. Na prízemí ku koncu roka odchádza
z nájmu pán Marcel Kačmár, ktorý si vytvoril vlastné obchodné
priestory. Ostáva už len jeden nájomca, firma PARE, resp. pán
Demjanovič, s ktorým komunikujeme a snažíme sa nájsť vhodné riešenie pre obe strany. Verím však, že budúci rok tieto vzťahové veci doriešime a budeme sa môcť pustiť do komplexnejšej
rekonštrukcie a premeny na bytový dom, kde by mali vzniknúť
štyri trojizbové byty. Tento projekt je realizovaný obecným podnikom pod vedením p. Sviteka.

Marek Rakoš
starosta obce
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Otázky zo schránky

Milí Raslavičania, ďakujem za všetky otázky, ktoré ste mi adresovali, či už prostredníctvom obecnej schránky na dotazy alebo prostredníctvom správy na facebooku. Vzhľadom na množstvo povinností som niektorým z Vás
avizoval, že odpovede na otázky nájdu v novom čísle Raslavických novín.
Komplikácie pri rekonštrukcii cesty II. triedy v obci (Výstavba miestnej komunikácie cez „Hurku“)

V prvom rade sa musím oficiálne ospravedlniť občanom, ktorí na túto
cestu čakali, keďže bolo predkladané, že
bude zrealizovaná ako prvá pred vykonaním rekonštrukcie cesty II. triedy cez
našu obec. Keďže sa rekonštruoval aj
most a nedalo sa cezeň s autami prechádzať, značná časť obyvateľov Raslavíc
nemala inú možnosť ako to obchádzať
cez Vaniškovce. Moja požiadavka na
zhotoviteľa Euroviu bola, aby nám urobil
nejakú provizórnu cestu práve cez „Hurku“, aby to nemuseli občania obchádzať
cez Vaniškovce. Bohužiaľ, nevyšlo to tak
ako sme plánovali, respektíve tak, ako
nám aj zhotoviteľ potvrdil.
My ako obec sme urobili všetky
možné opatrenia a kroky nato, aby to tak
bolo, ale zhotoviteľ to stále posúval kvôli
svojim povinnostiam na ceste. Preto sa
výstavba náhradnej cesty začala realizovať až približne mesiac potom, čo sa
začali práce na hlavnej ceste. Mrzí ma
to, ale nevedel som to nejakým spôsobom ovplyvniť. Nakoniec sa cesta začala
postupne realizovať, aj keď nám počasie
neprialo, a preto možno okolie cesty nevyzerá ideálne. Množstvo preinvestovaných prác bolo veľkého rozsahu, vyčíslených približne na 35 000 €. Dohoda však
bola taká, že nám to urobia za symbolický poplatok, čiže nás ako obec to bude
stáť len nejakých 1 000 €. Ja to považujem za dosť výhodný krok pre obec.
S majiteľmi pozemkov máme dohodnuté, že pozemky budú pripravené na výstavbu rodinných domov. Niektorí tam
budú stavať sami, niektorí podľa informácií pozemky predávať. Pri príležitosti
rekonštrukcie hlavnej cesty aj výstavby
cesty na „Hurke“ chcem podotknúť, že
informácie z obecného úradu napríklad
o vybudovaní drevenej lávky na prechod
pre peších boli pravdivé. Bohužiaľ, realizátor ju urobil len pomocou lešenárskych
trubiek, čiže takého dočasné provizórne
riešenie. Mrzí ma to, pretože som urgoval zhotoviteľa, aby to urobil tak, ako
nám bolo prisľúbené a tiež prezentované
obcou. Ich odpoveď bola, že to nestíhajú
a že si musia plniť hlavne úlohy na moste, aby ho stihli dokončiť do stanoveného
termínu a odovzdať. Mrzia ma vlastne
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všetky problémy spojené s touto rekonštrukciou hlavnej cesty a mosta, či už ide
o sťažený prechod, neskorú výstavbu
cesty na“ Hurke“, zablatené úseky alebo
prechod cez most len po provizórnej lávke. Boli to bohužiaľ veci, ktoré som nedokázal ovplyvniť.
Pri rekonštrukcii hlavnej cesty
nám firma taktiež na moju žiadosť odsúhlasila, aby sme vymenili obrubníky
popri hlavnej ceste. Firma pri kontrolnom
dni zhodnotila, že obrubníky sú v takom
stave, že by bolo zbytočne ich tam nechávať. Dohodli sme sa na spolupráci,
ktorá išla mimo rozpočtu. Pristúpili na
náš návrh, že rozoberieme staré obrubníky a oni usadia nové. Je dobré, že sa to
urobilo, aj keď sa tým poposúvali ďalšie
práce v obci, ktoré sme mali naplánované. Výhodou je, že k novým obrubníkom
je doliaty aj asfalt tak ako má byť, čiže
malo by to nielen dobre vyzerať, ale byť
aj kvalitne urobené a nejaký čas vydržať.

Častá neprítomnosť na obecnom
úrade

Je pravdou, že tento rok bol
dosť hekticky a náročný aj pre mňa,
a to z dôvodu, že sme dostali pozvania
a ponuky na rôzne konferencie, aby som
prišiel prezentovať koncepciu nášho
obecného podniku - komplexné riešenie
sociálnej pomoci pre občanov, ktorí majú
problém si nájsť zamestnanie v našej
obci. Práve kvôli týmto aktivitám som bol
často odcestovaný. Na jednej strane ma
trochu mrzí, že som bol mimo obce, ale
na druhej strane som na každej konferencii stretol množstvo vplyvných ľudí,
s ktorými som mal možnosť prebrať riešenia rôznych problémov, ktoré sa môžu
týkať aj našej obce. Všetky tieto konferencie a aktivity boli na tému sociálne
podnikanie či pomoc občanom nájsť si
prácu. Spomeniem jednotlivé aktivity ako
napríklad živá diskusia z Prešova, ktorá
bola vysielaná voľným spôsobom ako po
Slovensku tak aj mimo neho. Tiež som
dostal možnosť ísť prezentovať aj do
Národnej rady Slovenskej republiky na
tému sociálne podnikanie na pozvanie
poslaneckého klubu OĽANO. Ďalej som
dostal pozvanie na konferencie v Bratislave, kde jednu z nich organizoval Úrad
splnomocnenca vlády SR pre podporu
najmenej rozvinutých okresov. Ďalej to

boli regionálne konferencie vo Fiľakove,
v Bojniciach, v Bardejove, v Košiciach
a v Prešove. Pozvaní na rôzne konferencie bolo oveľa viac, no musel som ich,
bohužiaľ, odmietať, keďže povinnosti
v obci mi to nedovolili. Chcem ubezpečiť
občanov, že na tieto konferencie som nevyužíval obecné zdroje, ale vždy som si
náklady hradil z vlastných peňazí, resp.
sponzorsky som si to riešil sám. Myslím
si, že je pre obec prínosom, ak sa aj takýmto spôsobom prezentuje. Určite má
zmysel, ak je o nás ako obec záujem,
ukázať, čo sa nám za ten čas podarilo
urobiť. Pekným dôkazom toho je, že sme
ako obec boli odprezentovaní na RTVS
v relácii Roma Spirit.
Na záver by som ešte dodal,
že má zmysel pomáhať ľudom nájsť si
prácu. Je to vidieť potom aj na prístupe
ľudí, na ich reakciách a komunikácii. Ďalšou dôležitou vecou je, že za dva a pol
roka sa nám podarilo zamestnať 90 ľudí.
Zaujímavým faktom tiež je, že týchto 90
ľudí si za dva a pol roka zarobilo vyše
1 000 000 €. Pre týchto ľudí je to určite značná čiastka, keďže väčšina z nich
bola predtým dlhodobo na úrade práce.
Tieto peniaze mohli potom naspäť v obci
preinvestovať, napríklad v stavebninách
v obci.

Priechod pre chodcov z Vaniškovskej ulice
Na základe vyjadrenia zo Slovenskej správy ciest a Dopravného inšpektorátu sa priechod pre chodcov
nemôže nachádzať v mieste napojenia Vaniškovskej ulice na Hlavnú ulicu
z bezpečnostných dôvodov. Priechod
pre chodcov by mal byť umiestnený iba
na bezpečnom mieste, ktoré poskytuje
chodcom a vodičom dostatočný rozhľad.
Priechod pre chodcov musí na oboch
svojich koncoch nadväzovať na existujúce chodníky, aby mal kde začať a kam
pokračovať pre prejdení cez cestu, čo
v tomto prípade nie je splnené. Preto je
naším zámerom v roku 2018 vybudovať chodník z ulice Vaniškovskej pozdĺž
Hlavnej ulice po ulicu Dujavskú a v mieste oproti autobazáru vybudovať priechod
pre chodcov.
Marek Rakoš
starosta obce

školstvo

Prvý polrok šk. roka 2017/2018
v MŠ Raslavice

Od začiatku školského roku ubehli štyri mesiace a my tu máme čarovné Vianoce. Čas beží naozaj rýchlo
a počas týchto mesiacov sa naša škôlka stihla zapojiť do niekoľkých zaujímavých projektov. Okrem nich ponúka
deťom tento rok možnosť vybrať si až z piatich záujmových krúžkov.

Deti z tried Sovičiek a Mravčekov sa zapojili do projektu Adoptuj si
kravičku za slovenské mliečne výrobky.
Cieľom projektu je viesť deti ku konzumácii mliečnych výrobkov a podporovať
predaj našich slovenských výrobkov.
Kravičku si najskôr zarezervovali na 10
dní, počas ktorých potrebovali nazbierať
40 bodov. Tieto body sa získavali za kódy
na slovenských mliečnych výrobkoch (1
kód = 1 bod). Ako prvé si kravičku adoptovali deti z triedy Sovičiek. Vďaka rodičom, priateľom školy a všetkým, ktorí
pomohli so zbieraním kódov sa podarilo
adoptovať kravičku aj pre deti z triedy
Mravčekovia. Ak by sa podarilo nazbierať aj ďalšie body adoptujú sa kravičky aj
pre ostatné triedy. Do projektu sa môžu
okrem „kolektívu“ zapojiť aj „jednotlivci“.
Viac informácií o projekte http://www.
adoptujkravicku.sk
Ďalším projektom je „Daruj
hračku, vyčaríš úsmev“. Tento projekt
vymyslela Materská škola Raslavice
v spolupráci s Obecným úradom Raslavice s cieľom vyzbierať hračky, ktoré už
deti nepotrebujú, darovať ich do Komunitného centra, a tak urobiť radosť iným
deťom. Materská škola Raslavice preto
pozvala do tohto projektu všetkých rodičov, priateľov a známych. Hračky ste
mohli a stále máte možnosť nosiť do MŠ
Toplianska, aj Alejová. V Komunitnom
centre sa im už hračiek nakopilo, za čo
Vám všetkým veľmi pekne ďakujú, ale
ako vravia deti, hračiek nie je nikdy dosť.
Okrem projektov sa deti z tried
Sovičiek, Mravčekov a Včielok v rámci multikultúrnej výchovy zúčastnili 3.
októbra aj na divadelnom predstavení

„Nebojsa“ v divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. O týždeň neskôr, vo
štvrtok 12. októbra sa deti z Alejovej aj
Toplianskej zúčastnili na predstavení Tri
prasiatka bábkového divadielka Gašparko, ktoré do našej škôlky zavítalo už po
niekoľkýkrát. 15. októbra staršie deti vystúpili s kultúrnym programom na akcii
ktorú organizoval Obecný úrad pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Potom sa už všetky triedy pripravovali na Slávnostnú akadémiu ku
70. výročiu Materskej školy na Toplianskej ulici. Pripravovali slávnostný program z rôznych oblastí, ktorým sa v MŠ
venujú. Z projektu: „Farebné tričká pre
deti“, do ktorej dobrovoľnou sumou prispeli rodičia a výraznou pomocou firma
Rakystav, boli zakúpené farebné tričká
pre všetky deti, v ktorých sa na Akadémii predstavili. Firma Gutart Raslavice
pomáhala s výrobou kalendárikov na rok
2018 pre všetkých hostí Akadémie a výrobou fotografií z histórie aj súčasnosti
MŠ, ktoré boli súčasťou výstavy na Akadémii. Pani učiteľka Mgr. M. Petríková
s riaditeľkou školy pripravili prezentáciu
o histórii a súčasnosti MŠ. S výzdobou
kinosály pomáhal Mgr. Maroš Petrík.
Učiteľky a upratovačky upiekli medovníky pre hostí. Obecný úrad finančne podporil výrobu upomienkových predmetov
pre dlhoročných pracovníkov materskej
školy, ktorí boli na Akadémii ocenení.
Oproti minulému školskému
roku nastali zmeny aj v krúžkovej činnosti. Materská škola Raslavice ponúka rodičom a deťom na výber z týchto krúžkov:
Pondelok: Tanečný, vedie Bc. Blanárová
M. a Lacková J.

Utorok: Literárno-dramatický, vedie Hanisek Salová G.
Streda: Výtvarný, vedie Mgr. Nižníková
D.
Štvrtok: Fonematický, vedie Mgr. Mikulová
Piatok: Krúžok anglického jazyka
Krúžok fonematického uvedomovania vedie špeciálna pedagogička z
Raslavíc, Mgr. Anna Mikulová. Je určený
pre staršie deti, ktoré majú problém s výslovnosťou a pre deti, ktoré majú odklad
povinnej školskej dochádzky. Pracujú
s tkz. „Šlabikárom“, ktorý im hravou formou ukazuje, ako ktoré písmeno vyzerá,
ako sa vyslovuje, kde v slovách sa nachádza. Deti sa učia okrem výslovnosti
aj prízvuku, rytmizácii a podobne. Krúžok
Anglického jazyka ponúkla našej škôlke
súkromná škola http://helendoron.sk/.
V piatok, 13. októbra sa deti a rodičia,
ktorí o krúžok prejavili záujem, zúčastnili
na ukážkovej hodine. Tanečný krúžok má
vzhľadom na veľký počet prihlásených
detí dve skupiny. Cieľom krúžku je naučiť
deti rytmu a mať radosť z pohybu. Krúžok
vedie Bc. Blanárová M. a Lacková J. Výtvarný krúžok má tiež dve skupiny a tento
rok sa chce Mgr. Nižníková D. zamerať
viac na grafický prejav. Pani riaditeľka
Hanisek Salová G. vedie, tak ako minulý
rok, literárno-dramatický krúžok a tento
rok sa zamerala na to, že každé ročné
obdobie prejde rôznymi žánrami, pričom
sa tiež venuje správnej výslovnosti a hygiene hovoridiel.

Mgr. Kornélia Liščinská
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Mgr. art. Martin Franek
rozhovor
riaditeľ ZUŠ Raslavice

Ako by ste zhodnotili 1. polrok šk. roka 2017/2018?

Školský rok 2017/2018 priniesol ďalšie rozšírenie pôsobnosti
ZUŠ v Raslaviciach. Na podnet rodičov a po schválení Ministerstvom školstva a zaradení do siete škôl sme od septembra tohto roku otvorili elokované pracovisko našej školy v obci
Hertník. Toto rozšírenie prinieslo ďalšie zvýšenie počtu žiakov
a pedagogických zamestnancov. V súčasnosti evidujeme 387
žiakov pod opaterou 24 pedagógov.

Aké výstavy, koncerty alebo podujatia ste od septembra
pripravili?

Prvý polrok školského roka je zvyčajne „chudobnejší“ na koncerty a podujatia organizované školou. Jedným z dôvodov je,
že žiaci väčšinou študujú nové skladby, nový repertoár, a kým
je to dostatočne pripravené na verejnú prezentáciu, chvíľu to
trvá. Prvý väčší program tradične predstavujeme pred Vianocami. Tento rok to bolo 21. decembra o 17:00 v Dome kultúry
v Raslaviciach, následne sme tento vianočný koncert uviedli
na druhý deň – 22. decembra dopoludnia pre Základnú školu
v Raslaviciach. Avšak okrem aktívnej prípravy spomínaného
koncertu prispeli naši žiaci a pedagógovia umeleckým programom v rámci niekoľkých podujatí. 14. októbra vystúpili žiaci tanečného odboru v Osikove v programe organizovanom obcou
Osikov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Krátkym umeleckým programom sme otvorili 22. októbra vernisáž výstavy
v Galérii ľudového umenia v Raslaviciach. 13. decembra sa
uskutočnil Vianočný koncert žiakov navštevujúcich elokované
pracovisko v Tulčíku a 17. decembra sme boli súčasťou programu Vianočného koncertu v Hertníku.

Na akých súťažiach sa v tomto polroku vaši žiaci zúčastnili a ako sa umiestnili?

V tomto školskom roku sme sa naši žiaci ešte žiadnej súťaže
nezúčastnili. V prvom polroku sa totiž vo všeobecnosti koná
veľmi málo súťaží. Dobre nacvičiť súťažný repertoár si vyžaduje viac času, preto regionálne, či celoslovenské súťaže určené
žiakom ZUŠ sa väčšinou konajú až v druhom polroku školského roka.
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Zúčastnili ste sa aj na výročnej Slávnostnej akadémii pri
príležitosti 70. výročia vzniku MŠ? S akým programom
ste tam vystúpili?

Áno, do programu slávnostnej akadémie prispeli aj naši žiaci. Dve klavírne skladby zahrali Gabriela Bednárová a Richard
Ščešňak, hrou na priečnej flaute sa predstavila Karin Labudová
a na záver zatancovali žiaci prvého ročníka tanečného odboru
tanec „Škriatkovia“.

Čo ešte čaká Zušku v druhom polroku?

Už v januári sa zúčastníme na spoločnom koncerte so žiakmi
partnerskej hudobnej školy z poľského mesta Domoslawice.
Koncert sa uskutoční 23. januára 2018 v Európskom centre hudby Krzystofa Pendereckiego v Luslawiciach v Poľsku.
Okrem tohto projektu máme v druhom polroku naplánované
tradičné programy – verejný (jarný) koncert, koncert pri príležitosti Dňa matiek, výchovné koncerty, absolventský koncert a za
samozrejmosť považujeme účasť v programe Šarišských slávností piesní a tancov v Raslaviciach. Predpokladám však, že
naši mladí umelci budú súčasťou aj rôznych ďalších koncertov
a umeleckých podujatí.
Ďakujem za rozhovor.
Mgr. Kornélia Liščinská

MŠ na Toplianskej ulici oslavovala
70. výročie svojho vzniku

70 rokov je pekný vek na život človeka, o to krajšie je, keď sa takého veku dožíva inštitúcia, kde zverujeme
svoje najväčšie poklady – naše deti, našu budúcnosť. 1. decembra 1947 sa po prvýkrát otvorili dvere budovy Materskej školy na Toplianskej ulici v Raslaviciach. V tomto roku je tomu už 70 rokov, čo sa začala písať história materského školstva v našej obci. Pri tejto príležitosti sa v piatok 15. decembra uskutočnila v Kultúrnom dome Slávnostná
akadémia.

Všetkých, ktorí boli pozvaní na
pozvánku, pri vchode vítala pani Kendrová, ktorá im dala kalendárik a medovníček so 70-kou. Kalendáriky vyrobila
Veronika Šoltýsová Gutart Raslavice
a medovníčky napiekla pani upratovačka
z MŠ Alejová Marta Angelovičová.
O 15.30 hod. sa Kultúrny dom
zaplnil a slova sa ujala pani riaditeľka MŠ
v Raslaviciach Gabriela Hanisek Salová, ktorá privítala deti, rodičov, starých
rodičov, priateľov a známych, kolegyne
súčasné i tie, ktoré si aktuálne plnia rodičovské povinnosti, členov Rady školy i
členov výboru ZRPŠ i ostatných občanov
obce Raslavice, u ktorých je predpoklad,
že v čase, keď boli deťmi, túto MŠ navštevovali. Taktiež privítala zástupcov
zriaďovateľa Obce Raslavice, pána starostu Mareka Rakoša, prednostu Ing.
Petra Paľu, zamestnancov Obecného
úradu i členov Obecného zastupiteľstva.
Nezabudla ani na kolegov zo ZŠ, ZUŠ a
Komunitného centra Raslavice i sestričky z kláštora sv. Jozefa. Srdečne privítala aj hostí, ktorými boli bývalé riaditeľky,
učiteľky, vedúce ŠJ, kuchárky, školníčky
a kuriči.
Po privítaní všetkých zúčastnených priblížila podľa školskej kroniky
niektoré zmeny, ktorými od vzniku až po
dnešok MŠ prešla. Či už to boli zmeny
v pracovnom kolektíve, zmeny v organizácii alebo politické zmeny. Poslednou,
veľmi výraznou a dôležitou bola práve jej
rekonštrukcia. Nadstavba, aby mohli byť
prijaté všetky deti z Raslavíc, nový šat
zvonku, účelový školský dvor z oboch
strán budovy, priestranný interiér, aby sa
deti cítili príjemne. Okrem výchovy a vzdelania však Materská škola v Raslavici-

ach ponúka v dnešnej dobe oveľa viac.
Sú to rôzne aktivity priamo v MŠ, ale
aj mimo nej, návštevy, exkurzie, výlety,
spolupráca s organizáciami v obci, krúžková činnosť.
Potom sa pani riaditeľka poďakovala tým, ktorých mená boli spomenuté najčastejšie, pretože v tejto MŠ
pôsobili najdlhšie, zanechali tu kus života
i srdca. Potom vyzvala starostu obce a
prednostu, aby odovzdali týmto pracovníkom malú pozornosť. Za pani riaditeľku
Helenu Demjanovičovú, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami, prebral darček pán
Tomáš Demjanovič. Ďalej boli odmenené pani Mária Chovancová, pani Marta
Novotná, pani Marta Kačmárová, pani
Zdena Lepáková, pani Božena Vašková, pani Ďordiková, pani Anna Kmecová,
pani Viera Novotná a pani Anna Kendrová. Pre všetkých ostatných bol pripravený darček v podobe vinšovačky k narodeninám MŠ od pána Františka Konturu,
ktorú predniesla pani riaditeľka.
Potom pani riaditeľka na pódiu privítala deti, ktoré v školskom roku
2017/2018 píšu ďalšiu históriu MŠ Raslavice. Deti sa predstavili v tričkách
s názvom triedy, ktoré boli zakúpené
z projektu: Farebné tričká pre deti. Do
tohto projektu dobrovoľnou zbierkou prispeli všetci Raslavičania a výrazne firma
RAKYSTAV, za čom im patrí veľké ďakujem.
Z MŠ na Alejovej ulici sa na pódiu predstavili deti, ktoré budú o rok navštevovať MŠ Toplianska. Sú to najmenšie deti – Lienky, pod vedením triednej
učiteľky Mgr. Daniely Ličákovej a učiteľky
Mgr. Márie Tkáčovej. Vedúcou ŠJ je Ing.
Štefánia Greifová, kuchárkami Jana Tilic-

ká a Viera Salokyová. Na poriadok dozerá pani Marta Angelovičová.
Z MŠ Toplianska sa predstavili krásne Motýliky pod vedením triednej
učiteľky Mgr. Jany Raticovej a učiteľky Mgr. Gabriely Hudáčkovej, usilovné
Včielky pod vedením triednej učiteľky Bc.
Martiny Blanárovej, pracovití Mravčekovia, kde je triednou učiteľkou pani riaditeľka Gabriela Hanisek Salová a učiteľka Jana Lacková a múdre Sovičky, pod
vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely
Nižníkovej a učiteľky Mgr. Anny Vaňovej.
V tejto škôlke je vedúcou ŠJ Bc. Marta
Belejčáková, kuchárkami Anna Gregová
a Anna Kendrová a na poriadok dozerajú
pani Danka Opettová a Iveta Černická.
Takto všetky pekne nastúpené na pódiu spolu zaspievali prítomným
pieseň My sme deti. Kým sa potom v zákulisí pripravovali na ďalšie vystúpenia,
pani riaditeľka odovzdala slovo pánovi
starostovi Marekovi Rakošovi. Nasledovala krátka prezentácia, aby aj tí, ktorí
v novej škôlke ešte neboli, mali predstavu, ako sa zmenila. Potom nasledovalo
vystúpenie najmenších detí Lienok z MŠ
Alejová. Po nich sa s programom predstavili najmladšie deti Motýliky z MŠ na
Toplianskej ulici. Potom tančeky a pesničky predviedli Včielky, Mravčekovia
a nakoniec najstaršie deti z triedy Sovičky. Na záver zaspievali spoločnú pieseň Vianoce a tým sa aj rozlúčili. Počas
programu robil deťom klavírny doprovod
Jozef Žolták.
Odchodom detí z materskej školy sa však záujem ich bývalých
pedagógov o nich nekončí. Navštevujú
ich aj v základnej škole, aby vedeli, ako
sa im darí. Pani riaditeľka preto vyslovila
potešenie, že pozvanie na akadémiu pri-
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jali aj ony. Potom na pódiu privítala deti
z 1. ročníka ZŠ Raslavice pod vedením
triednej učiteľky Mgr. A. Vrabľovej, ktoré
si na akadémiu pripravili krátky program.
Prvákov potom na pódiu so svojím programom vystriedali deti z 2. ročníka ZŠ
Raslavice pod vedením triednych učiteliek Mgr. B. Zlackej a Mgr. S. Liščinskej.
Mnohé deti práve v MŠ v sebe
nájdu talent, ktorý potom ďalej rozvíjajú
v umeleckej škole. Preto boli na akadémiu pozvané aj deti zo ZUŠ Raslavice
pod vedením Mgr. M. Franeka a ukázali,
v akom smere sú úspešní.
Okrem ZUŠ Raslavice majú deti
a mládež v Raslaviciach možnosť vzdelávať sa i zabávať v Komunitnom centre
Lienka. Za tieto deti na akadémii vystúpila mladá talentovaná speváčka, ktorá
spolu s kapelou zaspievala niekoľko

rómskych piesní. Mladí talentovaní umelci sa pripravovali pod dohľadom garanta
Komunitného centra Mgr. V. Gumana,
ktorý sa ,bohužiaľ, na akadémii nemohol
zúčastniť.
Ako čas beží a deti rastú, prechádzajú od základnej školy cez strednú
až na vysokú. Založia si rodiny a majú
deti, ktoré sú často v MŠ s učiteľkami,
ktoré sa starali ešte o ich rodičov. Koleso
života sa zastaviť nedá. Pre pedagógov
je preto príjemné, ak vedia, že z „ich“ detí
vyrástli spokojní a úspešní ľudia, ako napríklad tí, ktorí sú členmi Ľudovej hudby
Muzikanci Raslavicke a FSk Raslavičan.
Práve im patril záver programu na Slávnostnej akadémii.
Na záver sa pani riaditeľka poďakovala všetkým prítomným, ktorí prišli
a oslávili toto krásne jubileum MŠ s nimi.

Taktiež sa poďakovala všetkým deťom
a učiteľkám za pripravený program a hosťom za to, že prijali pozvanie a prispeli svojou troškou na spríjemnenie tohto
predvianočného večera.
Na tejto Slávnostnej akadémii bolo krásne vidieť, ako sa deti od
najmenších po najväčších posúvajú dopredu a tiež bolo pekné sledovať spoluprácu MŠ s ostatnými obecnými zložkami v podobe prijatého pozvania všetkých
hostí a ich vystúpení. Sála Kultúrneho
domu sa pomaly vyprázdnila, no v srdciach všetkých ostal hrejivý pocit z krásnej
udalosti, ktorá je len potvrdením toho, že
medziľudské vzťahy sú najväčším bohatstvom človeka.
Mgr. Kornélia Liščinská

Komunitné centrum Lienka

Komunitné centrum bolo
v našej obci zriadené v roku 2015
v rámci Národného projektu Komunitné centrá, vypracovaného Implementačnou agentúrou Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten
sa však skončil, no Komunitné centrum Lienka funguje aj naďalej. Od 1.
8. 2017 projekt Komunitné centrá zastrešuje Úrad splnomocnenca vlády
pre rómske komunity. Tento nanovo
spustený projekt bude trvať do 31. 7.
2019 a počas týchto rokov sa bude
práca s komunitou riešiť komplexnejšie, čo bolo vždy zámerom aj nášho
vedenia obce.
Na Slovensku platí tzv. agenda
150. Ide o 150 obcí, ktoré boli vybrané
práve Úradom splnomocnenca vlády pre
rómske komunity na to, aby tam mohli byť zriadené komunitné centrá, ktoré
bude úrad finančne podporovať. „Treba
si priznať, že práca s touto komunitou
v mnohých prípadoch neprináša starostom žiadne body, skôr naopak, takže mnohí z toho vycúvali. Mnohí zistili,
že kritériá, ktoré sú dané, sú nastavené
dosť tvrdo, aj čo sa týka zamestnancov
a garanta. Takže nie všetci do toho šli.
My áno a od 1. augusta sme Komunitné
centrum rozbehli nanovo“ objasnil celú
situáciu garant Komunitného centra Lienka Mgr. Viktor Guman.

Od augusta po novom...
Momentálne pracujú v Komunitnom centre traja zamestnanci, ktorí
sú priamo platení prostredníctvom Úradu
splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Okrem garanta Viktora Gumana
z Prešova je to ešte Alžbeta Kozáková
z Hertníka a Jozef Žolták z Raslavíc.
V centre vypomáhajú aj štyria rómski asi-
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stenti. Traja sú na základnej škole a jedna asistentka v materskej škole. Títo asistenti sú priamo z Raslavíc, sú to ľudia
z osady, vybratí na základe vzdelania –
všetci štyria majú ukončenú strednú školu. S pomocou Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny z prostriedkov aktívnej politiky sa prepláca značná časť ich mzdy.
„Snažíme sa, aby deti, ktorým sa asistenti venujú doobeda v škole, prišli popoludní do Komunitného centra, kde im môžu
pomôcť s domácimi úlohami, ale tiež sa
s nimi zahrať a nacvičiť rôzne programy“
doplnil Guman. Komunitné centrum však
funguje na báze neziskovosti a dobrovoľnosti, preto nikto nie je nútený do centra
chodiť. Podľa slov Gumana sa v komunitnom centre snažia viesť deti k zmysluplnému tráveniu voľného času, pretože sú
si vedomí toho, že práve zmysluplné trávenie voľného času aj cez rôzne záujmové aktivity, má oveľa väčší význam ako
túlanie sa po vonku. Okrem toho sa tiež
snažia na deti vplývať prostredníctvom
rodičov, ktorí sú zamestnaní v obecnom
podniku. Priamo ich vyzývajú, aby viedli
deti k vzdelávaniu a istým hodnotám v ži-

vote.
centra

Výhodou je aj umiestnenie

V iných obciach, kde majú komunitné centrá, sú tieto častokrát „prilepené“ pri osadách na konci obce. Preto
je v Raslaviciach výhodou aj to, že je
komunitné centrum umiestnené v strede
obce. Pretože komunitné centrum je pre
komunitu a tou komunitou je komunita
obyvateľov Raslavíc, teda sme to my
všetci. Netreba preto komunitné centrum
škatuľkovať ako centrum pre Rómov,
pretože je otvorené pre všetkých, o čom
svedčí aj denný letný tábor.
Aktivity a činnosti
V septembri počas rozlúčky
s letom malo Komunitné centrum na amfiteátri svoj vlastný komunitný stan, kde
robili rôzne aktivity – hry, maľovanie, súboje s mečmi pre chlapcov, navliekanie
korálikov a podobne. Pre deti, ktoré do
centra nielen že chodia, ale robia si tam
aj úlohy a sú aktívne, bola za odmenu
pripravená diskotéka. Ostatné deti tak
mali možnosť vidieť, že „bez práce nie

sú koláče“ a že sa oplatí učiť, pretože za
to niečo dostanú. „V decembri sme sa
venovali skôr deťom, mali sme nejaké
mikulášske a predvianočné posedenia
a od nového roka sa chceme zamerať
aj na dospelých rôznymi prednáškami
o zdraví, financiách, sexuálnej výchove
a podobne“ prezradil Guman.
Do komunitného centra však
nechodia iba školopovinné deti. Nájdu
sa aj 16 – 18 roční chlapci, ktorí tam radi
trávia čas. Pre mladé rómske mamičky
sa v komunitnom centre konala laktačná prednáška. Novinkou je aj dvojročný
učebný odbor Praktická žena, ktorý sa
realizuje v doobedňajších hodinách a je
pod garanciou Spojenej školy v Bardejove. Momentálne je prihlásených 9 žien
a dievčat, ktoré tu majú vlastnú majsterku
a učia sa rôzne veci cez varenie, šitie až
po gazdovanie s peniazmi. Guman však
priznáva, že niekedy musia zápasiť aj s
„detskými“ problémami, a to je na dlhé

lakte. „Chceli sme napr. spevácky zbor,
ktorý by nespieval len v centre, ale aj na
rôznych spoločenských či duchovných
akciách. Máme dievčatá, ktoré chodia
spievať, no neboli v centre týždeň a pol,
pretože im niekto v osade povedal, že
spievajú falošne. Dotklo sa ich to a nevedeli sme ich tu dostať“ hovorí Guman.
Dôležitá je spolupráca
Z Úradu splnomocnenca vlády
funguje ešte jeden projekt – projekt terénnej sociálnej práce. Vďaka tomuto
projektu máme v našej obci troch terénnych pracovníkov, ktorí majú na starosti terénnu prácu. Je to zásahová práca
v prípade nejakého problému. „Veľmi
často sú priamo v osade a riešia bazálne
veci od vypisovania žiadostí až po komunikáciu s úradmi, s políciou, či záškoláctvo“ doplnil Guman.
Komunitné centrum spolupracuje aj so základnou a materskou školu.

„Musíme si uvedomiť, že ak všetci nebudeme ťahať za jeden povraz, tak neurobíme nič“ tvrdí Guman. Podľa neho sú
len dve možnosti. Prvá je nechať to tak,
ako je to v prípade 99% obcí. Lebo ak sa
uspokojíme s tým, že je naša komunita
celkom zabezpečená, pretože žijú v murovaných domoch, tak nemusíme robiť
nič. Ale tak isto to bolo v Zborove a v Jarovniciach pred 15 – 20 rokmi. Nikto sa
im nevenoval a dnes vidíme aký je výsledok. Rovnaká situácia môže nastať o 15
– 20 rokov aj v našej obci. A preto je tu
aj druhá možnosť. „Treba si uvedomiť, že
to nerobíme iba pre nich, ale robíme to
aj pre seba. Pretože ak tu chceme všetci
spolu normálne žiť, tak ak sa nezasiahne
teraz, tak potom už bude neskoro“ dodal
Guman.

text: Mgr. Kornélia Liščinská

Z aktivít ZŠ Raslavice...alebo aký bol
minulý a čo priniesol tento školský rok

Na konci roka vždy hodnotíme, uzatvárame, spomíname.
Koniec kalendárneho roka je pre
školskú inštitúciu skoro polčasom
v novom školskom roku. Poďme si
preto zhodnotiť školský rok 2016/17
a povedať, ako sme rozbehli školský
rok 2017/18.

Školský rok 2016/17 bol veľmi
bohatý na udalosti a úspechy našich žiakov pod vedením výborných učiteľov.
Pripomeňme si aspoň tie najväčšie úspechy:
Okresné kolo - matematická olympiáda:
1. miestov kat. Z8 - Simona Palšová,
VIII.C,
1. miesto v kat. Z6 - Šimon Homulka
VI.B,
2.miesto v kat. Z7 Daniela Vaňová, VII.A,
2. miesto v kat. Z6 - Dominik Pacinda
VI.B
3. miesto v kat. Z7 - Tomáš Gdovin VII.B,
súťaž v AJ „Jazykový kvet“Krajské kolo 4.miesto - Viktória Novotná, IV.A
Okresné kolo biologickej olympiády- 2.
miesto / zoológia - Daniela Vaňová, VII.A
Okresné kolo biblickej olympiády - 3.
miesto družstvo.
Okresné kolo Pytagoriády - 2. miesto Šimon Homulka, 6.B
množstvo ocenení v šachu súrodenci
Alexandra Angelovičová VII.B a Adrián
Angelovič VIII.C
Krajské kolo v gymnastickom štvorboji
POPRAD - družstvo dievčat 3. miesto - kategória „A“, 3.miesto - kategória „B“, 3. miesto - kategória „C“
množstvo individuálnych aj kolektívnych
ocenení v športových súťažiach...

K všetkým oceneniam žiakom blahoželáme a zároveň ďakujeme pani učiteľkám
a pánom učiteľom za starostlivú a serióznu prípravu.
Z exkurzií a výletov spomeňme
Budapešť, Osvienčim, Bratislavu, školu v prírode pre 4. ročník v Štrbe, 2 lyžiarske výcviky v Kežmarských žľaboch/
Bachledovej doline... Vďaka porozumeniu a sponzorstvu pána Markaja, obyvateľa Raslavíc pôvodom z Chorvátska,
sme zorganizovali 2 turnusy „nízkonákladovej“ školy v prírode v chorvátskom
meste Rovinj pri Jadranskom mori. Na
prvom sa zúčastnili reprezentanti školy vo vyššie uvedených súťažiach a na
druhom žiaci 5. ročníka. Pánovi Markajovi a starostovi obce Raslavice pánovi
Marekovi Rakošovi patrí jedno obrovské
ďakujem od žiakov, ktorí si odniesli nezabudnuteľné zážitky a dojmy z pobytu pri
mori, kam sa mnohí z nich dostali vďaka
ich sponzorstvu po prvýkrát v živote.
Poďakovanie patrí aj všetkým učiteľom
a zamestnancom školy, ktorí uvedené
podujatia organizovali a pripravovali.
Po zaslúžených letných prázdninách, kedy sme všetci nabrali nové sily,
sme sa stretli opäť v septembri a začal
sa nový školský rok 2017/18. A rozbehol
sa veru rýchlo – opäť sa začala každodenná poctivá práca učiteľov a štúdium
našich žiakov. Aj v jesenných mesiacoch
sme získali početné ocenenia (zatiaľ len
športové, lebo vedomostné predmetové
súťaže majú najprv školské kolá a okresné a krajské kolá prebiehajú vždy až
v druhom polroku príslušného školského
roka):
Adrián Angelovič IX.C - 1. miesto v Majs-

trovstvách okresu Bardejov v šachu, kategória junior
Cezpoľný beh - 1. miesto OK družstvo dievčat, 4. miesto družstvo chlapcov,2. miesto Vanesa Kapcová (VII.B), 3.
miesto Lívia Gajdošová (VIII.B)
Alexandra Angelovičová VIII.B - 2. miesto v Okresnom kole šachu
Opäť žiakom srdečne blahoželáme a učiteľom ďakujeme za výbornú prípravu.
Školský rok 2017/18 bude
opäť bohatý na množstvo akcií, nebudú
chýbať výlety, exkurzie, projektové dni,
besedy, prednášky, koncerty... – o jednotlivých podujatiach sa viac dozviete
na internetovej stránke našej školy https://zsraslavice.edupage.org, kde všetko
včas zverejňujeme.
V aktuálnom školskom roku
nás čakajú aj priestorové zmeny. Pod
vedením obecného úradu a v spolupráci
s Obecným podnikom prebieha rekonštrukcia strechy nad hospodárskym pavilónom v časti školský bazén, kde sa vytvoria nové krásne priestory pre žiakov.
Zároveň sa zrekonštruujú priestory zázemia školskej kuchyne. Na letné mesiace
sa bude pokračovať vo vynovovaní areálu. Veríme, že sa podarí zatepliť poslednú budovu v areáli – školskú telocvičňu
a že zvládneme rekonštrukciu detského
dopravného ihriska, ktoré budú môcť využívať nielen žiaci našej školy, ale aj deti
z materskej školy a žiaci susedných spádových obcí a škôl.
V týchto dňoch prebieha montáž interaktívnych tabúľ a projektorov do
zvyšných tried, aby sme nemali triedy
bez týchto moderných a nanajvýš účelných didaktických vyučovacích pomô-
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cok. Postupne prebieha skrášľovanie
interiéru pavilónov, v tomto vianočnom
čase sme trošku vyzdobili aj areál školy.
Zároveň obmieňame počítačový a tlačiarenský „park“ prístrojov a dokupujeme
ďalšie didaktické pomôcky, hry, obrazy,
programy, ale aj nový nábytok – lavice,
kreslá, oddychová sedačka do ŠKD, aby
sme opäť pozdvihli kvalitu vyučovacieho
procesu a naplnili tak naše prvoradé poslanie – dať našim žiakom a Vašim deťom čo najviac vedomostí do ďalšieho
života.
Spolupracujeme s miestnym
Komunitným centrom, asistenti ktorého
pomáhajú našim žiakom nielen priamo
vo výchovno-vzdelávacom procese, ale
aj v domácej príprave. Novinkou je aj
spolupráca s Obecnou hliadkou, ktorá by
mala pomôcť v boji so záškoláctvom.
Pozitívnou správou a veľkým úspechom je, že vďaka spolupráci
s obecným úradom a najmä prednostom

Ing. Petrom Paľom sa nám podarilo vytvoriť úspešný projekt „Zvýšenie inklúzie
v ZŠ Raslavice“, ktorý nám po schválení
a podpise pani ministerky školstva Martiny Lubyovej prinesie od 1.1.2018 nové
pracovné miesta piatich asistentov učiteľov, školského psychológa a špeciálneho pedagóga zatiaľ na 3 roky. Aj tento tím
by mal pomôcť v práci s našimi žiakmi,
najmä so začlenenými žiakmi s rôznymi
potrebami, ale aj so žiakmi zo sociálne
znevýhodneného prostredia a marginalizovaných skupín.
Záver tohto stručného bilancovania nech patrí poďakovaniu. Moje prvé
Ďakujem patrí vedeniu obce Raslavice,
najmä pánovi starostovi Marekovi Rakošovi, ako aj všetkým zamestnancom
za ich pochopenie a ústretovosť voči
našej škole. Druhé veľké Ďakujem patrí
všetkým rodičom, výboru ZRŠ na čele
s p. Mikulovou a všetkým dodávateľom,
sponzorom a inštitúciám, ktorí s nami

akokoľvek kooperujú za spoluprácu, finančnú pomoc a najmä spoločný ťah vo
výchove a vzdelávaní našich žiakov. Tretie, rovnako veľké Ďakujem patrí všetkým
učiteľkám, učiteľom a zamestnancom
školy, ktorí sa snažia zo všetkých síl dať
našim žiakom čo najviac. No a posledné
Ďakujem za usilovnú prácu patrí aj našim
žiakom, pre ktorých to všetko robíme.
Prajem Vám šťastím naplnené sviatky Vianoc, nech nás Božia milosť sprevádza nielen počas týchto dní
a nech sa v zdraví a pohode všetci stretneme v novom roku 2018.

Mgr. Martin Klempay, riaditeľ školy

šport Druhý polrok 2017 v DHZ Raslavice
V druhej polovici roku 2017
sa toho udialo veľa. Počas piatich
dní sme zorganizovali dve domáce
súťaže, odkrútili sme celú súťažnú
sezónu a taktiež sme pomáhali s organizáciou ďalších akcií...
Začneme našimi domácimi súťažami. Ako prvú sme organizovali nočnú, a to v posledný školský deň 30.6.2017
so začiatkom o 20.00 hod. Aj keď sme
takúto nočnú robili prvýkrát, vybrali sme
dobrý dátum a keďže to bola prvá nočná
v tejto sezóne, prihlásilo sa 26 družstiev
v 3 kategóriách – ženy, muži šport a muži
klasika 1500. Ženy v konkurencii 7 družstiev skončili tesne pod pódiom na peknom 4 mieste. Družstvo mužov B skončilo v kategórii klasika 1500 na 2. mieste.
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Muži A štartovali v dvoch kategóriách. V
klasike 1500 skončili na peknom 4. mieste a v športovej, po dvoch nevydarených
pokusoch, na poslednom mieste. Touto
cestou sa chcem poďakovať všetkým
fanúšikom hasičského športu, ktorí nás
podporili veľkou účasťou (viac ako1000
ľudí). Na budúci rok sa Raslavická nočná
uskutoční 29.6.2018 taktiež v posledný
školský deň.
Keďže sme sa zapojil do
Okresnej hasičskej ligy, tak aj naša denná súťaž už 9. ročník Memoriálu Jozefa
Džalaja bola zaradená do kalendára ako
4. kolo OHL BJ. Pred oficiálnym začiatkom sme boli na cintoríne položiť veniec
na hrob nášho bývalého predsedu Jozefa Džalaja, pretože tento rok uplynulo 10

rokov od jeho úmrtia. Potom nás čakala
ešte jedna milá vec. Keďže sme minulý rok repasovali našu športovú mašinu
a túto zimu dali dokopy našu 30 ročnú
Aviu, zavolali sme nášho duchovného
otca Iva Jakubíka, aby nám posvätil techniku. Potom už nasledovala súťaž, na
ktorej sa nedarilo ani dievčatám (skončili
na 4. mieste) ani mužom A (skončili na
13 mieste). Muži B skončili v kategórii do
1500 na peknom 2. mieste.
Tento rok sme tiež nakúpili novú
techniku, a to: elektrocentrálu Heron, Kalové čerpadlo Heron 1100l čerpadlo na
vodu Hecht 200l, 2 hadice B, saciu hadicu, Výsuvný rebrík, 3 kompletné zásahové obleky so zásahovou obuvou a 10
športových prílb pre Plameň.

Výsledky jednotlivých súťaži OHL Bardejov, kde muži A štartovali v kategórii šport a muži B v kategórii do 1500
Komárov: ženy 2. miesto, muži B 3. miesto
Zlaté: ženy 4.miesto, muži B 4. miesto, muži A 13. miesto
Sveržov: ženy 8. miesto
Gaboltov: ženy 1. miesto najlepší čas sezóny 18:81s, muži B 4. miesto, muži A 13. miesto
Hankovce: ženy 2. miesto, muži B 1. miesto, muži A poslední
Rokytov: ženy 1. miesto, muži B 4. miesto, muži A 14. miesto
Becherov: ženy 1. miesto, muži B 4. miesto
Hrabovec: ženy 5. miesto, muž B 3. miesto
Celkovo v OHL Bardejov skončili ženy na 1. mieste, muži B v kategórii do 1500 na 4. mieste a muži A v kategórii šport na poslednom, kde 5 súťaží vynechali.
Nočné súťaže
Kuková: Muži B kat. šport 1. miesto a do 1500 4. miesto, ženy 2. mesto, muži A poslední
Gregorovce: ženy 4. miesto, muži A a muži B neplatné pokusy
Radoma: ženy 2. miesto, muži B 3. miesto, muži A 6. miesto
Bzenov: ženy 2. miesto, muži A do 1500 3. miesto, muži B 4. miesto šport a 2. miesto do 1500
Super Cup Sveržov: ženy 2. miesto z 11 družstiev, muži A a muži B mali neplatné pokusy
Ďalšie súťaže
Muži B v Prešove vybojovali vo veľkej konkurencii a na hrubé hadice pekné 3. miesto. Na Okresnej súťaži v Rokytove si
muži A vybehali 21. miesto, ale zato ženy boli opäť druhé. Z tejto súťaže postúpili na Šarišský pohár do Hrabkova, kde zopakovali
fantastický výkon a obhájili 2. miesto z minulého roku. Na prestížnej súťaži na Bardejovskom námestí si ženy vybojovali krásne 3.
miesto a vyhrali sadu nových dresov. Muži B skončili na 10. a muži A na 13. mieste. Začiatkom októbra sme išli, ako každoročne,
uzavrieť sezónu do Giraltoviec na naberačku. Naše ženy aj tu potvrdili, že tento rok sú večne druhé a muži A skončili na peknom
11. mieste.
V novembri sa naši chlapci Plameň zúčastnili na Halovke v Prešove, kde v silnej konkurencii skončili na 18. mieste. 1.
decembra sa tradične konala halovka v Športovej hale Mier v Bardejove, kde chlapci skončili na 10. a dievčatá na 7. mieste.

Čo nás čaká v novom roku
Momentálne nám už súťažný
rok skončil a pripravujeme sa na Výročnú členskú schôdzu a v januári na 2.Hasičský bál. Touto cestou by som chcel
pozvať všetkých, ktorí fandia hasičstvu
v Raslaviciach, aby sa prišli zabaviť na
našu akciu, ktorá sa uskutoční 20. januára v Kultúrnom dome. Lístky si môžete
kúpiť v bare Kultúrneho domu alebo objednať okrúhly stôl pre 10 alebo 12 ľudí
na tel. čísle 0917 270 402. Všetky potrebné informácie nájdete na našej FB stránke a v udalosti. Takisto plagáty už visia
na viditeľných miestach v obci. Pokiaľ už
máte skúsenosti s futbalovým, obecným,
farským a rómskym plesom, tak vás radi

privítame na super zábavnom Hasičskom Bále, kde nám bude hrať skupina
Milénium, vystúpi DFS Raslavičanik, sláčikové kvarteto KONKE a zábavné čísla
v podaní členov DHZ. Samozrejme nebude chýbať bohatá tombola.
A na záver roka ešte jedna
dobrá správa. Podávali sme žiadosť na
rekonštrukciu našej Hasičskej zbrojnice
a bola schválená, takže v roku 2018 budeme rekonštruovať zbrojnicu, aby sme
mali kde dať nové auto a protipovodňový
vozík.
V závere by som sa chcel veľmi pekne
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na
tom, že rok 2017 dopadol pre Raslavických hasičov dobre a taktiež, že naša FB

stránka má už 1331 fanúšikov. Práve na
nej nájdete aktuálne informácie o tom čo
robíme, na čo sa chystáme, videá a fotky
z akcií. Takže lajkujte, zdieľajte a hlavne
nás podporte aj v budúcnosti, lebo nikto
nemôže povedať, že hasiči sú v obci
zbytoční, pretože nikdy nevie, kedy nás
bude potrebovať.

text:
Veliteľ DHZ Raslavice Vladimír Kohút
Henrieta Maršalová
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Marek Leder,
rozhovor majster Európy
v kulturistike masters

Marek Leder získal na ME IFBB v kulturistike a fitness, ktoré sa konali tento rok v máji v španielskej Santa
Susanne, zlatú medailu v kategórii kulturistiky masters od 40 do 44 rokov do 80 kg. Jeho víťazstvo patrilo medzi najpríjemnejšie prekvapenia šampionátu. V rozhovore nám povedal nielen o dosiahnutí tohto prvenstva, ale aj o svojich
začiatkoch a doterajšom priebehu osobnej kariéry v tomto športe.

Ako ste sa ku kulturistike dostali a ako
dlho sa jej venujete?
Ku kulturistike som sa dostal ako mladý chlapec asi 13 – 14 ročný, robil som
ju ako dorastenec. Potom bola odmlka
vyše dvadsať rokov a opäť som sa vrátil
pred štyridsiatkou. S manželkou sme si
povedali, že začneme aktívne chodiť cvičiť. Na začiatku som to síce nebral príliš
vážne, ale asi po troch mesiacoch som
si povedal , že by som to opäť skúsil. Od
tej štyridsiatky som začal aktívne cvičiť,
teraz sú tomu už skoro tri roky. Úprimne
môžem povedať, že vôbec neľutujem, že
som sa vrátil, nakoľko telo celkom pekne
zareagovalo na podnet, čo sa týka cvičenia, stravy a všetkých ostatných vecí
s tým spojených. Čo sa týka návratu,
možno bol akurát správny čas, nakoľko
moja prvá sezóna bola celkom úspešná.
Tým pádom môžem odporučiť ľudom
v podobnom veku začať sa hýbať, a je už
na nich, v akom športe.
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Čo Vás na kulturistike zaujalo, že ste sa
rozhodli venovať sa jej profesionálne?
Máte alebo mali ste poprípade aj nejaký
vzor?
Na kulturistike ma zaujal hlavne rozvoj
tela a finálna fáza. V objemovej príprave je síce človek veľký a plný, ale nevidí
svoje svaly. Rozdiel vidno až v tej diétnej
finálnej fáze, kde sa podľa mňa ukáže
koľko je tam tých svalov, ale tiež vyváženosť svalstva a symetria. Taký malý vzor
z Československej kulturistiky bol Pavol
Jablonický, zo zahraničnej kulturistiky Arnold Schwarzenegger a Kevin Levrone.
Potom už tí ostatní, ktorí ďalšími rokmi
prichádzali. Taký posledný môj vzor je
Phil Heath.
Tento druh športu si určite vyžaduje nielen pevnú vôľu, ale aj pevnú disciplínu.
Čo všetko sa ukrýva pod pojmom kulturistika?
Kulturistika vyžaduje určite dobrý tréning,
dobú stravu a dobrú suplementáciu, čo

znamená nejaké tie proteíny a podobne.
Pevná vôľa je dôležitá, ale mala by byť
prepojená s nejakým tým cieľom. Lebo
ten cieľ vás vlastne drží a ťahá dopredu,
ale určite aj motivácia. Hlavné je si uvedomiť, že všetko je v hlave a z nej idú
podnety ďalej do tela. To napríklad znamená, že ak si počas diéty niekde dovolíte niečo, čo by ste nemali, môže, ale aj
nemusí vám to uškodiť potom na konci
celého cyklu. Jednoducho povedané je
veľmi dôležité držať sa nastolenej stravy
a tréningu.
Čo Vás posúva vpred aby ste podávali
lepšie výkony? Čo je Vašou motiváciou
pri tomto športe?
Motivácia
je
dosť
silné
slovo,
avšak u mňa sa spája hlavne s rodinou,
najbližšími, kamarátmi, ktorí Vás podporia keď už nevládzete. Keď som začal
cvičiť, tak som si určil päť cieľov, ktoré
by som chcel dosiahnuť, a tých sa držím.
Medzi ne patria už získané tituly majstra

Slovenska a Európy. Titul majstra sveta
som, bohužiaľ, tohto roku nezískal, ale
skúsim to možno o rok. Po splnení týchto
troch vecí, by som chcel vstúpiť do profesionálnej kulturistiky a získať prokartu
a ísť na nejakú profesionálnu súťaž. Tieto ciele sú pre mňa tiež motiváciou prečo
vlastne robím tento šport.
Ako dlho spolupracujete s Vaším terajším trénerom Radom Filipom, pod ktorého vedením ste dosiahli najväčšie úspechy vo vašej doterajšej kariére?
Keď som začal cvičiť, bol som bez trénera ako každý jeden a skúšal som to sám.
Neskôr som si povedal, že by to chcelo nejakého trénera, ktorý by ma viedol,
a tak sa stal mojím prvým trénerom Norbert Zajac zo Žiliny, pod ktorého vedením
som trénoval pol roka. Potom som začal
spolupracovať s mojím terajším trénerom
Radom Filipom z Kežmarku, ktorý ma
trénuje dva a pol roka. Pod jeho vedením som dosiahol titul majstra Slovenska
a Európy a rôzne iné úspechy v jarnej
časti. V jesennej časti som trénoval už
aj trochu sám, nakoľko som mal nejaké
vedomosti, ale, samozrejme, je to z časti
aj jeho zásluha.
Momentálne pôsobíte v klube KŠK Stará
Ľubovňa. Ste spokojný so spoluprácou
s týmto klubom? Dopomohla Vám táto
spolupráca k jednotlivým úspechom?
V akých kluboch ste počas svojej kariéry
ešte pôsobili?
Moje pôsobenie si vyžadovalo patriť
k nejakému klubu na Slovensku a keďže
ako dorastenec som poznal pána Hlinku,
ktorý vlastní klub KŠK Stará Ľubovňa, tak
som ho oslovil. Vzal ma „pod svoje krídla“ a dovolil mi štartovať za jeho klub. Odvďačil som sa im aj výraznými úspechmi,
ktoré som získal na súťažiach. Klub KŠK
má dlhú históriu a vychoval už mnoho
úspešných ,,borcov“. Môžem sa tiež pochváliť tým, že ako ich zverenec som im
urobil určite pekné meno. Ako dorastenec som pôsobil v klube Družstevná pri
Hornáde a neskôr v klube Probody Košice pod vedením Milana Čižeka.
Prvým výrazným výsledkom, ktorý ste
v tomto roku dosiahli bol zisk titulu majstra Európy do 80 kg na ME IFBB v kulturistike a fitness v španielskej Santa
Susanne. Ako prebiehala príprava na
túto súťaž a skvelý prekvapivý výsledok,
ktorý ste dosiahli medzi silnou konkurenciou?
Prípravu na majstrovstvá Európy sme si
spolu s mojím trénerom Radom Filipom
založili prioritne na strave. Strava bola
nastavená tak, že sme mohli hocikedy
vyštartovať na akúkoľvek súťaž. Prvá
súťaž pred ME bola vo Vranove, kde
som si vlastne vyskúšal pódium, hudbu
a atmosféru súťaže po vyše dvadsiatich
rokoch. Na tejto súťaži som skončil z 27
pretekárov na 6. mieste. Bol som určite

spokojný, aj keď každý sa chce umiestniť čo najvyššie. Približne dva týždne po
nej som šiel na ME, kde sme si stanovili
cieľ dostať sa do finále. Dokonca v deň
súťaže nám spojili dve kategórie, a to do
70 a do 80 kg, kde bolo spolu približne
15 pretekárov. Pred súťažou som mal
,,malé srdiečko“, ale ,samozrejme, chcel
som dosiahnuť čo najlepší výsledok. Aj
príprava, ktorú sme mali, bola nastavená
skôr smerom k Majstrovstvám Slovenska
Masters, ktoré boli paradoxne oproti minulým rokom až po ME. Ale vlastne po
tej prvej súťaži sa nám ešte výraznejšie
podarilo urobiť črty na telo, čo znamená,
že bol ostrý a pripravený. Musím priznať,
že taký výsledok, že sa stanem majstrom
Európy, som nečakal, keďže z ostatných
pretekárov išiel patričný rešpekt a tiež to
bola moja prvá veľká súťaž. Približne dva
týždne po ME som šiel na Majstrovstvá
Slovenska, kde som sa stal majstrom
Slovenska masters.
V novembri tohto roku ste sa zúčastnili tiež na MS juniorov a masters IFBB
v rumunskom meste Bistrita, kde ste vo
svojej kategórii obsadili skvelé 4. miesto.
Príprava pokračovala po ME v rovnakom
štýle alebo ste niečo zmenili? Predpokladá sa, že na MS bude väčšia konkurencia ako na ME, bolo to naozaj tak? Ste
s výsledkom spokojný?
Majstrovstva sveta neboli prioritou, keďže sme sa sústredili hlavne na jarnú
časť- ME a MSR. O tom, že pôjdeme na
MS v novembri sme sa rozhodli až na
základe úspechu na ME. Počas objemovej prípravy som mal určité zdravotné problémy, na základe ktorých sme aj
uvažovali, že to necháme tak a pôjdeme
až o rok. Nakoniec okolo 10. septembra sme sa rozhodli, že začneme s prípravou na MS. Čo sa týka konkurencie,
tak človek si nikdy nevyberie, lebo je to
súťaž chlap proti chlapovi, akurát každý
je z inej krajiny. Spokojný s výsledok samozrejme som, keďže takto rozhodli rozhodcovia, aj keď si myslím, že k medaily
som mal blízko. Čo sa týka prípravy bola
určite trochu iná, aj keď sa mi záver trochu nedaril, keďže to bola tohto roku už
7. súťaž a bola dosť náročná a vyčerpajúca. Nakoniec sme mali ešte nominačnú
súťaž v Dubnici, na ktorej som sa musel
zúčastniť z dôvodu nominácie na MS.
Tam som ešte nebol 100 % pripravený,
ale počas ďalších dvoch týždňov sme
urobili maximum, aby telo bolo pripravené. Výsledné 4. miesto je, ako sa hovorí,
také nevďačné, lebo ste len jedno miesto
od medaily. Avšak prioritou bolo dostať
sa do finálovej šestky. To, že som skončil
4. nevadí, lebo to beriem ako motiváciu
na ďalšiu sezónnu, resp. budúcoročné
MS. Pohrávam sa aj s myšlienku, že by
som šiel už v kategórii nie do 80 ale 90
kg, keďže by som chcel spraviť nejaký
ten progres smerom nahor. Touto cestou
by som sa chcel tiež veľmi pekne poďa-

kovať všetkým sponzorom z Raslavíc,
ktorí ma podporili a prejavili záujem mi
pomôcť na ceste na majstrovstvá sveta.
Absolvovali ste tohto roku ešte nejaké
súťaže doma či v zahraničí?
V roku 2017 som súťažil sedemkrát, z
toho dvakrát na veľkých podujatiach (MS
a ME), jedenkrát v Ostrave v Českej republike a štyrikrát na domácej pôde na
Slovensku. V Ostrave na Diamond cupe
som obsadil veľmi slušné 2. miesto v kategórii do 80 kg a v kategórii masters 4.
miesto.
Čo by ste odporúčali mladým začínajúcim kulturistom? Ktoré oblasti prípravy
a tréningu sú najdôležitejšie a nemali by
ich zanedbať? Plánujete sa v budúcnosti venovať aj trénerstvu alebo Vás tento
smer neláka?
Čo sa týka mladých začínajúcich kulturistov, odporúčam im, aby to nepreháňali v posilňovni a základom by pre nich
mali byť dobré rozcvičky, aby nedošlo
k nejakému úrazu. Ak sa neskôr seriózne
rozhodnú pre tento šport, tak potom im
odporúčam získať si nejakého trénera,
ktorý im poradí ostatné veci ako strava
a tréningové cykly. Podstatné je tiež určiť
si nejaký cieľ a ísť za ním, lebo je lepšie
trénovať s cieľom a nie len tak bezhlavo
podľa rôznych okolností. Lebo je jedno,
aký šport robíte, ale pokiaľ ho chcete robiť úspešne, musíte trénovať a robiť ho
celoročne, aby ste boli vždy pripravený.
V súvislosti s trénerstvom mám vlastnú
stránku, kde mám spomenuté aj to, že
viem urobiť plán tréningu či stravy, avšak
momentálne je moja priorita tých 5 cieľov, ktoré som spomínal. Do budúcna
však nevylučujem túto možnosť, keďže
predpokladám, že príde čas, keď si poviem, že už je toho dosť a budem mať
tých skúsenosti dostatok, tak sa možno
rozhodnem venovať aj trénerstvu.
Čo by ste ešte v tomto športe chceli dosiahnuť? Máte ešte nejaké nesplnené
ciele?
Môj najväčší cieľ je získať tú spomínanú
prokartu. Je to jednoducho niečo také,
ako keď niekto skonči vysokú školu v určitom odbore. Čiže prokarta je pre mňa
niečo ako vysoká škola kulturistiky. Táto
karta pre mňa predstavuje dosiahnutie
najväčšej méty v kulturistike.

Ďakujem za rozhovor.

text: Bc. Dávid Baláž
úprava: Mgr. Kornélia Liščinská
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CFT Academy
CFT Academy pôsobí v Raslaviciach už rok a pol. Pod vedením trénerov Šimona Buranovského a Mária
Leška tam pôsobia deti vo veku od 4 do 11 rokov. Po dovŕšení 11 rokov sa deti posúvajú do futbalového klubu v Raslaviciach, alebo do iných futbalových klubov.

V septembri CFT Academy ako prvá na Slovensku začala spolupracovať so svetoznámou futbalovou organizáciou
Coerver Coaching, kde patrí napr. Benfica Lisabon či Glasgow
Rangers, vďaka čomu majú tréneri pôsobiaci v CFT nové možnosti vzdelávania sa a zároveň to skvalitňuje tréningový proces
detí. Od novembra CFT Academy začala spolupracovať s bývalým mentálnym trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie a najlepšieho slovenského boxera Tomiho Kida Kovacsa,
vďaka čomu majú tréneri znova ďalšie možnosti vzdelávať sa
a zlepšovať aj po tejto stránke , ktorá je taktiež veľmi dôležitá
vo výchove mladých futbalistov.
V Raslaviciach CFT aktuálne navštevuje 20 detí no
veríme, že sa tento počet minimálne zdvojnásobí. Tréningy
prebiehajú v pondelky a štvrtky od 16:00 hod. do 18:00 hod.
v telocvični ZŠ Raslavice. Tréningový proces prebieha hlavne

rozhovor

zábavnou hernou formou, no je prispôsobený koncepcii, ktorú
má CFT ako málo klubov na Slovensku. Čo sa týka turnajov,
deti chodia každé dva týždne na CFT Academiniligy, kde hrajú
zápasy proti ostatným centrám z akadémie. Väčšinou sa ale
turnaje nehrajú na celkové umiestnenie alebo výsledky, pretože chceme, aby deti mali radosť z hry a neboli pod tlakom kvôli
tomu, že dosiahnu zlý výsledok. Ak sa už na výsledky hrá, tak
naše mužstvá obsadzujú väčšinou popredné umiestenia.
Na záver by som chcel v mene trénerov poďakovať
rodičom, ktorí chodia s deťmi na tréningy a turnaje, pretože aj
oni sú dôležitou súčasťou CFT Academy!

Tréner
Adrián Leško

S koncom sezóny 2016/2017 skončil svoje pôsobenie na trénerskom
poste raslavický odchovanec, reprezentant ČSFR do 21 rokov – Adrián Leško.
Do roku 1996 pôsobil v Tatrane Prešov, v ktorého drese si zahral aj v Pohári
víťazov pohárov UEFA.

Počas vojenčiny obliekal dres Ozeta Dukla Trenčín. Od roku 1996 až do roku
2004 obliekal dres MŠK Tesla Stropkov. V roku 2004 sa vrátil do Raslavíc, kde pôsobil
ako hráč do roku 2010. V tomto období sa venoval aj trénovaniu žiakov v II. lige. V sezóne 2010/2011 A-mužstvo vypadlo zo IV. ligy. V V. lige sa kormidla ujal Adrián Leško
a hneď v sezóne 2011/2012 sa v Raslaviciach oslavoval postup späť do IV. ligy. Adrián
zotrval ako hlavný tréner A-mužstva až do sezóny 2016/2017.
Na poste trénera si v Raslaviciach fungoval niekoľko rokov. Ako si spomínaš na svoje
začiatky? Na prvú sezónu na poste trénera?
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tréneri CFT Academy Raslavice

Fungoval som 5. sezón a hneď v prvej
sezóne sme postúpili do IV. ligy a lepší začiatok som si nemohol priať. Preto
mám na ňu najkrajšie spomienky.
Keďže si futbal aktívne hrával a neskôr
pôsobil ako tréner, prezraď, čo je v tomto
športe najdôležitejšie?
Disciplína a pevná vôľa ísť za svojím cieľom.
Počas rokov trénovania si s chlapcami zažil aj rôzne sústredenia, turnaje či
zájazdy. Máš odtiaľ nejakú peknú alebo
vtipnú spomienku na tieto chvíle?
Veľmi rád spomínam na zimné sústredenia, kedy sme sa navzájom hecovali a vymýšľali hlúposti, aby sme zvládli
náročné tréningy. Po prvých tréningoch
nemenovaní chlapci nedokázali zísť dole
schodmi.

V sezóne 2011/2012 ste sa stali víťazmi
V. ligy. V čom bola podľa teba táto sezóna iná, lepšia, že to takto vypálilo?
Nebola o nič iná ako ostatné, len sme
splnili cieľ, a to postup do IV. ligy.
Okrem tohto úspechu, na ktoré dosiahnuté úspechy by si ešte upozornil, či
v lige alebo na rôznych turnajoch?
Pre mňa bolo úspechom urobiť z hráčov
jednu rodinu spolu s vedením klubu.

Pokiaľ by prišla ešte nejaká zaujímavá
ponuka trénovať, prijal by si ju?
V najbližšej dobe určite nie.
Čo si poprial chlapcom pri svojom odchode?
Hlavne veľa zdravia, športových úspechov a ďalších pekných futbalových zážitkov.

Mal si ako tréner nejakú radu alebo hlášku, ktorou si chlapcov pred zápasmi motivoval?
Pred každým zápasom to bolo iné, preto
nič konkrétne tam nebolo.

Ako by si v pár vetách zhodnotil svoje pôsobenie v Raslaviciach v úlohe hlavného
trénera?
Bola to ďalšia životná škola, na ktorú nikdy nezabudnem. Chcem sa poďakovať
všetkým hráčom, funkcionárom, obidvom
starostom a zvlášť Piremu a Belovi.

Prečo si sa rozhodol skončiť ako tréner v
Raslaviciach?
Bolo to z rodinných a zdravotných dôvodov.

Ďakujem za rozhovor.
Bc. Dávid Baláž

Fitness club Zeus

V júli tohto roku bolo v našej obci otvorené viacúčelové, moderne zariadené fitness cetrum, ktoré okrem
rozsiahlych priestorov, kvalitného zariadenia, profesionálnych služieb a poradenstva, ponúka aj najnovšie iontové či
proteínové nápoje. Fitness club je určený pre všetkých, ktorí chcú byť fit bez rozdielu veku a pohlavia. Majiteľ fitness
centra Peter Demo nám prezradil, ako vznikla myšlienka zriadiť v našej obci fitness club, ale aj to, prečo sa Zeus
oplatí navštíviť. Tréner Ing. Marián Sabol nám zas objasnil, čo sa dá vo fitku robiť a akým vybavením Zeus disponuje.
ného materiálu, avšak potom ma oslovil
Marián Sabol, ktorý pracuje v Prešove
ako tréner s myšlienkou urobiť v Raslaviciach fitnescentrum. Dôležité pre nás
bolo, že nič podobné sa v okolí 15 km
nevyskytuje. Porozmýšľal som nad tým
a zdalo sa mi, že je to celkom pekný nápad. Potom sme sa spolu s Majom do
toho pustili. Majo vyberal všetky stroje
a zariadenia potrebné do fitnescentra a ja som sa staral hlavne o finančnú
stránku zabezpečenia tohto projektu,
čiže vybavovanie úverov a zháňanie financií na celú rekonštrukciu.
Kedy a prečo vznikla myšlienka zriadiť
v Raslaviciach fitnessclub?
P.D.: Vznikla pred rokom a pol keď som
kúpil túto schátranú budovu od pani
Korbovej z Bardejova. Prvotne som mal
predstavu, že tam urobíme nejaké železiarstvo alebo predajňu elektroinštalač-

Ako dlho trvalo zrealizovať myšlienku
v skutočnosť? Čo všetko bolo pre uskutočnenie tohto projektu potrebné urobiť?
P.D.: Túto myšlienku trvalo uskutočniť
rok a pol a bolo okolo tohto projektu veľmi veľa práce, keďže bolo potrebné jednať s bankami ohľadom úveru a všetkých

tých vecí potrebných hlavne na finančné
zabezpečenie tohto projektu.
Prečo nesie fitnessclub názov ZEUS?
P. D.: Tento názov fitka ma napadol viac
menej náhodne, ale aj na základe toho,
že Zeus bol niekedy najvyšší grécky
Boh. Na základe toho sme dali názov
Zeus fitnessclub.
,,Krstnou mamou“ fitka je známa fitnesska Timea Trajtlerová. Prečo ste sa
rozhodli práve pre ňu?
P. D.: Pre Timeu Trajtlerovú sme sa rozhodli z toho dôvodu, že v poslednom
čase bola najúspešnejšia juniorka na
svete a tiež na Slovensku nemala konkurenciu. Je to aj pekná a talentovaná slečna, dobre vyzerá a má úspechy vo svete.
Na základe toho sme sa rozhodli pre ňu
a myslím si, že do budúcna vyhrá určite
aj majstrovstva sveta medzi ženami.
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druhou je strojová časť. Posledná hala
sa rozdeľuje na 3 základné haly. My sme
si ich označili A, B, C. Nachádza sa tu
crossfitová zóna, kde ľudia cvičia cviky
z crossfitu.
Akým vybavením jednotlivé časti Zeusu
disponujú a na čo sú určené?
M. S.: Zaujímavosťou je, že fitness centrum Zeus sa rozkladá na rozlohe 400
m2. V strojovej časti je možné precvičiť
každú svalovú partiu od hrudníka, chrbta, nôh až po biceps, triceps. Stroje
na jednu partiu sú skôr zoradené vedľa
seba, aby klienti nemuseli behať z jednej
strany na druhú.

Chystáte do nového roku aj nejaké novinky vo fitnessclube?
P. D.: Do nového roku alebo možno už
aj koncom tohto chystáme otvorenie
úplne nového solária. Je oň veľký dopyt
zo strany žien, dievčat, ale aj ostatných
zákazníkov navštevujúcich naše fitko. Tí
hovorili, že by bolo veľmi dobré mať vo
fitku aj solárium, aby sa mohli ísť po cvičení trochu poopaľovať. Z tohto dôvodu
sme sa rozhodli vyhradiť jednu miestnosť, kde bude zabezpečené úplné nové
solárium.
Ako ste zatiaľ spokojný s prvým polrokom
fungovania fitka? Myslíte si, že časom sa
z neho môže stať taký miestny „stánok
športu“ pre Raslavičanov ale aj okolie?
P. D.: S prvým polrokom fungovania fitka som celkom spokojný. Otvorili sme ho
v letných mesiacoch, keď ešte sezónna
nebola, ale práve teraz v jesenných mesiacoch sa to pekne rozbieha. Otvorili
sme aj kruhové tréningy, po ktorých je
obrovský dopyt, a preto nevieme, či nebudeme musieť ešte zháňať ďalších trénerov, ktorí by ich viedli. Na tieto kruhové
tréningy sa nám nehlásia len ženy, ale už
aj chlapi. Perspektíva tohto fitka do budúcna je taká, že plánujeme otvoriť koncom budúceho roka aj jumping pre ženy.
Dúfam tiež, že oslovíme aj futbalové
a iné športové kluby, aby počas zimnej
prestávky absolvovali silovú prestávku
v našom fitku.
V čom by mohol byť (resp. je) podľa Vás,
Zeus pre klientov ,,atraktívnejší“ oproti
iným fitnessclubom napr. v Prešove alebo Bardejove?
P. D.: Môžem povedať, že oproti konkurencii napr. Prešovu sme lacnejší cenou
vstupov, permanentiek či proteínov. Zákazník, ktorý je z Raslavíc alebo okolia už nemusí cestovať 20 až 25 km do
Bardejova alebo Prešova do fitka. Oproti
iným fitness klubom sme atraktívnejší aj
tým, že všetky zariadenia a stroje, ktoré
tu máme, sú úplne nové, na rozdiel od
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iných, kde majú zariadenia buď staré alebo repasované.
Ďakujem za rozhovor.
Na začiatok keby si nám povedal niečo
o sebe a o tvojom trénerskom zameraní
a profilácii?
M. S.: Ukončil som vysokú školu v odbore výživa ľudí, kde sme boli zameraní na
dietológiu v nemocniciach a ja som si to
kvázi prepojil so športom. Spravil som si
tiež trénerský kurz 1.stupňa. Trénovaniu
som sa venoval už počas štúdia a venujem sa mu doteraz.
Ako vznikla spolupráca medzi tebou a fitnesclubom Zeus?
M. S.: Keď som zistil, že Peťo kúpil budovu starého kulturáku, napadlo mi, že
by sa tam dalo spraviť fitnescentrum.
Išiel som teda za ním a navrhol mu, či
tam nechce spraviť fitko. Keďže Peťo je
môj bratranec a vedel, že sa trénovaniu
venujem už dlhšie, nakoniec súhlasil.
Dali sme hlavy dokopy, pomohol som
mu s vybavením, a takto vlastne vznikla
naša spolupráca.

Aká veková kategória navštevuje fitnessclub Zeus najčastejšie? Majú ľudia
o tento druh služby záujem?
M. S.: Čo sa týka klientely, som aj sám
prekvapený, že už tu chodia aj žiaci zo
základnej školy. Stále keď odbije 13. hodina, tak už sú tu nastúpení. Práve to ma
teší, že aj mladí ľudia idú po tom športe
a nevysedávajú len za počítačmi. Samozrejme, chodia tu aj starší ľudia až do
nejakých 60 rokov. Mal som tu aj ocina
66 ročného, čiže škála je dosť široká.
Okrem trénovania poskytuješ aj poradenstvo o zdravej výžive. Podľa čoho pre
klientov zostavuješ napr. jedálniček na
mieru?
M. S.: Pri zostavovaní jedálnička na mieru sa venujem každému osobitne, keďže
každý klient ma iné telo. Samozrejme,
rozlišujeme či je to žena alebo muž, či
chce schudnúť či priberať alebo chce len
spevniť. Podľa tohto robím jedálniček,
kde prepočítavam makronutrienty ako sú
bielkoviny, tuky, sacharidy na kilá daného
klienta.

Vo fitku pracuješ ako tréner. Čo táto práca predstavuje?
M. S.: Práca trénera predstavuje hlavne motivovať ľudí, keďže drvivá väčšina
chce chudnúť a potrebujú kvázi ten bič
nad sebou, ktorý im dopomáha dosahovať výsledky. Verím, že mám veľa spokojných klientov.

S akými požiadavkami alebo víziami za
tebou najčastejšie chodia klienti a ako
dlho trvá dosiahnuť ich cieľ?
M. S.: Ako všetci vieme, obezita trápi nielen Slovensko, ale aj celý svet.
Najčastejšou požiadavkou klientov je,
že chcú chudnúť, a preto treba nastoliť dlhodobý plán. Treba sa tomu človeku
venovať, pri tréningoch byť pri ňom, aby
dodržiaval techniku a neublížil si. Zostaviť mu tréningový plán a tiež urobiť diagnostiku, aby sme vedeli koľko má tuku,
vody v tele až po viscerálny tuk, svalstvo
a podobne.

Si jediným trénerom v tomto fitku alebo
máš ešte kolegu/ kolegyňu?
M. S.: Samozrejme, že nie každý chce
trénovať s chlapom. Niektorí klienti alebo klientky chcú aj trénerku. Preto som
oslovil našu trénerku Moniku, ktorá má
ukončenú fakultu športu.
Z akých častí sa skladá Zeus, čo sa týka
možností cvičenia?
M. S.: Fitnes Zeus sa skladá z kardio
zóny, ktorá ponúka približne 10 strojov,

Súčasťou recepcie je aj fitness bar, čo
všetko si tam dokáže zákazník zakúpiť?
M. S.: Vo fitness bare si môžu klienti
podľa vlastnej potreby zakúpiť doplnky
výživy ako rôzne spaľovače, proteíny,
gainery, ale aj iné produkty ako napríklad proteínové tyčinky. Proteíny a iné
produkty si môžu klienti zakúpiť buď ako
celé balenie alebo im jednu dávku pripraví zamestnanec fitka a vychutnať si ju
môžu v našej freezone.

Neplánujete do budúcna otvoriť nejaké
kurzy skupinového cvičenia pre verejnosť?
M. S.: Od novembra sme otvorili skupinové cvičenia s našou trénerkou Monikou,
ale aj so mnou. Prihlásiť sa tam môžu
muži aj ženy akéhokoľvek veku a cvičenie je zamarené hlavne na pohyb.
Odkázal by si niečo Raslavičanom, kvôli

čomu by mali prísť vyskúšať naše fitko?
M. S.: Hlavne na dedinách si veľa ľudí
myslí, že cvičenie je len pre tých, ktorí
nemajú fyzickú prácu. Ja im odporúčam
cvičenie hlavne preto, aby si spevňovali
svoje telo, keďže väčšina ľudí má sedavé zamestnanie, a potom prichádzajú
za mnou, že majú bolesti chrbta. U tých
ľudí už po jednom, dvoch mesiaci bolesti ustupujú. Hlavné je, aby to ľudia robili
pre seba, nie pre zovňajšok. Pokiaľ kli-

Tibor Sahajda:
„Som rád, že som si vybral beh“

Keňou posilnený Tibor na
Medzinárodnom maratóne mieru milo
prekvapil. Splnil limit na Majstrovstvá
Európy a stal sa najúspešnejším Slovákom tohto maratónu. Vytrvalec si vylepšil
osobný rekord a pripravuje sa na ďalšie
výzvy. Vracia sa do Kene, kde bude opäť
intenzívne trénovať.

Ako dlho sa už behu venujete a kedy sa
dostavili prvé úspechy?
Behu sa venujem už desať rokov. Po
dvoch rokoch intenzívneho tréningu sa
dostavili prvé úspechy. Začal som získavať pódiové umiestnenia v rôznych behoch v rámci Majstrovstiev SR.

Tibor, aké boli Vaše začiatky a ako ste sa
k behaniu vlastne dostali?
K behaniu ma priviedol František Sabol z
Raslavíc. V tom čase ešte hral futbal za
dorastencov. Poradil mi, že beh by mohol
byť pre mňa lepší spôsob ako spoznať
rôzne krajiny sveta, ktoré by som ako futbalista nikdy nenavštívil. Napokon sa mi
beh zapáčil natoľko, že som ho vymenil
za futbal. Dnes neľutujem a som rád, že
som si vybral beh.

Momentálne sa už behaniu venujete naplno. Čo sa tým zmenilo vo Vašom živote?
Mal som v živote určité krízy, počas ktorých som chcel s behom skončiť. Na Slovensku je ťažké získať finančnú podporu, a to ma odrádzalo.   No vďaka behu
som spoznal svoju manželku, ktorá sa
stala mojou oporou. Dvom sa žije ľahšie
a cítiť to aj v športe. Som viac vyrovnanejší. Okrem manželky mám aj skvelých

ent chce navštevovať fitko, odporúčal
by som mu aspoň trikrát za týždeň. Samozrejme aj iný pohyb, nemusí to byť vo
fitku, môže si ísť napríklad zabehať. Každý jeden pohyb je pre telo plus a dupľom
v dnešnej dobe.
Ďakujem za rozhovor.
text: Bc. Dávid Baláž
úprava: Mgr. Kornélia Liščinská

rodičov, ktorí mi veria a podporujú ma, aj
keď to so mnou nemali vždy ľahké. Teší
ma aj to, že vynaložené úsilie, financie
aj podpora rodiny prinášajú prvé veľké
úspechy.
Byť vytrvalostným bežcom je poriadna
drina. Ako vyzerajú Vaše tréningy a čoho
všetkého sa musíte vzdať?
Ak chce bežec bežať európske časy, nestačí len veľa trénovať. Bežec musí zmeniť životný štýl od základov. Samozrejmosťou je zdravá strava a dobrý spánok.
Taktiež som vyčlenil alkohol a obmedzil
sladkosti. Moje tréningy som obohatil
o skúsenosti, ktoré som nabral v Keni.
V čom bola príprava v Keni špecifická
a ako ste sa vlastne do Kene dostali?
V Keni sa trénuje veľmi tvrdo, no získal
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som tu mnoho skúseností a spoznal skvelých bežcov. Takéto
zahraničné sústredenie mi pomohlo nielen po fyzickej, ale aj
psychickej stránke. Stal som sa silnejším a aj rýchlejším.

som odbehol za čas 2:23:51.

Medzinárodný maratón mieru pre Vás dopadol viac ako úspešne. Aké boli Vaše pocity po dobehnutí do cieľa?
Atmosféra na košickom maratóne bola neskutočná. Bol to nezabudnuteľný pocit. Aj keď som v závere išiel cez bolesť, dokázal som vnímať ľudí, ktorí povzbudzovali a kričali moje meno.
Užil som si to.

Na budúci rok Vás čakajú Majstrovstvá Európy v Berlíne. Aké
sú Vaše ciele?
Po návrate z Kene chcem behať nejaký jarný maratón. Rád
by som splnil limit na Majstrovstvá sveta v maratóne v Katare 2019. Na jar sa konajú Majstrovstvá sveta v polmaratóne
vo Valencii. Ak budem môcť reprezentovať Slovensko, dám zo
seba maximum. Chcem si vylepšiť svoj osobný rekord v polmaratóne.

Keďže ste boli najlepším Slovákom v peletóne a taktiež ste
splnili limit na Majstrovstvá Európy, považujete výsledok z Medzinárodného maratónu mieru za jeden z najväčších úspechov
doterajšej kariéry?
Považujem, avšak mal som natrénovaný aj lepší čas. Som však
pokorný a radšej som stavil na istotu. Domáce prostredie vie
bežca občas rozladiť.

Bude príprava na Majstrovstvá Európy v roku 2018 niečím výnimočná? Kde sa plánujete pripravovať?
Rok 2018 začnem opäť v Keni. Už v polovici decembra odchádzam do tepla, pretože v teple sa mi lepšie trénuje. Verím, že rok
2018 prinesie lepšie výsledky ako ten minulý. Tréningy mám
premyslené, takže viem do čoho idem. Hlavné je zostať zdravý.
Už sa celkom teším. Držte mi palce.

Na akých významných súťažných podujatiach ste sa ešte tohto
roku zúčastnili?
Veľkú radosť mi urobil vôbec môj prvý dobehnutý maratón
z Rajca. Stal som sa víťazom. Veľmi náročnú a kopcovitú trať
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Ďakujem za rozhovor.
text: Natália Balážová

zo života Rok 2017 v Dennom stacionári
obce Raslavice
Rok 2017 sme začali s trochu
vynoveným režimom po novele zákona
o sociálnych službách č.488/2008 Z. z.
platnej od 1.3.2017 a vydaní vyhlášky č.
210 Ministerstva zdravotníctva. Boli sme
tým nútení zmenšiť kapacitu denného
stacionára na 30 poberateľov tejto sociálnej služby.
No aj napriek týmto prekážkam sme sa snažili aj v roku 2017 život
v stacionári nejako zlepšiť a zatraktívniť.
Poberateľom sociálnej služby v dennom
stacionári pribudlo pre zlepšenie ich
komfortu 15 relaxačných kresiel, televízor v druhej dennej miestnosti aj videoprehrávač. Všetko sa počas roka naplno
využívalo a plnohodnotne prispelo k oddychu, terapii aj zábave.
K dennodenným aktivitám stacionára patrí hranie spoločenských hier, aj
súťažne, čítanie dennej tlače, k dispozícii
na čítanie sú aj vybrané týždenníky, čítanie predovšetkým náboženskej literatúry,
ale k obľúbeným žánrom na čítanie patrí
aj história. K sprievodným dennodenným aktivitám patrí aj pozeranie televízie
vybraných relácii a seriálov, počúvanie
hudby, či len tak, samotné spievanie našich klientov, ktoré sa často rozlieha po
areáli denného stacionára a jeho okolí. Aj
keď našich poberateľov sociálnej služby
bolia kosti, kĺby aj svaly, ani tancu sem
tam neodolajú. Tento rok taktiež vyrobili
množstvo rôznych výrobkov z dreva, papiera, drôtu, kameňa, látky a všelijakého
iného materiálu. Jednoducho tie naše

zo života
farnosti

ženičky, ale aj chlapi, majú šikovné ručičky.
Za spomenutie stoja pletené
košíky z odpadového papiera, či krásny
obraz Panny Márie Sedembolestnej –
patrónky Slovenska vyrobený ako dekorácia z krepového papiera. Pre spoločné
posedenia a pri oddychu si naši klienti
pojedajú aj syrové oplátky, ktoré si sami
napečú v stacionári. Veľmi vítanou možnosťou pre našich poberateľov sociálnej
služby je aj možnosť návštevy sv. omše
alebo pobožnosti v kaplnke počas dňa
v areáli kaštieľa. To je len základ a zlomok toho všetkého čo sme v stacionári
za rok prežili a vytvorili. Oslávili sme
meniny aj narodeniny všetkých poberateľov sociálnej služby a z toho aj niekoľko
okrúhlych životných jubileí, oslávili sme
okrúhlych 70, ale aj krásnych 90 rokov
prežitého života.
Počas roka mali naši poberatelia sociálnej služby možnosť absolvovať prednášky na tému zdravia, byliniek, zdravého životného štýlu, pohybu
aj krásy s odborníkmi z daných oblastí.
Tým, že náš stacionár je v priestoroch
kláštora, kde pôsobí aj kongregácia sestier Božského vykupiteľa, mali sme veľa
návštev z radov kňazov. Za spomenutie
stojí kňaz Karol Pôbiš z Oravskej Jasenice, ktorý k nám zavítal opäť po roku. Navštívili nás aj rehoľné sestry, a to nielen
zo Slovenka. Tieto návštevy vždy skončili minimálne krátkym posedím a besedou
s touto návštevou. Nezabudnuteľným

zážitkom pre nás všetkých je aj prednáška bylinkára Karela Štenbaueraz Českej
republiky, ktorý spolupracuje aj s Biotikou
Praha.
Spríjemnením všedných dní bolo aj prijaté pozvanie na návštevu materskej škôlky, kde pre našich poberateľov sociálnej
služby detičky prichystali program a zamestnanci občerstvenie. Nejeden človek
zo stacionára si medzi deťmi v škôlke našiel svojho vnúčika či vnučku. Na oplátku
nás potom deti z materskej škôlky navštívili v dennom stacionári.
Nemôžeme zabudnúť spomenúť ani naše výlety, keď sme si išli vyvetrať hlavy von zo stacionára, ďalej od
Raslavíc. Bol to celodenný výlet v auguste do Maďarskej republiky – termálne
kúpalisko Tiszaújváros a v októbri výlet
do Poľskej republiky – obec Tylicz a ružencová záhrada. Z týchto výletov sme si
priniesli nemalé zážitky a spomienky.
Rok uzatvoríme posedením
pri jedličke ozdobenej ozdobami, ktoré
sme si sami vyrobili, kapustnici, syrových
oplátkach, ktoré sme si sami upiekli,
dobrom vínku, všetci spoločne: vedenie
obce, poberatelia sociálnej služby a zamestnanci. Zbilancujeme, zhodnotíme
a dáme si nové méty do nového roku,
ktorý bude ťažký hlavne po finančnej
stránke, lebo štát znížil dotácie na denné
stacionáre.
Mgr. Martina Duraková

„Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem
stolovať s ním a on so mnou.“
(Zjavenie Jána 3,20)

Vianoce sú zase predo
dvermi. Kedysi bývali krásne. Rodina sa poschádzala, aby aspoň raz
v roku pobudla v objatí rodinného
krbu. V príbytkoch, vo svetle sviec
sa jagal zlatom, striebrom a darmi
ovešaný vianočný stromček. Sviatočná nálada sa rozliehala každým
kútom a nastalo akési utíšenie
zhonu života.

V ožiarených kresťanských
chrámoch sa ozýval v sprievode hlaholu
zvonov chválospev: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle...“ Do sveta znelo radostné posolstvo anjela: „Nebojte sa, veď zvestujem
vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému
ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste
Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus

Pán.“

Aj toho roku sa blížia Vianoce.
Počuť aj hlas Pána: „Stojím pri dverách a klopem.“ Čakáš...? Počuješ...?
Otvoríš...? Ježiš chce prísť osobitne
ku každému, lebo len tak Jeho príchod
bude požehnaný. Stojí pred dverami
a klope. Čaká, kde Mu otvoria. Nebude
sa natískať, ani ponúkať. Klope mocnými údermi na srdcia, hľadá vieru. Vojde
len tam, kde počujú Jeho hlas a otvoria Mu dvere. Otvoríme Mu? Klopal aj
predtým, ale či sme Ho počuli v trme
– mrve sveta? Máme hojnosť zemských
vecí a po nebeských netúžime. Ani po
Kristovi. Raz, keď poznáme, že sme
ako márnotratní synovia, zatúžime po
niekom, kto by prišiel ako brat a priateľ
a nasýtil našu vyprahlú dušu pokrmom
čistého slova. Dnes, ak chce svet žiť,

potrebuje Spasiteľa. Iba On, Ježiš, ktorý
z nebies výšin ide k nám, a stojac pri
našich dverách, znova klope, môže nám
pomôcť.
Ježiš sa blíži do našich rodín
a domácností, chce si urobiť príbytok
v našich srdciach, chce nás vymaniť
z moci hriechu a zla, chce nás posvätiť,
povolať k novému životu zbožnosti a čistoty, ozajstného pokoja a radosti a chce
nás urobiť deťmi nebeského Otca. Chce
nám darovať večný život, aby sme boli
s Ním a večne prebývali v sláve.
Nuž, čas príhodný, čas milosti
je zase tu. Pozvanie znova znie k nám,
Pán klope a čaká... Otvoríme...? Prijmeme Ho...? Blahoslavený, kto Mu otvorí!
Erika Kaňuchová, ev. a. v. farárka
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Detský letný farský tábor

Leto je pre deti vždy tým najkrajším ročným obdobím, pretože vtedy majú dvojmesačné prázdniny. Pre
rodičov, najmä tých pracujúcich, však vtedy nastáva dilema, aký program pre svoje ratolesti vymyslieť, aby sa
doma nenudili a netrávili celé leto za počítačom. Niektoré
sa preto prihlásili a zúčastnili na detskom letnom farskom
tábore, kde aj tento rok zažili množstvo zaujímavých
vecí.

V dňoch 10. – 15. júla 2017 sa v rekreačnom zariadení Kunerad v Rajeckej doline zišlo 43 detí a 10 animátorov,
ktorí tu spolu strávili pekný čas a navzájom spoznávali nielen
jeden druhého, ale aj Boha. Pretože, aj keď má každý tábor inú
tému, myšlienka ostáva rovnaká – predstaviť Boha deťom hravou a čo najjednoduchšou formou, na ktorú možno aj po tábore
nadväzovať a neustále rozvíjať. „Taktiež chceme v deťoch rozvíjať aj sociálne cítenie a vytvárať celoživotné priateľstvá lebo
základom všetkého je najväčšie prikázanie Milovať Boha celou
svojou dušou, mysľou, silou a milovať svojho blížneho ako seba
samého“ priblížila Miška Petríková. Hoci je tábor kapacitne obmedzený, nájdu sa deti, ktoré sa na tábore zúčastňujú pravidelne. Počas tábora sa o duchovnú starostlivosť ako aj spovedanie staral náš pán farár Ivo Jakubík. Hlavnou zodpovednou
osobou a zároveň zdravotníkom v tábore bola Miška Petríková.
Maroš Petrík mal na starosti materiálne zabezpečenie tábora
a ujal sa aj funkcie moderátora. Dokumentaristiku tábora, aby
bolo na čo spomínať, mala na starosti fotografka Simona Lukáčová a o hudobnú a ozvučovaciu zložku sa postaral Marek
Kuchta. Starostlivosť a vedenie detí pri jednotlivých aktivitách
zabezpečovali animátori Mária Miková, Monika Kuchtová, Stanislav Matiáš, Ján Biroš a Jana Lacková.
Deti boli počas tábora rozdelené podľa veku do 5
skupín. Aktivity boli prispôsobené veku, no boli pripravené aj
spoločné aktivity tak, aby to zvládli deti všetkých vekových ka-

tegórií. Klasický režim dňa sa začínal budíčkom o 7:00 hod. Po
ňom nasledovala rozcvička, ranná hygiena, raňajky a doobedňajšia aktivita. Pred obedom sa slávila svätá omša a po obede
mali deti čas na oddych, aby nabrali silu do popoludňajších aktivít. Po večeri nasledoval večerný program, po ktorom mladšie
deti mali možnosť pozrieť si večerníček. No a po večerníčku,
tak ako aj doma, osobná hygiena a o 22.00 hod. nočný pokoj.
V rámci programu, ktorý bol pre deti prichystaný, sa tento rok
konal výlet do Rajeckej Lesnej, kde navštívili Slovenský Betlehem, Zoo Bojnice a farmu neďaleko miesta ubytovania. „Snažíme sa každý náš tábor obohatiť zaujímavými aktivitami a zážitkami, napr. dojenie kráv, deň naopak, kúpalisko, jazda na
koni, vodná balónová vojna, karneval, diskotéka, krížová cesta, opekačka...“ vysvetlila Miška. Podľa slov animátorky Janky
„kreativite sa medze nekladú“. S deťmi zažívajú počas tábora
veľa radosti, zábavy, získavajú nové priateľstvá, ale spoločne
sa aj zamýšľajú nad vecami formou hier a aktivít. „Deti tak majú
čas na seba, na priateľstvo bez digitálnych technológií, ktoré
nás každodenne obklopujú a viac foriem ako sa stať priateľom
Ježiša Krista, Božím dieťaťom“ vysvetlila Janka.
Deti, ktoré sa tento rok na tábore zúčastniť nemohli,
alebo sa im neušlo miesto nemusia zúfať. Podľa slov Mišky Petríkovej sa bude tábor konať aj v budúcom roku. Okrem množstva zážitkov je tábor skvelou príležitosťou, ako deti naučiť samostatnosti a zodpovednosti. „Počas tábora sa hodnotia izby,
čiže je dôležité udržiavať poriadok, a tak niesť zodpovednosť
sám za seba, ale aj za svojich kamarátov a kvalitne a zmysluplne prežiť čas počas prázdnin“ dodala Miška.

Milí čitatelia Raslavických novín

Pre väčšinu ľudí sú Vianoce
veľmi príjemným časom lásky, blízkosti Boha aj ľudskej srdečnosti. No
zároveň mnoho ľudí si na nich všíma
aj jeden veľký mínus - že tak rýchlo
pominú. A naozaj, keď si to tak vezmeme, aj v liturgickom kalendári sú
Vianoce najkratším obdobím. V tomto roku je to iba 14 dní.
Veľa krát sa stáva, že si ešte len
uvedomíme začiatok Vianoc, ideme do
kostola na svätú omšu, zájdeme k zopár
ľuďom na návštevu, zavinšovať im pek-
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né sviatky, pozrieme si s chutnými koláčikmi niekoľko vianočných filmov či programom a zrazu: Vianoce sa pominuli a
my sa zase vraciame do práce, do školy
možno i s pocitom prázdnoty, že to celé
nejako rýchlo preletelo a sme zase tí istí
ľudia a Vianoce sa nás zvlášť nedotkli.
Ale nemusí to dopadnúť stále
rovnako...
Čo môžeme urobiť, aby nás narodený Kristus „chytil za srdce“?
Pozrime sa, ako to bolo v čase
pred dvetisíc rokmi. Evanjelium podáva
zvesť o tom, ako sa pastierom zrazu v

text: Mgr. Kornélia Liščinská
info: Mgr. Michaela Petríková
Jana Lacková

noci zjavili zástupy anjelov a ohlasovali
im, že sa v Betleheme narodil Spasiteľ,
Kristus. Ich prvou reakciou bolo: „zmocnil
sa ich veľký strach.“ No len čo sa poklonili novonarodenému Pánovi „vrátili sa,
oslavovali a chválili Boha za všetko, čo
počuli a videli, ako im bolo povedané.“ A
tak to jasne vidíme, od obavy k oslave,
od veľkého strachu k chváleniu Boha.
Milosť Vianoc – lepšie povedané – narodený Kristus sa dotkol sŕdc pastierov a
premenil ich. Čo viedlo pastierov k tejto
premene? Môžeme si všimnúť tri ich postoje.

Prvým bolo, že sa vybrali do
Betlehema pozrieť, čo sa naozaj stalo.
Zanechávajú bežné povinnosti, svoje
príbytky – jaskyne, v ktorých žili a odišli
na miesto, kde mali stretnúť Spasiteľa.
Nás tento postoj povzbudzuje, aby sme
konali podobne: odchádzali zo svojich
príbytkov, zanechali naše bežné práce
a povinnosti a našli si čas ísť do kostola
či kaplnky, kde je v Eucharistii prítomný
Spasiteľ.
Druhým postojom bolo, keď už
pastieri našli Máriu, Jozefa i dieťa, vyrozprávali im všetko, čo im bolo o tomto
dieťati povedané. Vianočná milosť v nás

môže pôsobiť a cez nás aj na druhých,
keď sa delíme s nimi o to, čo pre nás Vianoce – narodenie Boha – znamenajú.
Aby však o tom mohli pastieri
rozprávať, a to je tretí postoj, museli pozorne počúvať, čo im anjeli hovorili, zvestovali. A v tom máme ešte lepší príklad
v srdci Panny Márie, o ktorej evanjelium
hovorí, že zachovávala všetky tieto slová
pastierov vo svojom srdci a premýšľala
o nich. Ukazuje sa tu, že nestačí len sucho počúvať, ale, že to, čo počujeme: pri
kázni, pri rozhovore, pri svedectve, pri
počúvaní Božieho slova, ale aj možno pri
dobrom filme, pri dobrej knihe, že si to

máme uchovávať hlboko vo svojom srdci
a premýšľať a rozjímať o tom.
Drahí Raslavičania. Na postojoch pastierov vidíme, že príchod Spasiteľa sa môže dotknúť srdca ktoréhokoľvek človeka a nielen počas krátkeho
vianočného obdobia, stačí len prenášať
tieto postoje do každodenného života.
Prajem vám všetkým milostiplné prežitie sviatkov Narodenia Pána a
úspešný vstup do nového roka 2018.

Mgr. Ivo Jakubík, farár

zo života Aj život dôchodcov
obce má svoje miesto v obci
A preto je dobre, ak sa stretávajú dôchodcovia a preberajú, či rozoberajú dianie v našej obci. Veľa našich
dôchodcov si pamätá, ako sa premieňala naša obec, ako sa rozširovala, ako pribúdalo ľudí a s nimi aj vývoj či
starosti. Preto si aj dôchodcovia, ktorí sa cítili odstrkovaní, aby žili v spoločnosti, ktorá sa vyvíjala, založili klub, aby
sa mali kde stretávať, porozprávať, poradiť, či už ako treba pliesť sveter, čipkovať, či niečo delikates navariť.

A tak vznikol aj náš klub, ako
sme už písali v roku 1982. A tohto roku
sme oslavovali 35. výročie založenia.
Naši dôchodcovia si to patrične pripomenuli posedením v klube, pospomínaním
na začiatky založenia klubu, na bývalých
vedúcich klubu a rozhodli sme sa v tom
pokračovať, a to za pomoci obecného
úradu aj v ďalších rokoch.
Činnosť klubu riadi zvolený
výbor, ktorý sa riadi garantom – obecným úradom a pripravuje rôzne akcie
či zájazdy, aj na podnet svojich členov.
O niektorých akcie sme písali už v júnovom vydaní. V druhom polroku sme
zorganizovali púť na Levočskú horu, ktorá potešila všetkých občanov, lebo tieto
púte budeme organizovať pre všetkých.
V júli sme pripravili také odreagovanie
od bežných starostí „Gril-party“ so športovým popoludním. Bolo to príjemné posedenie s pesničkami. Mnohí členovia
súťažili a boli odmenení upomienkovými
darčekmi. V auguste sme zorganizovali
poznávací zájazd na „DUKLU“, kde sme
si uctili pamiatku padlých vojakov, našich
osloboditeľov. Po prehliadke cintorína
a okolia sme sa zastavili na kúpalisku vo
Svidníku, a tak okúpaní sme sa odobrali

domov.

V októbri sme pomáhali obecnému úradu s organizovaním posedenia pri príležitosti úcty k starším, keďže
obecný úrad bol hlavným organizátorom
tejto akcie. Tu by som chcel vyzdvihnúť
nemalé úsilie p. starostu obce Mareka Rakoša a prednostu obce Ing. Petra Paľu, že zorganizovali stretnutie pre
všetkých dôchodcov, kde sa stretli aj
dôchodcovia z obidvoch klubov a využili
možnosť tohto slávnostného posedenia
s kultúrnym programom, kde vystúpili deti z materskej škôlky, spevák Peter
Stašák, seniori z Bratislavy – Petžalky
s programom Páračky, ľudová hudba
Fogaš a doplnkom bolo aj vystúpenie
scénok z oboch klubov. Bola to dobrá
zábava s odovzdávaním upomienkových
darčekov pre jubilujúcich a slabo chodiacich členov klubov. Tu by som sa chcel
poďakovať obecnému úradu za všetkých dôchodcov, pretože dokázali to, čo
tu ešte nebolo.
Naša organizácia „Aliancia
klubu dôchodcov“ ešte zorganizovala
už tradičný jesenný zájazd do Krosna.
O tento zájazd bol veľký záujem, pretože je to v sezóne pred sviatkom všetkých

svätých a v čase jesenného obdobia
pred zimou. Každý účastník mal dobrý
pocit z tohto zájazdu. Chceme premyslene organizovať všetky akcie, aby boli na
prospech všetkým členom a aby tieto akcie vždy viedli k úcte a porozumeniu pre
všetkých občanov našej obce.
Nakoniec by sme Vás chceli
oboznámiť s akciami, ktoré už prebiehajú, a to že máme poukazy na rekondičné pobyty, preto kto si chce oddýchnuť
aj v kúpeľoch má možnosť sa prihlásiť
v klube. Ďalej pripravujeme v máji 2018
púť do TURZOVKY. A čakáme aj na
vaše podnety.
Na záver nám dovoľte poďakovať sa všetkým našim sponzorom: obecnému úradu, obecnému zastupiteľstvu,
AGRO – Raslavice, futbalovému oddielu, všetkým členom výboru “Aliancia
dôchodcov“ a Vám všetkým členom klubu za spoluprácu a zaželať Vám šťastné
a požehnané Vianoce a do nového roku
2018 veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania, v rodinách veľa lásky a pohody a všetkým občanom úctu a porozumenie.
Text: Jozef Rychvalský
Ján Herstek
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Básne
Špacirka
Chodzim po valaľe tak jak bezdomovec,
či dagdze ňezbačim dajaku novu vec.
Vonegdi som zašol za valal na Hurku
Našol som tam drahu rovňučku jak šnurku.
Pres valal asfaltka široka novučka
i most opraveni a na nim lavečka.
Na Nižnim Kotutuľcu robia bitovečki
pri škole fitnesko a v nim virivečki.
Valal ošviceni vidno tak jak pres dzeň
treba ho furt pratac ňeľem raz pres tidzeň.
Ešče krajša budze tota naša obec
ked budze v poradku Sekčov i Hrabovec.
Feri z Kotuľca

DARUJME SI...
Keď tma bude padať na biele stráne,
budeme mať uzimené dlane,
ale pri srdci hrejivý pocit,
Vianočný Dar príde v noci.
Zastavme sa v našom žitia maratóne,
pozrime sa spiatky,
nech sa pridá jemnosť v našom tóne,
aby sme prežili pekné sviatky.
Darujme si ľudskosť,
ktorej je často tak málo,
nech nám pomáha múdrosť,
napraviť to, čo by sa ešte dalo...
JUDr. Dušana Remetová
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Pravý priateľ
Priateľ je ten,
čo pri tebe stojí,
priateľ je ten
čo s tebou sa bojí.
Priateľ je ten,
ktorý je súčasťou teba
aby si sa samoty
nemusel báť.
Priateľstvo je vzácny dar,
je potrebné si ho vážiť,
aby si pochopil, prečo,
musel by si to zažiť.
To šťastie a radosť,
tú priateľskú lásku
aj keď aj ono niekedy
visí na vlásku.
Aj najlepší priatelia
sa niekedy hádajú,
ako psy po sebe štekajú,
ich cesty sa nerozdelia,
keď sa napriek všetkému radi majú.
Priateľstvo si človek
nemôže kúpiť,
získaš ho tak,
že dovolíš niekomu do tvojho života vstúpiť.
Aj keď priateľa máš od seba ďaleko
a cítiš sa divne,
vravíš si tichučko
on v srdci je pri mne.
To, že púť života je veselá,
zistíš, ak spoznáš pravého priateľa.
Bianka Knutová

Info v kocke
Kultúrne
podujatie
pre
dôchodcov pri príležitosti
mesiaca úcty k starším
Publikácia - Chute pohraničia
Niečo nás spája a niečím sa
od seba odlišujeme... Aj na týchto
princípoch už od roku 2010 funguje
spolupráca obce Raslavice a gminy
Korzenna (PL). Spolupráca formálna – v rámci realizovaných spoločných projektov, či už so samotnou
gminou alebo Centrom kultúry v
Korzennej, ale aj neformálna spolupráca na úrovni jednotlivých zložiek
obcí – napr. folklórnych súborov a
hasičov – alebo aj jednotlivcov.
Dlhodobé vzťahy medzi
partnerskými obcami vyústili aj do
realizácie projektu „Beskydský kultúrny raj – cyklus podujatí propagujúci unikátne kultúrne hodnoty
poľsko-slovenského
pohraničia“
v rámci programu Interreg V–A
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Publikácia „Chute pohraničia“ vznikla
ako jeden z výstupov realizovaného
projektu a myšlienka na jej vydanie skrsla v hlave autorov projektu
hneď na začiatku, keď sme uvažovali nad tým, aké unikátne hodnoty
pohraničie ponúka. Okrem tradícií,
folklóru, tradičných remesiel a výtvarného umenia boli ako neoddeliteľná súčasť hodnôt v oblasti kultúry, ktorú je potrebné propagovať,
identifikované aj tradičné jedlá.
V rámci projektu boli zrealizované dve podujatia, súčasťou
ktorých boli ochutnávky tradičných
jedál z Raslavíc a Korzennej. Prezentované jedlá doplnené o ďalšie unikátne tradičné recepty sú obsahom
tohto sprievodcu chuťami poľsko-slovenského pohraničia. Nájdete tu
vyše 40 receptov na chutné tradičné
jedlá z Raslavíc a Korzennej, obcí
„blízkych aj vzdialených“, čo sa
prejavuje, samozrejme, aj v kuchyni.

V nedeľu 15. októbra sa
v Dome kultúry v Raslaviciach
konalo kultúrne podujatie pre
dôchodcov pri príležitosti mesiaca
úcty k starším.
Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo obce Raslavice pozvalo našich dôchodcov na
túto akciu naozaj pekne a to tým,
že všetkým rozposlali pozvánky.
Z celkového počtu vyše 400 seniorov svoju účasť nakoniec potvrdilo
160 dôchodcov. Boli to dôchodcovia organizovaní v Klube Aliancia
a JDS a taktiež dôchodcovia, ktorí
nie sú organizovaní, nie sú členmi
žiadnej organizácie.
Program podujatia sa
začal o 14. hodine slávnostným
otvorením a privítaním hostí. Po
úvodných slovách a prípitku nasledovalo vystúpenie pána Petra Stašáka, ktorý zaspieval všetky svoje
najlepšie hity ako Žijem, žijem, Pre
túto pieseň spievam, Nikto nemá
dva životy a ďalšie. Pána Stašáka
v úlohe vystupujúcich vystriedali deti z MŠ Raslavice, ktoré si pre
prítomných hostí pripravili pekný
program. O zábavu sa potom opäť
staral pán Stašák, ktorý si mikrofón
striedal s Ľudovou hudbou Fogaš.
Nadaní hudobníci zo Svidníka zahrali niekoľko známych ľudoviek,
a potom ich vystúpenie vystriedalo tanečno-divadelné predstavenie
seniorov z Občianskeho združenia
Petržalčanka „Petržalské páračky“.
Predstavenie bolo plné spevu, tanca, prikorenené humorom a ľudovou tradíciou.
Po predstavení petržalskej
ľudovej tradície vystúpili so svojím programom aj naši raslavickí
dôchodcovia z Aliancie KD a JDS
Raslavice. Po bohatom kultúrnom
programe, ktorý bol po každom
čísle odmenený neutíchajúcim potleskom, odovzdal starosta obce
jubilujúcim seniorom malé upomienkové darčeky. Potom nasledovala slávnostná večera a po nej sa
o zábavu až do neskorých večerných hodín starala Ľudová hudba
Fogaš.

Uzávierka cesty Raslavice –
Janovce
Z dôvodu modernizácie
cestného spojenia Prešov – Bardejov – Gorlice (rekonštrukcia mostného objektu s nevyhovujúcim
stavebným stavom v obci Raslavice) bola od 30. 09. 2017 do 28. 11.
.2017 úplne uzatvorená cesta II/545
v úseku Raslavice – Janovce.
Od soboty 30. septembra
bol teda úsek neprejazdný a vodiči
museli využiť obchádzkovú trasu
cez obce Osikov, Fričkovce, Hertník a Bartošovce. Rovnako všetky
linky autobusových spojov boli odklonené na túto trasu. Rekonštruovaný úsek je súčasťou komplexnej obnovy celého úseku od obce
Kapušany až po Bardejov. Cesta
II/545 je zaradená do cestnej siete
ako cesta II. triedy v dopravnom
koridore pre dopravné spojenie
medzi okresmi Prešov a Bardejov
v Prešovskom samosprávnom kraji. Cesta začína v obci Kapušany
na križovatke s cestou I/18 a vedie
cez Demjatu, Raslavice, Kobyly do
Bardejova. Modernizácia a rekonštrukcia cesty bola zameraná na
obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislom úseku a odstránenie lokálnych závad
ohrozujúcich užívateľov komunikácie. Súčasťou rekonštrukcie cesty
II/545 na predmetnom úseku bola aj
oprava mostných objektov.
Oficiálne bola cesta otvorená v utorok 28.11.2017 v skorých
ranných hodinách od 6.00, avšak
aj po tomto termíne prebiehali na
tomto úseku ďalšie dokončovacie práce. Momentálne je už cesta
sprístupnená bez obmedzení.
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Kalendár separovaného zberu
na rok 2018
1
2
3
4
5
6
7

Január
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28

P
U
S
Š
P
S
N

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

P
U
S
Š
P
S
N

3
4
5
6
7
1 8
2 9

10
11
12
13
14
15
16

P
U
S
Š
P
S
N

Máj
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

September

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

PET fľaše

Zmesový komunálny
odpad

29
30
31

1
2
3
4

28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

5
6
7
8
9
10
11

Február
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22
16 23
17 24
18 25

1
2
3

Jún
4 11
5 12
6 13
7 14
8 15
9 16
10 17

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Marec
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24
18 25

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Október

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

Júl

16
17
18
19
20
21
22

Obec Raslavice

26
27
28
29
30
31

23
24
25
26
27
28
29

1
30
31

November

12
13
14
15
16
17
18

Ostatné plasty, kovové obaly

Elektroodpad

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

1
2

2
3
4
5
6
7
8

Apríl
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

3
4
5
6
7
8
9

August

13
14
15
16
17
18
19

December

10
11
12
13
14
15
16

23
24
25
26
27
28
29

17
18
19
20
21
22
23

20
21
22
23
24
25
26

30

27
28
29
30
31

24 31
25
26
27
28
29
30

Tetrapack

Sklo

Papier



Začiatok zberu je vždy o 7:00 hod.



Vytriedené odpady je potrebné v deň ich zberu vyložiť pred bránu
v osobitných vreciach.



Biologicky rozložiteľný odpad, drobný stavebný odpad, elektroodpad
a všetky pravidelne zbierané separované odpady je možné kedykoľvek
uložiť na Zbernom dvore, ktorý je v prevádzke v pracovných dňoch od
7:30 do 16:00 a v sobotu od 10:00 do 14:00.



Zbernom dvore (prípadne na Obecnom úrade) je možné odovzdať použitý
rastlinný olej – napr. z fritéz, z vyprážania – v PET fľaši.
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