RASLAVICKÉ noviny

Milí Raslavičania,
od posledného čísla Raslavických
novín ubehlo už šesť mesiacov, a to je
čas, keď vo svojich schránkach nachádzate nové číslo našich novín. Opäť
Vám prinášame sumár udalostí za tento posledný polrok. Sme veľmi vďační, že nám s novinami pomáhate, pretože len vďaka vám, vašej ochote a pomoci,
teraz čítate tieto riadky. Raslavické noviny boli od začiatku najmä o Raslavičanoch, a tak je tomu aj dodnes. Každý
z nás je iný. Každý z nás dostal od Pána
Boha iný talent. Tento talent máme využívať a zveľaďovať, čo znamená, že talent
nemá ostať skrytý. Preto sme radi, že sa
s nami delíte o svoje príbehy, o svoje talenty a že si ich nenechávate iba pre seba.
Raslavické noviny sú na to, aby informovali. Informovali Vás občanov o tom,

čo sa v našej obci deje, aké udalosti sa konajú, ako sa obec zveľaďuje. Veľmi dobre
vieme, že mamy a otcovia pri každodenných povinnostiach nemusia postrehnúť
všetky akcie, ktoré sa v školách dejú. Preto vždy prinášame články z diania v školstve. Všetci sme fanúšikmi Raslavičanu
a Raslavičaniku, ale čo majú tieto skupiny nové a čo chystajú, to sa dozviete taktiež z novín. Ako sa darí našim seniorom
a ako trávia voľný čas sa rovnako dočítate v novinách. Koľko zápasov vyhral OFK
Sim Raslavice, na akých súťažiach uspeli
hasiči alebo cyklisti, aké aktivity prebiehajú v komunitnom centre...to všetko sa
dočítate v našich obecných novinách.
A nielen to. Vďaka Vám, vašim životom, vašim záľubám, aktivitám máme vždy
nové témy a nové články. V aktuálnom čísle vám prinášame rozhovor s talentovaným Martinom Bašistom o OD Na skok. O
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svojej výstave v Bardejove nám porozprával Matej Bělůnek a o novej pripravovanej
športovej udalosti Raslavický pedál nikto
iný ako Michal Čverha. Určite neprehliadnete báseň Raslavicke lučki od pána Františka Gvušča, ktorá je plná spomienok na
krásne časy mladosti, ale aj báseň o šťastí z pera nadanej Bianky Knutovej.
Jún ubehne ako voda a pred nami
bude druhý polrok 2019. Prajeme nám všetkým do týchto letných, ale aj ďalších dní,
aby sme sa nebáli ukázať svoje talenty a
podeliť sa o ne s ostatnými. Pevne veríme,
že talentovaných Raslavičanov je viac ako
šafranu a že decembrové číslo Raslavických novín bude opäť bohaté na nové zaujímavé články.
Vaša Redakčná rada

Vianočná atmosféra posilnila chuť
pomáhať, vyzbieralo sa 2000 eur
23.12.2018 sa Raslavice spojili pre dobrú vec a podporili prvé
benefičné podujatie v našej obci – Raslavičania Raslavičanom.
Na tomto predvianočnom futbalovom
turnaji sa vyzbieralo 1500 eur na štartovnom i dobrovoľných príspevkoch. Firma
Rakystav pridala k vyzbieranej sume ďalších 500 eur a následne celý výťažok z tejto
krásnej benefičnej akcie poputoval malému Adamkovi Vasičkaninovi na jeho nákladnú liečbu.
Aj keď sa turnaj konal tesne pred Štedrým dňom, Raslavičania nepodľahli predvianočnému zhonu. Naopak, veľké množstvo správne naladených ľudí sa zišlo pri
kultúrnom dome, aby podporili ušľachtilú
myšlienku, spríjemnili si predvianočný
čas a stretli sa s priateľmi. Futbalových
priaznivcov prilákali zápasy na multi-

funkčnom ihrisku, kde s plným nasadením bojovalo 6 prihlásených mužstiev:
Obecný úrad a organizátori, DHZ Raslavice, Nižné Raslavice, Vyšné Raslavice
a OFK Raslavice – dorast.
Popri turnaji sa konali sprievodné
podujatia v kultúrnom dome. Vianočný
stánok s občerstvením mal v ponuke domácu kapustnicu, vianočný punč aj teplý
čaj. V handmade stánku bolo množstvo
rozmanitých ručne vyrobených vecí, ktorými prispeli škôlkari, žiaci zo
Základnej umeleckej školy v Raslaviciach
i šikovní dôchodcovia z Denného stacionára.
Výťažok z predaného občerstvenia a

krásnych vecí sa taktiež venoval Adamkovi. Podujatie sa konalo pod záštitou starostu obce Mareka Rakoša a Komisie kultúry,
športu a mládeže pri OZ.
Natália Balážová

ĎAKUJEME Vám za otvorené srdcia!
Práve dnes na Štedrý deň, sme boli
odovzdať finančný výťažok zo včerajšieho 1. Vianočného benefičného podujatia
– Raslavičania Raslavičanom. Vyzbierané peniažky sme malému Adamkovi odniesli symbolicky DNES, ako darček k jeho
meninám. Vďaka všetkým Vám, ktorí ste
sa zúčastnili a prispeli, sa nám podarilo
vyzbierať krásnych 1500 EUR, ktoré budú
použité na ďalší progres v jeho liečbe. Ďalších 500 EUR k zbierke pridala aj firma Raky-stav.
Pri dnešnom stretnutí sme sa so Šimonom osobne utvrdili, že sme pomohli tým,
ktorí to naozaj potrebujú. Keď sme uvideli v Adamkových očiach chuť chodiť a dokonca kopať do lopty, potvrdilo nám to, že

51. ročník
Šarišských
slávností
piesní a tancov
Milí Raslavičania, pozývame Vás na 51. ročník ŠSPaT,
ktoré sa budú konať tradične
v predposledný júnový víkend, v
tomto roku to bude konkrétne v
dňoch 21. – 23. júna. Novinkou je
možnosť zakúpenia permanentky
v hodnote 12 €.
Program začne v piatok podvečer o 19.30 hod. slávnostným otvorením, po ktorom bude nasledovať
program „Fenomén“ venovaný p. Štefanovi Udermanovi. V programe účinkujú FSk Raslavičan, FS Čerhovčan
z Bardejova, Bardfa, Peter Vajda, Stanislav
Uderman, Ľudová hudba Žoltákovci, Rozkazovači z Hrochote. O 21. hodine vystúpi
so svojím programom „Zbohom“ FS Vranovčan. Vstupné na piatkový program pre
dospelých 5 €, pre deti 1 €.
V sobotu 22. júna nás svojimi vystúpeniami potešia tí najmenší. V detskom
folklórnom programe, ktorý začne o 18.30
hod., vystúpia deti z MŠ Raslavice, ZUŠ Raslavice, DFS Raslavičanik, DFS Hermanček
z Hermanoviec, DFS Cindruška z Liptovského Hrádku. Program bude pokračovať
o 19.45 hod. programom folklórnych
skupín „Ej zašpivam sebe ras“. V programe účinkujú FSk Bartošovce, FSk Rešov,
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naše podujatie malo zmysel. Ukázalo sa, že
mnohí z Vás neváhali prísť a s úsmevom
prispeli k vyzbieraniu tejto sumy. Veríme,
že takéto podujatia majú v našej obci svoje
miesto. Spĺňajú dôležitý cieľ pomoci, ale aj
sceľovania obecnej komunity ľudí.
Chcem sa ešte raz poďakovať za spoluprácu všetkým sponzorom a partnerom,
ktorí nám neváhali materiálne pomôcť s organizáciou. V neposlednom rade sa chcem
poďakovať skvelému organizačnému tímu,
ktorý pri príprave a počas podujatia odviedol veľa nezištnej a kvalitnej práce.
ĎAKUJEME v mene Adamka!
Mgr. Dávid Baláž

FSk Hertník, FSk Pridaň z Víťaza. Folklórne súbory Háj z Rimavskej Soboty, Urpín
z Banskej Bystrice a ľudový rozprávač
Jožko Jožka vystúpia v programe „Vitajce
v Raslavicoch“, ktorý začne o 20.45 hod.
O 22. hodine začne koncert Veroniky Rabada, ktorú môžete poznať zo skupiny
Hrdza, s ktorou účinkovala 13 rokov. Speváčka sa posunula v hudobnej brandži ďalej, na sólovú dráhu a v sobotu vystúpi aj
u nás. Po koncerte bude tradične Ľudová
veselica na malej scéne, hrať vám bude ĽH
„Muzikanci Raslavicke“. Vstupné na sobotňajší program pre dospelých 5 €, deti 1€.

Nedeľa začne o 10.30 hod. svätou
omšou v kostole Narodenia Panny Márie
a evanjelickými službami božími v kostole Sv. Trojice. O 13.tej hodine uvidíte krojovaný sprievod obcou „Hej, ked idezm valalem“. Galaprogram folklórnych kolektívov
„Široke je raslavicke poľo“ začne o 14. tej
hodine. V programe vystúpia MŠ Raslavice, ZUŠ Raslavice, DFS Raslavičanik, FSk
Raslavičan, FS Dúbrava z Prešova, spevácka skupina Rosa z Prešova, FS Háj z Rimavskej Soboty, FS Urpín z Banskej Bystrice
a FS Čarnica z Košíc. Vstupné dospelí 5 €,
deti 1 €.

Riaditeľ FS Urpín: Na slávnosti
v Raslaviciach vždy radi spomíname
Na tohtoročných Šarišských slávnostiach piesní a tancov
vystúpi aj FS Urpín, ktorý sa do povedomia dostal najmä vďaka šou
Zem spieva, ktorú pred dvomi rokmi vyhral. Čo im víťazstvo prinieslo,
s akým programom sa predstavia na Šarišských slávnostiach,
ale aj to, ako sa stať Urpínčanom, nám v rozhovore prezradil riaditeľ FS
Urpín pán Ing. Peter Pohančaník, PhD.
Priblížte našim čitateľom, aké zložky tvoria FS Urpín a odkedy sa začala písať vaša
história.
Súbor Urpín bol založený v roku 1957 ešte
ako Krajský súbor piesní a tancov, aby reprezentoval folklór vtedajšieho banskobystrického kraja. Na prvom zájazde, ktorý bol v roku 1958, dostal nové meno Urpín
podľa vrchu nad Banskou Bystricou. Prakticky odvtedy až dodnes pôsobia vo FS Urpín 3 samostatné zložky, a to najpočetnejšia tanečná zložka a potom hudobná
a spevácka zložka súboru, pričom každá
zložka má svojho vedúceho.
Aké tance, hudobné a spevácke čísla tvoria Váš repertoár?
Hlavným programovým zameraním súboru sú tance zo stredného Slovenska, predovšetkým regiónov Horehronie, Podpoľanie,
Čierny Balog, avšak program je doplnený
aj o tance, hudobné a spevácke čísla
z regiónov Šariš, Zemplín, Goral, Myjava,
Gemer a iné. Súbor má naštudovaných niekoľko rôznych programov s choreografiami od zakladateľa súboru, jeho dlhoročného vedúceho a choreografa Jána Husárika,
ktoré sa vyznačujú vyššou mierou štylizácie až po choreografie od súčasných choreografov, ktorí so súborom spolupracujú ako sú Martin Urban, Tatiana Salajová,
Stanislav Marišler a iní.
Keď sa povie FS Urpín, mnohým napadne folklórna šou Zem spieva, ktorú ste vyhrali. Odvtedy však ubehli dva roky. Ako

sa tento úspech odzrkadlil vo Vašom ďalšom pôsobení?
Toto ocenenie sa prejavilo predovšetkým
vo zvýšenom záujme o vystúpenia nášho súboru, ktorých počet sa oproti obdobiu pred súťažou takmer zdvojnásobil. Stále sme však amatérske folklórne teleso,
to znamená, že pre našich členov je pôsobenie v súbore len koníčkom a nie zárobkovou činnosťou, čiže niekedy je to pre
členov časovo náročné, aby mohli všetky
tréningy, sústredenia a vystúpenia absolvovať, ale zvládame to, aj vďaka tomu, že
k nám po súťaži prišlo viacero mladých
šikovných tanečníkov, speváčok a muzikantov. Okrem domácich vystúpení sa
nám zvýšil aj počet zahraničných zájazdov

Detskí diváci sa môžu tešiť na detský košiarik v sobotu 22. júna o 17. tej hodine na malej scéne. Predstavia sa deti z
KC Raslavice, ZUŠ Raslavice, Divadelné
predstavenie – O troch grošoch. V nedeľu
o 14.30 hod. bude pre deti pripravené divadelné prestavanie Polepetko, detský zabávač Krokky a folklórni choduliari – Junák
a dievčina.
Veríme, že z bohatého programu si vyberiete a v areáli amfiteátra strávite príjemné víkendové dni.
Redakčná rada

a zhruba každé 4 mesiace cestujeme a vystupujeme aj v zahraničí. Pred pár dňami
sa súbor vrátil zo zahraničného zájazdu
v Mexiku. Minulý rok to boli zájazdy vo
Vietname, Cypre a Malajzii.
Na súťaži Zem spieva sa zúčastnila aj naša
domáca FSk Raslavičan. Tam ste sa zrejme
spoznali aj s umeleckou vedúcou a takto
vznikla vaša spolupráca. Ako sa vám páči
folklór Horného Šariša a v čom sa odlišuje od toho vášho?
S FSk Raslavičan sa poznáme už oveľa dlhšie. Počas môjho pôsobenia v súbore sme
sa už dvakrát zúčastnili na Vašich slávnostiach v Raslaviciach a vždy na ne radi
spomíname a veľmi sa tešíme, že ste nás
pozvali aj v tomto roku. Vždy, keď sme sa
s FSk Raslavičan stretli na jednom pódiu,
pozerali sme ich vystúpenia s obdivom,
lebo ich spracovanie pôvodného folklóru a konečný výsledok na javisko je vzorom nielen pre ostatné FSk, ale aj súbory,
čo potvrdzujú aj ich výsledky v rôznych
súťažiach na celoslovenskej úrovni. Folklór nielen Horného, ale aj celého Šariša je
nám takisto blízky, nakoľko máme v repertoári niekoľko choreografií z tejto oblasti,
aj keď v prípade spoločného vystúpenia
s Raslavičanom by sme sa ich asi neodvážili prezentovať. V porovnaní s nám blízkymi regiónmi je to folklór veľmi dyna-
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mický a rytmický a naši tanečníci ho tiež
veľmi radi tancujú.
Spolupracujete aj s inými účinkujúcimi zo
šou Zem spieva?
Počas Zem spieva sme samozrejme nadviazali spoluprácu aj s inými účinkujúcimi. Okrem FSk Raslavičan máme veľmi
dobré vzťahy aj ĽH Martinky Bobáňovej,
FS Hornád a Števom Štecom. Sestry Matákové nám boli spievať na našom súborovom plese. S Martinom Repáňom, víťazom
2. série šou Zem spieva, plánujeme niekoľko spoločných vystúpení, ak sa podarí,
tak možno aj v zahraničí. Dievčatá zo speváckej skupiny Šafolka nám boli dokonca spievať na mojej a manželkinej svadbe.
Podľa vašej webovej stránky aktuálne prebiehajú konkurzy do vášho súboru. Aké sú
kritériá pre uchádzačov, ktorí by sa chceli
stať Urpínčanmi?
Závisí samozrejme, o ktorú zložku majú
uchádzači záujem, ale okrem určitého vrodeného talentu tancovať, hrať alebo spievať je pre mňa dôležitá ochota na sebe pracovať a zlepšovať sa a prispieť k peknej
prezentácii nášho folklóru v podobe našich vystúpení, keďže tie sú vždy výsledkom kolektívneho výkonu a nie výkonom
jednotlivca.
Za 60 rokov činnosti ste navštívili veľa
miest a krajín. Máte nejakú obľúbenú, kde
vystupujete najradšej, alebo na ktorú radi
spomínate?
Keďže členovia súboru sú všetko mladí ľudia, tak sa okrem účinkovania a vystupo-

vania radi aj zabavia, čiže radi navštevujeme folklórne festivaly, kde sa stretávame
aj s inými folklórnymi súbormi či skupinami a môžeme si spoločne zatancovať, zahrať a zaspievať. Nám najbližšie sú folklórne festivaly Heľpa a Detva, na ktorých sa
každoročne zúčastňujeme a cítime sa tam
ako doma. Radi však chodíme aj na festivaly, kde dominujú aj iné regióny, ako napríklad tento Váš festival v Raslaviciach
alebo tie najväčšie festivaly vo Východnej a na Myjave.
Takisto aj v zahraničí sú miesta a festivaly, na ktorých sme už vystupovali niekoľkokrát a radi sa tam vždy po určitom
čase vraciame, ako je napríklad festival na
Azorských ostrovoch, v Spojených arabských emirátoch alebo na Sicílii, kde sme
už boli 4 krát a máme s usporiadateľmi
a domácimi súbormi veľmi priateľské kontakty.
Získali ste mnoho ocenení doma aj v zahraničí. Na ktoré z nich ste najviac hrdí?
Tak vo verejnosti asi najviac rezonuje tento náš posledný úspech v Zem spieva, ale
súbor sa pravidelne zúčastňuje aj na rôznych súťažiach či už choreografických alebo hudobno-speváckych, a tam nás vždy
teší umiestnenie súboru, či už ako laureáta okresných alebo krajských súťaží, alebo aj dobré umiestnenia na celoštátnych
súťažiach, ktoré súbor počas svojej histórie aj niekoľkokrát vyhral.
Aké ďalšie vystúpenia Vás ešte v tomto
roku čakajú?
Okrem Šarišských slávností súbor vystú-

pi aj na Horehronských, Očovských, Zemplínskych a Gemersko-malohontských folklórnych slávnostiach. Okrem toho nás
čaká zaujímavé vystúpenie na Bratislavskom hrade pre Súdnu radu SR, chystáme
sa aj na Moravu na krásny festival v Rožnove pod Radhoštěm. Takisto budeme vystupovať aj na 2. ročníku Dňa kroja v Banskej
Bystrici, organizovaného v rámci 362. Ročníka Radvanského jarmoku, ktorý pri svojom 1. ročníku zožal veľký celoslovenský
úspech a tešíme sa, že môžeme toto podujatie spoluorganizovať. Okrem toho náš
čakajú vystúpenia na Krpáčove, v Uhrovci,
Šahách a Lednici. Na september je v pláne ešte aj jedno zahraničné turné, ale keďže nie je zatiaľ potvrdené, nechcem to
ešte zarieknuť a verím, že sa nám podarí.
S akým programom sa predstavíte na našich Šarišských slávnostiach piesní a tancov?
Ako vždy, keď prídeme na Vaše slávnosti,
myslím, že aj organizátori a diváci od nás
očakávajú, aby sme predstavili náš stredoslovenský folklór, takže to bude program
z choreografií z regiónov Horehronie, Podpoľanie a Čierny Balog. V rámci nich bude
aj niekoľko úplne nových choreografií, ktoré aktuálne dokončujeme, tak veríme, že sa
divákom bude náš program páčiť.
Ďakujem za rozhovor
Mgr. Kornélia Liščinská

Kamarátstva, bratstvá, taký je život
folkloristov, taký je Raslavičan
Prvý polrok 2019 sa pre folklórnu skupinu Raslavičan niesol
v znamení zvoľnenia   tempa nasadeného v roku 2018, ktorý bol
veľmi náročný a všetci členovia si potrebovali trocha vydýchnuť.
A keďže tanečná sezóna bola ešte ďaleko, mohli si to aj dovoliť.
Život neprináša iba radosť, spev, hudbu a tanec, ale aj svoju odvrátenú neveselú stránku. Vo februári navždy opustil
rady folkloristov vo veku 90 rokov niekdajší vedúci Raslavičanu p. Štefan Uderman.
,,Slovenskému folklóru dal skutočne veľa.
Milovník folklóru dal, ako vedúci, Folklórnej skupine Raslavičan, bezpochyby dobré
meno vo folklórnom svete. A my mu ďakujeme za všetko čím pozdvihol úroveň našej
folklórnej skupiny!“ povedal terajší vedúci
p. Anton Kontura. Česť jeho pamiatke.
Život folkloristu nie je iba o účinkovaní na folklórnych festivaloch alebo obecných podujatiach. Je aj o kamarátstvach,
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takmer bratstvách, preto sa folkloristi radi
stretávajú aj inde ako na spomínaných vystúpeniach. Aj to bol jeden z dôvodov, pre
ktorý začiatkom mája zorganizovala dvojica tanečníkov FSk Raslavičan Mgr. Martin Kontura a Ing. Ján Straka, v spolupráci
s Obcou Raslavice, Základnou školou Raslavice a ostanými členmi FSk Raslavičan folklórno-futbalový turnaj Raslavicka
labda. Bol to jeho tretí ročník po päťročnej
pauze. Účastnými boli tentokrát tímy z 10
folklórnych kolektívov východného Slovenska, ktorí zabojovali o putovnú trofej
– raslavicku labdu.
Na prvom mieste turnaja sa umiest-

nil FS Magura z Kežmarku, ktorý obhájil
svoje víťazstvo z posledného ročníka, a
tak ako trofej do Raslavíc priniesli tak si
ju znova domov odviezli. Druhé miesto si
vybojovala FSk Zamutovčan zo Zámutova
a tretie tím FS Tarka z Bardejova. Zavŕšením turnaja bola májová veselica s kapelou SORRY, ktorej vrcholom bol skvelý koncert domácej Ľudovej hudby Stana Baláža
a hosťa Štefana Šteca. Na ňom zaznela aj
jedinečná verzia nového Štefanovho hitu
Báči Jašov, kde kapelu Petra Biča vymenila
tá naša ĽHSB. A znelo im to naozaj famózne!
Ohlasy na celú túto „akciu“ z prvej májovej soboty prevýšili očakávania a hlavní
organizátori Martin s Jankom sa nechali
počuť, že to určite nebola posledná Raslavicka labda…
FSk Raslavičan sa už pár týždňov tréningami opäť „vracia do formy“. Začínajúca
sa letná tanečná sezóna si vyžaduje nielen
kondičnú prípravu, ale aj doplnenie krojovej výbavy, nakoľko sa rady členov FSk
opäť rozrástli ako o chlapčenských, tak aj
o dievčenských členov.
Úvodné vystúpenie absolvoval Raslavičan začiatkom júna v Hankovciach
na 7. ročníku tamojších folklórnych sláv-

ností a o pár dní neskôr sa predstavil aj v
obci Soľ na obecných slávnostiach s názvom „Pred svatim Janom“. Momentálne
sa pripravuje na účinkovanie na domácich
Šarišských slávnostiach piesní a tancov,
kde sa predstaví spolu s ďalšími účinku
júcimi v piatok a v nedeľu.
Plánov a rozpracovaných projektov

DFS Raslavičanik

Je mi veľkým potešením písať o detskom súbore s tak
početným množstvom detí a milovníkom folklóru v našej rázovitej obci Raslavice (vyše 60 členov).   Snaha detí, podpora rodičov
a vedenie ZUŠ Raslavice napomáha k ďalšej tvorivej práci viesť  
a rozvíjať talenty od útleho veku.
DFS Raslavičanik sa podieľa na kultúrnej činnosti v obci i mimo nej. Koncerty
sprevádzané ľudovou hudbou ZUŠ sa nesú
v dobrej nálade a atmosfére pri každej príležitosti, ktorých je mnoho. Potešiť chce-

me nielen seniorov, rodičov, ale aj iných
občanov z okolia, keďže členovia nie sú
len z našej obce. Záujem detí je veľký a do
budúcna nie je strach o existenciu. Výsledkom sú rôzne ocenenia na prehliad-

na nasledujúci polrok má FSk Raslavičan
neúrekom, niektoré stihnú zrealizovať v
tomto, niektoré možno až v budúcom roku.
Každopádne sa máte na čo tešiť a o Raslavičane budete veľa počuť.
Ing. Martina Konturová

kach v speve aj tanci. Pochváliť sa môžeme výbornými speváckymi číslami v sólo
speve - Karolína Franeková, Martin Bučko na súťažnej prehliadke v Medzilaborciach „Labirskij hudák“, kde získali strieborné pásmo.
V marci tohto roku sa súbor zúčastnil na okresnej súťažnej prehliadke
v Bardejove, kde získali zlaté pásmo s priamym postupom na krajskú súťaž. V máji
sa konala táto krajská súťažná prehliadka
v Raslaviciach, kde sme získali strieborné pásmo. Je to veľký úspech s posunom
dopredu,  pracovať, zlepšovať sa, tancovať a spievať naďalej.  Tiež na benefičnom
koncerte v Prešove venovanom nadanému
huslistovi. Keďže tento rok máme veľa nových členov, neustále sa snažíme a motivujeme o zachovanie a udržanie detského súboru. Musím ich všetkých pochváliť
a samozrejme motivovať naďalej, nech  zotrvajú v tomto nádhernom folklórnom  presvedčení.
Čakajú nás ďalšie a ďalšie vystúpenia, pretože festivalové obdobie nastáva
v letnom období. Najbližšie nás čaká v júli
letný detský festival v Sarajeve – Bosna a
Hercegovina, kde budeme opäť – dúfam, že
úspešne reprezentovať slovenský folklór
s podporou rodičov a vedenia ZUŠ.
Všetkým členom prajem veľa elánu,
trpezlivosti a hlavne chuti naďalej šíriť
krásu našich predkov.
Mgr. Monika Bučková – vedúca súboru
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Základná umelecká škola v Raslaviciach
v školskom roku 2018/2019
Školský rok 2018/2019 sa nezadržateľne blíži ku koncu a je tu opäť čas bilancovania a hodnotenia uplynulého obdobia. V nasledujúcich riadkoch vám prinášam rekapituláciu podujatí, koncertov, aktivít,
vystúpení a úspechov našich žiakov počas školského roka.
12.12.2018 – Vianočný koncert
v kultúrnom dome v Hertníku
18.12.2018 – Vianočné výtvarné tvorivé dielne v ZUŠ
19.12.2018 – „Deti pani Zimy“ – vianočný koncert v DK v Raslaviciach
07.02.2019 – „Hudba nás spája“ –
spoločný koncert so žiakmi z partnerských škôl z Domoslawic (Poľsko), Ľvova (Ukrajina) a poľskej
folkovej skupiny „Serencza“ v Centre Paderewskiego v Kasnej Dolnej
(Poľsko)
02.04.2019 – Jarný koncert v DK
v Raslaviciach
11.04.2019 – „Hudba nás spája“ –
spoločný koncert so žiakmi z partnerských škôl z Domoslawic (Poľsko), Ľvova (Ukrajina) a poľskej
folkovej skupiny „Serencza“ v Dome
kultúry v Raslaviciach
14.05.2019 – „Stará mama rozpráva“
– koncert príležitosti Dňa matiek
v DK v Raslaviciach
15.05.2019 – „O umení umením“ Vystúpenie DFS Raslavičanik a detskej ľudovej hudby na benefičnom
koncerte v Prešove
29.05.2019 – Deň otvorených dverí
ZUŠ v Raslaviciach
09.06.2019 – vystúpenie DFS Raslavičanik a detskej ľudovej hudby
v programe „Šedzikartských slávnosti“ v Záhradnom
12.06.2019 – Koncert absolventov
školy v DK v Raslaviciach
21.06.2019 – Vernisáž výtvarnej súťaže na tému Folklór v ZUŠ v Raslaviciach
22.-23.06.2019 – účasť v programe
a v uličke remesiel v rámci 51. ročníka ŠSPaT v Raslaviciach
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Umiestnenie žiakov na súťažiach:
19.10.2018 – „Labirskyj hudák“ – súťaž
v speve ľudových piesní žiakov ZUŠ
v Medzilaborciach – Karolína Franeková
– strieborné pásmo v I. kategórii, Martin
Bučko  – strieborné pásmo v II. kategórii
(Mgr. Monika Bučková, Mgr. art. Martin
Franek)
06.12.2018 – „Anjel Vianoc 2018“ – výtvarná súťaž organizovaná Tatranskou galériou v Poprade – Zuzana Rabiková – čestné uznanie (Mgr. Ľubomíra Štofaníková)
12.03.2019 – Okresná súťaž detských folklórnych súborov v Bardejove – DFS Raslavičanik – zlaté pásmo s postupom na
krajskú súťaž (Mgr. Monika Bučková, Mgr.
Juraj Konečný)
04.04.2019 – 8. ročník prehliadky komornej
a orchestrálnej hry v Brezne – komorné zoskupenie violončelistov – cena riaditeľky
školy (Mgr. art. Stanislava Zobalová, ArtD.)
12.04.2019 – Akordeónový festival Giraltovce 2019 – Šimon Frimer – bronzové pásmo
v II. kategórii (Erik Ščecina, DiS.art)
13.04.2019 – Celoslovenská súťaž „Mladý
violončelista Slovenska 2019“ v Kežmarku
– Nela Raceková – 3. miesto v I. kategórii,
komorné zoskupenie Ján Kunec, Adriana
Stavárová a Vanesa Bortníková – 2. miesto
v VI. kategórii  (Mgr. art. Stanislava Zobalová, ArtD.)
16.04.2019 – 4. ročník súťažnej prehliadky
v hre na dychových nástrojoch v Spišskej
Novej Vsi – Zuzana Jučová – zlaté pásmo,
Karin Labudová – strieborné pásmo (Mgr.

Jana Berčíková, DiS.art, Matej Berčík, DiS.
art)
17.04.2019 – 6. ročník súťažnej prehliadky
v hre na sláčikových nástrojoch v Košiciach – Kristián Bortník – strieborné
pásmo v I. kategórii, Ján Kunec – zlaté
pásmo v II. kategórii, Alexandra Cenká –
zlaté pásmo v II. kategórii, Vanesa Bortníková – zlaté pásmo v III.kategórii (Mgr. art.
Stanislava Zobalová, ArtD.)
27.04.2019 – 23. ročník Medzinárodnej súťaže Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch v Dolnom Kubíne – Ján
Kunec – 5. miesto v I. kategórii violončelo
(Mgr. art. Stanislava Zobalová, ArtD.)
03.05.2019 – 5. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na viole, violončele a kontrabase v Dolnom Kubíne – Vanesa Bortníková
– bronzové pásmo v II. kategórii violončelo (Mgr. art. Stanislava Zobalová, ArtD.)
05.05.2019 – Krajská súťaž detských folklórnych súborov v Raslaviciach – DFS Raslavičanik – strieborné pásmo (Mgr. Monika Bučková, Mgr. Juraj Konečný)
10.05.2019 – „Slávik Slovenska 2019“ –
okresné kolo súťaže v Bardejove – Karolína Franeková – 3. miesto v I. kategórii
(Mgr. art. Martin Franek)
16.05.2019 – 4. ročník akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl v Nových Zámkoch – Šimon Frimer – bronzové pásmo v III. kategórii (Erik Ščecina,
DiS.art)
24.05.2019 – 1. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky Svetozára Stračinu „Det-

vianska zlatá struna“ v Detve – Nela Raceková – strieborné pásmo v I. kategórii,
Sarah Greifová – strieborné pásmo v I.
kategórii, Ján Kunec – zlaté pásmo v II.
kategórii, Vanesa Bortníková – absolútny víťaz III. kategórie, Vanesa bortníková, Adriana Stavárová a Ján Kunec – zlaté pásmo v A1 kategórii komorná hra (Mgr.
art. Stanislava Zobalová, ArtD.)
31.05.2019 – 15. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarných odborov
základných umeleckých škôl „Maľovaná
ZUŠ-ka 2019“ v Banskej Bystrici – Soňa Pritoková, Dominika Gdovinová – diplom za
účasť (Mgr. Matej Bělůnek)
Za tento bohatý výpočet aktivít
a úspechov chcem v prvom rade poďakovať naším šikovným, nadaným a usilovným žiakom, ich rodičom, pedagógom
a ostatným zamestnancom školy. Moje poďakovanie za pomoc a  spoluprácu patrí
aj Rade školy pri ZUŠ v Raslaviciach, OZ
Združeniu rodičov pri ZUŠ v Raslaviciach,
Obci Raslavice – zriaďovateľovi školy, členom Obecného zastupiteľstva, Základnej
škole v Raslaviciach, v Hertníku a v Tulčí-

ku, sponzorom (AZtherm s.r.o, UNIZDRAV,
Penzión Agro Raslavice) a všetkým, ktorí
nás v uplynulom školskom roku akýmkoľvek spôsobom podporili
Prajem všetkým príjemné prežitie
prázdnin a letných dovoleniek a teším sa

na nové výzvy a spoluprácu v nasledujúcom školskom roku 2019/2020.
Mgr. art. Martin Franek
riaditeľ ZUŠ

„Medzi ľuďmi bola akási láska“
Narodila sa v roku 1924 a v rodných Raslaviciach žije dodnes. V júli oslávi 95 rokov a ešte stále
sa teší pevnému zdraviu. Pani Helena Hovancová nám porozprávala o svojom detstve, škole
i o živote na dedine. Pospomínala na 2. svetovú vojnu, Židov a vojakov v Raslaviciach a opísala nám,
čo bolo niekedy inak ako dnes.
Kedysi detstvo nebolo také bezstarostné
Keď bola pani Helena malá, žila s rodinou
v biede. Nemali toho veľa a stávalo sa, že
nemali čo do úst. Deti museli od útleho
veku pomáhať rodičom. „Keď mali deti
v dedine 4 či 5 rokov, začali chodievať pásť
húsky. Staršie šesťročné deti išli s kravami
na pole.“ opisuje pani Helena. Koňov vraj
bolo málo, možno len 3 páry v celej dedine a vlastnili ich len naozaj bohatí dedinčania. Do školy sa vtedy chodilo aj dvakrát
do dňa, doobeda o jedenástej a poobede
o štrnástej. Keď sa okolo šestnástej vrátili zo školy, hneď utekali ku kravám, o ktoré sa mali postarať.

„Bolo to strašné. Ľudia si len nahádzali
šaty do vriec a utekali“
„Bidňatka!“ Týmto slovom pani Helena
opisuje vystrašené židovské deti s veľkými batohmi na chrbtoch, ktoré má na
pamäti dodnes. Keď sa v roku 1939 začala
2. svetová vojna, mala pani Helena len 15
rokov. Ako dospievajúce dievča na vlastné
oči videla neľudské zaobchádzanie so ži-

dovským obyvateľstvom. „Bolo to strašné.
Ľudia si len nahádzali šaty do vriec a utekali.“ spomína so zármutkom v očiach. Bohatí Židia utiekli do miest k príbuzným, no
chudobných hneď brali do vagónov a odvážali preč. Boli to tie isté vagóny, v ktorých
sa prevážal dobytok. Ľudom vzali veci, kravy i kone. Najprv sa však majetok zobral
Židom a keď už Židia v Raslaviciach neboli, tak brali aj ostatným. Vojakov – gardistov Helena Hovancová vykresľuje ako veľmi surových a neľudských mužov. Jeden
Žid sa skryl do komína a keď ho vojaci našli, bez zľutovania ho zbili. So Židmi zaobchádzali veľmi zle. Ich majetok, domy i nábytok sa zoštátnil a popredal. Pani Helena
býva taktiež v židovskom dome. Pred pár
rokmi ju dokonca navštívila jedna Židovka, pretože v tom dome bývali jej rodičia.
Bola vraj veľmi milá a prišla si tu na rodičov zaspomínať.
Vojaci vzbudzovali v ľuďoch strach
Pani Helena si spomína, že v jeden večer
prišli k nim domov nemeckí vojaci. Chceli u nich prespať. Ich domček bol malý,

v jednej izbe spala celá rodina. Vojaci
u nich chceli prespať, ale otec pani Heleny im vysvetľoval, že v ich dome už nie
je miesto, pretože tam spia siedmi. Vojak
s krikom odpovedal, že ak má problém, má
ísť spať vonku a on pôjde na jeho miesto.
Nakoniec im priniesli slamu a museli spať
s nemeckými vojakmi v jednej izbe. Bolo
ich možno aj 10, pani Helena si presne nespomína. Pamätá si len pocit strachu, ktorý vojaci v ľuďoch vzbudzovali.
Ako to bolo kedysi
Keďže nebol televízor, ľudia sa v minulosti
viac navštevovali. Viac sa rozprávali. Mali
lepšie vzťahy. Ženy sa stretli a priadli na
„kudzeľoch“ a chlapi si na zdravie pripili. „Medzi ľuďmi bola akási láska.“ spomína pani Helena s úsmevom na tvári. Ľudia
v dedine držali spolu, neosočovali sa a pomáhali si. Napríklad, keď pracovali na poli
a svoju prácu si dokončili skôr, mama pani
Heleny vždy navrhla, aby išli pomôcť príbuzným či známym.
Natália Balážová
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Plast náš každodenný
Zvykli sme si, že plast je jednoduché a pohodlné riešenie.
Kombinácia plastu a rýchleho spôsobu života však so sebou prináša
závažné dôsledky. Vedeli ste, že 40% všetkých vyprodukovaných plastov na našej planéte sú jednorazové obalové materiály, ktoré použijeme
naozaj iba jeden krát? Tieto výrobky nemajú katastrofický dopad len na
našu planétu, ale aj na naše zdravie.
Prečo by sme ich mali vo svojom živote obmedziť, alebo ich úplne vyškrtnúť?
Jednorazové plasty sú vyrobené z fosílnych palív a zanechávajú uhlíkovú stopu. Sú veľmi ťažko rozložiteľné a iba malé
množstvo je recyklovateľné. Prostredníctvom PET fliaš či iných plastových obalov zanechávajú toxíny v jedle a vode. Následne spôsobujú hormonálne zmeny či
dokonca rakovinu. V obrovskej miere prispievajú k znečisteniu oceánov a zabíjajú
morských živočíchov a vtáctvo. Vstupujú do nášho potravinového reťazca, napríklad ako mikroplasty v rybách a morských
plodoch.
Ako môžete niečo zmeniť a pomôcť planéte, sebe a dokonca aj svojej peňaženke?

Každý, kto chce niečo zmeniť, musí začať
prvým krokom. Preto vám prinášame pár
malých, ale veľmi podstatných zmien, na
ktorých záleží.
1. Noste si na nákup vlastnú tašku, ktorá
sa dá opäť použiť. Nemusíte hneď vyhadzovať všetky igelitové tašky, ktoré máte.
Jednoducho ich len opäť použite. Nekupujte nové. Podstatné je naplno využiť to,
čo už máte doma. Dobrý nápad je aj dizajnový košík či platená taška.
2. Odmietnite slamku. V rôznych reštauráciách a baroch dávajú slamku automaticky. Ak chcete planéte pomôcť, odmietnite ju a vypite si svoj nápoj bez slamky.
Ďalšia možnosť je, používať napríklad ko-

Rozdiely, na ktorých si zakladáme,
sú v Božích očiach malicherné
„Potom sedel Ježiš v jeho dome za stolom a mnohí colníci
a hriešnici si prisadli k Ježišovi a k Jeho učeníkom, lebo mnoho bolo
tých, čo Ho nasledovali. Keď zákonníci zo skupiny farizejov videli,
že je s hriešnikmi a colníkmi, povedali Jeho učeníkom: Prečo je
s colníkmi a hriešnikmi? Keď to Ježiš počul, povedal im: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí, neprišiel som volať spravodlivých, ale
hriešnikov.“  (evanjelium podľa Marka 2, 15 – 17)
Žijeme vo „zvláštnom“ svete.... Vo svete, kde vládnu prevažne pretvárka, lož, nenávisť.... Mladí žijú vo virtuálnom, teda nereálnom svete počítačov a sociálnych sietí,
kde sa vydávajú za niekoho iného, kým
nie sú a tým klamú všetkých vrátane seba.  
Neraz vidíme seriály, ktoré majú nereálny
dej, hoci v nich vidíme luxus, bohatstvo
hŕstky ľudí, a pritom opak mince je bieda
a chudoba. Aj dnes sú ľudia bohatí, úspešní, ktorí posudzujú druhých podľa toho,
ako sa obliekajú, aké majú auto, aký dom,
z akej rodiny pochádzajú, koho kto pozná,
aké má konexie.
Takto si väčšina z nich vytvára nesprávnu mienku o človeku. Všetko porovnávajú iba s ich vkusom, lebo oni sú tí
správne zmýšľajúci, tí, čo sú „niečo viac“.
Iní sú pre nich nič. Myslia si, že sú bez
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hriechu, no aj oni sú hriešni! Pýtam sa:
Kto sú, aby posudzovali, kto je aký človek
a akým právom? Takíto ľudia sa veľmi podobajú farizejom z biblického textu. Tí si
tiež mysleli, že sú niečo viac, že sú elita
národa a na ostatných sa pozerali zvrchu
a s pohŕdaním.
Boli zarazení, keď Pán Ježiš vošiel do
domu colníka Matúša, kde sa stretli aj jeho
priatelia colníci. Rozhorčene sa pýtali učeníkov: Ako môže Ježiš jesť s „takými hriešnikmi“? Veď colníci sú všetci bezbožní, sú
vydierači a hriešni. Pán Ježiš im odpovedá
symbolickým výrokom o zdravých a chorých.
Zdanlivo tu stoja proti sebe colníci a
farizeji. Všetkým je nám jasné, kto je tu
chorý a hriešny. Lekárom je Pán Ježiš, ktorý stoluje s hriešnikmi – chorými. Tu sa

vové slamky, ktoré vďaka svojej životnosti
nahradia až 540 plastových slamiek. Tieto
kovové alebo sklenené slamky sú už ľahko dostupné v rôznych obchodoch i na internete.
3. Obmedzte používanie jednorazových
plastových fliaš a nahraďte ich jednou
kovovou alebo sklenenou fľašou. Bude to
dobrá investícia pre vaše zdravie. Jedna
znovu použiteľná fľaša nahradí až 167 PET
fliaš. A to už z dlhodobého hľadiska ušetrí
aj vašu peňaženku.
4. Štvrtý tip si vyžaduje trošku viac úsilia,
ale o to viac sa z neho budete tešiť. Veľkým
problémom sú aj mikroténové vrecká. Tie
sa dajú jednoducho nahradiť vrecúškami,
ktoré si sami ušijete doma. Môžete použiť
staré záclony, zvyšky látky či nepotrebné kuchynské utierky na riad. Hore môžete prevliecť šnúrku či stužku a budú ľahko uzatvárateľné. Dajú sa poľahky vyprať
a používať veľmi dlho. Noste ich so sebou
na nákup zeleniny a ovocia a možno inšpirujete aj svoje okolie. Ak v šití veľmi nevynikáte, takéto vrecúška si môžete zakúpiť
aj v obchode.
Natália Balážová

nám naskytá otázka, kto sú tí zdraví, ktorí
si hovoria, že sú spravodliví. Sú to farizeji, s ktorými Pán Ježiš stoluje, lebo Ho nepotrebujú? Konštatujem, že pred Ježišom
Kristom sme všetci hriešni.
Rozdiely, na ktorých si my ľudia zakladáme, sú v Božích očiach úplne malicherné. Nie sú totiž kritériom pre posudzovanie. Zatiaľ, čo my ľudia súdime svetsky
podľa vzhľadu, kto má aké zamestnanie,
kto čo vlastní, Pán Boh posudzuje podľa
ovocia našej viery. Človek sa na človeka
mnohokrát nedokáže pozerať Božími očami. Božie slovo nás napomína, aby sme nikoho neposudzovali. My vôbec nemáme
právo hodnotiť človeka. Ľudia, ktorí veľmi rýchlo odsúdia niekoho, koho ani nepoznajú, by si mali uvedomiť, že pred Stvoriteľom sme všetci rovnakí. Rozdiel je len v
tom, že niektorí si svoj hriech uvedomujú,
priznajú ho a chcú sním niečo robiť a iní,
aj keď v kútiku duše o svojom hriechu vedia, nerobia s ním nič a nechávajú ho rásť.
Prajem vám, aby ste v sebe našli silu
zamyslieť sa nad svojím životom, nad svojím správaním a nad tým, čo sa dá zlepšiť. My všetci máme obrovský dar, pretože máme jedného Lekára, ktorým je Ježiš
Kristus. Pred Neho budeme predstupovať z
tejto časnosti a On bude hľadieť na náš život, na naše pohnútky a na to, ako sme šafárili s talentami, ktoré sme od Neho prijali.
Erika Kaňuchová

Miestny klub „ALIANCIA“ dôchodcov
a invalidov v Raslaviciach
Aj naša organizácia „ALIANCIA“ sa snaží zapájať do života obce a svojimi skúsenosťami prispievať
k rozvoju obce. Vypomáha pri skrášľovaní kvetinových záhonov okolo zdravotného strediska a pri kostole.
Organizujeme súťaže v miestnosti klubu dôchodcov aj v priestoroch športového areálu, zájazdy a púte.
Činnosť   miestnej organizácie riadi 9-členný výbor, ktorý sa raz do mesiaca schádza na svojich výborových schôdzach. Zhodnocuje činnosť a navrhuje
ďalšie akcie. Riadi sa svojimi stanovami a návrhom uznesení z UČS. Pravidelne rok začíname UČS, ktorá sa konala dňa
3.2.2019. Zúčastnilo sa na nej 65% členov.
Členovia, ktorí dovŕšili osemdesiaty rok života, sú oslobodení od členského poplatku.
           O mesiac, 3.3.2019 členky klubu napiekli fašiangové šišky a koláče, čím sme
si takýmto spôsobom pripomenuli posledné fašiangy. Pred jarnými sviatkami – Veľkou nocou dňa 4.4.2019 sme zorganizovali
nákupný zájazd do Nového Targu. Účastníci zájazdu mali možnosť dostatočného
výberu tovaru rôzneho druhu. Po nákupe
na spiatočnej ceste v Starej Ľubovni bol
účastníkom podaný obed.
Ako obvykle, aj v tomto roku, sme
dňa 1. mája usporiadali súťaže v stolových hrách. Žolík muži, žolík ženy a človeče nehnevaj sa. Do súťaže bolo zapojených 14 súťažiacich. Najlepší šťastlivci  1
– 4 boli odmenení vecnými cenami. Celkom prítomných členov na tomto podujatí
bolo 27 členov, ktorým bolo podané občerstvenie káva, čaj a pohostenie zákuskami.
Na deň 22.5.2019 sme naplánovali
poznávací zájazd do historickej Banskej
Štiavnice k prehliadke Banskoštiavnickej kalvárie, najkrajšej v strednej Európe
a ďalších historických pamiatok, námestie
sv. Trojice, kde dominuje kamenný morový

stĺp z roku 1764. Na spiatočnej ceste sme sa
zastavili na historických Starých horách
a Studničke s podaním neskorého obeda.
Žiaľ, negatívom tejto akcie bola nízka účasť
a zlé počasie.
V najbližšom období sa v našej obci
uskutočnia Šarišské slávnosti piesní a tancov. Výbor Miestnej organizácie
ALIANCIA pripravuje pre svojich členov
zľavnené vstupenky v takom prevedení
ako v roku 2018. Dňa 4.7.2019 pripravujeme GRIL-Party pre svojich členov, kde pripravujeme nenáročné športové súťaže pre
mužov a ženy. Dňa 11.7.2019 ako každoročne sa chceme zúčastniť na Púti-Seniorov

na Levočskej Hore. Záujemcovia sa môžu
už teraz prihlásiť v klube dôchodcov. O ďalších akciách, ktoré budeme organizovať v
druhom polroku budeme svojich členov
včas informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a infokanálu.
Za túto činnosť, ktorú sme doposiaľ
vykonávali, patrí poďakovanie obecnému
úradu, jeho zastupiteľstvu a starostovi, a
tým, ktorí sa v značnej miere podieľali na
príprave a samotnom uskutočnení a hladkom priebehu jednotlivých akcií.
Jozef Rychvalský

Šťastie
Báseň
Čože je to šťastie?

že on má teba,

Je len dáky cit?

vedieť,

čas, radosť či potecha je naj čo môžeš dať.
Šťastie je slnko v daždi,

Ako dušu človeka potešiť?

že niekomu na tebe záleží,

Aj keď ťa smútok dráždi.

Rozjasniť mu úsmev na tvári,

je radosť,

Úsmev ti zdvihne náladu,

nájsť niečo,

ako keď prvýkrát nasneží.

šťastiu sa medze nekladú.
Radosť sa stáva prejavom lásky.

čo mu dušu rozžiari.

A ty sa potom cítiš

Šťastie je pocit nádherný,

ako malé dieťa,

Nemáš už z mračenia vrásky.

  predsa každý chce byť šťastný!

si šťastný,

Šťastie a úsmev rozdávaj a bude na svete raj!

  Mať dobrých ľudí vôkol seba,

máš chuť lietať,

vedieť to,

stavať s kamošom snehuliaka a spolu sa smiať,

Bianka Knutová
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Minulosť v prítomnosti
3. 4. 2019 sa vo výstavnej sieni oddelenia kultúry MSÚ v Bardejove konala vernisáž prvej autorskej výstavy Mgr. Mateja Bělůnka pod
názvom „Minulosť v prítomnosti“. Výstavu Matejových prác ste mali
možnosť v Bardejove vidieť počas celého apríla.
Názov výstavy Matejovi poradila jeho
kolegyňa zo ZUŠ v Raslaviciach Katarína
Franeková, nakoľko Matej nebol stotožnený so svojimi predošlými návrhmi na názov výstavy. Medzi návrhy na názov patrili
aj Stopy minulosti, Minulosť a Po stopách
predkov, no nakoniec vznikol názov Minulosť v prítomnosti.
Vernisáž výstavy sa konala 3. 4. 2019
o 16.00 hodine. Podľa Matejových slov
ubehlo toto popoludnie veľmi rýchlo

a sám autor bol spokojný, že mala taký rýchly priebeh, keďže to bola jeho prvá výstava,
a tak nevedel, ako má prebiehať. ,,Aj môj
rozhovor tak vyzeral” povedal so smiechom Matej, na ktorého výstavu zavítala
aj Bardejovská televízia.
Na výstave bolo 33 obrazov. Návštevníci mohli vidieť portréty, krajinky, krajinky
s figurálnou stafážou, figurálnu kompozíciu. Matej použil pri tvorbe kombinovanú
techniku. Do niektorých obrazov dokonca vyšíval čipky. Matej by do budúcnosti
chcel reprezentovať svoje obrazy nielen
v Bardejove, ale aj v iných mestách. ,,Vybavuje sa to dlho, plánujem ísť do Prešova, nakoľko mám už vybavenú ďalšiu výstavu,” dodal Matej. Výstava v Bardejove
nebola predajná, ale obrazy sa dajú zakúpiť na zákazku.
V rozhovore pre bardejovskú televíziu Matej spomenul, že by sa v budúcnosti skúsil venovať aj abstrakcii. Abstraktné umenie si Matej vybral kvôli tomu, že
každý, kto sa na obraz pozrie, v ňom uvidí niečo iné. ,,Mám návrhy, ktoré by som
chcel použiť, len neviem či to vyjde,” dodal skromne.
text: Henrieta Maršalová
úprava: Mgr. Kornélia Liščinská
info: Mgr. Matej Bělůnek
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Spomínali
sme na
vdp. Karola
Džupinu
Dňa 14. 2. 2019  sme si slávením svätej
omše pripomenuli 20. výročie príchodu do
Domu nebeského otca nášho duchovného
pastiera vdp. Karola Džupinu, farára v Raslaviciach. Po stopách Ježiša Krista viedol nás a našich predkov ako duchovný
pastier 41 rokov. Aj v čase staroby zostal
s nami žiť. Na našom cintoríne odpočívajú jeho telesné pozostatky a jeho rodičov,
kým jeho duša žije v pokoji Božej prítomnosti.
Na mieste posledného odpočinku
duchovného otca  zvyknú horieť sviečky
nielen počas Dušičiek. Spomienka na duchovného otca je v obci stále živá a k jeho
hrobu dnes chodia starší aj mladší. Pri tejto príležitosti sme sa aj skupinka dôchodcov z JDS  stretli pri jeho hrobe a zapálením sviečky, položením venca a spoločnou
modlitbou sme si uctili jeho pamiatku.
Každý z nás mal aj nejakú živú spomienku, ktorá dokazovala výnimočnosť tohto
vzácneho človeka.
Danka Stašková

Ochotnícke divadlo Na skok
Tradícia ochotníckeho divadla v Raslaviciach siaha až do obdobia
pred prvou svetovou vojnou, kedy v dedine pôsobili vzdelaní farári, rabíni
a kantori, ktorí usporadúvali rôzne náboženské, kultúrne i spoločenské
programy. Obľúbené boli najmä divadelné predstavenia. Ochotníckymi
hercami v medzivojnovom období boli nadaní Raslavičania bez ohľadu na vierovyznanie. Dnes túto tradíciu u nás oživila skupina mladých
ľudí pod vedením nadaného Martina Bašistu. Viac nám o ochotníckom
divadla Na skok prezradil v rozhovore.
Ako vznikla myšlienka založiť/oživiť
Ochotnícke divadlo?
Naše divadlo vzniklo na podnet mládeže na základe spoločného záujmu – tvoriť. Pripravovali  sme rôzne príležitostné
programy už dva roky pred založením divadla, čiže nevzniklo zo dňa na deň. Snažili sme sa ukázať potenciál, ktorý neostal
nepovšimnutý. Podpora prišla v prvom
rade zo strany obce. Možnosti založiť divadlo boli všetci otvorení. Na začiatku sme
náš vznik konzultovali aj s Jozefom Jarinom. Veľmi nám pomohol aj Martin Rejdovjan a Dávid Baláž.
Čo nasledovalo po definitívnom rozhodnutí, že divadlo založíte?
Pre nás to bola viac-menej len formálna
záležitosť. Potrebovali sme ešte papier,
ktorý potvrdzuje, že divadlo existuje. Hry
sme mali vybraté a obsadené, ostávalo už
len pustiť sa do práce. Repertoár hier sme
skladali podľa typologického zloženia
nášho súboru, tak nám naše možnosti dovolili vybrať komédiu Tri letušky v Paríži
a drámu Matka. Dôležitá je pestrosť výberu – ako to býva v živote. Tento výber mal
svoje dôvody aj z praktického hľadiska.
Keďže sme začínajúci súbor a naši členo-

via nemajú dostatok skúseností, sú členmi
tohto divadla aj moji spolužiaci zo Štátneho konzervatória v Košiciach. Boli obsadení do hry Matka, aby sme mohli čím skôr
pustiť do sveta niečo z našej dielne. „Raslavické“ obsadenie hry Tri letušky v Paríži sa od nich učí nielen hereckú techniku,
ale aj pracovnú etiku, ktorá je pri skúšaní
neodmysliteľná.
Ty v divadle zastávaš úlohu režiséra. Kto
ďalší je súčasťou divadla Na skok?
Členovia nášho divadla nie sú všetci Raslavičania. Stretli sme sa aj s názormi
typu: „Ja nepôjdem pozerať na cudzích
ľudí“, čo nepovažujeme za veľmi rozumné tvrdenie. Ako vieme, žiadnu zložku
obce netvoria iba Raslavičania. Skupinu
tvoria štyri súčinné zložky, a to: činoherná, spevácka, tanečná a technická. Členovia technickej zložky na čele s Martinom
Lukáčom sa vzdelávajú v práci so svetelnou a zvukovou technikou. Organizačné
veci má na starosti Marek Kuchta. Nemôžeme zabudnúť ani na nášho zvukára Andreja Hudáčka.
Ako vyzerá príprava hry?
Všetko začína výberom hry a obsadením

hercov. Ďalej je dôležitá vizuálna predstava o hre a o jej inscenovaní. Je veľmi zložité posunúť sa z predstavy do reality. Najkomplikovanejšie je to pri stavaní scény.
Samotnému konštruovaniu scény predchádza výrobná porada, kde sa všetko navrhne, rozkreslí, presne premeria a zapíše.
Nasledujú čítacie skúšky s hercami, ktoré
sa neskôr presunú do priestorového modelu scény. S kostýmami do tejto inscenácie
sme sa veľmi netrápili, použili sme kroje
z mojej súkromnej zbierky. Dokúpili sme
iba zopár košieľ, nohavíc a doplnkov.
Ako často a kde ste nacvičovali hru Matka?
Matku sme skúšali vždy, keď sme mali
v škole voľno a asi všade. Pre vyťaženosť divadelnej sály sme v generálkovom
týždni dokonca skúšali, ako ste aj mohli
vidieť na našom instagramovom profile,
u starých rodičov v stodole – dohromady
4 dni od rána do večera. Nasledovala verejná generálka a samotná premiéra. Premiéra dopadla nad naše očakávania, čiže
sme veľmi vďační všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na tomto projekte. Ďakujeme hlavne divákom, ktorí svojou účasťou vytvorili neopakovateľnú atmosféru.
Aké ďalšie hry budeme môcť vidieť vo vašom podaní?
Pripravujeme inscenáciu Tri letušky v Paríži, ktorej dátum premiéry ešte nie je známy. Dúfame, že to stihneme do konca roka.
Najnovšie nás čaká repríza Matky v Duchovno-kultúrnom centre VERITAS v Košiciach.
Ďakujem za rozhovor.
Henrieta Maršalová, Mgr. Kornélia Liščinská
info: Martin Bašista
vedúci OD NA SKOK
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Práca Simony Fudalovej
„Raslavice – folklórna obec“ získala
v Košiciach 3. miesto
Na 41. ročníku celoštátnej prehliadky stredoškolskej
odbornej činnosti, ktorá sa tento rok konala v dňoch 24. –
26. apríla v Košiciach, mala zastúpenie aj práca na tému
Raslavice – folklórna obec.
Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov stredných škôl. Každoročne je vyhlasovaných
17 súťažných odborov, v ktorých je zahrnutých spravidla 40 príbuzných odborných
zameraní. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Zo SoŠ Podnikania v Prešove v odbore
Hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch
našu obec na súťaži reprezentovala naša
rodáčka Simona Fudalová a jej spolužiačky Dominika Novysedláková a Alexandra
Dorková. Práca ponúka návrhy rozvoja cestovného ruchu v obci s využitím folklóru,
poukazuje na význam dedičstva predkov

a jeho odovzdávanie generáciám. Na celoštátnej prehliadke sa zúčastnilo 272 súťažiacich, tí najlepší z každého kraja.
Študentky sa najprv zúčastnili na
krajskom kole dňa 5.4.2019, kde obstáli na víťaznom 1. mieste a tým si vybojovali priamy postup na celoslovenské kolo
v Košiciach, kde sa umiestnili na 3. mieste a boli ocenené Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, organizátormi a aj
cenami od sponzorov.
Cieľom práce bolo navrhnúť rozvoj
cestovného ruchu v obci Raslavice s využitím folklóru a tradícií v obci, popísať zvyky a tradície v obci, folklórny život v obci,
popísať význam zachovania tradícií pre

budúce generácie. Práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej popisujú obec, pamiatky, tradície, podujatia.
V praktickej návrhy a to vzdelávanie obyvateľov, ubytovanie v súkromí opustených
domov, stravovacie zariadenie- Raslavická
kuchyňa, Mini skanzen s folklórnym múzeom, krajčírsku dielňu – výroba vlastných návrhov, knižnica folklórnej obce.
Okrem týchto návrhov študentky prinášajú návrhy aj na nové podujatia: seniorské stretnutia z okolitých obcí, dni chuti,
detský tábor, letné večery, besedy v školách s minikurzom tanca.
text: Heňa Maršalová
úpravy: Mgr. Kornélia Liščinská
info a foto: Simona Fudalová

Turistický pochod z príležitosti
74. výročia oslobodenia obce Raslavice
Dňa 19.1.2019  ZO JDS v Raslaviciach
zorganizovala z príležitosti oslobodenia
našej obce turistický pochod. Veľmi príjemné januárové počasie spríjemnené teplými lúčmi prilákalo skoro všetky generácie našej obce, aby sme nevinné obete
a pamiatku oslobodenia uctili takýmto
stretnutím.
Je našou povinnosťou pamätať si na
tieto udalosti a odovzdávať ich ďalej. Najmä my, ktorí sme sa narodili po 2. sv. vojne a neboli sme tvárou v tvar konfrontovaní s jej drámami a následkami. Priami
svedkovia tohto ukrutného boja sa pomaly vytrácajú. Máme povinnosť nezabúdať,
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spomínať a pripomínať si na tragédiu, ktorá sa tak smutne zapísala do dejín.
Takmer 60 účastníkov našej obce absolvovalo trasu od  kultúrneho domu smerom na Haňďaše (vysielač) peši, na bežkách, rodičia s deťmi na sánkach. Začiatok
pochodu odštartoval starosta obce pán
M. Rakoš spolu s predsedníčkou ZO JDS.
Každý túto trasu absolvoval podľa svojich
možností a schopností.
V cieľovej stanici nás čakalo príjemné občerstvenie –  čaj, chlieb s masťou a
cibuľou, guláš a samozrejme aj niekoľko
slov vo forme besedy o ukrutných dňoch
okolo oslobodenia našej obce. Veľké po-

ďakovanie patrí výboru ZO JDS a hlavne
predsedníčke Ing. Z. Remetovej za zorganizovanie a prípravu  akcie v obci a p. Sčeňakovi, ktorý nám nikdy neodmietne a pripraví priestory svojej chaty.
Ďakujeme všetkým obetiam, vďaka ktorým dnes môžeme spokojne žiť nielen v
našej dedine, ale celej krajine.

Mgr. Helena Dvoriščáková

Kniha, najlepší priateľ človeka
Nové knižné tituly, súťaž o knihorožku, aktívna fanpage na Facebooku – to sú novinky, ktoré ponúka
naša obecná knižnica. Knižnica nie je iba miesto tisícok opustených kníh. Je to miesto, kde na vás čaká
vždy nový príbeh. Navyše je to miesto, kde sa môžete stretnúť s priateľmi, spolužiakmi, porozprávať
sa a príjemne stráviť voľný čas.
Knižnica je čarovné miesto, kde každá
kniha má svoju vlastnú vôňu. Je to miesto,
kam môžete prísť so zlou náladou, ale odchádzať budete určite s lepšou. Knihy majú
zvláštnu moc. Vtiahnu nás do sveta, o ktorom možno snívame, do sveta, ktorý nepoznáme, ale túžime ho spoznať, do sveta
dobrodružstva, ktoré tajne chceme zažiť.
Ale, čo je ešte dôležitejšie, knihy nás vzdelávajú ani o tom nevieme. Čítame očami,
a tak sa nám do mysle automaticky dostávajú slová. Preto je dobré viesť k čítaniu
deti, pretože práve čítaním si osvoja gramatiku. Ak budú vedieť, ako slovo vyzerá,
oveľa ľahšie budú zvládať napríklad diktáty. Navyše, je to oveľa zaujímavejšia forma učenia sa, ako keby sa mali naspamäť
naučiť, kde sa aké i/y píše.
Knižnica je miesto, kde bývajú knihy. A ak chceme ísť ku knihám na návštevu, musíme sa správať tak, ako sa na
návšteve správať má. Nemôžeme predsa
na návšteve kričať, veď čo by si o nás naši
známi pomysleli. Nemôžeme na návšteve
ničiť známym majetok, už by nás k sebe asi
viac nepozvali. Preto aj ku knihám sa treba
správať s úctou a samozrejme, treba myslieť na to, že knižnica nie je kníhkupectvo.
Ak si knihu požičiam, musím ju aj vrátiť,
aby dobrodružstvo, ktoré som zažil ja, mohol zažiť aj niekto iný. Preto máme v kniž-

niciach preukazy. Ak pri množstve povinností zabudnem, že som si knihu požičal,
nič sa nedeje. Treba ju vrátiť aj po dvoch
rokoch. Lebo viete ako sa vraví, „lepšie neskoro ako nikdy“.

Tiež sa vraví „všade dobre, doma najlepšie“. Niektorí ľudia zas vravia „všade
dobre, tak načo chodiť domov“. Mohli by
sme pokračovať ďalej a povedať „všade
dobre, v knižnici ako doma“. Aj to je jeden
z dôvodov, prečo sa oplatí knižnicu navštíviť. Čaká tam na vás vždy niekto, kto sa na
vás teší, kto vám poradí, kto vás obdaruje
úsmevom, kto vám nechá čas na rozmyslenie, nechá vás osamote so svojimi myšlienkami. A práve dnes, keď ľudia žijú vo
virtuálnom svete, je dôležitosť knižnice
o to podstatnejšia.
Preto Vás všetkých srdečne pozývame do našej obecnej knižnice. Je z čoho
vyberať. Čakajú na vás staré dobré klasiky, ale aj nové tituly. A ak by ste nevedeli,
v knižnici je aj detský kútik, takže môžete prísť celá rodina.
Sledujte aj facebookovú stránku knižnice https://www.facebook.com/Obecná-knižnica-Raslavice-419457115292056,
kde sa dozviete o všetkých novinkách,
otváracích hodinách, aktuálnych súťažiach, ponúkaných tituloch a vždy vás poteší pekný citát o knihách.
Mgr. Kornélia Liščinská
foto: Mgr. Mária Liščinská
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Komunitné
centrum
Hlavným cieľom komunitného centra je poskytovanie komplexných služieb jednotlivcom,
rodinám ako aj celej miestnej
komunite, ktorá nemá možnosť
na zabezpečenie vlastnej pomoci, sociálnu mobilitu, osvojenie a
získavanie sociálnych zručností
či sebarealizáciu.
Okrem hlavného cieľa si komunitné
centrá vytvárajú špecifické ciele v súlade s aktuálnymi potrebami a problémami
členov komunity. Ide napríklad o zmysluplné trávenie voľného času, pomoc pri
uplatňovaní sa na trhu práce, prevencia
nežiaducich sociálno-patologických javov
a vzdelávanie, pričom všetky činnosti komunitného centra vedú k integrácii a svojpomoci.
Komunitné centrum Raslavice sa zameriava v prvom rade na edukačné aktivity, ktoré sú zamerané na prekonávanie
bariér vo vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (napr. chýbajúce
podmienky na domácu prípravu, nedostatok podnetov na osobný rozvoj, nízke vzdelanie rodičov a v niektorých prípadoch ich
neschopnosť pomôcť deťom s prípravou do
školy). Pri príprave na školskú dochádzku
nám pomáhajú rómski asistenti Monika
Žoltáková a Stanislav Šerdzik, ktorí sú zamestnaní na základe projektu Karpatskej
nadácie. Pracovníci komunitného centra
zabezpečujú záujmové činnosti zamerané
na hudbu, spev, tanec, tvorivé dielne, krúžok varenia a pečenia, krúžok vyšívania,
filmové popoludnia sledovaním náučných
filmov, spoločenské a zážitkové hry zamerané na logické myslenie a iné.

Každý mesiac sa organizujú komunitné aktivity. Napríklad v mesiaci február
súťaž o najkrajší výtvarný alebo spevácky prejav, ďalej marec komunitná aktivita pod názvom „Vráťme deťom knihy“, číta-

ním rómskych a slovenských báji, spojená
s návštevou miestnej knižnice a galérie.
Apríl patril Veľkej noci a tvorbe veľkonočných kraslíc a ich prezentácii v priestoroch
zasadačky OÚ. Nezabudli sme ani na oslavu Dňa Rómov v spolupráci so starostom

obce a terénnymi sociálnymi  pracovníkmi. V kinosále kultúrneho domu vystúpili dievčatá a chlapci s hudobným a tanečným programom. Hosťom  tohto podujatia
bola rómska skupina F6 z Čičavy, ktorá vo
svojom programe mala zahrnutú aj prednášku „Výchova mládeže k vzdelávaniu“.
Začiatkom mája   sa vyzbieralo šatstvo
a obuv, kde veľkú časť tovaru nám darovali zamestnanci OÚ a usporiadali komunitný bazár. Aj takou formou sme chceli pomôcť sociálne slabším rodinám s deťmi.
Jún bude patriť nácviku tancov a spevu
detí a mládeže KC, s ktorými sa predstavia v sobotu 22. júna na Šarišských slávnostiach pod vedením Jozefa Žoltáka, pracovníka KC.
Komunitné centrum vykonáva pravidelne preventívne aktivity v spolupráci s
Osvetou zdravia na tému zásady poskytnutia prvej pomoci, choroby špinavých rúk,
potrebné vitamíny a nezdravá strava, hygiena pri práci v kuchyni a hospodárenie
s potravinami, ďalej premietaním filmov,
kde sa citlivou formou bojuje proti hrozbám pedofílie, rasizmu a zverejňovania
osobných údajov na internete. Za všetky
aktivity realizované v KC zodpovedajú odborná garantka Mgr. Bernardína Kozáková
a odborná pracovníčka Mgr. Mária Lederová.
Na záver ešte spomeniem stretnutie v
KC za prítomnosti starostu obce, výchovného poradcu ZŠ Raslavice a zástupcov
Spojenej školy Bardejov, kde sme spoločne
motivovali rodičov a ich deti, ktorí končia
v tomto roku školskú dochádzku, na potrebu
a možnosti ďalšieho vzdelávania. Sme
radi, že stretnutie nebolo zbytočné a na
odborné školy si podalo prihlášku 10 žiakov ZŠ v odbore murár, pomocný stavebný
pracovník a v odbore praktická žena, ktorá svoju praktickú časť realizuje priamo
v komunitnom centre pod odborným dohľadom majsterky Bc. Kataríny Kotikovej.
V tomto príspevku sme vám predstavili  krátke zhrnutie  hlavných činností a
práce komunitného centra v Raslaviciach.
Mgr. Bernardína Kozáková
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Futbal v Raslaviciach
Ako sme sľubovali prinášame Vám novinky zo šatne A-mužstva, informácie o príchodoch a odchodoch hráčov, keďže káder je už uzavretý pre jarnú časť sezóny 2018/2019.
Brankári – Patrik Sobek (Koprivnica), Matúš Margicin, Stanislav Kračinovský
Obrancovia – Tomáško J., Tomáško M.,
Vasiľko P., Janík M., Leško M., Lipták M.,
Gvušč D., Manik S.
Stredopoliari - Guman B., Gombár V., Ferko
M., Šváb M., Haščák D., Lazúr E., Luščák M.
Útočníci – Kozák P., Šinaľ P., Jusko T.,
Rodrigues H., Vasiľko E., Billý M.,
Odchody – Senderák R.,Kamenčík M.(Ražňany), Kračinovský S. (pracovné povinnosti mimo SR)
Príchody – Jusko T. (Lipany), Ferko
M.(Stuľany), Haščák D.(Podbrezová), Rodrigues H.(Svätý Jur), Sobek P. (Koprivnica),
Leško M. (návrat z hosťovania), Šváb M.,
Maník S., Billý M., (všetci z dorastu)
Výsledky a ani samotná hra nášho “A”
mužstva nebola oku lahodiaca, no aj tak
ďakujeme našim fanúšikom, ktorí nás chodili podporovať na každý zápas . Veríme,
že v novej sezóne Vám prinesieme viac dôvodov na radosť. Zároveň by sme sa chceli poďakovať trénerovi “A” mužstva Adriánovi Leškovi, ktorý po tejto sezóne ukončí
svoje pôsobenie pri “A” mužstve, no naďalej bude pôsobiť v štruktúrach klubu.
Keďže súťaž ešte prebieha naše “A” mužstvo sa momentálne nachádza na 14. mieste so ziskom 31 bodov.

DORAST
Chlapci pod vedením trénera Šimona
Buranovského zvládli celú sezónu a s prehľadom sa tak môžu pýšiť majstrovským
titulom. V III. lige východ sk. Šarišsko-Dukelská chlapci podávali pravidelne konštantné výkony a dokráčali k vytúženému víťazstvu v súťaži. Po náročnej zimnej
príprave, kde chlapci trénovali 4x do týždňa, na jar nedali svojim súperom šancu
a vyhrali všetky svoje zápasy s celkovým
skóre 101:21. Najlepším strelcom mužstva
sa stal Marek Billy a Jozef Biroš s 20 gólmi.
Pochváliť chcem ale celé mužstvo za ich
prístup a odhodlanie dokázať niečo spoločne. Na záver by som chcel poďakovať aj
vedeniu OFK SIM Raslavice na čele s Mariánom Plančárom a starostovi obce Marekovi Rakošovi za ich dôveru a podporu.
Káder dorastu v sezóne 2018/2019: Samuel Mank, Martin Cvoreň,- Erik Lazorik,
Vladimír Proškovec, Samuel Bašista, Zef
Markaj, Dominik Gvušč, Matej Olšavský,
Branislav Olšavský, Samuel Maník, Dávid
Fudala, Marko Plančár, Damian Kočerha,
Kristián Eliáš, Roman Ferko, Dominik Bašista, Igor Matys, Slavomír Šerdzik, Marek
Billy, Jozef Biroš, Patrik Chovanec, Adam
Baláž, František Husár, Marek Švab, Šimon
Švab, Jaroslav Halža

ŽIACI
Žiaci zvládli jar taktiež na výbornú, mrzieť
ich môže akurát domáca prehra s Bardejovskou novou Vsou, ktorá ich zrejme stála titul. Chlapci však predvádzali v sezóne vyrovnané a presvedčivé výkony, začo
treba poďakovať taktiež trénerovi Matejovi
Luščákovi. Žiaci si na jar pripísali len jednu prehru a ostatné zápasy vyhrali. V III.
žiackej lige OBFZ Bardejov sa tak umiestnili na peknom 2. mieste.
Káder žiakov v sezóne 2018/2019: Jozef
Štibľar, Ľuboš Grega, Dávid Fudala, Sebastián Ferko, Samuel Husár, Maroš Kočerha, Patrik Hudaček, Ema Šestakova, Samuel Šerdzik, Vanesa Kapcova, Branislav
Kapec, František Brendza, Marek Ferko,
Radovan Imrich, Milan Bili, Ján Dužda,
Marko Plančár, Patrik Žoltak, František
Kvokačka, Alex Derco.
Šimon Buranovský
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Hasiči pomáhajú, kde sa dá
V januári, keď prišlo veľké sneženie na Orave a bola vyhlásená
kalamita, z celého Slovenska boli zvolaní dobrovoľní hasiči, nakoniec
ich tam bolo cez 700, ktorí išli a pomáhali odhadzovať sneh zo striech.  
Aj my sme sa zúčastnili v zastúpení Mareka a Mateja.

Tento rok sa pre nás začal dobre, keďže sme sa už medzi sviatkami nasťahovali
naspäť  do našej zrekonštruovanej zbrojnice. Postupne ju zariaďujeme. Dňa 30.3.2019
sme sa rozhodli, že skrášlime svoje okolie, a tak si malá skupinka hasičov obula gumáky, nasadila rukavice a od Hlavnej cesty, od veľkého mosta po malý most
a vyššie, sme vyčistili potok v úseku 200m.
Nazbierali sme vyše 5 celých vriec odpadu.
Na tejto akcii sa zúčastnili Vlado, Janko,
Gabo, Vierka a Kiko. 12.4.2019 sme sa zúčastnili na taktickom cvičení v obci Sveržov, ktoré bolo zamerané na stavbu protipovodňovej hrádze. Zúčastnilo sa na nej 32  
dobrovoľných zborov z okresu Bardejov. Za
nás sa na tejto akcii zúčastnili: Vlado, Paťo,
Janko, Fefe, Marek a Gabo.
Tak ako stále cez Veľkú noc sme mali
pod taktovkou stráženie Božieho hrobu v
našom farskom kostole. Zúčastnilo sa vyše
30 ľudí, a to nielen členov, ale aj dobrovoľníkov, ktorí boli ochotní pomôcť.  
V máji nám už začínajú súťaže. Na
prvej sme sa zúčastnili v obci Tročany, kde
sa konala územná previerka pripravenosti a pohárová súťaž o pohár DHZ Tročany.
Územnú súťaž sme splnili a dostali sme
osvedčenie, že sme pripravení zasahovať
kedykoľvek nás budú potrebovať.  Následnú pohárovú  súťaž vyhrali domáci borci a my sme im tesne dýchali na chrbát
z druhého miesta.
Tento rok sa naši muži a ženy zaradili do Východoslovenskej Hasičskej Superligy, kde bojujú s najlepšími družstvami z
Východného Slovenska. Tak ako každý rok,
aj tento budeme posledný školský deň organizovať  Hasičskú nočnú súťaž  RASLAVICKÝ POHÁR 2019.  Všetky informácie
a fotky k akciám nájdete na našej FB stránke  Dobrovoľný  Hasičský zbor Raslavice.
Všetkým sa chcem pekne poďakovať za
podporu nášho zboru. Bez Vás a vašej obety by sme nemohli fungovať.  ĎAKUJEM.
Vladimír Kohút – veliteľ DHZ Raslavice

strana 16

Raslavický pedál
CK Raslavice a obec Raslavice organizujú 1. ročník Raslavického
pedála, ktorý sa uskutoční 15.9.2019 so štartom na Amfiteátri
Raslavice. Raslavický pedál 2019 je 1. ročník horských cyklistických
pretekov v srdci Šariša. Viac o pretekoch nám prezradil organizátor
podujatia Michal Čverha.
Mišo, o tebe je známe, že sa venuješ cyklistike. Doteraz si bol pretekár. Kedy a ako
ti napadlo, že by si stál nielen na stupňoch
víťazov, ale aj v čele pretekov ako organizátor?
Už od detstva som sníval, že by som raz
usporiadal športove podujatie, a práve
to ma viedlo k tomu, aby v Raslaviciach
vzniklo zaujímavé športové podujatie. Súčasťou tejto vízie bolo, aby sa tam stretlo čo
najviac ľudí s láskou k športu. Raslavický
pedál ako športové podujatie sa nekryje so
žiadnymi inými podujatiami, takže očakávam viac športových priaznivcov.

som sa už chcel zúčastniť aj ako pretekár.

Ako vznikol názov Raslavický pedál?
Prvotný názov bol Šarišská tridsiatka, ale
po dohovore so starostom a rodinou sme
skôr uvažovali, aby boli v názve spomenuté Raslavice. A tak vznikol názov Raslavický pedál.

Okrem toho, že si pretekár si aj šikovný
grafik. Vymyslel si logo pretekov a vzhľad
medaily. Čo ťa pri práci inšpirovalo?
Bolo potrebné navrhnúť logo, ktoré by reprezentovalo myšlienku celého podujatia,
a to je spojenie bicykla a dediny Raslavice.

Máš v pláne zúčastniť sa na pretekoch aj
ako súťažiaci?
Nie, súťažiť nebudem. Zúčastním sa iba
ako organizátor. No v ďalších ročníkoch by

Kedy sa bude Raslavický pedál konať a čo
je potrebné urobiť, aby sa mohli súťažiaci
na pretekoch zúčastniť?
Preteky sa budú konať 15. septembra. Bude

Kto vyberal trať a podľa čoho?
Trasu týchto pretekov som vyberal ja sám,
nakoľko som si terén prechádzal viackrát
a jazdím po tunajších lesoch často.
Samozrejmosťou každej súťaže sú aj finančné a vecné ceny. Ako si riešil túto
otázku?
O fi nančných cenách som sa rozprával
s pánom starostom, ktorý bol otvorený tejto
otázke. Väčšinu pretekárov motivujú práve fi nančné odmeny.

možná aj online registrácia do 25. augusta,
kde bude mať každý prihlásený zaručenú
účastnícku medailu a tričko. Táto registrácia zahŕňa poplatok 10 €. Pri registrácii na
mieste v deň konania je cena 15 €, kde už
nie je zaručená medaila. Očakávam na súťaži aj pretekárov z Poľska.
Priblíž nám, ako budú preteky prebiehať
a v akých kategóriách sa bude súťažiť.
Preteky sa začnú o 12:00 hod. s registráciou
spustenou od 9. tej do 11. tej hodiny. Štart
a cieľ bude na prírodnom amfiteátri v Raslaviciach. Chcel by som spraviť aj slávnostný štart. Počas pretekov bude aj
sprievodné podujatie, a to detské preteky. Kategórie junior muži do 18, muži do 39
a muži nad 40, junior dievčatá do 18, ženy
nad 19. Do ďalších rokov by som chcel zaviesť čipy, aby boli výsledky ľahšie sčítané.
Aké sú tvoje plány do budúcna, čo sa týka
organizácie tohto podujatia? Rozmýšľal
si nad tým, že by sa tieto preteky konali každoročne?
Do budúcna by som chcel dve trasy, a to
dlhú a krátku. V prípade nepriaznivého
počasia je pripravená aj trasa B. Taktiež
budú pripravené sanitky a policajti a niektoré úseky ciest uzatvorené. Trasa bude
označená šípkami a stužkami. Cieľ bude
označený 5 km a 1 km pred cieľom.
Ďakujem za rozhovor.
Mgr. Kornélia Liščinská,
Henrieta Maršalová

RASLAVICKÝ PEDÁL
CYKLO Preteky v ♥ ŠARIŠA

KEDY?
¥ 15.9.2019
KDE?
¥ AmÞte‡ter Raslavice
¥ Štart 12:00
PREČO?
¥ FinančnŽ ceny v každej kateg—r i’
¥ Účastn’cka medajla a tr ičko
¥ DetskŽ preteky

Viac informácii a online registráciu nájdete na stránke www.raslavicky-pedal.sk.

raslavicky-pedal.sk
raslavickecyklopreteky
raslavickecyklopreteky
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UZNESENIA z ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Raslavice, konaného dňa
13.12.2018 na Obecnom úrade v Raslaviciach
Uznesenie č. 74/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
k o n š t a t u j e, ž e
zvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva MUDr. Alžbeta Hudačová zložila zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 75/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) berie na vedomie
úpravu rozpočtu č. 13/2018, úpravu rozpočtu č. 14/2018, úpravu rozpočtu č. 15/2018,
úpravu
rozpočtu č. 16/2018,
B) s c h v a ľ u j e
úpravu rozpočtu č. 17/2018.
Uznesenie OZ č. 76/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2018
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce
Raslavice.
Uznesenie OZ č. 77/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice
č. 03/2017 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd.
Uznesenie č. 78/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice
č. 01/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní
a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská
služba a denný stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti v Raslaviciach.
Uznesenie č. 79/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice
č. 04/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné
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stavebné odpady v obci Raslavice.
Uznesenie č. 80/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice
č. 02/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice
a Centier
voľného času.
Uznesenie č. 81/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
správu z činnosti finančnej komisie pri
Obecnom zastupiteľstve v Raslaviciach.
Uznesenie č. 82/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Raslavice na rok 2019.
Uznesenie č. 83/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) s c h v a ľ u j e
rozpočet obce Raslavice na rok 2019
B) berie na vedomie
návrh rozpočtu obce Raslavice na roky
2020, 2021.
Uznesenie č. 84/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO:
a) Názov projektu: Kompostáreň v obci Raslavice.
b) Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32.
c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená
z celkových oprávnených výdavkov 169
957,33 eur predstavuje čiastku 8 497,87 eur.
d) Prípadné neoprávnené výdavky projektu.
Uznesenie OZ č. 85/2018
Obecné zastupiteľstvo
volí
za členov komisie pre školstvo a zdravotníctvo a sociálnu oblasť:

za poslancov MUDr. Alžbeta Hudačová,
Peter Saloky, Ing. Jozef Jarina, Bc. Martin Kovalčín.
Uznesenie OZ č. 86/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
volí
za členov komisie finančnej a správy majetku, pre podporu podnikania a cestovného ruchu:
a. za poslancov Ing. Vladimír Droblienka,
Peter Demo, Peter Saloky, Bc. Dávid Baláž,
b. za odborníkov z radov obyvateľov obce a
iných osôb Ing. Pavol Remeta, Ing. Adrián
Rychvalský, Ing. Jana Sabolová, Ing. Milan Vrábeľ.
Uznesenie OZ č. 87/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
volí
za členov komisie verejného poriadku a
životného prostredia:
a. za poslancov MUDr. Alžbeta Hudačová, Ing. Vladimír Droblienka, Zdeno Husár, Ing.
Gabriel Gdovin, Peter Demo,
b. za odborníkov z radov obyvateľov obce
a iných osôb Mária Angelovičová. Helena
Sabolová, Marta Novotná, Marta Onofrejová, Helena Marcinová.
Uznesenie OZ č. 88/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
volí
za členov komisie kultúry, športu a mládeže:
a. za poslancov Peter Demo, Ing. Vladimír
Droblienka, Ing. Gabriel Gdovin, Bc. Martin
Kovalčín,
b. za odborníkov z radov obyvateľov obce
a iných osôb Ivana Gburová DiS. art, RNDr.
Jozef
Bašista, Ing. Ján Vrábeľ, Šimon Buranovský.
Uznesenie OZ č. 89/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
volí
za členov komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
za poslancov Ing. Gabriel Gdovin, Bc. Dávid Baláž.
Uznesenie OZ č. 90/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
navrhuje

doplniť zakladateľskú listinu spoločnosti Obecné služby Raslavice, s. r. o. o nové
Články
XXI, XXII, XXIII, XXIV a doplniť Článok XV
o ďalší odsek.
Uznesenie OZ č. 91/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
kúpu pozemku CKN 839/14 o výmere 77 m2
vo vlastníctve Slovenského pozemkového
fondu na LV 1933 v k. ú Nižné Raslavice
pre vjazd k rodinným domom na parcelách 839/9,
839/10. Tento pozemok je podľa územného plánu verejnoprospešnou stavbou podľa ust. § 34
ods. 9 a 13 zákona 330/1991 Zb. a je určený na výstavbu miestnej komunikácie vo
verejnom
záujme obce.
Uznesenie OZ č. 92/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
kúpno-predajnú zmluvu o predaji majetku obce, ktorou Obec Raslavice odpredáva
kupujúcemu Jozefovi Martausovi pozemok CKN 708, k. ú. Vyšné Raslavice o výmere 96 m2
zapísanej na LV č. 1 104, Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach č. 61/2018 zo dňa

29.10.2018 v sume 1,- eur/m2 , spolu za 96,eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle zákona č. 138/91 Zb., o majetku
obcí, § 9a, ods. 8 písm. b) prípad hodný osobitného
zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o
parcelu, ktorá je roky využívaná rodinou
Martausovou.
Uznesenie OZ č. 93/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
odmenu zástupcovi starostu obce za rok
2018 vo výške 700,- eur.
Uznesenie OZ č. 94/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zvýšenie pracovného úväzku hlavného
kontrolóra obce na 20 % od 01.01.2019.
Uznesenie OZ č. 95/2018
K návrhu na určenie mesačného platu starostu
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) u r č u j e
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov mesačný plat starostu obce

Mareka Rakoša navýšený o 30 % od
05.12.2018.
B) s c h v a ľ u j e
preplatenie nevyčerpanej dovolenky.
Uznesenie OZ č. 96/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
odmenu poslancov vo výške 40,- eur za
jedno zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Uznesenie OZ č. 97/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
odmenu členov komisií pri obecnom zastupiteľstve vo výške 15,- eur za jednu
účasť na
zasadnutí komisie (hradené max. 4 účasti/rok).
Uznesenie OZ č. 98/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 50,- eur mesačne.
Uznesenie OZ č. 99/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
odmenu členov obecnej rady vo výške 30,eur za jednu účasť na zasadnutí komisie.

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Raslavice, konaného dňa
05.04.2019 na Obecnom úrade v Raslaviciach
Uznesenie č. 01/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
b e r i e  n a  v e d o m i e
správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Raslavice za
rok 2017.
Uznesenie č. 02/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Raslavice za rok 2018.
Uznesenie OZ č. 03/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na 1. polrok 2019.
Uznesenie OZ č. 04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
starostovi obce limit pre úpravu rozpočtu vo výške 5 000,- EUR na jednu rozpoč-

tovú položku
na roky 2019, 2020, 2021 a 2022.
Uznesenie OZ č. 05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) b e r i e  n a  v e d o m i e
úpravu rozpočtu č. 1/2019, 2/2019 a 3/2019
B) s c h v a ľ u j e
úpravu rozpočtu č. 4/2019
Uznesenie OZ č. 06/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
prijatie kontokorentného úveru vo výške 150 000,- 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. 07/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) s c h v a ľ u j e

ponuku na predaj pozemku na parcele CKN
821/5 o výmere 32 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie podľa geometrického plánu č. 37119192-86/2016, vypracovaným Mgr. Beátou Tarcalovou – Geotar,
ktorá bola odčlenená z parcely EKN 92/13,
k. ú. Nižné Raslavice od majiteľa pozemku
Márie Horoščákovej, Na Odálke 106/37, Fintice za ponúkanú cenu 1,-EUR/m2 a podpísanie kúpno-predajnej zmluvy s predmetnou vlastníčkou spolu za cenu 32,-EUR.
B) b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť Márie Horoščákovej o odpredaj pozemku na parcele CKN 636, k.ú. Nižné Raslavice
o výmere 968 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria.
Uznesenie č. 08/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
odporúča
riešiť so spoločnosťou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. havarijný stav na
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vodovodnom potrubí na ul. Toplianskej v
úseku od Obecného úradu po Zdravotné
stredisko.

do kúpnej ceny nehnuteľnosti a zrealizovať odpredaj tejto nehnuteľnosti zákonnou formou.

Uznesenie č. 09/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
sociálnu výpomoc pre p. Gabrielu Dercovú vo výške 1 000,- EUR vyplácanú pod dohľadom
terénnych sociálnych pracovníkov obce.

Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
odporúča
komisii verejného poriadku a životného
prostredia pripraviť návrhy názvov novovzniknutých
ulíc v obci Raslavice.

Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia NZ za cenu 1,- EUR na ulici Lopuchovská na parcele CKN 867/5, k.ú.
Nižné Raslavice s dĺžkou plynovodu 80 m.

Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
žiadosť Mgr. Petra Reviľáka a Mgr. Kataríny Reviľákovej o odkúpenie pozemku na
parcele
CKN 835/2, k.ú. Nižné Raslavice o celkovej výmere 19 m2, zapísanej na LV č. 1189
a časti
parcely č. CKN 135/8, k.ú. Nižné Raslavice,
zapísanej na LV č. 1189.

Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť Jozefa Olšavského o odkúpenie
pozemku na parcele CKN 656/2, k.ú. Vyšné Raslavice o celkovej výmere 1062 m2,
zapísanej na LV č. 1104,
B) o d p o r ú č a
dať vyhotoviť na náklady obce znalecký
posudok k danej parcele, ktorého cena
bude zahrnutá

Uznesenie OZ č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
odvoláva
z Rady školy pri Základnej škole v Raslaviciach Mgr. Petra Hudáka, PhD.
Uznesenie č. 15/2019

Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
prípravu podania žiadosti o NFP v projekte „Inštalácia tepelných čerpadiel do pavilónov ZŠ
v Raslaviciach“ s predpokladaným rozpočtom projektu 600 000,- EUR a so spoluúčasťou obce vo výške 5 %, t. j. 30 000,- EUR.
Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) r u š í
s účinnosťou od 01.05.2019 rozpočtovú organizáciu GALÉRIA A MÚZEUM ĽUDOVÉHO
UMENIA HORNÉHO ŠARIŠA V RASLAVICIACH, so sídlom Hlavná 164, 086 41
Raslavice, IČO: 42083397 bez právneho nástupníctva s tým, že všetok majetok, práva a
povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušenej rozpočtovej organizácie prechádzajú
od 01.05.2019 na zriaďovateľa – Obec Raslavice,
B) o d v o l á v a
Ing. Petra Paľu z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie GALÉRIA A MÚZEUM
ĽUDOVÉHO UMENIA HORNÉHO ŠARIŠA
V RASLAVICIACH, so sídlom Hlavná 164,
086 41 Raslavice, IČO: 42083397 s účinnosťou od 01.05.2019.

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Raslavice, konaného dňa
30. 05. 2019 na Obecnom úrade v Raslaviciach
Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
program rokovania OZ
Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
žiadosť Ing. Timka o účasť a vystúpenie
na zasadnutí OZ
b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu Ing. Timka o projekte Výstavby rodinných domov v lokalite Široké a odporúča
pracovné stretnutie poslancov OZ k danej téme v termíne do nasledujúceho OZ
Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť Ing. Ľuboša Fornadeľa o prená-
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jom alebo kúpu pozemku na parcele CKN
872/13
a 872/14 k.ú. Nižné Raslavice, vo vlastníctve obce Raslavice.
B) n e s c h v a ľ u j e
z dôvodu, že dotyčný žiadateľ k prístupu
na svoj pozemok potrebuje aj dohodu so
súkromným
vlastníkom pozemku na parcele CKN
872/16. V prípade dohody, môže opätovne požiadať
o prístup k svojmu pozemku.
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť občanov z ulice Pod Kaštieľom a
odporúčanie pre OZ o odkúpenie parcely CKN
č. 277 a č. 809 k. ú. Nižné Raslavice, na
LV 379 vo vlastníctve Viliama Vrábeľa do
vlastníctva obce.
B) o d p o r ú č a
prejednať s p. Viliamom Vrábľom cenu pozemku a žiadosť prehodnotiť a preveriť zákonné

možnosti ako aj ekonomické možnosti
obce. Výsledok jednania predložiť na rokovanie OZ.
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
kúpu pozemku na parcele CKN 636, druh
pozemku zastávaná plocha a nádvorie o
výmere 968 m2 k. ú. Nižné Raslavice pri
areáli Materskej školy na ul. Toplianskej,
od majiteľky pozemku Márie Horoščákovej
za dohodnutú cenu 3,- €/ m2 a podpísanie
kúpno-predajnej zmluvy s vlastníčkou na
pozemok CKN 636 spolu za cenu 2 904,- €.
Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť f. ECIVALSAR s. r. o. o výmenu dverí a predĺženie nájomnej zmluvy.
B) s ú h l a s í
s výmenou dverí s predložením technického riešenia a s predložením návrhu dodatku
k nájomnej zmluve o predĺžení nájmu do

01.03.2031.
Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
- Zmluvu o postúpení práv a povinností
stavebníka na realizáciu časti stavby
„Inžinierske siete ul. Nad železničnou stanicou Raslavice, stavebný objekt SO
501- Splašková kanalizácia a SO 510 – Vodovod“ v rozsahu Dodávka a Montáž
potrubia.
- Zriadenie vecného bremena na obecných
pozemkoch bezplatne na cedovanú trasu
vodovodu v obci Raslavice, v prospech
VVS, a. s. Košice
Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Plán obnovy verejnej kanalizácie v zmysle
vyhlášky 262/2010 Z. z. na obdobie 01/2019
do 12/2029 v celkovej hodnote 40 000,- €.
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Raslavice č. 1/2019 o určení názvov ulíc a
iných
verejných priestranstiev.
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ – Škol-

ská jedáleň.
B) o d p o r ú č a
riaditeľovi ZŠ v Raslaviciach žiadosť prehodnotiť a po preverení všetkých možností z
ÚPSVaR pri zamestnávaní pomocných
síl v ŠJ a po preverení účinnosti zákona
o stravovaní
žiakov základných škôl žiadosť podať na
ďalšie rokovanie OZ.
Zároveň odporúča pracovné stretnutie
obecnej rady a zástupcov školy a školskej
jedálne
v priestoroch školskej jedálne v termíne
do 15.6.2019.
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o schválení dotácie z ÚV SR
na rekonštrukciu viacúčelového ihriska
– výmena
trávnika (10 000,- €).
B) o d p o r ú č a
vlastné zdroje na projekt čerpať do výšky 6 000,- €.
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
neschvaľuje
rekonštrukciu priestorov nad bazénom ZŠ
na rodinné centrum podľa predloženého
projektu.
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) b e r i e  n a  v e d o m i e

projektový zámer „INTERREG 5A – Fond
mikroprojektov“.
B) o d p o r ú č a
podať žiadosť na PSK a zapojiť sa do projektu.
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) b e r i e  n a  v e d o m i e
projektový zámer „Prístavba PZ“.
B) o d p o r ú č a
podať žiadosť a zapojiť sa do projektu.
Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) b e r i e  n a  v e d o m i e
projektový zámer „rekonštrukcia synagógy“.
B) o d p o r ú č a
zapojiť sa do projektu a podať žiadosť na
fond PSK v celkovej výške investície 200
000,- € (z
toho 50% dotácia, 50% vlastné zdroje).
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnenie člena do rady Základnej školy za
obec Raslavice p. Petra Salokyho.
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o projektovej štúdii na výstavbu bytových domov.

Titul „SUPER BABIČKA“ Bardejovského okresu získala
Mgr. Helena DVORIŠČÁKOVÁ
Dňa 4. júna 2019  sa konala  okresná  súťaž „Babička Bardejovského okresu a „Náš dedko super dedko“, ktorú organizovala Okresná
organizácia  JDS  v Bardejove  s cieľom dať možnosť seniorom okresu
prejaviť svoj talent a vlastné schopnosti.

Do súťaže sa prihlásilo 5  žien – babičiek a jeden dedko. Propozície súťaže vyžadovali, aby každá súťažiaca, súťažiaci v
prvom kole predstavil svoju obec, prostredie v ktorom žije, tradície, zvyky a úspechy, ktoré sa dosiahli v obci. V druhom kole
bolo na súťažiacich prezentovať svoj talent a schopnosti z rôznych oblastí (hudba,
spev, recitácia a pod.).
Porota ohodnotila najúspešnejšiu Babičku Bardejovského okresu, ktorou sa stala  Mgr. Helena Dvoriščáková zo ZO JDS
v Raslaviciach, ktorá bude v septembri
reprezentovať náš okres na krajskej súťaži. Víťazku dekorovala šerpou krajská
a okresná predsedníčka JDS Mgr. Anna
Petričová, vedúci kancelárie primátora
mesta Bardejov Jozef Guliga a napokon
zástupcovia samosprávy a ZO JDS, ktorých súťažiaci reprezentovali, a odovzdali všetkým vecné ceny.
Srdečne blahoželáme víťazke a ďakujeme za prezentáciu našej obce a ZO JDS.
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Raslavicke lučki
Báseň
Raslavicke lučki medži jarečkami

Po dluhich večaroch obrusi vyšivam

Obidva selzički dovjedna še zľali

želena travička rošne s kvitečkami.

na bile placenko križički ukladam,

po obidvoch ličkoch jak jedna scikali.

Mušel ja prez lučki dražečku vichodzic,

na mojo križički selzički padali,

Bars še jim pridala višita chustečka

do tamtich Raslavic chodzim dzivče zvodzic.

višite križički farbi popuščali.

Do bilej chustečki uciraju očka.

Prez mali jareček prejdzem prez dva dručki,

Ostatni raz idzem kasarne vartovac.

Na poľu bez vody nič še neurodzi

vedze me dražečka prez želene lučki.

Jutre do civilu budem se richtovac.

bez selzoch še veľka ľubosc nenarodzi.

Prez veľki jareček drevená lavečka

Za dva ročki služic za civilem tužic.

Neška jabloň male jablučka zrodzila

za jarečkem biva moja frajirečka.

Pomuch si mi Bože dva ročki vislužic.

neška še velika ľubosc narodzila.

Mešačik už višol i perša hvizdečka

Neška som ostatne pišemko dostala

To lem muž a žena še tak ľubic znaju,

na zahumne prišla moja frajirečka.

žebi mi na jutre frajira čekala.

dar od Stvoriteľa prarodičom v raju.

Nepovim nikemu, ani ti nepovic,

Jutre še zejdzeme, pric na zahradečku

Dva šerdečka neška sľubi sebe dali

že še tu budzeme potajomne schodzic.

po ročku še zejdze frajir s frajirečku.

ked raz pridze jich čas, radzi bi še vžali.

Každi večar idzem prez želene lučki

Neška prileceli domu lastovički

Nikto o nas nezna, že vjedno chodzime,

špivam špivanečku sebe pocichučki.

zaželeneli še raslavicke lučki.

že tu pod jabloňu dvojo še schodzime.

Pulni mešaček mi švici na dražečku,

Neška skoro rano budzi nas slunečko,

Lem našo rodiče daco vytušili

ľubim v Raslavicoch najkrajšu dzivečku.

dočekali sme še moja frajirečko.

doteraz nikemu še s tim nechvalili.

Veľka mutna voda z huroch še prihnala,

Prez mali jareček, prez dručki prechodzim

Virosla travička poviše kolena

z obidvoch jarečkoch voda še viľala,

raslavicke lučki po ročku vas vidzim.

prez želelene lučki dražka vichodzena.

veľka voda vžala obidva lavečki

Želena travička z pupavi kvitečki

Dražka vichodzena, čo ja po nej chodzim

s blatem zanešene Raslavice lučki.

teraz sce najkrajše raslavicke lučki.

co ja v Raslavicoch švarne dzivče zvodzim.

S blatem zanešena prez lučki dražečka

Nacahujem ručki hore až do neba

V želenej travičke rozkvitli kvitečki

darmo me tam čeka moja frajirečka,

chcel bim vas oblapic, ale še to neda.

nazbiram kvitečki okolo dražečki.

dražečki zblacene, lučki nekošene

Krasa i šleboda co me ku vam viaže,

Prez veľki jareček prejdzem prez lavečku

zvedzene dzivčatko nebudze ľubene.

dzekujem za šicko tebe Pane Bože.

pridzem na zahradu co za stodolečku.

Ešči jeden roček treba mi odslužic

Travička, kvitečki robja mi dražečku,

Otvira mi mila zadňu kapurečku

frajirečko moja mušim ce zochabic,

roček som nevidzel svoju frajirečku.

davam je kvitečki, podavam jej ručku.

čekaj jeden roček dzivče preľubene

Natarhaj kvitečky z drobnej fialečki

Boškam na gambečku i obidva lička,

raslavicke lučki zaš budu želene.

pripominaju mi raslavicke lučki.

tak me furt čekala moja frajirečka.

Čekala mi roček, druhi počekam

Jak jarna priroda šumne še viblekla

Začinaju košic raslavicke lučki

Pan Buh mi pomože, že še ce dočekam.

co najkajše šmati na sebe oblekla.

Šikuj še dzifčatko nazbirac kvitečki.

Tebe ešči treba roček dobojovac

V sadze včoli bzuča, kvitki opeľuju

Uvila vineček , za kalap pirečko,

a mne ešči treba roček doštudovac.

kuka kukuvečka, vtačiki špivaju.

Richtuj še pod čepec moja frajirečko.

Na zaľate lučki ked z brižečka patrim

Prez veľki jareček prechodzim lavečku

Raslavicke lučki chlopi pokošili

serdečko me boli, ked na tebe mišlim.

na brižečku vidzim čekac fajirečku.

dražečku prez lučki pokosi prikrili.

Kedi zaš na lučkoch vyrošňu kvitečky,

S radoscu še proci sebe rozbehneme

Suche šenko babi do kopkoch hrabali

kedi  še budzeme zaš vodzic za ručki.

roztvorime ručki a še oblapime.

raslavicke lučki na nas vivolali.
Skadzi a dze vedze prez lučki dražečka,

Na varce po leše chodzim pomaľučki,

Skrili še pred slunkem pod jabloň do tone

jak ked bim prechodzil raslavicke lučki.

rozkvitnuta jablon kvet pachnucej vone.

tam maju parobka, tu biva dzivečka.

Ked vijdze mešačik i perša hvizdečka,

Zvešene konare trimu ich v zajati

Babi takoj znali kto dražku vichodzil

pridze mi na mišeľ moja frajirečka.

šedza na lavečke milenci v objati.

čijo ja dzifčatko za jarečkem zvodzil.

Ked še večar modlim, odcahnem firhanček,

Davam ci kvitečki z drobnej fialečki

Babi ešči ani kopki nezložili

rovno do chižečki švici mi mešaček.

pošilaju ci jich raslavicke lučki.

a už ve valale šicke ľudze znali.

Modlim še za tebe, pacerki prebiram,

A ja ci darujem višitu chustečku

Prestal ja prez lučki do Raslavic chodzic

za každu guľečku na tebe spominam.

višivala mi ju pre tebe Janičku.

neprestal ja dzivče v Raslavicoch ľubic.

Dva ročki v kasarňoch, predluha to služba,

Preľubezne pachňu drobne fialečki,

Idzem po valale topanki klopkaju

pridzem do civiľu, spelni še mi tužba,

jake presladučke obidva gambečki.

až že vef oblačkoch firhangi rušaju.

raslavicke lučki križem kražem schodzic

Selzički Hanički z očkoch še guľaju

Žebi som nepošol dalej o chižečku

s moju frajirečku za ručki še vodzic.

Janičkovo očka še jich nestrimaju.

frajirečka moja čeka me v oblačku.
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Raslavicke lučki
Báseň
Pridze mi otvoric predňu kapurečku

Bose ucekame zlapane za ručki

Dražečki na lučkoch s otavu zarošli

visciskam, viboškam svoju frajirečku.

dva dražki mišime prez želene lučki.

na jabloni v sadze jablučka virošli.

Oprem še o plocik prednej zahradečki

Až na stredku lučki sme še zastavili

Už še zapaľuju už budu dozrivac

patrim jak milej rozkvitli kvitečki.

od radosci dvojo sme še vykrucili.

pomali nam treba vešele richtovac.

Medzi kvitečkami rošne rozmarija

Zmišene kolečko v trave sme zrobili.

Družbove valalem po pitaňu chodza,

Hanička dobre zna naco ju sadzila.

zmišene dražečki v kolečku skončili,

už še vešeľnici na vešele schodza.

Vola me do dnuka do prednej chižečki

Na zmišenu travu sebe pošidame

Sľubenci už kľeča, co še odpituju,

posasdzi me za stul ve važe kvitečki.

na nožki  topanki sebe obuvame.

sľubenci do šľubu už še pobiraju.

Šicko sebe všimam jak mi mac kazala

Široko daleko nikeho nevidno,

Pan pleban ze štolu ručki nam zviazali,

posciľ poscelena, chiža popratana.

lem mi na štred lučki oblapene vjedno.

dva paľce na križik a sme prišahali.

Dzvere šifonera predemnu zavira

Patrime na sebe nespuščame očka,

Prez koscil nam ľudze zrobili dražečku.

ladu na paradi predemnu otvira.

viboškam gambečki i červene lička.

Vivid som z koscela ženu popod ručku.
Z raslavickich lučkoch otavu zvožili,

Zehne še do ladi dolu do prečnička

Ľubim ce Haničko ti mojo serdečko,

až še jej vikasal kabat i spodnička.

ľubim ce Janičku ti mojo serdečko.

mi dvojo z prišahi prave vychodzili.

Priskočim, pomožem vibrac jej fľašečku

Dva serdečka biju jedno pre druheho

Na gelendroch mosta pavuz prekrižili

Pomožem jej skasac kabat i spodničku.

teraz nemôžu žic jeden bez druheho.

svadobnu družinu dalej nepuščili.

Na prestartim stole pulne tanirički,

Šumna ši Haničko jak červena ruža,

Starosta z lampaša mušel poulivac

chlebik a kolače, fľaška palenečki.

chceš abo me nechceš Haničko za muža.

Žebi še družina dalej mohla pobrac.

To jak medicina z ladi palenečka,

Budzem ci Janičku žena spravodliva

Ľudze jedli, pili, vešelo špivali,

co ma teľo ročki keľo frajirečka.

našim dzecom budem matka starošliva.

muzikanci hrali, mlade tancovali.

Ked zna caly valal, že vjedno chodzime,

Dva čarne uhliki co doteraz tleli

Mladu začepili, už je nevestečka,

teraz še valalem za ručki vodzime.

ve veliki oheň naraz rozhoreli

redovi tancuje vef stredku kolečka.

až na bili kamiň na špacir chodzime

Dva serdečka rošli do samej mladosci

Ženačovi še luž pirečko netreše

na bilim kameňu sebe pošedzime.

zrošli še serdečka do veľkej ľubosci.

svoju mladu ženu v naruču odneše.

Dzivečki valalem vešelo špivaju

Teraz štiri ručki dzvihaju do neba

Už dozreli v raju červene jablučka,

zlapane za ručky krok zrovnani maju.

raslavickim lučkom podzekovac treba,

červene su jak mojo červene lička,

Topanečki v ritme po draže klopkaju

že sme še na lučkoch mohli dvojo schodzic

lem pre tebe som jich mužu pestovala,

na bilim kameňu sebe zatancuju.

po želenej trave za ručki še vodzic.

lem pre tebe  som jich rano natarhala.

Vitarhli mi z ručki moju frajirečku

Do naruča berem svoju frajirečku,

Sladučke su ženo moja, presladučke,

teraz z dzivečkami tancuje v kolečku.

nešem ju v naruču tak jak princezničku.

hlaska mi muž mojo lička červeňučke.

Nech še vytancuje ešči z dzivečkami

Ona me oblapi, boška na gambečku,

Rozvija še z pučiku bila ružička

na ješiň tancovac budze s nevestami.

teraz vimišili len jednu dražečku.

svoju ľubosc napulnili dva serdečka.

Dzivečki po tancu na kamiň šidali

Obidvojo patra na želene lučki

Dva očička, dva selzički vyronili,

mi še na špacirku ku mlinu vybrali.

keľo narobili na lučkoch dražečki.

ľubosc, bolesc, radosc, ščesce v sebe skrili.

Dze še pred valalem schodza dva jarečki,

Šľubili sme sebe, že še pobereme

Už ženičko moja, ľuba preľubena,

po draže štritame parobkoch, dzivečki.

po jednej dražečke, že chodzic budzeme.

už som tvuj muž a ti ši už moja žena.

Pri mline sme prešli drevenu lavečku,

Neška že po lučkoch veľo nachodzili,

Rozkvitnuta bila šipova ružička,

prez lučki idzeme domu za dražečku.

ze špacirki nazad domu še vracili.

hlaska mi muž mojo ružovučke lička.

Okolo dražečki tarhame kvitečki,

Šedza pod jabloňu vjedno oblapene  

Po ličkoch še kotuľaju dva selzički,

prišli sme ku križu co vedľa dražečki.

vidza na jabloni jablučka želene.

skotuľali še mužovi do chustečki.

Pokračovanie v budúcom čísle.

Natarhane kvitki ku križu davame

Ešči nevirošli, ešči su želene

klečime pod križem  vjedno še modlime,

Ked dozreju, budu  veľke a červene.

Otčenaš i Zdravas Slava Otcu za nas

Jake mam Janičku červeňučke lička,

zalubencoch z raja ochranuj Bože nas.

Take červeňučke budu i jablučka.

Od križa idzeme okolo jarečku,

Keď budu červene, mi še pobereme,

Autor : František Gvušč
prez jareček bose prejdzeme vodečku.

sladučke jablučka vjedno obereme.

V čistučkej vodečke ribečki plivaju

Ten čas nam ubehne jak voda v jarečkoch

našo bile nožky po vodze čľapkaju.

za ten čas virošne otava na lučkoch.
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Rok sa s rokom zišiel
Po roku cichosci, raslavicke slavnosci. A po pol roku nové číslo Raslavických novín. Dovoľte, milí
Raslavičania, aby sme aj my z materskej školy, prispeli svojou “troškou“ do mlyna.
Po Vianociach sme si síce užívali sneh,
ale potrápila nás aj chrípka, kvôli ktorej
sme prerušili prevádzku MŠ na 4 dni. Potom sme zase začali naplno pracovať. Vo
februári začali deti po zimnej prestávke
s tréningom v projekte: Dajme spolu gól.
Ten organizujeme v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a jeho cieľom je
vrátiť deti k prirodzenému pohybu, nebáť
sa športovania, otužovať sa a rozvíjať svalstvo celého tela. Zaujímavý bol aj projekt:
Zdravé oči už v škôlke. Jeho cieľom bolo
zmerať deťom oči neinvazívnym spôsobom
a včas odhaliť prípadné poruchy zraku.
Meranie očí sa uskutočnilo pod vedením
oftalmologičiek – očných lekárok z Prešova. Tie odporučili rodičom, ktoré dieťa
potrebuje okuliare. Na konci mesiaca február nás čakal tradičný Fašiangový karneval. Masky sa navzájom predstavili vo
všetkých triedach a odmenu dostal každý.
Nezabudli sme ani na návštevu 1. ročníka
ZŠ v Raslaviciach pri príležitosti Dňa slovenského jazyka. Prváci im ukázali, ako sa
za 6 mesiacov naučili v škole čítať a písať
a povzbudili budúcich prvákov.
V marci k nám zavítalo divadlo Sarus a
zahralo rozprávku: Krtko. Po roku sme opäť
spolupracovali s pánom Mgr. Danielom
Fisherom, ktorý najstarším deťom predstavil ďalšie Filippove dobrodružstvá. Na
konci mesiaca marec nás navštívila psychologička z CPPPaP v Bardejove, ktorá vykonala Depistáž u prípravkárov. Odhalila
prípadné nedostatky, na ktorých treba popracovať či doma alebo v MŠ, aby boli deti
pripravené na nástup do 1. ročníka. V apríli
sme sa s prípravkármi zúčastnili na zápise do 1. ročníka ZŠ v Raslaviciach. V apríli
sme nezabudli na druhý ročník Veľkonoč-

ných trhov, kde mali Raslavičania možnosť zakúpiť si drobné dekoračné predmety z dielne našich detí a učiteliek. Svojimi
výrobkami sme prispeli aj na Veľkonočnú
výstavu na Obecnom úrade. V máji sme
sa autobusom vybrali do ukrajinského
divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove
v rámci multikultúrnej výchovy. Deti videli predstavenie: Medovníkový domček.
K nám zase zavítalo pojazdné planetárium
z Košíc, ktoré deťom predstavilo program
Slnečná sústava. Počas tohto mesiaca mali
rodičia možnosť zapisovať svoje deti do MŠ
na budúci školský rok. 5. mája sme sa spoločne s rodičmi a deťmi stretli na Slávnostnom zápise. Deti mali možnosť pohrať sa,
zajesť si, vyskúšali malé WC i umývadielka. Rodičia dostali zopár organizačných
informácií o fungovaní MŠ.
23. mája sme sa stretli s rodičmi a deťmi na oslave Deň rodiny. Spoločne sme zasadili kvety a bylinky do záhonov v rámci
projektu: Zelená škola, ktorého čiastkovou úlohou je zveľadenie školského dvora. Potom deti v jednotlivých triedach
vystúpili pre svojich najbližších s kultúrnym programom. Na koniec mesiaca
máj bol pripravený školský výlet. Počasie
nám síce veľmi neprialo, ale napriek tomu
sme navštívili v Slovinkách náš adoptovaný úľ: „Včielky na Hurke“ u nášho včelára
pána Tomáša Rybára. Ten pre deti pripravil návštevu včelnice i zaujímavú prezentáciu o živote včiel v CVČ v Krompachoch.
Nechýbala ani ochutnávka medu s rôznymi príchuťami. Po obede v Spišskej Novej Vsi nám už dážď znemožnil plánovanú
návštevu ZOO, preto sme navštívili neďalekú obec Markušovce. V kaštieli deti videli výstavu historického nábytku a v le-

tohrádku Dardanely výstavu historických
hudobných nástrojov.
Počasie neprialo ani plánovanému
MDD na amfiteátri, preto sme sa v kultúrnom dome zúčastnili na vystúpení skupiny  Old School Brothers a Mafia Corner. V
MŠ sme si ešte urobili diskotéku a na deti
už čakali darčeky k ich sviatku. V mesiaci
jún sa budeme venovať nácviku programu
na Šarišské slávnosti piesní a tancov, aby
sme potešili všetkých návštevníkov tohto festivalu.
Od decembra 2018 sme zapojení do
projektu MV SR NP PRIM. Jeho úlohou
je v rámci inkluzívneho vzdelávania dať
priestor všetkým deťom, ktoré potrebujú
pomoc.    Prvotne je zameraný na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti
z marginalizovaných rómskych komunít,
ale pracovníčky projektu – psychologička
a pedagogická asistentka sú pripravené
venovať sa všetkým deťom. Za 7 mesiacov
práce máme dobré výsledky, preto nás teší
pochvala krajskej koordinátorky projektu.
Počas školského roka sme nezabudli na
dopĺňanie školy zaujímavými učebnými
pomôckami, zakúpili sme výučbový softvér, nové hračky, posteľnú bielizeň, výtvarný a pracovný  materiál na edukačné aktivity.
V závere školského roka sa rozlúčime
s prípravkármi, ktorí odchádzajú do 1. ročníka ZŠ. Prevádzka bude pokračovať aj
v mesiaci júl pre tých, ktorí prejavili záujem
a ak nám počasie bude žičiť, využijeme august na načerpanie nových síl a inšpirácií
do nového školského roka.

Zmena e-mailu

vať. Vaše postrehy nám môžete odteraz
posielať na nový e-mail:
raslavickenoviny@gmail.com
Prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali výhradne na tento mail. Mailové adresy obsahujúce mená členov redakčnej
rady v spojení s názvom našej obce neexistujú. Ak aj odošlete mail na takúto

adresu, vráti sa vám a nebude doručený (pretože nemá byť kde, keďže zadaná adresa neexistuje).

Milí Raslavičania,
kvôli technickým problémom s predchádzajúcim mailom, na ktorý ste nám zasielali svoje námety, články a pod., sme
sa rozhodli tento mail naďalej nepouží-

RASLAVICKÉ noviny

Gabriela Hanisek Salová
riaditeľka MŠ

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.
Redakčná rada
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