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Vážení občania,
milí Raslavičania,

nepredajné
2014

Vážení občania,
Máme za sebou jedno z najnáročnejších volebných období.
V uplynulých rokoch sa nám podarilo zrealizovať viaceré
významné stavby, z nich historicky najdôležitejšia aj
najnákladnejšia bola Kanalizácia a čistička odpadových
vôd. Veľké stavebné investície bolo možné realizovať
vďaka eurofondom, v prípade kanalizácie aj vďaka vášmu
pochopeniu, že ide o spoločnú a dobrú vec.
V oblasti spoločenských aktivít v uplynulých štyroch
rokoch najviac financií smerovalo do futbalu (cca 81 tis. €)
a do folklóru (cca 26, 7 tis. €).
Obec bola úspešná pri podávaní žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (NFP) na rekonštrukciu Materskej
školy 1. Výška NFP predstavuje sumu 283 807,75 EUR,
rok realizácie 2015.
Niektoré projekty nám dobiehajú (Zberný dvor, vrátane
nákup techniky na manipuláciu a úpravu vyseparovaných
zložiek odpadu, Multifunkčné centrum - v budove starej
školy, Dom nádeje, Dom služieb). Je ukončená projektová
príprava cesty a náväznej inraštruktúry ulice Nad
železničnou stanicou.
Cez projekty
v uplynulom volebnom období obec
zamestnala vo viacerých projektoch a v rôznych formách
pracovného pomeru: v roku 2011 29 ľudí, v roku v roku
2012 17 ľudí, v roku 2013 15 ľudí, v roku 2014 14 ľudí
a k 1.11. sme uzatvorili ďalších 7 pracovných zmlúv
(projekt Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej
kvalite života).
Pozemky vysporiadané v roku 2014:
- Cesta ku hati,
- Rozšírenie športového areálu
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2013 2014

Účel pomoci – názov
projektu

Zdroje

2014

Zberný dvor v obci
Raslavice

MŽP + vl.
zdroje

2014

Rekonštrukcia strechy
MEDIKA

vlastné
zdroje

Rekonštrukcia
multifunkčného centra

Min.
pôdohosp.
a rozvoja
vidieka SR +
vlastné
zdroje

2014

2014

Projektová dokumentácia vlastné
cesta a inžinierske siete zdroje
ul. nad ŽSR

vlastné zdroje

1 000,00

ERDF + vl. zdroje

49 973,00

vlastné zdroje

15 480,79

2013 2014

Rekonštrukcia domu
nádeje

vlastné zdroje

19 568,95

2013 2014

Rekonštrukcia strechy
a nadstavba domu
služieb

vlastné zdroje

7 264,47

2013 2014

2013

2012 2013

2012 2014

Prehľad investícií v rokoch 2011 až 2014:
Rok
realizácie

Folklórny altánok pri
ZŠ + Medveď
Zdravotné stredisko
Projekt spolupráce
s partnerskou gminou
Korzenna – „Kultúra
blízka a ... ďaleká?“slovensko-poľské
etnografické podujatia”
Chodník ul.Toplianska,
Kláštroná, Alejová,
Čergovská

Kamerový systém osadených spolu 5
kamier
Rozvoj potenciálu
cestovného ruchu
v obci Raslavice
a Mikroregióne Sekčov
– Topľa, v rámci
ktorého boli vydané
publikácie "Sprievodca
obcou Raslavice",
"Mikroregión Sekčov Topľa", "Lopúchov"
Plyn voda a
kanalizácia ul.
Lopuchovská
Cezhraničná
spolupráca
HUSKROUA ENPI
s názvom „Ľudia
ľuďom – efektívna
spolupráca založená
na láske k folklóru“
(štúdia krojov, výroba
krojov, projektová
dokumentácia,
publikácia, školy
tanca, semináre)

Dotácia
ministerstvo
vnútra + vl. zdroje

12 636,00

Min.
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
SR + vlastné
zdroje

190 576,00

vlastné zdroje

35 954,80

ENPI CBC
Programme +
vlastné zdroje

260 698,00

2012 2015

NP- Terénna socialna
práca

ESF+ vl. zdroje

495 784,82

2012

Rekonštrukcia
Zdravotného strediska

Ministerstvo
zdravotníctva + vl.
zdroje

261 224,63

42 279,60
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ČOV a kanalizácia

Ministerstvo ŽP
SR + Vlastné
zdroje

3733191,79

2011

Protipovodňové
opatrenia

Úrad vlády SR +
vl. zdroje

30 000,00

2011

Sunshine - Program
vzdelávania pre osoby
z marginalizovaných
rómskych komunít v
regióne Sekčov –
Topľa

FSR (ESF) + vl.
zdroje

114 504,53

Náklady v €

157 999,20

6 000,00

December 2014

Strana 2

2011

Revitalizácia obecnej
zóny

Min.
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
SR + vlastné
zdroje

2011

Odvodňovacia
priekopa ul. hlavná

vlastné zdroje

5 417,83

2011

Optická chránička

vlastné zdroje

10 334,60

2011

Kanalizácia ul. Vyšná

vlastné zdroje

15 137,02

2011

Vybudovanie klubu
DFSk Raslavičan

vlastné zdroje

14 665,34

548 207,00

tance , ako aj vystúpenie Ľudovej hudby Stana Baláža
malo u divákov veľký úspech.
Folklórnu sezónu Raslavičan otvoril už tradične na
domácej pôde, vystúpením na 46. ročníku Šarišských
slávností piesní a tancov.
Potom už nasledovali
vystúpenia v obciach Prešovského kraja /Župčany, Zborov,
Folkmár, Sedlice, Mestisko, Hažlín, Dargov/, ako aj
v družobnej obci Troubky v Českej republike.

Milí priatelia,
v súvislosti s ukončením môjho pôsobenia vo funkcii
starostu obce sa Vám chcem všetkým poďakovať za
doterajšiu podporu a spoluprácu, rovnako ďakujem
kolegom z obecného úradu aj všetkým, ktorí svojou
činnosťou napomohli rozvoju obce.
Ing.Anton Lamanec

Slovo riaditeľa Základnej školy
Milí Raslavičania,
najkrajšie sviatky v roku sú predo dvermi a my sa opäť
stretávame na stránkach raslavických novín, aby sme sa
obzreli za odchádzajúcim rokom a načrtli plány do nového
roku.
Dnes, ale využijem tento priestor trocha inak. Chcem sa,
milí Raslavičania, aj touto cestou poďakovať bývalému
starostovi, Ing. Antonovi Lamancovi, za doterajšiu
spoluprácu, ktorá priniesla škole i obci mnoho pozitívnych
výsledkov a zaradila našu školu medzi moderné
vzdelávacie inštitúcie v našom okrese i kraji.
Zároveň chcem zaželať novému starostovi, pánovi
Marekovi Rákošovi v novej funkcii veľa dobrého zdravia,
úspechov, veľa správnych a múdrych rozhodnutí, aby sa
obklopil šikovnými ľuďmi, nadviazal a rozvíjal všetko to
dobré, čo bolo v obci i v škole v uplynulom období
urobené. Novému pánovi starostovi podávam za našu
školu takto symbolicky, ale o to úprimnejšie ruku na
ďalšiu spoluprácu.
Milí Raslavičania, Vám želám za všetkých zamestnancov
ZŠ v Raslaviciach pokojné a požehnané vianočné sviatky
a šťastný Nový rok 2015.

Veľmi nás potešilo aj pozvanie na Zemplínske slávnosti do
Michaloviec, aj keď musíme priznať, že sme tam išli
s veľkým rešpektom. Konkurovať folklórnemu súboru
Zemplín a Jurošík z Michaloviec bolo pre nás veľkou
výzvou. Naše
hodinové
vystúpenie na námestí
v Michalovciach bolo sprevádzané takmer neustálym
potleskom divákov. A tak sme z Michaloviec odchádzali
nielen s dobrým pocitom, ale aj s krásnym zážitkom.
V októbri sme sa vo Vranove nad Topľou zúčastnili
krajskej súťažnej prehliadky tvorivých choreografií
folklórnych kolektívov . V súťaži sme mali veľkú aj malú
formu. Malá forma získala 1. miesto a postup na celoštátnu
súťaž a veľká forma sa umiestnila na 3. mieste. Na
celoštátnej súťaži v Liptovskom Mikuláši sme obsadili 2.
miesto. Tieto ocenenia si veľmi vážime, pretože spomedzi
súťažiacich kolektívov sme boli jediná folklórna skupina,
ostatné boli folklórne súbory. Aj touto cestou sa chcem
poďakovať Mgr. Monike Balážovej, ktorá pre súťažné
tance urobila choreografiu.

Mgr. Igor Drotár
Riaditeľ školy
Foto z prehliadky vo Vranove

Z činnosti DFSk Raslavičan
v roku 2014
Tak ako po iné roky, aj v roku 2014 folklórna skupina
Raslavičan absolvovala množstvo vystúpení doma aj
v zahraničí a zožala úspech aj na dvoch významných
súťažných prehliadkach.
Začiatkom roka sme boli pozvaní do Žiliny, ako hosť
programu „Večer autentického folklóru“, ktorý
organizoval FS Rozsutec. Naše temperamentné spevy,

Folklórnu sezónu Raslavičan ukončil účasťou na
medzinárodnom festivale v Barcelone v Španielsku.
V závere roka sme mohli Ľudovú hudbu S. Baláža
a sólistky FS Raslavičan vidieť aj v programe RTVS
„Slovensko 2014-Advent“ a na Silvestra vo folklórnej
relácii „Kapura“.
Na záver chcem poďakovať všetkým členom za prácu,
ktorú vykonávajú vo folklórnej skupine na úkor svojho
voľného času. Prajem im pevné zdravie, veľa chuti a elánu
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do ďalšej práce.
Poďakovanie patrí aj nášmu
zriaďovateľovi – Obecnému úradu Raslavice za finančnú
pomoc a doterajšiemu starostovi obce Ing. Antonovi
Lamancovi za dlhoročnú spoluprácu a podporu folklórnej
skupiny Raslavičan.
Anton Kontura
vedúci DFSk
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V polovici júna sme boli v Bardejove s predškolákmi.
Každoročne sa na námestí stretnú deti z rôznych
materských škôl, aby oslávili „Deň škôlkara“. Zabával ich
šašo z Boborlandu, tancovalo sa a spievalo spolu
s dospelými. Vlakom sme sa vrátili do MŠ oddýchnuť si
po peknom dopoludní.

II. Materská škola v Raslaviciach
Vážení Raslavičania,
pomaly sa lúčime s rokom 2014. Je tu preto priestor, aby
som Vás oboznámila s tým, čo deti v materskej škole
počas kalendárneho roka zažili.
Dá sa povedať, že aktivity sa opakujú každým rokom. No
ako je každý rok niečím odlišný, iný, aj každá opakujúca
sa akcia v MŠ je stále iná. Rok sme začali karnevalom.
Po predstavení masiek mali deti diskotéku – tancovali,
spievali na rôzne moderné, ľudové piesne. Hudba ľudí
spája a verte tomu, že deti sa spolu v tento deň zabávali
bez predsudkov a hlavne úprimne. Tradične sa Vaše deti
podieľali na obohatení veľkonočnej výstavy svojimi
prácami. Boli sme si ich pozrieť na OcÚ. Deti boli na seba
hrdé - a to právom. Deň matiek sme oslávili u nás v MŠ.
Stále sa potešíme, keď sa stretneme s rodičmi, starými
rodičmi na takýchto akciách, pretože je cítiť dobrú náladu,
uvoľnenosť.

V júni máme najviac príležitostí deti potešiť. MDD sme
oslávili spolu s I. MŠ, hasičmi a policajtmi. Pred KD
miestni hasiči prezentovali svoju prácu. Deti mali zážitok,
keď videli v akých výškach pracujú – zachraňujú ľudí.
Ďakujeme. Svoju prácu predstavovali deťom aj policajti
z Bardejova ukážkou kynológie – prácou so psami. Snažili
sa deťom dôkladne vysvetliť ako sa so psami pracuje, ako
si ich doma vychovávajú a trénujú tak, aby bol vycvičený
pes priateľský k deťom, ľuďom, ale na druhej strane
obozretný a schopný dolapiť človeka, ktorý má bočné
úmysly . Veľmi pekne Vám, páni policajti za ochotu
ďakujeme!

Poctivo sme sa pripravovali na vystúpenie v programe 46.
Šarišských slávnosti piesní a tancov. Deti sa tešili, že
môžu vystúpiť pred tak veľkým publikom, že si môžu
zaspievať, zatancovať a potešiť širokú verejnosť
v Raslaviciach svojim programom.

Deň, ktorý patril medzi najkrajšie pred koncom školského
roka bol strávený po štvrtýkrát na poľovníckej chate
Krivuľa pri obci Závadka. Tento rok nás bolo omnoho viac
ako po minulé roky, čím sa možno odzrkadľuje to, že sa
zaviedla dobrá tradícia. Veľmi nás potešili rodičia s deťmi,
ktorí našu MŠ už nenavštevovali (deti navštevujú ZŠ)
a predsa chceli ísť s nami. My sme ich samozrejme všetci
veľmi radi opäť stretli. Celý deň bol dobre zorganizovaný,
všetkého bolo dosť (jedla, občerstvenia), rodičia deti
zabávali, nezabudli ani na seba, keď chceli zistiť či sú
silnejšie ženy, alebo chlapi. Skončilo to prekvapujúco
nerozhodne, lano sa roztrhlo presne v strede a všetci sa od
smiechu aj od prekvapenia váľali na zemi . Bol to
najhumornejší moment, z ktorého sme sa dlho smiali.
Všetkým Vám rodičom ĎAKUJEM!
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Pred letnými prázdninami sme sa rozlúčili s predškolákmi.
No milo nás niektorí prváčikovia prekvapia, keď ich
v dverách MŠ zbadáme. Chodia nás pozdraviť
a porozprávať, ako sa v škole majú. August bol tohto roku
výnimočnejší, pretože naša pani kuchárka Anna Gregová
oslávila 50 rokov života. Prajeme jej všetko najlepšie
a ďakujeme za prácu, ktorú v MŠ vykonáva. V jeseni sme
spolu s deťmi mali „Deň ovocia“, „Deň zeleniny“ ,
upratovali sme si školský dvor pred príchodom pani Zimy,
navštívili sme so staršími deťmi Planetárium v Prešove.
Pripravujeme sa na vianočnú besiedku, v MŠ nás navštívia
starí rodičia, rodičia detí a spolu sa prenesieme
k pokojnému blížiacemu sa sviatku – k Vianociam.
Chcem touto cestou poďakovať všetkým rodičom, ľuďom,
ktorí nám pomáhajú akýmkoľvek spôsobom. Ceníme si, že
nás podporujete. Ďakujem aj všetkým pedagogickým i
nepedagogickým zamestnancom II.MŠ za prácu a snahu.
Vám všetkým obyvateľom Raslavíc prajem pokojné
Vianoce s rodinami, šťastný Nový rok 2015, nech sa Vám
darí vo všetkom, v čom je dobrý úmysel!
Bc. Mária Poníková
Riaditeľka MŠ

I. Materská škola v Raslaviciach
„Pri deťoch človek potrebuje pohár plný múdrosti, súdok
obozretnosti a more trpezlivosti.“ (František Saleský)
Každoročne sa deťom snažíme v učení odovzdať niečo,
vďaka čomu budú schopné sa úspešne začleniť do života,
čo ich bude ako samostatného človeka posúvať dopredu.
Preto im v našej MŠ dávame možnosť prejaviť sa
v rôznych úlohách, aktivitách v rôznych situáciách,
rozhovoroch pri ktorých ich usmerňujeme a vedieme
k tomu, aby sa snažili v živote robiť len správne
rozhodnutia. Pre nás ako učiteľov je najkrajším darčekom
to, že sa nám dieťa otvorí a dôveruje nám.
Blíži sa koniec kalendárneho roka, preto Vám chceme
touto formou priblížiť akcie, ktoré sme s Vašimi deťmi
zažili. Čas po Vianociach je u nás spojený s očakávaním
karnevalu, kedy majú deti možnosť prezliecť sa za
rozprávkové, filmové alebo vymyslené postavičky od
výmyslu sveta. Počas karnevalu je atmosféra v MŠ trošku
iná hlavne v ponímaní detí čarovnejšia, už len tým, že
nemusia v tento deň v škôlke spať. Veď kto to kedy videl,
aby Spiderman, Batman alebo akýkoľvek hrdina spal keď
má zachraňovať svet  No a celodenná diskotéka nie je
tiež na zahodenie, nehovoriac o občerstvení, ktoré u nás
vždy rýchlo mizne zo stolov.

Pred Veľkou nocou sa deti zapájajú do maľovania kraslíc,
či výroby rôznych výrobkov, ktoré sme aj tento rok
prezentovali na Veľkonočnej výstave v ZUŠ. Potom sme
už v našej škôlke pripravovali slávnosť pre naše mamky.
Veď komu inému patrí najviac poďakovania ak nie práve
mamám, mamkám a mamulienkam. Deti im pripravili
slávnosť s občerstvením. Zatancovali a zaspievali im, ale
samozrejme vystískanie a vybozkávanie mamky na konci
bolo predsa len najväčším poďakovaním.
A po májovej slávnosti je to už čakanie na sviatok
všetkých detí sveta. Aj tento rok sme ho slávili trošku
netradične a to výletom vláčikom do Bardejova na Deň
škôlkarov. Tam sa naše deti vyšantili pri hrách so šašom,
detskej zumbe, pri maľovaní na tvár, ako aj na detskom
ihrisku 
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No a v júni nás čakala ešte jedna veľká akcia, na ktorú sme
sa pripravovali už dlhší čas pred tým. Naši starší škôlkari
si aj so svojimi učiteľkami pripravili vystúpenie na 46.
Šarišských slávnostiach piesní a tancov v Raslaviciach.
Pásmo s názvom „Hry na lúke“ zožalo úspech hoci sa
konalo nie na veľkom pódiu, ale pred kultúrnym domom.
Školský rok sme zakončili rozlúčkou s predškolákmi, ktorí
už teraz sedia v školských laviciach a my pevne veríme, že
sa im podarí zúročiť aj tie vedomosti, ktorých základy
dostali v našej MŠ. Týmto sa chceme poďakovať aj
rodičom našich, teraz už prvákov, za to, že nám celý ten
čas pomáhali pri rôznych akciách v škôlke a takisto sa
zúčastňovali rôznych akcií ako bolo púšťanie šarkanov
v jeseni a sánkovačka v zime. Ďakujeme, že nám pomohli
nájsť aj telefónne číslo na Mikuláša . A hoci zobral aj
čerta, aj tak sa táto akcia mimoriadne vydarila a deti
dostali od neho sladké balíčky.
Novinkou, ktorou sa chceme pochváliť je to, že v našej
MŠ pribudli dve interaktívne tabule, notebook a tlačiareň
získané z projektov Ministerstva školstva. Tieto tabule
využívame nielen na pozeranie rozprávok, ako je často
mylná predstava, ale hlavne na učenie hrou. Rôznymi
hrami sa snažíme, aby deti v tejto „digitálnej“ dobe
využívali tieto technológie hlavne na rozvoj svojho
myslenia.
Možno si myslíte, že leto sme strávili oddychom, ale opak
je pravda. V lete naša škôlka prešla čiastočnou úpravou
interiéru, ktorý už bol v havarijnom stave. Väčšina
zamestnancov
I.MŠ obetovala značnú časť svojej
dovolenky a s pomocou obce sme sa snažili, aby
v septembri deti nevítali škaredé, popraskané steny, ale
krásne vynovené, vymaľované steny nielen v triedach
a spálňach, ale aj chodby a umyvárky. Dúfame, že po
celkovej rekonštrukcii, ktorá nás čaká už v roku 2015,
bude naša škôlka nielen kapacitne väčšia, ale hlavne
vzhľadovo príťažlivejšia a modernejšia.
Tento rok nás čaká ešte akcia so starými rodičmi pri
stromčeku, kde sa budú pýšiť svojimi vnúčatami, ktoré im
budú spievať či tancovať. A kalendárny rok zavŕšime
s našimi rodičmi na vianočnej besiedke. Veríme, že im
koledami a vinšovačkami v podaní ich detí navodíme tú
správnu vianočnú atmosféru.
Predstavili sme Vám len v skratke akcie, ktoré sme v našej
MŠ v roku 2014 zažili a neostáva nám nič iné len sa tešiť
nato, čo nové nám Nový rok 2015 prinesie.
Prajeme Vám Šťastné a požehnané Vianoce a úspešný
Nový rok 2015!
Mgr. Anna Vaňová
učiteľka MŠ

FIT- club Raslavice
Milí spoluobčania,
máme za sebou rok 2014, ktorý bol úspešný pre FIT - club
Raslavice. V tomto roku sa nám podarilo úspešne
zrealizovať kúpu dvoch nových strojov na cvičenie a
zasúťažiť si na dvoch súťažiach.
Na podnet členov a ako spestrenie a motiváciu sme si
opätovne spravili súťaž v silovom päťboji vo FIT - clube
Raslavice. Táto súťaž pozostávala podobne ako v minulom
roku, len s malou obmenou z týchto cvikov:
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1. Tlak na lavičke s 50% vlastnej váhy (maximum
opakovaní),
2. Zhyby na široko s vlastnou váhou (maximum
opakovaní),
3. Zhyby na bradlách s vlastnou váhou (maximum
opakovaní),
4. Drepy s 50% vlastnej váhy (maximum
opakovaní),
5. Skok do diaľky z miesta (3 pokusy).
Musím uznať, že najdlhšie sme sa zdržali pri štvrtej
disciplíne, kde Pavol Gvušč spravil extrémnych 100
opakovaní, no Adam Chovanec ho prekonal o 3
opakovania a týmto si jednoznačne získal prvé miesto v
tejto disciplíne. Na súťaži sa nikto nezranil, a preto ju
považujem za úspešnú a veľmi výkonnú, lebo súťažiaci išli
až na dno svojich síl.
V júli 2014 sme boli ako sedem členná výprava
reprezentovať Raslavice na súťaži v meste Svidník na
treťom ročníku "Svidnícka silná ruka", ktorá sa konala
pod záštitou primátora mesta Svidník. Boli tam dve
kategórie mužov a jedna kategória žien. V kategórií mužov
do 75 kg sa na 1. mieste umiestnil v pravej a ľavej ruke
Matej Ľuterančík a na 2. mieste skončil Kristián Durak. V
kategórií mužov nad 75 kg sa na 1. mieste umiestnil v
pravej aj ľavej ruke Gabriel Gdovin a na 2. mieste skončil
Peter Hudač. Ostatní zúčastnení z FIT - clubu Raslavice,
ktorí sa neumiestnili, získali skúsenosti, a na budúci rok sa
stačí poriadne pripraviť a môžu zabojovať o medaily.

Členovia výpravy vo Svidníku zľava: Martin Dankovič, Kristián
Durak, Peter Hudač, Gabriel Gdovin, Matej Ľuterančík, Andrej
Demský, Patrik Kuchcik.

Hneď na začiatku tohto roku sme si zadovážili eliptický
trenažér, ktorý bol financovaný v plnej sume z rozpočtu
obce. Bola to nevyhnutná investícia, pretože sa na tomto
trenažéry cvičí kardio tréning, ktorý je potrebný pre srdce
a kondíciu každého cvičiaceho.
Koncom roka sme zakúpili po odsúhlasení členov FIT clubu Raslavice protismerné, polohovateľné kladky. Tento
stroj je dofinancovaný z veľkej časti z členských
príspevkov. Na protismerných kladkách precvičíte viac
ako 100 cvikov, takže je to veľký prínos, zmena a
obohatenie tréningového plánu pre cvičiacich.

December 2014
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Karol Džalaj sa ako prvý Slovák
v histórii prebojoval na stupne víťazov na
pretekoch Ironman

Eliptický trenažér Tuscon

Karol Džalaj utvoril pred tromi rokmi v Piešťanoch dodnes
platný slovenský rekord na ironmanskej trati. Náročnú
kombináciu plávania /3,8 km/, cyklistiky /180km/ a behu
/42 km/ vtedy zvládol za 8 hodín a 26 minút. Už
v predchádzajúcich sezónach dosiahol dobré výsledky na
zahraničných pretekoch, no jeho najväčší úspech sa zrodil
27. septembra tohto roka v Malajzii. Ako historicky prvý
Slovák sa prebojoval na stupne víťazov v pretekoch seriálu
Ironman. S časom 9:15:00 skončil tretí za Švédmi
Patrikom Nilssonom /8:41:53/ a Fredrikom Cronebvorgom
/8:58:45/.

Protismerné kladky Body-Solid Crossover Machine

V roku 2015 máme v pláne vymeniť dve posilňovacie
zariadenia za jedno nové. Pevne verím, že pán starosta a
poslanci podporia túto myšlienku, aby sme ju mohli
zrealizovať. Takisto máme sponzora na vytvorenie WC pri
posilňovni a už je len na starostovi, aby sme to začali
realizovať.
Pevne verím, že sa nám to všetko podarí a FIT - club
Raslavice opäť pozdvihne svoju úroveň v daných
priestoroch.
Ing. Gabriel Gdovin
správca Fit-clubu Raslavice

Jazdecké preteky – XX. Ročník Ceny
starostu obce Raslavice
Obec Raslavice v spolupráci s jazdeckým klubom Novotný
Abrahámovce zorganizovala 1. júna 2014 výročný 20.
ročník Jazdeckých pretekov – Cena starostu obce
v parkúrovom skákaní.
Súťažiť sa začalo o 11:00 hod Skokom „ZM“ (90 cm) – na
optimálny čas. Po tejto súťaži určenej najmä pre mladých
jazdcov a mladé kone nasledoval Skok „Z“ (100 cm),
nasledovala skok „ZL“ (110 cm) stupňovaná náročnosť so
žolíkom a hlavná súťaž Skok „L“ s prekážkami do výšky
120 cm – cena starostu obce Raslavice. Počasie 20.
ročníku prialo a tak hojnú účasť súťažiacich sledovalo
veľké množstvo divákov, ktorí mali možnosť zažiť krásny
športový a estetický zážitok.
Ing. Peter Paľa
Prednosta Obecného úradu

Karol Džalaj po pretekoch v Malajzii

Citujeme slová Karola Džalaja, ktoré povedal pre denník
Šport: „Po troch kilometroch plávania som sa zrazil
s medúzou vo veľkosti hádzanárskej lopty. Náš stret trval
len sekundu, no zasiahnuté miesto mi opuchlo a bolelo ma
až do konca pretekov. Najmä počas cyklistiky, keď som
mal ruky v statickej polohe, som cítil neutíchajúcu bolesť.“
Karolovi sa v Malajzii nevyhli ani technické problémy.
„Po plaveckej časti som bol ôsmy, no v mojej najsilnejšej
cyklistickej časti som sa prepracoval až na čelo pretekov.
Dvadsaťpäť kilometrov pred cieľom som však dostal
defekt a musel som meniť galusku. V našom športe nejazdí
za pretekármi auto ako v cyklistike a opraviť koleso som si
musel sám. Stratil som preto sedem minút a prepadol sa na
štvrté miesto. Po úvodných kilometroch behu sa môj
organizmus začal prehrievať. Vtedy som bol najbližšie
k odstúpeniu. Pomohlo mi, že pri trati boli na každých
dvoch kilometroch kade s vodou. Vždy som sa v nich
schladil a napokon som dokončil maratón na treťom
mieste,“ opísal triatlonista priebeh pretekov, v ktorých
dosiahol svoj najcennejší výsledok.
Karol Džalaj túži po účasti na najprestížnejších pretekoch
Ironman. V októbri 2015 by chcel byť medzi päťdesiatkou
najlepších na svete na štarte finálového podujatia na
Havaji, “Považujem to za svoj najväčší športový sen.
Keďže Ironman nie je olympijská disciplína, je to vrchol
môjho snaženia.“
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Nášmu rodákovi Karolovi Džalajovi k dosiahnutým
úspechom srdečne blahoželáme a prajeme , aby sa mu
jeho najväčší športový sen splnil.
Spracovala: Milena Konturová

ZO Klubu dôchodcov a Zväzu
postihnutých civilizačnými chorobami
v Raslaviciach
Aj v tomto roku sa výbor snažil pripravovať a organizovať
rôzne akcie pre svojich členov-seniorov, ako sú
poznávacie zájazdy, rôzne hry či posedenia spojene so
súťažou a samotné súťaže.
Výbor ZO KD a ZPCCH sa stretával podľa možnosti raz
do mesiaca, kde hodnotil činnosť za uplynulé obdobia,
riešil a navrhoval akcie pre svojich členov, ktorých tohto
roku evidujeme 160, hoci mnohí naši členovia sa prihlásili
aj do novej vznikajúcej organizácii JD. Pri takom
množstve členov, nemá každý člen či členka totožný názor
k organizovaniu jednotlivých akcií. No i napriek tomu sa
snažíme čo najviac vyhovieť väčšine našich členov.
V tomto roku sme organizovali tieto akcie:
- V mesiaci február sa uskutočnila výročná členská
schôdza, na ktorej sa zúčastnilo takmer 60% členov, za
účasti starostu obce p. Ing. Antona Lamanca a hosťa p.
Mudr. Jozefa Chovanca a p. Ing. Zuzany Remetovej.
Prítomní členovia boli informovaní podrobne o činnosti
a hospodárení ZO za rok 2013. V kultúrnom programe
vystúpili členovia detského folklórneho súboru
RASLAVIČANIK, pod vedením Mgr. Moniky
Bučkovej, ktorí boli za svoje vystúpenie odmenení
dlhotrvajúcim potleskom.
- Nákupný zájazd do KROSNA sa uskutočnil v tomto
roku 2-krát spolu s novou organizáciou JDS a to jarný
pred Veľkou nocou a jesenný pred sviatkom Všetkých
svätých. Účastníci zájazdov mali veľkú možnosť si
nakúpiť tovar rôzneho druhu podľa širokého výberu.
- Dňa 1.5.2014 KD a JDS usporiadali stolové hry v Klube
dôchodcov a to hry v kartách(žolíka) a hru Človeče
nehnevaj sa. Víťazi boli odmenení vecnými cenami.
- Dňa 18.5.2014 JD spolu s naším klubom zorganizovali
výstavu ručných remesiel. Výstava sa páčila a na druhý
deň ju navštívila celá škola. Na výstave vystavovali
svoje práce: p. Varchol, Stachurová Marta, Gvuščová
Mária, Rychvalská Anna, Lešková Božena, Vaňová
Anna, Belunková Kristína. Výstavu navštívilo aj asi 166
spoluobčanov.
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- V tomto roku sme zorganizovali Gril-Párty a zasa
podotýkam, že spolu s JDS, v areáli futbalového
štadióna dňa 3.7.2014. Na tejto akcii sa zúčastnilo 68
členov. Zúčastneným členom boli podávané Gril pochúťky, ovčí syr, zelenina a občerstvenie. O dobrú
náladu sa staral náš harmonikár Ján Vasičkanin. Pri
tejto akcii bola aj súťaž vo vedení lopty a presnej
streľbe na malú bránku. Druhá kategória bola hod
brvnom (muži), ženy súťažili tiež vo vedení lopty
a streľbu na malú bránku a hod valčekom. Víťazi boli
odmenení vecnými cenami.
- Dňa 10.7.2014. sme zorganizovali púť na Levočskú
horu, aby naši dôchodcovia nabrali aj duševných síl. Ale
tu mám pripomienku, aby sme sa včas prihlasovali,
keďže potom sú problémy, ako to zladiť.

12.9.2014 KD a JDS zorganizovali ďalšiu púť do
Litmanovej na horu Zvir. Po spoločnej sv. omši a po
poprezeraní si pútnického miesta sme navštívili
Leľuchov kde sme si mohli nakúpiť rôzny Poľský tovar.
Potom sme sa zastavili na motoreste v Lenartove, aby
sme sa posilnili obedom a kávou.
- Ako je už tradíciou, v mesiaci október sa konajú
slávnosti Úcta k starším. Pri tejto príležitosti aj my sme
pripravili túto slávnosť a to dňa 26.10.2014 v tanečnej
sále Domu kultúry, spolu s JDS a Obecným úradom za
účasti starostu obce, p. Ing. Antona
Lamanca
a jubilujúcich členov a ostatných členov ZO.
Jubilujúcim členom, ktorých tohto roku bolo 34, sme
odovzdali spomienkové darčeky s kytičkou. V
kultúrnom programe vystúpil Detský folklórny súbor
RASLAVIČANIK. Po ukončení oficiálnej časti bolo
k dispozícii pohostenie pripravené v rámci podujatia
Záver folklórneho leta. Dobrú náladu udržiaval
harmonikár Ján Vasičkanin a k tejto nálade prispeli aj
samotní prítomní svojimi piesňami .
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- Dňa 6.11.2014 sme z iniciatívy základnej školy a to
učiteľky p. Mačákovej a p. Racekovej pripravili malé
posedenie našich dôchodcov so žiakmi základnej školy.
Žiaci sa nás vypytovali, ako nám môžu pomôcť a my
sme im na oplátku odovzdali svoje rady či skúsenosti.
Potom nám predviedli pekný kultúrny program (tanec,
spev a básničky). Preto by sme sa aj touto cestou chceli
im poďakovať, a to aj p. učiteľkám p. Mačákovej
a p.Racekovej a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
- Každú nedeľu sa stretávame v KD a aj si ho
skrášľujeme. Pozývame aj každého člena na tieto
posedenia, kde sa pri kávičke rozprávame a vymieňame
si rady či skúsenosti alebo si zahráme karty.
Za zorganizovanie týchto akcií, patrí poďakovanie celému
výboru ZO KD a ZPCCH. Hlavným sponzorom pre
činnosť ZO je nesporne obecný úrad, ktorému patrí
poďakovanie. Poďakovanie patrí aj firme Bona–Market
Raslavice, PD-AGRO Raslavice, Zelenina-Chovanec
a Petrovi Demovi.
Na záver chcem všetkým našim členom ako aj čitateľom
OBČASNÍKA zaželať radostné a požehnané Vianočné
sviatky a Šťastný Nový Rok 2015, do ktorého vám prajem
veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.
Jozef Rychvalský
Predseda ZO KD a ZPCCH v Raslaviciach

ZA AKTÍVNE STARNUTIE

Činnosť ZO JDS / Jednoty dôchodcov Slovenska/ v
Raslaviciach v tomto roku vychádzala z Plánu práce
ZO schváleného na VČS. Prvoradou úlohou našej ZO je
organizovanie rôznych akcii a podujatí
na aktívne
starnutie dôchodcov – seniorov hoci aj s podlomeným
zdravím.
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Aj v tomto roku chceme pokračovať v týchto oddychovozdravotných pobytoch, zájazdoch, púťach i akciách a to
podľa požiadaviek a návrhov členov ZO, ktoré budú
schválené na spoločnej VČS. Do zberu šatstva sa zapojilo
22 dôchodcov a ich rodiny, kde bolo nazbieraných 30
vriec zachovalého šatstva, ktoré boli odovzdané
Sociálnemu ústavu v Giraltovciach. A preto aj touto
cestou Vám chcem, milí dôchodcovia poďakovať za
ochotu, prácu a pomoc pri organizovaní akcii a pri
reprezentovaní našej krásnej obce Raslavice. Nezabudli
sme ani na našich spoluobčanov, ktorí bojovali za našu
slobodu v I. .a II. svetovej vojne a v SNP. Ich pamiatku
a spomienky na hrdinské činy za našu slobodu sme si
uctili za účasti predsedu ZO ZPB p.Andreja Maníka
a s predsedu MO Matice Slovenskej p. Ing.Petra Paľu,
položením
kytice kvetov a zapálením sviečky na
pamätníku padlým na ulici Hlavná.
Veľmi náročnou, ale významnou akciou bola výstava „Čo
život dal“, organizovaná v októbri – „v Mesiaci úcty
k starším“. Verím , že kto navštívil, neoľutoval, ba naopak
boli od návštevníkov prisľúbené mnohé exponáty pre
nastávajúce výstavy. Túto výstavu si budeme môcť pozrieť
aj zo záznamu na obecnej káblovke.
Tu chcem pochváliť a oceniť veľkú snahu o zhotovenie
spomínanej výstavy nášmu členovi p. Františkovi
VARCHOLOVI a jeho rodine. Súčasne ďakujem
vystavovateľom : Stanislavovi
Balážovi, Márii
Jochmanovej, Anne Vaňovej, Františkovi Varcholovi,
Marte
Stachurovej, Patrikovi
Železníkovi, Helene
Kohútovej, Rastislavovi Benkovi a Jánovi Leškovi, za
prepožičanie exponátov, ktoré boli s veľkým záujmom
obdivované.

V dobrej spolupráci s KD a za aktívneho prístupu členov
výboru, sa nám plánované úlohy podarilo plniť, o čom
svedčí aj zhodnotenie p. Jozefa RYCHVALSKÉHO –
predsedu KD v tomto Občasníku, ktoré chcem doplniť
o niektoré podujatia.
Naši dôchodcovia sa v letných mesiacoch zúčastnili na
kúpaliskách vo Vrbovom a Saros Pataky /Maďarsko/
Ďalej sa niektorí dôchodcovia zúčastnili Zájazdu
v Chorvátsku a zájazdu v Grécku organizovaných OR JDS
v Bardejove, týždenných rekondično-rekreačných pobytov
v Dudinciach a v Trenčianskych Kúpeľoch sa zúčastnilo
šesť dôchodcov. Veľa našich dôchodcov využíva Wellness
v Bardejovských Kúpeľoch za zvýhodnené poplatky
JDS. Ďalšími z akcií plánovanými OR, ktorých sa naši
dôchodcovia zúčastnili boli návšteva divadla v Košiciach,
účasť na okresných športových hrách v Marhani, účasť na
okresných dožinkových slávnostiach, na súťaži v poézii
a próze, účasť na Benefičnom koncerte ,kde v kultúrnom
programe vystúpila naša členka p. Stašková v prednese
poézie.

Otvorenie výstavy

Vystavené diela p. Marty Stachurovej
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Táto akcia nás utvrdila, že v Raslaviciach je mnoho
talentov, skrytých i odhalených, mladých i starších
o ktorých diela a práce je veľký záujem aj medzi deťmižiakmi ZŠ, ktorí pod pedagogickým dozorom v priebehu
dvoch dní v počte takmer 200, si so záujmom prezreli
exponáty výstavy. Ďakujeme návštevníkom, ale aj
Obecnému úradu
za všestrannú pomoc, konkrétne
starostovi obce Ing. Antonovi Lamancovi a prednostovi
OcÚ p. Ing. Petrovi Paľovi ako aj ostatným sponzorom
a členom našej organizácie za pomoc pri inštalácii
výstavy.
Verím, že len v porozumení, láske a vzájomnej úcte
budeme môcť aj my dôchodcovia udržiavať tradície a
prispievať aj v našom pokročilom veku pri skrášľovaní
a zveľaďovaní našich krásnych Raslavíc. K tomu Vám
prajem ešte veľa síl, šťastie a radosť v kruhu svojich rodín
a do Nového roka 2015,vieru, lásku, nádej a Božie
požehnanie.
Ing. Zuzana Remetová
predsedníčka ZO JDS v Raslaviciach
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Domov, to hniezdo, čo má i vtáča,
hoc stane sa z neho vták a odletí,
aj človek si svetom kráča,
no teplo domova má stále v pamäti.
Nezabúda, ale spomína,
lebo tam sa všetko začína,
jeho čaro sa nikdy nestratí,
aj keď čas minulý už nik nevráti.
Ruky, na prácu prispôsobené,
hľa, aké dary sú nimi vytvorené.
Ruka, ktorou sa zbiera i seje,
tá domov láskavo hreje.
Oči, srdce i dušu potešuje,
hranice fantázie prekračuje.
Veľká vďaka nech je za to,
že človek má v rukách zlato.

Dušana Remetová

HOLD RUKÁM
Tak, ako sa v piesni vyjadruje spevom,
čo život prináša denne,
vyjadriť sa dá aj drevom,
čo je pre človeka cenné.
Prebudí ľudské zmysly,
to, čo sa vytvára v mysli.
Myšlienky, slová, pocity,
ba aj príbeh môže byť vyrytý.
Skutočnosť sa štetcom zobrazí,
predstaví z určitého pohľadu,
tie vzácne „oči“ – obrazy,
ukážu aj skrytú náladu.

Aktivity občianskeho združenia ŽIVOT
JE ŠANCA v roku 2014
Občianske združenie Život je šanca žilo aktívnym životom
aj v roku 2014. Podieľali sme sa na príprave a podávaní
viacerých žiadostí o dotácie, najmä v oblasti spolupráce
s partnerskými združeniami v rámci V4. Z Ministerstva
kultúry SR sa nám podarilo získať dotáciu na vydanie CD
Detského folklórneho súboru Raslavičaník „Pric Janičku,
pric do nas“. Tento projekt sme úspešne zrealizovali
a CDčko bolo napokon slávnostne uvedené do života
8.11.2014.

A prinesú pastvu pre oči,
do čarovného sveta tým pohľadom vykročí
a vnesie tam kúsok seba,
aj to občas robiť treba.
Ak človek ruky správne využíva,
nejeden predmet vytvorí,
ten potom ním ožíva,
bránu fantázie otvorí.
Človek, je výsledkom svojej práce sýty,
vloží do nej lásku a iné city.
Tak talent, čo bol daný,
bude správne ďalej odovzdaný.

Krstní rodičia – p. Božena Lešková a p. Imrich Manik,
krstilo sa makom
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Veríme, že aj v nasledujúcom období budú niektoré naše
žiadosti o dotáciu schválené a občianske združenie bude
i naďalej zmysluplne napĺňať svoje ciele.

Ing. Peter Paľa
člen OZ

10 rokov ZUŠ v Raslaviciach
Prešlo desať rokov od založenia Základnej umeleckej
školy v Raslaviciach. Je to veľa, alebo málo? V porovnaní
s existenciou základných umeleckých škôl v okolí je naša
škola veľmi mladá. No v porovnaní s desiatimi rokmi
ľudského života to nie je až tak málo.
Mám pocit, že to nebolo dávno, keď ma ešte ako študenta
vysokej školy oslovili ľudia, ktorí stáli za vznikom školy,
či by som neprišiel vyučovať hru na akordeóne. Keďže
som rodený Raslavičan, myšlienka vzniku samostatnej
štátnej ZUŠ v Raslaviciach ma veľmi nadchla a súhlasil
som. A tak sme 1. septembra 2004 pod vedením prvého
riaditeľa PhDr. Vincenta Staríčka spolu s kolegami Jánom
Daňkom, Mgr. Liliou Maťašovou, Eduardom Kmeťom,
Blankou Michtovou, Mgr. Monikou Bučkovou, Beátou
Daňkovou a Mgr. Slavkou Liščinskou začali písať históriu
školy.
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o dva roky neskôr v Demjate a v roku 2012 v
Bartošovciach. V roku 2010 bola dokončená nadstavba
tretieho pavilónu základnej školy, vďaka čomu nám
základná škola uvoľnila takmer všetky priestory štvrtého
pavilónu, čím sa výrazne zlepšili priestorové podmienky
pre žiakov a pedagógov ZUŠ.
Okrem zlepšujúcich sa materiálnych a priestorových
podmienok sa postupne zvyšovala aj umelecká úroveň.
Usilovnosť talentovaných detí pod vedením skúsených
pedagógov priniesla úspechy a ocenenia na regionálnych,
celoslovenských, ale aj medzinárodných súťažiach
a festivaloch. Súčasťou ZUŠ bol do roku 2011 aj Detský
folklórny súbor Raslavičanik, ktorý v súčasnosti pokračuje
v činnosti ako samostatný subjekt. Postupne vznikali rôzne
komorné zoskupenia: detská ľudová hudba, spevácky zbor,
akordeónový súbor, pop-rocková kapela. Škola sa
etablovala v kultúrnom prostredí Raslavíc a regiónu.
Realizovaním pravidelných programov, koncertov, výstav
a účinkovaním pri rôznych príležitostiach sme sa stali
neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho diania v obci a okolí.
Z doterajších výsledkov a reprezentácie je vidieť
opodstatnenosť existencie Základnej umeleckej školy v
Raslaviciach a ochotu rozvíjať sa v umeleckom smere,
poskytovať umelecké vzdelanie a skvalitňovať kultúrny
život obce a regiónu.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o vznik a
rozvoj školy. Hlavne MUDr. Jánovi Kaňuchovi, ktorý bol
spolu s pánom učiteľom Jánom Daňkom a PhDr.
Vincentom Staríčkom iniciátorom jej založenia. Ďakujem
všetkým bývalým aj súčasným pedagógom a
zamestnancom, zriaďovateľovi, rodičom, sponzorom a
všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o rozvoj ZUŠ v
Raslaviciach.
Želám tejto škole veľa talentovaných žiakov, tvorivých
pedagógov a veľa nových úspechov.
Mgr. art. Martin Franek
riaditeľ školy

46. ročník Šarišských slávností piesní
a tancov v Raslaviciach
V dňoch 20. – 22.6.2014 Obec Raslavice zorganizovala už
46. ročník Šarišských slávností piesní a tancov. Slávnostné
otvorenie festivalu sa už tradične odohralo v piatok
20.6.2014 v divadelnej sále Domu kultúry.

Začiatky neboli ľahké. Priestorové a materiálne
zabezpečenie bolo minimálne. No vďaka základnej škole,
ktorá nám poskytla priestory, zapožičala základné
vybavenie tried a aj niektoré hudobné nástroje, sa činnosť
školy rozbehla. So zvyšujúcim sa záujmom žiakov o
štúdium sa zväčšoval pedagogický kolektív, dopĺňalo sa
vybavenie tried, nástrojové vybavenie. V roku 2006 bolo
otvorené elokované pracovisko v obci Tulčík,

V rámci programu „Jubilantovi ...“, ktorý bol pripravený
pri príležitosti životného jubilea dlhoročného člena DFSk
Raslavičan p. Františka Konturu vystúpili tieto spevácke
skupiny a sólisti: Barvinok z Kamienky, Bartošovčan,
Viktor Ťasko, Š. Višňovský, M. Soták z Košíc, spevácka
skupina ROSA z Prešova, DFSk Raslavičan a DFS
Raslavičanik. Pokrstené bolo CD ĽH Stana Baláža „V
Raslavicoch bije banda“
Sobotný program sa začal sprievodným podujatím
„Mestečko fantázie“, ktorý bol venovaný najmä rodičom
s deťmi. V rámci programu vystúpili deti z Materských
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škôl, miestnej ZŠ a ZUŠ) Súčasťou mestečka bola aj
ulička remesiel a tvorivé dielne zamerané na výrobu
a prezentáciu tradičných ľudových výrobkov, tématicka
výstava v Galérii ľudového umenia Horného Šariša (stála
expozícia bude doplnená o práce žiakov miestnej ZŠ
a ZUŠ venované folklóru a najmä jednej z osobností
raslavického folklóru – p. Františkovi Konturovi.
O 18:15 program festivalu pokračoval v prírodnom
amfiteátri detským programom „Jak śe Jančo učil
tancovac“, v rámci ktorého účinkovali: II.MŠ z Raslavíc,
ZUŠ z Raslavíc, Daniel Falat z Kostoľan nad Hornádom,
DFS Jadlovček z Margecian, DFS Sabiník zo Sabinova,
DFS Raslavičanik z Raslavíc O 20:00 nasledoval hlavný
sobotný program domácich a zahraničných folklórnych
kolektívov „Vitajce v Raslavicoch“. Vystúpili: FS Hanák
z Českej republiky, FS MTATSMINDA z Gruzínska, FS
Podpoľanec z Detvy, FS Jurošík z Michaloviec.
Vyvrcholením sobotného programu bolo vystúpenie
kapely „Slovak tango“ z Banskej Bystrice, ktorá
v spolupráci s členmi DFSk Raslavičan predviedla
„mestský folklór“ zo začiatku 20. storočia.

Slávnosti sa uskutočnili s prispením dotácie Ministerstva
kultúry SR vo výške 5000 €
a Prešovského
samosprávneho kraja vo výške 1000 €.
Na záver, ale nie v poslednom rade by som chcel
poďakovať tiež sponzorom tohto krásneho podujatia:
Ministerstvo kultúry SR
Prešovský samosprávny kraj
Matica Slovenská
František Hvizda – HM-comp
Rakystav, s.r.o.
Proenergs, s.r.o.
Remopel, s.r.o.
Komfos, s.r.o.
Agro Raslavice, s.r.o.
GMT projekt, s.r.o.
Vijofel
PARE – Ing. Radovan Demjanovič
WI-NET – Ing. Miroslav Goliaš
M-com net – Miloš Kovalčin
Ladislav Hudák
ECIVALSAR, s.r.o.
PROGRES - TS, s.r.o.
Obec Lopúchov
František Chovanec
Repase, s.r.o.
Rádio REGINA – mediálny partner
Ing. Peter Paľa
Prednosta Obecného úradu

„PRIC JAŇIČKU, PRIC DO NAS...“
Nedeľný galaprogram programu

FS Mtatsminda - Gruzínsko
V rámci nedeľného galaprogramu „V Raslavicoch śtrid
valala“ účinkovali: ZUŠ z Raslavíc, DFS Raslavičanik
z Raslavíc, FSk Raslavičan z Raslavíc, FS Ilosvai z Veľkej
Idy, FS Podpoľanec z Detvy, FS Borievka z Košíc, FS
SUVARTUKAS z mesta PLUNGE, Litva, FS
MTATSMINDA z Gruzínska, FS Hanák z Českej
republiky,
Ženská
spevácka
skupina
Torička
z Abrahámoviec, Mužská spevácka skupina Suche karki
z Prešova a Ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc.

Raslavičanik v roku 2014

Organizovať deťom voľný čas je prioritou nejedného
rodiča. Väčšina rodičov pri voľbe vhodnej záujmovej
aktivity pre svoje dieťa siaha po overených jazykových
kurzoch, počítačových krúžkoch, hre na hudobnom
nástroji a podobne. Krúžky pohybového či športového
charakteru sú viac-menej v úzadí. A pritom práve
pohybová aktivita je po náročnom dni v škole pre deti ten
najlepší relax. Absenciu pohybových krúžkov pre deti vo
veku 5-16 rokov sa snaží zmysluplne zaplniť aj Detský
folklórny súbor Raslavičanik. Folklórny súbor patrí medzi
elitu folklórnych súborov na Slovensku a má stabilnú
členskú základňu, ktorú tvoria deti už od útleho veku.
Jeho cieľom je viesť deti k aktívnemu tráveniu voľného
času k vnímaniu, cíteniu a poznaniu folklóru a ľudovej
kultúry. Prostredníctvom verejných vystúpení sa snaží
propagovať medzi mládežou úctu k tradíciám a pozitívny
postoj k našej národnej kultúre. Pri pravidelných
tréningoch kladú skúsení taneční a speváci dôraz na
pohyb, správne držanie tela, či spevácke výkony chlapcov
i dievčat. Za posledné 2 roky si súbor pripravoval nových
tanečníkov a spevákov v prípravke, ktorú vedú p. Alena
Ličáková a Štefánia Greifová a chceme sa im srdečne
poďakovať. Venujú sa deťom v skupinkách predškolskej
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prípravy – 4 - 6 ročné deti a mladšieho školského veku 7
-10 ročné deti. Získavaním základných tanečných
schopností môžu napredovať a stať sa trvalými členmi
DFS Raslavičanik. V staršej a tanečne najvyspelejšej
skupine pôsobia deti – mládež, odrážajúci celkovú kvalitu
a prevedenie na celoročných vystúpeniach na doskách
domácej i zahraničnej pôdy. Tento rok ich bolo mnoho.
Spomeniem niekoľko a to ako spestrenie na kultúrnych
a spoločenských
podujatiach
v okolitých
obciach,
vystúpenia na festivaloch v Hriňovej, v Richvalde,
Sveržove, Krivanoch,na ŠSPaT v Raslavicich a iných.
Neodmysliteľnou súčasťou súboru patrí každoročný
zahraničný zájazd. Aj tento rok sa členovia zúčastnili
festivalu v bulharskom meste Aheloy, na ktorom zožali
množstvo úspechov.
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Na záver chceme vysloviť presvedčenie, že aj
v nasledujúcom roku spravíme všetko pre to, aby detský
folklór
v Raslaviciach
napredoval
a aby
sme
prostredníctvom neho prinášali radosť všetkým tým, ktorí
sa prídu na nás pozrieť, no hlavne, aby s pôsobením v ňom
mali radosť deti, pretože všetko čo je spojené s jeho
činnosťou, musí mať iba jeden cieľ – šťastné a rozjarené
oči samotných detí.
Ďakujeme
Mgr. Monika Bučková (vedúca súboru)
Slavomír Sabol (organizačný vedúci súboru)

Záver folklórneho leta – 2. ročník
Činnosť DFS Raslavičanik by nebola možná bez nezištnej
práce ľudí, ktorí sú ochotní obetovať svoj voľný čas. Tak
ako každý rok, aj tento, je našou milou povinnosťou sa aj
takýmto spôsobom poďakovať už spomínaným vedúcim
prípraviek. Taktiež p. Márii Kračanskej, ktorá nám vedie
účtovníctvo. Naše veľké ďakujem patrí všetkým
sponzorom, ktorých si veľmi vážime a sme veľmi radi, že
aj tento rok nám pomohli a aj vďaka ich pomoci
Raslavičanik mohol fungovať na takejto úrovni. Ešte raz
ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Napokon, no
s ešte väčšou vážnosťou chceme poďakovať OÚ
Raslavice, na čele so starostom Ing. Antonom Lamancom.
Napriek tomu, že vo funkcii starostu v týchto dňoch končí,
stále ostáva tým človekom, ktorý bol pri obnovení DFS
Raslavičanik. Od prvej chvíle sme nielen my vo vedení,
ale aj deti nadobudli pocit, že v ňom máme človeka,
ktorému sme prirástli k srdcu. Za všetko čo pre nás urobil
má od nás velikánske ďakujem .A prečo ten názov tohto
príspevku? „ Pric Janičku, pric do nas“ je názov nášho
prvého CD, ktoré sa nám podarilo tento rok vydať,
a ktorého úspešné uvedenie do života sme pred pár dňami
absolvovali. Aj to je výsledok práce všetkých tých, ktorí
v DFS Raslavičanik pôsobili, pôsobia a pre ktorých je
súbor neoddeliteľnou súčasťou života. Poďakovať sa
srdečne chceme aj hudobnej zložke MUZIKANCI
RASLAVICKE, bez ktorých by sme žiadne z vystúpení
nemohli absolvovať a napredovať.

V roku 2013 sme založili v obci novú tradíciu. Keďže
folklórne leto v podobe festivalov sa začína festivalom
v Raslaviciach – tradičné Šarišské slávnosti piesní
a tancov, v roku 2014, už druhým rokom, sa folklórne leto
v našom regióne v Raslaviciach aj končilo.

Aj tento rok, tak, ako v prípade prvého ročníka bol kladený
dôraz najmä na gastronómiu. Hlavný program, v rámci
ktorého mali možnosť všetci návštevníci ochutnať tradičné
raslavické jedlá sa odohrával v tanečnej sále Domu kultúry
26.10.2014. Ochutnávka jedál bola spestrená vystúpeniami
DFS Raslavičanik a Ľudovej hudby Muzikanci raslavicke.
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Obyvatelia Raslavíc v roku 2014
rečou čísel

Súčasťou podujatia bola aj výstava prác umelcov
z Raslavíc a okolia „Aj to život dal“, ktorá bola
inštalovaná v salóniku DK.

Na začiatku roka 2014 bolo na trvalý pobyt v obci
Raslavice prihlásených 2687 obyvateľov, z toho 1333
mužov a 1354 žien. V časti obce Nižné Raslavice bolo
prihlásených 1615 obyvateľov, v časti obce Vyšné
Raslavice 1068 obyvateľov, štyria občania boli prihlásení
na obec. V priebehu roka 2014 sa narodilo 27 detí – 16
chlapcov a 11 dievčat. Vo februári a v auguste 2014 sa
rodičia tešili z narodenia dvojičiek.
Na trvalý pobyt v našej obci sa v priebehu roka prihlásilo
36 osôb, 28 občanov sa z pobytu odhlásilo. Zmena pobytu
v oboch prípadoch nastáva hlavne po uzavretí manželstva,
dôvodom zmeny je aj získanie bytu či nového pracovného
miesta.
V roku 2014 bolo uzavretých 20 manželstiev – v dvoch
prípadoch mali trvalý pobyt v našej obci obaja snúbenci.
Od začiatku roka zomrelo 25 obyvateľov s trvalým
pobytom v obci / 10 žien a 15 mužov /, z toho jedna štátna
občianka ČR. Okrem toho bola v júli 2014 pochovaná
v Raslaviciach aj jedna dlhoročná obyvateľka Raslavíc,
ktorá sa koncom roka 2013 z trvalého pobytu v našej obci
odhlásila.
Ku 14.12.2014 bolo na trvalý pobyt v Raslaviciach
prihlásených 2697 osôb – 1337 mužov a 1360 žien. Z toho
bolo 5 cudzincov – 2 muži a 3 ženy / českej, ukrajinskej,
mexickej, talianskej a vietnamskej národnosti /.
V Raslaviciach žije 64 detí do 1 roka /37 chlapcov a 37
dievčat/, 607 mladých ľudí od 1 – 18 rokov /312 chlapcov
a 295 dievčat /. V kategórii od 19 do 60 rokov je 1600
občanov / 806 mužov a 794 žien /. Spolu 254 obyvateľov
má od 61 do 70 rokov / 120 mužov a 134 žien /. Vo
vekovej skupine od 71 do 80 rokov je 106 osôb / 43 mužov
a 63 žien /. Až 60 obyvateľov má od 81 do 90 rokov / 18
mužov a 42 žien /. Šesť občanov má viac ako 90 rokov – 1
muž a 5 žien. Najstaršou obyvateľkou Raslavíc je rehoľná
sestra Mária Gregová – Guteková, ktorá má úctyhodných
98 rokov, najstarším obyvateľom – mužom je p. Andrej
Gaži, ktorý má 94 rokov. Ďalšie dve ženy majú po 94
rokov, jedna 92 rokov a jedna má 91 rokov. Priemerný vek
obyvateľov Raslavíc je 36,58 roka / u mužov 36,17 roka
a u žien 37,38 roka /.
Všetkým spoluobčanom želám požehnané vianočné
sviatky a šťastný nový rok.
Mgr. Mária Ščešňaková
matrikárka

Česká jazzová speváčka Ida Kellarová v
Raslaviciach
Veríme, že aj toto nové podujatie si nájde svoje pevné
miesto v kalendári folklórnych nadšencov, gurmánov, ale
aj širokej verejnosti.
Ing. Peter Paľa
Prednosta Obecného úradu

V Raslaviciach sa 7. augusta 2014 konal ďalší úžasný
koncert (jeden z troch – ostatné dva sa konali v Lenartove
a Liptovskom Mikuláši) so skvelými ľuďmi a hlavne
nadanými deťmi, ktoré tento koncert za necelé dva týždne
spolu s Idou Kellarovou a jej umeleckým tímom nacvičili
a pre Vás všetkých pripravili.
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Pred koncertom sme spolu s rómskymi deťmi kreslili,
šperkovali a navštívili rómsku osadu, kde sme si vo dvore
rodiny Žoltákových zahrali a zaspievali. K miestnym
hudobníkom sa postupne pridali aj hudobníci z Českej
filharmónie a spoločne improvizovali. Postupne
roztancovali všetkých, ktorí boli na dvore a jeho blízkom
okolí.
Stretnutia s obyvateľmi osady pokračovali. Mini koncert
pre nás všetkých pripravili dievčatá zo skupiny „Sabrosa“,
ktoré nám zahrali a zatancovali.

Rómovia boli a sú úžasní, stretnutia boli veľmi priateľské,
úprimné, príjemné a veselé.
Náš program pokračoval zvukovými skúškami, večerou,
ktorú pre nás pripravili v Základnej škole (ďakujeme,
večera bola výborná) a prípravou na koncert.
Pred koncertom nás veľmi milo prekvapili rómske ženy,
ktoré pre nás všetkých pripravili góju - tradičné rómske
jedlo a napiekli výborné koláče. Ďakujeme, ,,všetko bolo
výborné, len sa tak po všetkom "zaprášilo"“.

Ani dážď tesne pred koncertom (počas koncertu nepršalo)
neovplyvnil skvelú náladu a neskutočnú energiu . Tá počas
koncertu bola výborná, pozitívna, emotívna - proste silný
zážitok.
40 detí na jednom pódiu z Čiech a Slovenska, ktoré sa po
dvoch týždňoch tvrdej práce dokázali postaviť pred
divákov
na
pódium
s
profesionálmi.
Ida, umelecký tím a tím dobrovoľníkov klobúk dole pred
prácou, ktorú ste počas letnej školy odviedli.
ĎAKUJEME!

Ďakujeme obci Raslavice za pomoc pri spolu koordinácií
tohto projektu. Ďakujem Petrovi Paľovi, prednostovi
obecného úradu, jeho tímu a Rómom za veľkú pomoc.
Na záver už len jedna moja myšlenka:
„Každý koncert bol iný, tak ako sú iné osady a energia v
nich, tak ako majú rôzne špecifiká, tak v každej z rómskych
osád to bolo úžasné a predsa iné... No to pochopí ten, kto
to s nami zažil a chce niečo podobné zažívať.
Poďme sa navzájom spoznávať, viac tolerovať a viac
približujme tieto dva rôzne svety, ktoré by nemali žiť vedľa
seba, ale spoločne - chcem tomu veriť.“
Mgr. Inge Doležalová
Spoluorganizátorka koncertu

Raslavičan prezentoval tradičnú
slovenskú kultúru na medzinárodnom
folklórnom festivale "JIF-Catalunya"
V dňoch od 1.9. do 10.9.2014 reprezentovala Dedinská
folklórna skupina Raslavičan našu obec, ako aj celé
Slovensko a slovenskú kultúru na medzinárodnom
festivale v Barcelone a jej okolí. V rámci festivalu "JIFCatalunya" absolvovali členovia FS 3 vystúpenia – 2
v prímorskom letovisku Callela a 1 priamo v Barcelone.
S veľkým úspechom sa stretol tiež krojovaný sprievod
letoviskom Callela, v rámci ktorého prizerajúcich zaujali
svižné raslavické rytmické piesne a tance. Okrem
účinkovania na festivale JIF Catalunya absolvoval
Raslavičan aj 2 hodinové vystúpenie v meste Puig-Reig
v rámci 35 ročníka medzinárodného festivalu De Cant
Coral Catalunya Centre. Súčasťou vystúpení boli aj
spoločné katalánske tance, ktoré trénovali členovia FS
počas voľného času v spolupráci s miestnymi lektormi.
Speváckej a hudobnej zložke sa dostalo ocenenie v tom, že
boli oslovení, aby zahrali a zaspievali na záver festivalu
katalánsku hymnu. Aj s touto úlohou sa skvelo popasovali.
Zážitkom a zároveň možnosťou na prezentáciu obce
a Slovenska bolo prijatie na mestskom úrade v meste
Callela, ale hlavne prijatie účastníkov festivalu
podpredsedníčkou Katalánskeho parlamentu v historickej
budove sídle tejto inštitúcie.
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Veľkonočná výstava 2014

Týmto blahoželáme členom DFSk Raslavičan a ďakujeme
im za vzornú prezentáciu raslavického folklóru, Slovenska
a slovenskej kultúry v zahraničí. Tento priestor na
prezentáciu bol vytvorený aj vďaka finančnej podpore
z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky.

Veríme, že aj v roku 2015 prispejete k obohateniu tejto
prezentácie ľudového umenia.
Kontaktovať nás môžte osobne na Obecnom úrade – pani
Máriu Birošovú, alebo telefonicky na čísle: 054/ 4792 222.
Mária Birošová

Splašková kanalizácia v Raslaviciach
Ing. Peter Paľa
Prednosta Obecného úradu

Tradičná Veľkonočná výstava
Obec Raslavice už tradične organizuje pri príležitosti
Veľkej Noci veľkonočnú výstavu. Aj touto cestou by sme
sa chceli poďakovať pravidelným prispievateľom a
zároveň chceme vyzvať a povzbudiť všetkých tých, ktorí
majú kreativitu a chuť zapojiť sa už v poradí do VI.
ročníka.
Výstava sa oficiálne sprístupní pred Veľkou Nocou,
v dňoch 30.03.2015 – 02.04.2015.

Obec Raslavice s využitím nenávratných finančných
zdrojov EÚ v rokoch 2011 - 2013 zrealizovala jednu z
najväčších investičných akcií vo svojej histórii – projekt
ČOV a kanalizácia Raslavice. V rámci tohto projektu bola
dokončená čistička odpadových vôd a vybudovaných bolo
10.662 m kanalizácie.
Konečným výsledkom a prínosom projektu „ČOV a
Kanalizácia Raslavice“ by však malo byť pripojenie
všetkých stavieb v obci na kanalizačnú sieť. Vyzývame
preto všetkých obyvateľov, ktorí doposiaľ svoje domy na
kanalizačnú sieť pripojené nemajú, aby tak urobili v čo
najkratšom termíne, aby sme tak všetci prispeli k ochrane
životného prostredia a hlavne vôd v Raslaviciach.
Ing. Peter Paľa
Prednosta OcÚ

PF 2015

Vážení spoluobčania, prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa pokoja a pohody
v rodinnom kruhu. Do Nového roku 2015 Vám všetkým želáme najmä pevné zdravie, veľa
porozumenia a elánu do spoločnej práce pri budovaní ešte krajších a ľudskejších Raslavíc.
Marek Rakoš a kolektív zamestnancov Obecného úradu

December 2014
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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 8:00 do 12:00.

Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Tel./fax: 054 4792 222
e-mail: obec@raslavice.sk
www.raslavice.sk
650 výtlačkov

