RASLAVICKÉ noviny

Vážení spoluobčania,
Dni sa nám postupne skracujú, čo je
neklamným dôkazom toho, že je tu zima
a s ňou aj vianočné sviatky a koniec
roka. Keďže pred nami sú posledné dni
končiaceho sa kalendárneho roka, tak
ako na sklonku predchádzajúcich rokov,
i tento rok využívame príležitosť sa vám
prihovoriť a zhodnotiť končiaci sa rok
v našich novinách.
Starý rok nám veľa vzal, ale nás aj
veľa naučil. Pripomenul nám význam
slov skromnosť, dobrovoľníctvo či obetavosť, ako aj to, že bez priateľov, rodiny a vzájomnej pomoci je život omnoho
ťažší. Naše sny sú skromnejšie, plány
do nového roka opatrnejšie. V posledných mesiacoch roka je zreteľnejšia názorová netolerancia a rozdielnosť, ktorá
skúša nielen spoločnosť ako takú, ale
tiež vzťahy v mnohých rodinách a priateľstvách. Sme chudobnejší o niektorých našich blízkych, priateľov a spoluobčanov, ktorí nás navždy opustili.

Končí sa nám rok, do ktorého sme určite vstupovali s veľkým optimizmom, no
zároveň aj veľkými obavami. O to viac
si vážime všetkých, ktorí aj napriek tejto
neľahkej situácii a obmedzeniam dokázali zorganizovať výlety, kultúrne podujatia, športové zápasy, súťaže pre svojich členov rôznych organizácií v našej
obci. O mnohých aktivitách sa dočítate
na nasledujúcich stranách.
Toto výnimočné a čarovné obdobie
na sklonku roka 2021 si spájame s narodením Ježiška a najkrajšími sviatkami
v roku. Vianoce sú časom očakávania,
rozprávok, blízkosti rodičov, dobrôt
a darčekov, na ktoré sa najviac tešia
deti. Pripomína nám ich zvuk vianočných kolied a modlitieb, ako i spomienka na tých, po ktorých zostalo pri stole
prázdne miesto.
Na záver by sme vám chceli  zaželať
príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa šťastia, zdravia spokojnosti a úspechov v novom roku 2022.
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Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí,
čo tešilo nech sa zdvojí.
Aby boli v novom roku
iba slzy šťastia v oku.
Ing. Kamila Olšavská
Členka redakčnej rady
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NA SKOK-FEST
pri príležitosti stého výročia prvej
zmienky o ochotníckej divadelnej
činnosti v Raslaviciach

Nápad organizovať divadelný festival
vznikol v jeden obyčajný letný večer – po
návrate z iného divadelného festivalu.
Uvedomili sme si, že v našom regióne
okrem postupových súťaží ani podobná
príležitosť prezentovať sa, či nadväzovať medzikolektívne vzťahy, nie je.
Poďme ju vytvoriť my – povedali sme si.
V novembri 2020 zasadala prvá dramaturgická rada, na ktorej sme si ujasnili
koncepciu festivalu, žánrovú rozmanitosť súborov, sprievodný program, grafiku.... Takto to išlo celý rok. Ak ste videli
Depozitár, ozaj to takto bolo. Báli sme
sa, dávali sme si pozor a nenechali sa
zastaviť. Popri skúšaní dvoch produkcií
(Depozitár a Slovenská sirota) paralelne vznikali aj vizuály k storočnici, návrh
novín a celé organizačné zabezpečenie.
Rozhodli sme sa program koncipovať
tak, aby sme ulahodili všetkým kategóriám divákov. Od najmenších až po milovníkov ľudovej tématiky, monodrámy,
či kvalitnej drámy.
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V dňoch 19.-21.novembra sa teda
konal náš vytúžený prvý ročník divadelného festivalu NA SKOK-FEST pri
príležitosti stého výročia prvej zmienky
o ochotníckej divadelnej činnosti v Raslaviciach. Program sme otvoril slávnostným galaprogramom DEPOZITÁR,
venovaným všetkým generáciám ochotníkov a udržiavateľom tradície v našej
obci. Na základe opatrení určených pre
čierny okres bola kapacita sto zaočkovaných divákov rýchlo naplnená. Rozhodli sme sa túto slávnosť vysielať naživo pre občanov i pre širokú verejnosť.
Prenos sledovalo - live - viac ako tisíc
divákov po celom Slovensku. Tento jedinečný večer sme pre vás sprístupnili
aj na našom YouTube kanáli. Atmosféra
počas prvého večera bola neuveriteľná.
Galaprogram Depozitár opisuje študentka divadelnej kritiky na VŠMU v Bratislave Petra Veltyová: „Pramene treba
zveľaďovať a zachovávať. Ochotníci
z Raslavíc sa na to rozhodli poukázať

kreatívnym spôsobom. Hlavná myšlienka festivalu sa o históriu opiera veľmi
výrazným spôsobom, keďže si za základnú líniu festivalu vybrali oslavu storočnice ochotníckej tradície tejto obce.
Aj keď sa táto geografická oblasť môže
zdať pre divadelný svet nezaujímavá
(berme na vedomie, že slovenské profesionálne divadlo minulý rok oslavovalo
rovnaké jubileum), práve Depozitár poukázal na opak. Hlavná línia performancie, ktorá bola dejinným diškurzom mapujúcim kľúčové obdobia, sa prelínala
s autentickou „tvorbou programu priamo
na scéne“. Tvorivý tím galaprogramu
sa opieral o veľmi širokú škálu prvkov.
Snažili sa nielen o vytvorenie replík historických inscenácií, ale taktiež využívali
aj autentické prostriedky ako dobové fotografie, videozáznamy a prehovory pamätníkov. Silnú atmosféru bolo teda cítiť
z javiska, ale aj z reakcií publika. Celý
kolektív súboru ukázal, že im skutočne
záleží na tom, aby bola tradícia ucho-

vaná. Zároveň však konajú aj obrovskú
službu, a to ja považujem za najdôležitejšie, keďže sa ujali úlohy vychovať si
miestneho diváka v oblasti divadla.“ Po
zásahu postprodukcie obletel záznam
z galaprogramu slovenskú divadelnú
obec a stále sa tešíme z povzbudzujúcej
odozvy i iných divadelných.
Sobotňajší deň, druhý festivalový, sa
niesol v znamení rôznorodosti. Ráno
program otvorilo predstavenie Bejby
Bajbl Band v prevedení Teatro Colorato
z Bratislavy, ktoré ohúrilo svojou hravosťou, hudobnosťou a pôsobivou prácou
so svetlom. Bavili sa nielen deti. Pestré
spracovanie príbehov zo starého zákona zaručilo ozaj povzbudzujúci štart do
ďalšieho festivalového dňa. „Môžem
povedať, že po technickej stránke boli
herci geniálni a hlavne kondične mali
čo robiť. Hlasy im ladili nádherne a veľmi oceňujem, že boli hudobne zdatní
a zohraní. Pán režisér to zrežíroval na
úrovni. Vedeli si chytiť diváka,“ - Anežka
Hudáčková, DiS.art. k inscenácii Bejby Bajbl Band. Absolventi košického
konzervatória Jozefa Adamoviča sa na
našom javisku predstavili s inscenáciou, ktorá má na slovenských javiskách
siahodlhú inscenačnú tradíciu. Príbeh
jednej rodiny, ktorá musí čeliť nástrahám vojny, z pera geniálneho dramatika Petra Karvaša. Všetko sa spočiatku
tvári ako pokojný Štedrý večer. Až do
momentu, kým si divák neuvedomí, ako
veľmi sú svety jednotlivých členov rodiny odlišné. Nielen vonku, ale aj v jednotlivých domácnostiach sa vedú politické
rozbroje, ktoré nevedú k ničomu dobrému a rozvracajú rodinné vzťahy. A stačí
tak málo, aby táto už rozžhavená bomba vybuchla a spôsobila emočný teror.
„Mladí herci sa nenechali odradiť tým,
že téma vojny sa ich, našťastie, priamo
nedotkla. To im nezabránilo, aby dokázali na javisku perfektne vystihnúť atmo-

sféru doby. Pre mňa osobne je skvelé
sledovať, že konzervatóriá vypúšťajú
do sveta nielen dobrých hercov, ale aj
rozumne zmýšľajúcich ľudí,“ -konštatuje Veltyová. Veríme, že aj táto veková
kategória má v dnešnej politicko-chaotickej dobe čo povedať a aj týmto spôsobom zabrániť návratu pekla, ktoré sa
ťahalo aj na našom území celou druhou
polovicou 20.storočia. Preto pevne veríme v silu ochotníkov, ktorí taktiež využívajú dosky, ktoré znamenajú svet
a rovnako ko kedysi ich využívajú na
to, aby tlmočili svoje myšlienky. Strach
a nervozita sa tiahli až do hľadiska.
Skvelé herecké výkony obdržali na záver aj vyslúžené standing-ovation.
V nedeľu nabral program slávnostný
ráz. Ľudia prichádzali na predstavenie
Tulčíckeho divadla už po slávnostnom
rodinnom obede. Kam v nedeľu? – spoločensky a vnútorne sa vyžiť, naplniť.
Ženský zákon v úprave inscenátorov do
lokálneho nárečia – Aňi podobrotki, aňi
pozlotki - Co še babe šnilo, to še babe

chcelo - Abo naspak? – prebudil v divákoch vlasteneckého ducha, čo malo
za následok ďalšie standing-ovation.
Mnohí z vás smerovali po predstavení
rovno na výstavu Pamäte a sprievodný
program – At once duo. Využili ste aj
fotostenu, ktorú sme vlastnoručne maľovali. Za prvým ročníkom NA SKOK
-FEST dala bodku dlho očakávaná slávnostná premiéra inscenácie Slovenská
sirota. Po roku príprav sa nám konečne
podarilo predstaviť vám Slovenskú sirotu v jej plnej kráse. Diváci boli unesení
scénografiou a kostýmami, ktoré sme
do poslednej chvíle došívali.
Sme radi, že sa nám festival podarilo
zrealizovať aj napriek zložitej pandemickej situácii – na prahu lockdownu.
Ohlasy na program, organizačnú úroveň podujatia i propagáciu nás nesmierne potešili. Vyvrátili sa aj obavy
z trojdňového programu, ktorý si predsa
našiel svojich divákov. Pre dramaturgickú radu festivalu (Andrej Hudáček,
Timea Bučková, Martin Bašista) bolo po
záverečnom hodnotení najväčšou radosťou i to, že sa našli aj takí, čo si zakúpili
permanentku na celý program festivalu.
Do budúcna... Veríme, že vám budeme
každý rok môcť prinášať to najlepšie zo
slovenskej ochotníckej tvorby a možno i to, za čím by ste museli cestovať.
To všetko v našich Raslaviciach spolu
s nami môžete zažiť aj na druhom ročníku DF NA SKOK-FEST 18.-20. novembra 2022.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok vám praje organizačná rada Divadelného súboru
NA SKOK.
Za kolektív Divadelného súboru
NA SKOK – Martin Bašista
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Ocenenie: Komunálny líder
samospráva
pre oblasť community
Združenie miest a obcí Slovenska od
roku 2018 realizuje národný projekt pod
názvom Modernizácia miestnej územnej
samosprávy a v rámci neho aj aktivitu
s názvom „Kroky k úspechu“. Ide o prezentovanie príkladov dobrej praxe ako
inšpirácie pre ďalšie samosprávy.
V databáze ZMOS sa aktuálne nachádzalo cez 1000 aktivít a projektov, resp.
návrhov na zaradenie do príkladu dobrej praxe. Samosprávami už realizované
aktivity a projekty, zmapované v území,
prešli dvoma hodnoteniami – výberom
a samotným hodnotením.
Tieto projekty boli predstavené verejnosti. Pred publicitou samotnou ich hodnotili hodnotitelia – starostovia a primátori v samostatných hodnotiacich kolách.
Počas galavečera na sneme ZMOS
bolo prvýkrát oceňovanie samospráv,
ktoré patria medzi príklady dobrej praxe. Oceňovanie „Komunálny líder“ bolo
pod taktovkou VÚB banky, ktorá je partnerom ZMOS. Oceňované boli jednotlivé príklady dobrej praxe a to v troch oblastiach. Prvou bola oblasť inovatívneho
prístupu samospráv (smart), druhou
bol princíp udržateľného rozvoja samosprávy a ochrana životného prostredia
(green). Tretia oceňovaná oblasť bola
oblasť komunitného života (community), ktorá nesie v sebe prvky sociálnej
pomoci, humanitného činu ale aj prvky
dobrovoľníctva.

Žiadna zo samospráv a ani z projektov, z ktorých sa   partner ZMOS a to
Všeobecná úverová banka, a.s. rozhodol oceniť, nezískal v minulosti žiadne
finančné či iné vecné ocenenie za svoj
projekt.
Komunálnych lídrov oceňoval Andrej Viceník, vrchný riaditeľ úseku firemného bankovníctva VÚB.
Titul „Komunálny líder pre oblasť
smart“ získalo mesto Banská Štiavnica. Titul „Komunálny líder pre oblasť

green“ patrí obci Margecany a titul „Komunálny líder pre oblasť community“
patrí našej obci. Týmto titulom získala
naša obec Raslavice okrem ocenenia
zároveň aj finančnú odmenu vo výške
1 000 eur.
Srdečne blahoželáme a prajeme ešte
veľa podobných úspechov.

Potenciál obce a jej rezervy,
alebo samospráva a jej obyvatelia
Najväčším bohatstvom každej obce
sú jej obyvatelia. Každý z nich disponuje
v rôznej miere svojím talentom, schopnosťami a vedomosťami. Do akej miery
svoje danosti bude chcieť občan odovzdať aj v prospech komunity, v ktorej
žije, závisí nielen od neho samotného,
ale aj od podmienok, ktoré ho v obci obklopujú a príležitostí, ktoré sa mu v nej
ponúkajú.
Na základe mojich skúseností v samospráve si dovolím povedať, že na
kvalitný, plnohodnotný a atraktívny verejný život obce sú v rovnakej miere
potrební obidvaja jeho spolutvorcovia:
uvedomelá a dobre fungujúca obecná
samospráva a aktívni a empatickí občania.
Po rokoch v samospráve môžem
skonštatovať, že naša obec „má šťas-
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tie“ na svojich občanov. Zmysel pre komunitný život, bohatý na kultúrne, spoločenské a neskôr aj športové aktivity,
mali už naši predkovia. Dôkazom toho
sú v ostatných pár rokoch významné
jubileá existencie organizácií v obci rovnajúce sa 100-vke, alebo atakujúce toto
okrúhle číslo (ochotnícke divadlo, folklórna skupina, hasiči, futbal).
Krásnymi príkladmi obohatenia miestneho kultúrneho života a prehĺbenia
kolektívnej pamäte obce i regiónu sú
obdivuhodné práce Boženy Fornadľovej
v podobe zbierok miestnych ľudových
piesní a klapancií a Daniela Hudáka
v jedinečnej knihe Osudy raslavickej
šľachty a jej sídel.
Ďalšími svetlými príkladmi aktívneho
prístupu k verejnému životu v obci sú
vzniknuté občianske združenia Cyklo-

Ing. Kamila Olšavská

klub Raslavice a Divadelný súbor Na
skok. Obidva subjekty vďaka ich zakladateľom a členom nám zatraktívňujú život v obci a zároveň vytvárajú príležitosť
na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času záujemcom o cyklistický šport či
ochotnícke divadlo.
Aby v obci vznikali ďalšie skupiny aktívnych občanov rozvíjajúcich svoje talenty, alebo tráviacich svoj čas užitočne,
musí sa obecná samospráva usilovať
vytvárať nové podmienky a príležitosti
prispievajúce k aktívnemu a plnohodnotnému životu obce. Z týchto dôvodov
plánuje obecná samospráva v nasledujúcom roku otvoriť pri obecnej knižnici
Materské centrum pre rodičov s malými deťmi, aby sa mohli rodičia stretávať
v príjemnom prostredí a deti sa mohli
hrať v interiéri aj v tzv. vodnej záhrade
pod dohľadom rodičov. V novom roku
pribudne k novým službám v obci aj
rodinné relaxačné centrum v areáli zá-

kladnej školy v objekte nad plaveckým
bazénom. Prínosom pre všestranné
využívanie voľného času by sa v budúcnosti mal stať aj pripravovaný projekt
cyklo-chodníka od futbalového štadióna
popri Hraboveckému potoku smerom
k Janovciam. Realizácia projektu závisí
aj od vlastníkov dotknutých pozemkov,
ktorí boli oslovení odpredať, alebo prenajať nevyhnutnú časť svojho pozemku.
Práve pri takýchto situáciách je dôležitá
uvedomelosť a postoj občanov k zlepšovaniu kvality života v obci, ktorá často
súvisí aj s ich majetkovou spoluúčasťou.
Žiaľ negatívnu skúsenosť samospráva obce zaznamenala len nedávno
v ešte závažnejšom prípade - v súvislosti s plnením povinnosti Obce zabezpečovať podmienky pre individuálnu
výstavbu rodinných domov svojich občanov. Jednalo sa o výkup časti pozemkov na budúcu miestnu komunikáciu na
pozemkoch nad železničnou stanicou,

čím by sa vytvoril prístup na budúce
stavebné pozemky po oboch stranách
miestnej komunikácie. Keďže vlastníci vrchného pozemku majú prístup
k svojim stavebným pozemkom z vrchnej komunikácie vedúcej z Vyšnej ulice
k obecnému vodojemu, rozhodli sa neodpredať časti svojich pozemkov, napriek tomu, že podľa vypracovanej ponuky zo strany Obce by každému z nich
stačilo odpredať 90 cm zo svojho pozemku v prospech novej komunikácie.
Takýto precedens zo strany vlastníkov pozemkov som nezažil v obci za
svojho pôsobenia v nej od roku 1990!
Chcem len veriť, že sa v našej obci nebudeme v budúcnosti stretávať s takýmto postojom k potrebám iných.
Ing. Jozef Jarina
poslanec OZ

Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je
jedno z najvýznamnejších štatistických
zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Je
aj obsahovo najrozsiahlejším štatistickým zisťovaním s viac ako 100-ročnou
tradíciou. Koná sa každých 10 rokov.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2021 bolo plne elektronickým sčítaním,
ktorým sa zisťovali údaje o obyvateľoch
SR a domoch a bytoch na území SR.
Rozhodujúcim okamihom sčítania bola
polnoc z 31.12.2020 na piatok 1.1.2021.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bolo
realizované v dvoch etapách – sčítanie
domov a bytov a sčítanie obyvateľov.
Sčítanie domov a bytov sa realizovalo
v dobe od 1.6.2020 do 12.2.2021. Predmetom sčítania boli všetky domy a byty
na území SR – obývané aj neobývané,
ako aj iné obydlia, obývané k uvedenému dátumu. Sčítaním boli poverené
obce a mestá SR.
Sčítanie domov a bytov sa v obci
Raslavice realizovalo bez účasti obyvateľov, výlučne elektronicky a z dostupných zdrojov - register adries, daň
z nehnuteľností, kataster nehnuteľností
a pod. V obci bolo sčítaných a schválených 654 bytov. V elaboráte Štatistického úradu SR bolo okrem toho 66 bytov,
ktoré bolo potrebné zrušiť z dôvodu duplicity alebo preto, že sa administratívne
nachádzali v objektoch, ktoré neboli určené na bývanie.
Elektronické samosčítanie obyvateľov prebiehalo v dobe od 15.2.2021

do 31.3.2021. Dosčítavanie obyvateľov
prostredníctvom stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste alebo prostredníctvom mobilných asistentov v teréne prebiehalo v čase od 3.5.2021 do
13.6.2021.
Povinnosť sčítať sa mali všetci obyvatelia SR, t.j. každý, kto mal v rozhodujúcom okamihu sčítania v SR trvalý,
prechodný alebo tolerovaný pobyt, ako
aj občan EÚ, ktorý mal v tom čase v SR
obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa alebo obyvateľa bez právnej spôsobilosti mal túto povinnosť jeho zákonný
zástupca. Obyvatelia sa mohli sčítať
sami alebo využiť služby asistovaného sčítania. V každej obci bolo zriadené kontaktné miesto, kde občania mali
možnosť sčítať sa s pomocou stacionárneho asistenta. Na území obce pôsobili
aj dvaja mobilní asistenti, ktorí na požiadanie navštívili domácnosť obyvateľa,
ktorý sa na kontaktné miesto nemohol
dostaviť napr. z dôvodu imobility.
Prípravu a priebeh samosčítania aj
asistovaného sčítania obyvateľov v obci
monitorovala určená kontaktná osoba
Mgr. Mária Ščešňaková. Spolupracovala s pracoviskom ŠÚ SR v Prešove, poskytovala mu potrebné údaje o asistentoch sčítania, kontaktnom mieste, viedla
v informačnom systéme evidenciu požiadaviek na asistované sčítanie od
občanov a tieto prideľovala mobilným
asistentom sčítania. Mobilní asistenti –
Zuzana Salokyová a Kristína Kleinová

– vykonávali asistované sčítanie na základe pridelených požiadaviek v teréne
prostredníctvom tabletu so SIM kartou.
V obci Raslavice požiadalo o asistované sčítanie 499 obyvateľov. Všetky
požiadavky boli vybavené prostredníctvom mobilných asistentov. Prostredníctvom stacionárneho asistenta bolo vykonané sčítanie osôb bez domova a osôb,
ktoré sa dostavili na kontaktné miesto
v budove obecného úradu. Takto bolo
sčítaných 49 osôb.
V obci Raslavice bolo k 13.6.2021 sčítaných v samosčítaní a následne v asistovanom sčítaní celkom 2794 osôb, t.j.
99,43 % z odhadovaného počtu stanoveného Štatistickým úradom SR na základe údajov z registra fyzických osôb.
Rozdiel predstavujú väčšinou osoby
s nevysporiadaným trvalým pobytom po
odchode do cudziny a osoby, ktoré sa
sčítať nechceli.
Výsledky sčítania ešte nie sú známe,
štatistický úrad ich bude publikovať postupne.
Ďakujem všetkým, ktorí sa tohto sčítania aktívne zúčastnili, ako aj tým, ktorí
sčítanie zabezpečovali, za ich zodpovednú a kvalitne odvedenú prácu. Všetkým občanom želám požehnané vianočné sviatky prežité v zdraví a pohode
a šťastný nový rok 2022.
Mgr. Mária Ščešňaková
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Registrácia, kontrola prihlásených
záujemcov a samotné očkovanie prebiehalo za prísnych bezpečnostných
a hygienických podmienok.
Po registrácii sa záujemcovia postupne presúvali k zdravotníkom (doktorke
a zdrav.sestre), tí ich zaevidovali do systému a zaočkovali. Každý zaočkovaný
občan si sadol do hľadiska s odstupom
2 m a počkal 15 min., dostal potvrdenie
o zaočkovaní 1. dávkou a bol poučený,
že po príchode domov si má dať studený obklad, ruku nenamáhať a v prípade
potreby užiť liek od bolesti.
Po 13-tej sa očkovalo individuálne
v domácnostiach.
Preočkovanie 2. dávkou sa uskutočnilo dňa 5.6.2021, prebehlo presne tak,
ako pri očkovaní 1. dávkou.
Začiatkom júna sme boli kontaktovaní
vakcinačným centrom Bardejov o možnosti očkovania vakcínou Pfizer/BioNTech priamo v našej obci. Prihlásiť sa

samospráva Testovanie 2021
Aj začiatok roka sa u nás začalo so
Skríningovým testovaním od 22.1 – do
23.1.2021.
Za tento víkend sme otestovali spolu
1166 ľudí a z toho bola iba 1 osoba pozitívna .
Potom sa pokračovalo s testovaním
raz za týždeň v týchto termínoch :
6.2.2021		
13.2.2021
20.2.202		
27.2.2021
6.3.2021		
13.3.2021
20.3.2021
27.3.2021
3.4.2021		
10.4.2021
17.4.2021
24.4.2021
1.5.2021		

1128/5 pozit		
655/3 pozit
1014/5 pozit		
922/6 pozit
1026/9 pozit		
1061/8 pozit
1007/6 pozit		
967/11 pozit
1034/ 5 pozit		
1052/5 pozit
1036/ 2 pozit		
893/0 pozit
678/1 pozit

mohli ľudia od 18 r. a viac.
O toto očkovanie prejavilo záujem 75
ľudí. Prvú dávku aplikovali 25.06.2021 a
druhú 23.07.2021.
Očkovanie prebiehalo podobne ako
pri pilotnom, tento raz vo vestibule kultúrneho domu,
prebiehalo v poobedňajších hodinách
a trvalo 2 a pol hodiny.
V polovici novembra oslovila obecný
úrad firma MUZMED s.r.o pani doktorka
(MUDr. A.Kuľková) s možnosťou očkovania znovu priamo v našej obci.
Záujem o preočkovanie 3. dávkou
prejavilo 97 ľudí a 2. dávkou 1 a zaočkovanie 1. dávkou 43 ľudí.
Spolu bolo zaočkovaných 140 ľudí .
Väčší záujem o očkovanie bol aj zo
strany MRK (Marginalizované rómske
komunity) 21 občanov.

le od 10:00 hod. (trvalo 2 a pol hodiny),
samotný priebeh bol veľmi rýchly. Dokumentáciu (Formuláre a potvrdenia o očkovaní) už mala pani doktorka pripravenú na základe vopred získaných údajov.
Ďalšiu možnosť očkovania, preočkovania bude 7.1.2022 o 10:00 hodine vo
vestibule kultúrneho domu. Záujemcovia sa môžu hlásiť na obecnom úrade,
môžu prísť aj nezaregistrovaní, ktorí sa
môžu tiež zaočkovať.
Poďakovanie: Chceli by sme sa poďakovať PSK, vakcinačnému centru
Bardejov aj MUZMED s.r.o - doktorke MUDr. Kuľkovej, že nás oslovili
s možnosťou očkovania priamo v našej
obci. Poďakovanie patrí aj všetkým na
obecnom úrade, kto pomohol akokoľvek
s prípravami na očkovanie aj počas samotného očkovania.

Očkovanie, preočkovanie prebiehalo
3.12.2021 v kultúrnom dome vo vestibu-

Kristínka Kleinová
Mgr. Martina Duraková

Spolu za otestovalo 13 739 ľudí
a z toho bolo 67 pozitívnych .
Personál, ktorý sa podieľal na testovaní počas roka 2021 :
Administratíva: Vladimíra Palšová,
Kristián Durak, Šimon Švab, Klaudia
Markušová, Lenka Vereščáková, Slávka Vašková, Kristína Kleinová, Lenka
Markušová, Daniela Sabolová, Marianna Mikulová, Mário Leško, Michaela Švabová, Samuel Tomaško, Anežka
Hudáčková, Peter Miko.
Zdravotníci: Mária Lešková, Lýdia
Palšová, Mgr. Mária Vaňová, Martina
Šotiková, Mgr. Blanka Vašičkaninová,
Mgr. Mária Mikulová , Anna Mikulová,
Mgr. Tatiana Balšajová, Renáta Banková.
MOPS : Marcela Ferková , Štefan Žolták
Kristína Kleinová

Očkovanie v obci
PSK (Prešovský samosprávny kraj)
spustil pilotné očkovanie, začalo v sobotu 8.5.2021 práve v Raslaviciach, potom
v Hanušovciach nad Topľou, Spišskom
Podhradí. V nedeľu to boli Liptovská
Teplička a Lemešany.
V jednotlivých obciach sa očkovalo
skupinovou formou v priestoroch určených obcou, u nás to bolo v kultúrnom
dome, ale inde aj v zdravotných strediskách a podobne, v čase od 8.30 h do
13.00 h a po 13.00 h sa očkovalo individuálnou formou priamo v mieste bydliska imobilných občanov. Očkovalo sa
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vakcínou Pfizer/BioNTech, a to dôchodcovia nad 60 rokov a ZŤP, ktorí prišli aj
s doprovodom. Zaočkovaný mohol byť
aj sprievodca, ale musel mať 18 a viac
rokov.
Príprava a priebeh očkovania v Raslaviciach:
• Po vyzvaní obecným rozhlasom sa
ľudia priebežne prihlasovali na obecnom úrade, kde uviedli potrebné identifikačné údaje.
• Kompletné zoznamy sme odoslali
PSK, na základe ktorých nám boli zaslané formuláre pre očkovaných na vyplne-

nie: informovaný súhlas a dotazník, aby
samotný priebeh očkovania bol plynulý.
• Na očkovanie sa nám prihlásilo 100
ľudí, z toho 6 osôb sa prihlásilo na individuálne v mieste svojho bydliska.
• Po určení dátumu času a miesta očkovania PSK bol každý jeden záujemca
informovaný telefonicky o priebehu očkovania .
• Boli načasovaní v 5 min. intervaloch.
• Očkovanie začalo ráno o 8:00 hod.,
tým PSK otvorilo prvé pilotné očkovanie,
ktoré začalo práve v našej obci.
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Úspešné projekty
samospráva
a ďalšie plány

Nachádzame sa na sklonku ďalšieho Covidom poznačeného roku
a v prvom rade je dôležité byť vďačný za
to, že sme ho mohli spoločne v zdraví
prežiť. Taktiež je to aj čas bilancovania
a hodnotenia predchádzajúceho obdobia. Pozývam vás teda spoločne sa pozrieť čo nové v našej obci sa nám podarilo zrealizovať a taktiež čo všetko nás
v budúcom roku čaká.
Po skúsenostiach s Covidom z roku
2020 sa nám určite jednoduchšie dalo
plánovať bežný chod ako aj rozvojové
aktivity v našej obci. Aj keď pri tvorbe
rozpočtu na rok 2021 bola medzi mnou
a poslancami dosť veľká výmena názorov, nakoniec sa nám spoločne podarilo
postaviť dosť ambiciózny plán práce na
rok 2021. Veľmi pekne sa preto chcem
poďakovať poslancom za podporu navrhovaných projektov a taktiež všetkým zamestnancom za poctivý prístup
pri riešení jednotlivých dosť náročných
pracovných úloh. Možno sa to niekedy
nezdá a poniektorí si aj myslíte svoje
o zamestnancoch obce či obecného
podniku. No pravda je taká, že povinností je tak veľa, že všetci, ktorí sa podieľame na rozvoji našej obce, musíme
šľapať na 100%, aby sme stihli načas
poukončovať plánované aktivity. Nakoľko nie som veľkým obľúbencom Facebooku alebo iných sietí. budem sa vám
preto snažiť jednotlivé rozvojové aktivity
popísať v týchto našich novinách.
Na rok 2021 sme mali stanovený zatiaľ asi najvyšší plán investičných výdavkov plánovaných na rozvoj našej
obce. Pracovali sme s celkovým rozpočtom na úrovni 6,9 mil. Eur a z toho
na kapitálové zhodnotenie obce išlo
vyše 2,4 mil. Eur. Zväčša to bolo finan-
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cované z európskych zdrojov. Z vlastných zdrojov obce išlo 320 000 Eur
a z úveru bolo použitých cca 180 000
Eur. Tu by som sa trocha pozastavil,
lebo sa mi dostávajú informácie typu
„či sa musíme zadlžovať“. Dovoľte mi,
aby som vám v krátkosti objasnil danú
problematiku. Keď som v roku 2014
nastupoval, naša obec bola zadĺžená
na úrovni 600 000 Eur, čo by malo byť
všetko posplácané budúci rok. My sme
za predchádzajúce obdobie žiaden úver
nečerpali až koncom tohto raka by sme
mali načerpať prvých 250 000 Eur. Na
budúci rok nám bolo schválených viacero investičných projektov, zhruba na
úrovni vyše 4,4 mil. Eur. Na jednej strane nás to veľmi teší, lebo väčšina bude
financovaná z nenávratných EU zdrojov, no na druhej na to budeme potrebovať aj dosť veľkú spoluúčasť vlastných

financií. Keďže ďalej kandidovať nebudem, veľmi rád by som chcel väčšinu
projektov dokončiť a rozlúčiť sa s čistým
štítom. Určite by som taktiež nechcel
zanechať príliš veľké dlhy na obci. Budem sa snažiť, aby celkový dlh obce na
konci roka 2022 neprevýšil sumu 700
000 Eur čo si myslím, že v žiadnom prípade neohrozí ďalší prirodzený rozvoj
našej obce. Pri posudzovaní týchto jednotlivých súm, zadĺženie v jednotlivých
obdobiach, je potrebné vziať do úvahy
aj to, že koľko sa toho od roku 2015 podarilo v našej obci vybudovať a akým
smerom sa naša obec rozvíja.
Výstavba nových WC
v Kultúrnom dome
Rok sme začali výstavbou nových sociálnych zariadení WC na poschodí kultúrneho domu vedľa baru. Horná časť

WC ženy KD

WC muži KD

Sauna nad bazénom

tanečnej sály, kde sa pri spoločenských
podujatiach zdržiava väčšina hostí, nemala svoje WC a muselo sa chodiť až
dole ku baru, čo bol problém predovšetkým pre staršiu generáciu. V dvoch
miestnostiach vedľa horného baru boli
plechové skrine plne záložných batérií,
ktoré sa dlhé roky vôbec nevyužívali.
Celé sme to aj s priečkami demontovali
a vznikol nám jeden pekný priestor, kde
sme mohli pohodlne vybudovať sociálne
zázemie pre mužov aj ženy kompletne
odvetrané do exteriéru. Na ženskom
WC je vystavených päť samostatných
kabiniek, dvoj umývadlo s veľkým zrkadlom a polička na odkladanie taktiež
s veľkým zrkadlom. Na pánskom WC sú
vybudované dve kabínky, z toho jedna
je rozmerovo prispôsobená aj pre vozičkára, dva pisoáre a dvoj umývadlo
s veľkým zrkadlom. Komplet celé toto
dielo realizovali naši zamestnanci
z Obecných služieb. Na túto výstavbu boli
použité financie z nášho rozpočtu a celková výška investície bola 20 801 Eur.
Rekonštrukcia miestnosti
pre réžiu v DS
Všetci vieme, aké to bolo nepríjemné, keď pri kultúrnych podujatiach
v Divadelnej sále ste dostali miesto na
sedenie za zvukárom. Problémom bolo
aj to, že samotný zvukár zabral až 12
miest na sedenie a to na tom najlepšom
mieste v strede. V zadnej časti divadelnej sály bola miestnosť, ktorá sa taktiež
nevyužívala a preto sme sa rozhodli
tam vybudovať miestnosť pre zvukára,
kameramana, osvetľovača ako aj pre
režiséra daného programu. Z pódia tam
cez strop boli dotiahnuté komplet káble
pre zvukára a osvetľovača. Minulý rok
sme zainvestovali do nového osvetlenia a tento rok do nového ozvučenia.
Na budúci rok je ešte potrebné dokúpiť
kvalitný mixážny pult a myslím si, že na
akékoľvek kultúrne podujatia budeme
veľmi dobre zabezpečení. Taktiež to
Podkrovie nad bazénom

celé dokáže ušetriť aj dosť veľké prostriedky pre naše zložky, ktoré tam budú
organizovať rôzne kultúrne podujatia.
Rekonštrukciu realizoval Obecný podnik a z rozpočtu obce bolo vyčlenených
8470 Eur. Boli prevedené tieto práce:
vyberanie otvoru s následným osadením veľkých posuvných dverí, nový
rozvod elektriny, zníženie a zateplenie
stropu, nové podlahy, vystierkovanie
a vybielenie celého priestoru.
Rekonštrukcia bazéna v ZŠ
Na prelome roka 2020/21 sme sa
pustili aj do rekonštrukcie bazéna v základnej škole. Rekonštrukcia bola nevyhnutná hlavne kvôli výhradám, ktoré
vyplývali z kontroly okresnej hygieny.
Pri využívaní bazéna na plavecký výcvik
žiakov základnej školy by hĺbka vody
nemala byť viac ako 1,1 m a preto sme
potrebovali zdvíhať dno bazéna o cca
0,5 m. Do rozšírenej podlahy sme zabudovali podlahové kúrenie a zateplili boky
stien, aby sme ušetrili energiu na vykurovanie. Vybudovali sme novú filtráciu,
lebo pôvodná bola nedostatočná a celý

bazén sa vyložil novou bazénovou fóliou. Celú rekonštrukciu v hodnote 10
298,09 Eur financovala základná škola
a realizoval ju Obecný podnik.
Rekonštrukcia šatní v DS
Na začiatku roka sme sa taktiež pustili aj do rekonštrukcie šatní, sociálnych
zariadení, prístupovej chodby a časti
schodiska v zákulisných priestoroch divadelnej sály. Väčšina občanov asi netuší ako tento priestor vyzeral no pravda
je taká, že už si to žiadalo komplexne
zrekonštruovať. V šatniach sa prekladali umývadlá, lebo boli na nevhodných
miestach, zrealizovali sa nové rozvody
elektriny, pribudlo aj nové osvetlenie,
zníženie stropov, okolo umývadiel bol
vytvorený nový obklad a komplet celé
miestnosti boli nanovo vyštukované. Do
zrekonštruovaných šatní sa osadil nový
šatňový nábytok, zrkadlá, nová podlaha
a nakoniec aj interiérové dvere. V oboch
šatniach boli komplexne zrekonštruované aj WC s komplet novým zariadením. Schodisko a chodba bola komplet
vyštukovaná, na chodbe sa znižoval

Bazén v ZŠ

Podkrovie nad bazénom
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strop, pribudlo nové osvetlenie a drevený obklad časti stien. Vo všetkých týchto
priestoroch boli vymenené aj radiátory.
Na rekonštrukciu v celkovej hodnote 16
950 Eur boli vyčlenené financie z obecného rozpočtu a realizoval to Obecný
podnik.
Dokončenie rekonštrukcie
podkrovia nad bazénom v ZŠ
Aj tento rok sme investovali časť
vlastných finančných zdrojov na dokončenie rekonštrukčných prác v priestoroch nad bazénom v základnej škole.
Pripomínam len, že naším zámerom je
tam vytvoriť športovo-relaxačné centrum pre všetky vekové kategórie s tým,
že počas vyučovacích hodín by tento
priestor využívala základná škola. Tento
rok sme tam zakúpili mini trampolíny na
intenzívne pohybové cviky celého tela.
Máme tam tiež zámer vytvoriť interaktívnu učebňu zameranú na prírodu a šport.
Jednoducho povedané, mal by z tohto
byť multifunkčný priestor pre všetky vekové kategórie. Čo sa týka prác, tento
rok sme tam dokončili lezeckú stenu,
schodisko s nainštalovaným zábradlím, doladili sa sprchy, ukončili sa práce
s nainštalovaním strojového vybavenia
na fínskej, parnej a infra saune, nainštalovali sa komplet interiérové dvere
a celý priestor bol komplet vybielený.
V najbližších dňoch v spodnej časti
vedľa bazéna chceme dokončiť priestory pre vírivku s komplet zázemím. Okrem
vírivky sú zvyšné priestory momentálne
už aj skolaudované a tým pádom je
možnosť ich plnohodnotne využívať.
Samozrejme, keď nám to umožnia Covidové opatrenia. Tento rok sme na tieto práce mali vyčlenené vlastné zdroje
v celkovej hodnote 36 220 Eur s tým, že
potrebné práce prevádzali zamestnanci
Obecného podniku.
Rekonštrukcia WC na chodbe v KD
Popri rekonštrukčných prácach v divadelnej sále a WC v tanečnej sále sa
nám zdalo veľmi potrebné zrekonštruovať aj obe toalety na chodbe po pravej
aj ľavej strane schodiska. Tieto WC-ka
využívali predovšetkým dôchodcovia
z klubu dôchodcov. Po rekonštrukcii ich
môžu používať aj návštevníci divadelných predstavení a hostia, keď si prenájmu klub dôchodcov na rôzne rodinné oslavy. Rekonštrukcia pozostávala
z demontáže vnútornej priečky, nových
rozvodov vody, odpadov a elektriny, ďalej tam boli zrealizované komplet nové
obklady a dlažby. Po kompletnom vybielení priestorov tam boli osadené nové
umývadlá, pisoár, toalety a zástena,
ktorá predelí priestor vstupu a toalety.
V oboch toaletách je priestor prispôsobený aj pre vozičkárov. Na túto rekonštrukciu sme z rozpočtu obce vyčlenili
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z vlastného rozpočtu. Zámerom od nového roka je, aby táto kuchyňa bola
využívaná ako obecná vývarovňa
s možnosťou stravovania v salóniku
a kuchyňa v MŠ2 by sa využívala len pre
účely škôlky. Samozrejme táto kuchyňa
sa bude využívať aj pri všetkých akciách
v tanečnej sále ako aj v salóniku.

Kuchyňa v KD

2 049 Eur a práce realizoval Obecný
podnik.
Rekonštrukcia kuchyne v KD
Koncom marca sme sa z doterajším prenajímateľom kultúrneho domu
dohodli na predčasnom ukončení nájomnej zmluvy a tým pádom celý kultúrny dom prešiel pod správu obce.
Myslím si, že pre obec je to dosť významná udalosť vo viacerých smeroch.
Najdôležitejšie je, že až po tomto prevode môžme žiadať európske dotácie
na kompletnú rekonštrukciu kultúrneho
domu. Všetci vieme, že získať dotácie
je celkom dlhodobý proces. Keď sme
chceli využívať kultúrny dom, bolo nevyhnutné v prvom rade zrekonštruovať
kuchyňu, ktorá bola v dezolátnom stave.
Bez tejto rekonštrukcie by nám hygiena
určite nepovolila prevádzkovanie týchto
priestorov. A práve preto hneď ako to
bolo možné sme sa do rekonštrukcie
pustili. V prvom rade sme si dali vypracovať projekt, ktorý sme dali následne
odsúhlasiť na hygiene. Tým, že sme
boli nútení vybudovať ďalší vstup na záŠatne v DS

sobovanie, bolo potrebné celé doterajšie dispozičné riešenie úplne prekopať
a väčšinu priečok zdemolovať. Jednoducho povedané, neostal tam kameň na
kameni. Vybudovali sa tak nové priečky,
odpady, rozvody vody, elektriny a kúrenia. Podľa noriem sa vybudoval nový
vstup na zásobovanie, šatne s WC pre
personál, miestnosť na čistenie zeleniny, miestnosť na prípravu mäsa, dve
miestnosti na sklady, miestnosť pre vedúcu kuchyne a miestnosť potrebnú na
zázemie pre rodinu, ktorá usporadúva
oslavu v salóniku. Do týchto priestorov boli položené nové podlahy, obklady, dlažby, znížili sa stropy, osadilo sa
nové osvetlenie, radiátory, všetko sa to
vystierkovalo a nakoniec aj vymaľovalo. Kompletná rekonštrukcia stála obec
37 786,91 Eur a financie boli použité
z obecného rozpočtu. Práce realizovali opäť naši zamestnanci z Obecného
podniku. Do týchto priestorov sme potom dokúpili potrebné vybavenie s tým,
že časť strojov sme použili z obecnej
vývarovne. Kompletné zariadenie nás
stálo 30 455 Eur a financované bolo

Pokračovanie v rekonštrukcii
Synagógy
Na úvod by som len rád podotkol, že
Synagóga je jeden zo štyroch objektov,
ktoré sú pamiatkovo chránené. Celá
rekonštrukcia je preto pod drobnohľadom Krajského pamiatkového úradu,
čo nám aj celkom komplikuje všetky
práce a naťahuje sa tak aj čas rekonštrukcie. Koncom minulého roka sme
začali s rekonštrukciou strechy a tento rok sme pokračovali podľa projektu
v ďalších prácach. Zaizolovala sa strecha a sadrokartónom sa zaklopil celý
strop. V hlavnej stredovej časti sa rozoberala povala, ktorá slúžila počas prenájmu na skladové účely. Vyberali sa
otvory na okná, ktoré boli pôvodne skoro na celú výšku budovy. Zdemontovala
sa časť prístavby, urobili nové základy,
vybudovalo sa nové obvodové murivo
a v tejto časti budovy sa vybudovalo
nové schodisko na poschodie. Objednali a osadili sme nové rámy okien, do
ktorých si sami vyrábame vitráže podľa
pôvodného stavu. Vybudovala sa nová
podlaha na takzvanom chóre. Vystierkoval sa komplet celý interiér a urobila
nová zaizolovaná betónová podlaha.
V exteriéri sme obkopali a odizolovali budovu, zvody zo strechy a drenáže
sme zaústili do novo vybudovanej vsakovacej nádrže, odkanalizovali sme budovu a zviedli do kanalizačnej siete pri
potoku, vybudovali elektrickú aj vodovodnú prípojku a začali odkopávať vrchnú vrstvu na dvore, aby sme si pripravili
kvalitný podklad pod zámkovú dlažbu.
Pri tomto odkopávaní sa nám pekne
odhalilo pôvodné schodisko, ktoré bolo
teraz celé zakryté zeminou. Cez zimu
by sme tam radi vybudovali kompletné
sociálne zázemie. Práce realizuje náš
Obecný podnik a financované sú 50%
z nášho rozpočtu a 50% z dotácie PSK.
Doteraz sa na tejto rekonštrukcii preinvestovalo približne 110 000 Eur.

Synagóga

bude bytovka zaradená do energetickej
triedy ,,A1”, čo znamená veľmi dobré
izolačné vlastnosti a tým pádom veľmi nízka spotreba energií. Tým, že na
výstavbu dostaneme čiastočnú dotáciu
a bezúročný úver zo ŠFRB, bude prenájom určite zaujímavý a odhadujeme,
že trojizbový byt aj s energiami bude
mesačne vychádzať na 250 Eur. Myslím si, že oproti mestám je táto položka
prenájmu omnoho výhodnejšia. Aj touto
cestou sa snažíme podporovať a udržať
tak mladé rodiny v našej obci. Výstavba týchto bytových domov je financovaná cez Štátny fond rozvoja bývania.
Celkový rozpočet na výstavbu je 977
956,09 Eur z toho 328 050 Eur je nenávratný príspevok, čiže dotácia zo štátu,
577 160 Eur je bezúročný úver z ŠFRB
a zvyšných 72 746 Eur bude použitých
z vlastného rozpočtu. Celu výstavbu
sme sa odhodlali realizovať našimi zamestnancami z Obecného podniku. Mali
sme tendenciu urýchliť hrubú stavbu no
rozpočtované položky sú nízke a ceny
materiálov tak vysoké, že za cenový
rozdiel, ktorý nám na týchto položkách

Synagóga

ostal, neboli žiadni živnostníci ochotní
urobiť realizáciu. Dúfam len, že s našimi zamestnancami sa do tohto rozpočtu
zmestíme a nebudeme musieť žiadať
obec o dofinancovanie. Tohto roku sa
nám na tejto výstavbe podarilo preinvestovať celkovo 192 170,55 Eur.
Kolaudácia a spustenie
do prevádzky MŠ2
Tu by som rád len veľmi v krátkosti
poukázal na upresnenie niektorých položiek. Ako som koncom minulého roka
spomínal, celá hlavná rekonštrukcia
prebehla minulý rok. Celkové náklady
na rekonštrukciu MŠ2 boli 237 043,45
Eur, z toho nenávratný finančný príspevok 211 774,62 Eur a z obecného rozpočtu bolo použitých 25 268,83 Eur.
Stavba nám bola podľa schváleného
rozpočtu odovzdaná ako holostavba
a preto bolo ešte potrebné nejaké detaily podoťahovať. Na pozariaďovanie
a doladenie týchto priestorov, tak aby
sme mohli škôlku od septembra spustiť,
sme potrebovali z obecného rozpočtu
tento rok vyčleniť ďalších vyše 5000

Výstavba bytoviek

Výstavba nájomných bytoviek
V druhej polovici júna sme vykopali základy a odštartovali tak výstavbu
dvoch švorposchodových obecných
bytových domov stredného štandardu.
Svoje bývanie by tam mohlo nájsť 16
nových predovšetkým asi mladých rodín. V jednom bytovom dome budú 3
trojizbové byty o rozlohe 67 m2, 4 dvojizbové byty o rozlohe 51 m2 a jednoizbový byt o rozlohe 38 m2. Po výstavbe
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Eur. Pri kolaudácii nám boli hygienou
vytknuté staré preliezky a hojdačky, ktoré sme museli zdemontovať. Takže sme
potrebovali investovať aj do exteriéru
a to do terénnych úprav ako aj do detského ihriska. Na tento účel bolo z obecného rozpočtu vyčlenených 4436,- Eur.
Taktiež sme boli úspešní pri žiadosti
a z dotácie PSK sme na tento účel dostali nenávratnú finančnú pomoc vo výške 1900,- Eur.
Tepelné čerpadlá v ZŠ
Dlhodobo sme evidovali problém so
zastaralým vykurovacím systémom
v základnej škole a preto, keď sme
sa dozvedeli o možnosti zapojiť sa do
výzvy cez Operačný program kvality životného prostredia, neváhali sme
a požiadali o dotáciu s názvom projektu
Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej energie v Základnej škole v Raslaviciach. Žiadosť nám bola pozitívne
vyhodnotená a po kontrole verejného
obstarávania na dodávateľa sme sa
v auguste mohli postupne pustiť do rekonštrukcie. Prípravné práce sme realiTepelné čerpadlá ZŠ
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zovali s našimi zamestnancami a odborné práce podľa schváleného rozpočtu
nám realizoval dodávateľ stavby firma
Klima - Therm Prešov, s.r.o. Chcem
sa im aj touto cestou veľmi pekne poďakovať za veľmi vysoké pracovné nasadenie, nakoľko nám neostávalo veľa
času do spustenia vykurovacej sezóny.
Aj keď by sa žiadalo kúrenie spustiť
o týždeň skôr, vydržali sme a nové vykurovanie pomocou tepelných čerpadiel
sme postupne spúšťali od 1 novembra.
Celkovo bolo osadených 10 tepelných
čerpadiel, následne rozdelených: pri
prvom a druhom pavilóne po jednom
tepelnom čerpadle, pre tretí a štvrtý pavilón boli osadené tri tepelné čerpadlá,
pre telocvičňu dva a pre hospodársky
pavilón spojený s prístavbou nad bazénom boli osadené tri tepelné čerpadlá.
Škola nielen že získala novú a dúfam že
aj bezúdržbovú technológiu, ale aj každoročne by mala ušetriť na energiách
až 30% z celkových nákladov. Celkové
náklady na realizáciu tohto diela sú 783
172,81 Eur a z toho nenávratný finančný
príspevok je 739 832,64 Eur a z rozpočtu
obce bude vyčlenených 43 340,17 Eur.
Úprava pódia a nové
ozvučenie v DS
V druhej polovici roka nám na úrad
došla ďalšia dobrá správa a to z PSK
,že nám bola schválená dotácia 3800
Eur na nový ozvučovací systém a baletizol do divadelnej sály. Po kontrole
verejného obstarávania nám v októbri bol dodaný a nainštalovaný nový
ozvučovací systém v nadštandardnej
kvalite. Taktiež nám bol dodaný aj baletizol no pred rozprestretím nám bolo
odporúčané vyrovnať pódium. S našimi
zamestnancami sme vymenili poškodené a prepadnuté dosky a na vybrúsenie
podlahy sme si najali firmu, ktorá má
na to potrebnú techniku. Po vybrúsení
sme celú podlahu ošetrili ochranným
náterom a po ďalšom prebrúsení ešte

natreli ochranným lakom. Na takto zrenovovanú podlahu sme následne ako
koberec rozprestreli baletizol. Účinkujúci tak ocenia kompaktnosť a pružnosť
povrchu s vyhovujúcimi hodnotami trenia. Výška dotácie z PSK bola 3 800 Eur
a z obecného rozpočtu bolo na dofinancovanie tohto zámeru použitých ďalších
8903,20 Eur.
Výstavba cesty a sietí
na ulici Široká
V predchádzajúcich koncoročných
novinách som uvádzal, že sme začali
s prácami na výstavbe inžinierskych sietí a cestného telesa, no v termíne prípravy novín nebolo jasné čo sa stihne
spraviť a koľko to bude presne stáť Preto vám to ponúkam teraz. Minulý rok sa
nám na tejto ceste podarilo vybudovať
komplet kanalizačný rozvod s prípojkami ku každému pozemku. Ďalej sa nám
na tejto ceste podarilo zrealizovať nový
vodovod a plynovod s ôsmimi prípojkami. Ku každému pozemku boli pod cestným telesom uložené chráničky na elektrinu, vodu a plyn a to kvôli tomu, aby
sa už cesta nemusela nikdy rozkopávať. Taktiež sa nám podarilo prerovnať
a presvahovať celý podklad cesty, po
kraji uložiť drenáž, rozprestrieť geotextíliu a postupne podľa projektu po jednotlivých vrstvách zaviesť podkladné
frakcie kameniva. Pripomínam, že táto
cesta bola financovaná v plnej výške
obcou a bol to ešte dávnejší záväzok
občanom, ktorí nám umožnili cez ich
pozemok priviesť hlavný prívod k novej
trafostanici. Bez tohto prívodu by sa nemohli stavať žiadne nové domy na ulici Lopuchovskej, ani bytovky a ani do
budúcna uvažovaný domov sociálnych
služieb. Celková dĺžka cesty je 270
metrov. V minulom roku sa zrealizovala kanalizácia za 19 090 Eur, plynovod
za 14 587 Eur ,vodovod za 5 180 Eur
a výkopové práce a podkladové kamenivo na cestnom telese za 21 134 Eur.

Réžia DS

Tento rok sme vo vrstvení ďalších frakcií kameniva pokračovali a momentálne
je rozprestrená viac ako pol metrová
vrstva kameniva. Momentálne je rozprestrená viac ako pol metrová vrstva
kameniva. Nateraz to na výstavbu stačí
a neskôr sa to ešte raz prerovná a bude
sa môcť osadiť asfaltový koberec. Uskutočňované práce tento rok obec stáli
5 528Eur. Komplet cesta aj so sieťami
tak obec stála 65 463 Eur a všetky práce
boli prevádzané našimi zamestnancami
z Obecného podniku.
Výstavba cesty a sietí
na ulici Hájová
Táto cesta je v poradí druhá v danom
katastrálnom území, presnejšie je to
cesta vedúca z bývalého družstva na
predĺženú ulicu Lopuchovská. Výstavba tejto cesty je zmluvne dohodnutá na
50% s finančnou spoluúčasťou rodiny
Timkovej. Minulý rok bol k tejto ceste
privedený vodovod a kanalizácia. Tento
rok sme po ulici Kláštornej v časti bývalého družstva vybudovali krytý kanál
o priemere 800 mm vedúci až za odbočCesta Široká

Rekonštrukcia DS

ku na ulicu Hájovú, čo nám následne slúžilo ako premostenie danej križovatky.
Ďalej nám bola schválená žiadosť o vybudovanie nového elektrického rozvodu
NN siete na ulici Hájová na náklady východoslovenských elektrární. Takže pripojovacie body na inžinierske siete sme
mali privedené a tak sme mohli začať
s výstavbou novej cesty, ktorá je dlhá
260 m. Tohto roku sa nám podarilo vybudovať kanalizáciu aj s odbočkami ku
každému pozemku v celkovej hodnote
27 775 Eur. Stavebné povolenie na plynovod nám došiel až teraz, takže sme
ho aj s vodou nerealizovali. Tým, že sme
nemohli realizovať vodovod a plynovod
a potrebovali sme vytvoriť cestné teleso,
museli sme osadiť ku každému pozemku chráničky na vodu, plyn a elektrinu.
Z odobratím ornice z danej cesty nám
pomohol bezplatne buldozér. Ďalej nasledovalo svahovanie a oddrenážovanie
cestného telesa, položenie geotextílie
a následne navážanie a hutnenie jednotlivých vrstiev kameniva. Zatiaľ bola
položená vyše 40 centimetrová vrstva
kameniva. Nebolo to zavážané na celú
Cesta Hájová

šírku cesty, nakoľko sa po ľavej strane
musí na budúci rok položiť už spomínaný vodovod a plynovod. Tieto prace nás
vyšli na 38 625 Eur. Celú túto zákazku
realizuje Obecný podnik za pomoci jednej subdodávky.
Výstavba cesty na ulici Vodárenská
Tento rok sa nám taktiež podarilo zrealizovať rekonštrukciu cestného telesa
na Vodárenskej ulici. Je to cesta vo Vyšných Raslaviciach vedúca k vodojemu,
ktorá bola čiastočne spevnená. Ukázalo
sa však, že spevnený podklad, s ktorým
sme počítali nepostačoval a preto sme
väčšiu časť cesty prehĺbili a nanovo
navážali a hutnili rôznymi frakciami kameniva. Po krajoch cesty bola osadená
drenážna rúra, ktorú sme zaústili do
jestvujúcej dažďovej stoky. Dĺžka tohto
úseku je 300 m a celková cena prác vyšla obec na 21 169 Eur. Potrebné práce
realizoval Obecný podnik za pomoci
subdodávateľskej firmy.
Predĺženie cesty
na ulici Lopuchovská
Cesta Vodárenská
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Chodník pod Kaštieľom

Jedná sa o úsek cesty od rodinného
domu p. Sabola po novovybudovaný
dom p. Hudaka, ktorý je rozostavaný
pred križovatkou s ulicou Slnečná v celkovej dĺžke 140 m. Siete na tomto úseku
cesty nebolo potrebné budovať, nakoľko sú plánované z ciest Hájová a Slnečná a preto sme sa mohli pustiť hneď do
výstavby cestného telesa. Zvolili sme
štandardný postup ako na predchádzajúcich cestách a to odkrytie zeminy, osadenie drenáže, rozprestrenie geotextílie
a postupné navážanie a hutnenie kameniva. Komplet práce realizoval Obecný
podnik v celkovej hodnote 19 257 Eur,
čo sa následne bude deliť na polovicu
s rodinou Timkovou.
Výstavba chodníka pod Kaštieľom
Tu by som sa v prvom rade chcel veľmi pekne poďakovať našim Rehoľným
Sestričkám, že boli veľmi zlaté a ústretové. Len vďaka tomu, že nám odstúpili
zhruba 2,5 m svojho pozemku, sa presunula cesta a my tak po ľavej strane
môžme vybudovať chodník vedúci
k cintorínu. Ďalej sa chcem veľmi pekne
Prevádzka KD

Vodárenská kanál

poďakovať aj PSK na čele s jej predsedom Milanom Majerským a SUC PSK
s riaditeľom Marcelom Horváthom za to,
že akceptovali moju požiadavku na preloženie a vybudovanie nového oporného múra, čo nebola vôbec malá položka.
Samotná naša obec by to z vlastných
zdrojov nevedela asi nikdy vybudovať.
Okrem tohto ústupku nám vyšli v ústrety
ešte v ďalších dôležitých požiadavkách
a to konkrétne bezplatne zatrúbnili otvorený kanál okolo cintorína, čiže po ľavej
strane cesty a taktiež v časti oproti cintorínu po pravej strane cesty smerom
na ulicu Lopuchovská. Ďalej v celom
tomto úseku bezplatne osadili cestné
obrubníky, čo nám výrazne uľahčí prácu pri výstavbe chodníka od križovatky
ulice Pod Kaštieľom až po križovatku
ulice Lopuchovská. Ešte raz za to všetko veľmi pekne ďakujem. Po ukončení
rekonštrukčných prác na ceste smerom
na Lopuchov sme sa hneď pustili do
budovania nového chodníka v spomínanom úseku pod Kaštieľom o dĺžke
222 m. V prvom rade sme potrebovali
vybudovať na hranici priľahlých pozem-

kov nový oporný múrik, nakoľko prevýšenie v týchto miestach je viac než 50
cm. Zvolili sme metódu klasického debnenia s následným liatym betónom. Do
tohto múrika sme zaliali aj rúry, do ktorých sme neskôr osadili kovové stožiare
na pouličné osvetlenie. Zdemontovali
sa staré telekomácke stĺpy a jestvujúci
kábel sa spolu s káblom na osvetlenie
osadil v chráničkách na spodnú časť
chodníka. Ďalej sa postupne navrsvili rôzne frakcie kameniva a začalo sa
s pokladaním zámkovej dlažby. Dúfam,
že nám to počasie umožní a do konca
roka vyložíme celý chodník zámkovou
dlažbou. Kompletne práce na tomto diele opäť prevádzali zamestnanci nášho
Obecného podniku. Financované to
bolo z obecného rozpočtu v celkovom
náklade 28 056 Eur.
Aktívny zelený park
Jedná sa o park, ktorý sa snažíme vytvoriť za knižnicou. Áno, ťahá sa to už
dosť dlho, ale sú na to objektívne dôvody. Na danú výstavbu sme sa zapojili
do troch rôznych výziev a postupne nabieha ich schvaľovanie. Posledná, tretia
žiadosť, nám bola schválená až koncom
tohto roka a pokiaľ neprebehne verejné
obstarávanie, nemôžme sa do prác pustiť. Schválenie VO máme v rukách asi
dva týždne a dúfam, že z tohto projektu
sa nám podarí do konca roka spraviť čo
najviac. Zámer výstavby je tým pádom
už jasný. Z prvého projektu sme vybudovali chodníky, lavičky, smetné koše
a vysadili rôzne stromčeky a okrasné
záhony. Z druhého projektu sme dostali
peniaze na geotextíliu, jazierkovú fóliu,
kamenivo a určitú časť vodných okrasných rastlín. Z tretieho projektu sme dostali peniaze na rozšírenie a prehĺbenie
vodnej plochy, ktorá bude podľa projektu zachytávať vodu z priľahlých striech
a následne bude vodou zásobovať asi
250 vodomilných okrasných rastlín, ktoré nám počas suchého letného obdobia
budú celý okolitý priestor ochladzovať.
Z vlastného rozpočtu sme to ešte trocha vylepšili a zakúpili prírodnú filtráciu
vody, aby sme zabezpečili cirkuláciu
vody, ktorá sa tak nebude kvasiť, ale
bude stále čistá. Na budúci rok tam
v strede chceme vybudovať altánok
s dvoma mostíkmi a budeme sa snažiť
ešte osadiť nejakú fontánu. Zatiaľ poskytnuté dotácie prvá z roku 2020 bola
5000 Eur, druhá z tohto roku je tiež 5000
Eur a posledná tohtoročná 17 308 Eur.
Z vlastného rozpočtu sme tento rok investovali 18 511 Eur. Vykonané práce
boli prevádzané Obecnou firmou a dodávateľsky.

Aktívny zelený park

začnej vetvy na novej ulici Vodárenská
s celkovou dĺžkou 210 m. Napájací bod
je v ceste na ulici Nad Železničnou stanicou. So súhlasom majiteľov sa bude
kopať po konci záhrad smerom ku vodojemu. Výkopové práce realizujeme
dodávateľsky a ostatné práce vykonávajú naši zamestnanci Obecného podniku. Rozpočet na túto výstavbu máme
13 570 Eur a financované to je z vlastných zdrojov.
Použitá technika pri výstavbách
Myslím si, že to stojí za zmienku
v krátkosti poukázať na to, akú vlastne
techniku používame pri realizácii našich
projektov. Už minulý rok som spomínal, že sme zakúpili na Obecný podnik
na splátky traktorbager JCB 3CX, kto-

Aktívny zelený park

rý by sme mali na budúci rok komplet
vysplácať. Tohto roku sme taktiež na
splátky zakúpili trojramenný vyklápací
valník do 3,5 t. Ďalej sa predovšetkým
na prevážanie využíva obecný traktor
New Holland. V lete na poľnohospodársku a v zime na odhrabávanie snehu sa
využíva Japonský malotraktor Yanmar
zakúpený minulý rok. Od veľmi dobrého
známeho som tento rok dostal do bezplatnej zapôžičky osemkolu Mercedes,
ktorú využívame hlavne pri premiestňovaní veľkoobjemových materiálov. Aj
touto cestou sa mu za túto pomoc obci
chcem veľmi pekne poďakovať. Dostávajú sa ku mne rôzne šumy a preto
chcem ozrejmiť pohyb áut z Rakystavu.
Aj keď bude niekto hocičo rozprávať, tak
verte, že keď vidíte nejaké auto Raky-

stavu prevážať materiál pre obec alebo
vykonávať nejakú inú činnosť, stále je
to 100% služba, ktorá je pre obec alebo
obecné služby využívaná úplne zdarma.
Veľa šťastia a pevné zdravie
Uplynulý rok bol veľmi náročný. Napriek tomu ideme stále vpred za naplánovanými cieľmi. Na budúci rok budeme
pokračovať v rozvojových projektoch
nadväzujúcich na vytýčenú dlhodobú
stratégiu rozvoja obce. Bližšie informácie o týchto projektoch sú uvedené na
osobitnej strane týchto novín.
S pozdravom Marek Rakoš
starosta obce

Poďakovanie
Na záver mi dovoľte veľmi pekne sa poďakovať poslancom, zamestnancom Obecného úradu i Obecného podniku a všetkým aktívnym občanom za spoluprácu, za ich podporu, inšpiráciu a neochvejnú energiu,
ktorú vynakladajú na riešenie obecných záležitostí. Verím, že nové projekty, ktoré vychádzajú z tejto spolupráce, budú pre Raslavice prínosom
v ich ďalšom rozvoji a osoh z nich budú mať aj nasledujúce generácie
našich občanov. Do nového roka 2022 vám prajem veľa šťastia i zdravia
a počas vianočných sviatkov pokoja a radosti vám želám veľa príjemných
chvíľ v pohode rodinného kruhu.
S pozdravom Marek Rakoš
starosta obce

Kanalizácia na ulici Vodárenská
Úplne na sklonku tohto roka sme sa
pustili do vybudovania novej kanali-
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Plánované investičné
samospráva
výdavky na rok 2022
P.č.

Druh investície

Suma (v EUR)

1

ZŠ - Interiérové vybavenie

2

Obstaranie automobilu pre OcÚ

10 000

3

Projektová dokumentácia

10 000

4

Rekon. a prístavba predajňa Vijofel

5 000

5

Rekonštrukcia Polyfunkčného domu

25 000

6

Zateplenie nadstavby bazéna ZŠ

15 000

7

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov

10 000

8

Y242 - Chodníky MRK

9

Výstavba chodníka - ul. Lopuchovská (od cintorína)

30 000

10

Výstavba parkoviska pri židovskej synagóge

25 000

11

Výstavba ver. osvetlenia - ul. Široká

5 000

12

Výstavba miestnej komunikácie - ul. Nad žel. stan.

5 000

13

Výstavba ver. osvetlenia -ul. Nad žel. stan.

6 000

14

Výst. chodníka ul. Pod kaštieľom

5 000

15

Výst. chodníka ul. Lúčna - Papajová

5 000

16

Výstavba nových chodníkov v obci

5 000

17

Výstavba parkovísk v areáli ZŠ

5 000

18

Výstavba plynovodu - ul. Vodárenská

5 000

19

Q631 - Rozšírenie Zberného dvora a stojiská

20

Rozšírenie ČOV - projekt. dokumentácia

21

ACN8 - Vodozádržné opatrenia

22

Výstavba plynovod - ul. Hájová, Slnečná

30 000

23

Výstavba vodovod - ul. Hájová, Slnečná

30 000

24

Výstavba miestnej komunikácie - ul. Slnečná

40 000

25

Výstavba kanalizácie - ul. Slnečná

30 000

26

Výstavba bytového domu 1 CKN 867/23 SO 101

392 893

27

Výstavba bytového domu 3 CKN 867/24 SO 102

392 893

28

Aktívny zelený park pri komunitnom centre

29

AWQ7 - Centrum inter. zdrav. starost.

966 400

30

Výstavba multifunkčného ihriska

436 931

31

BBS8 - Tepelné čerpadlá KD

661 745

32

Výstavba chodníkov na cintoríne

33

Rekonštrukcia Židovskej synagógy

34

MŠ Alejová - Exteriérové vybavenie ihriska

35

J024 - Obst. zariadení - Zvýšenie kvality vzd. ZŠ

242 600

36

Obst. strojov, zariad.-Výst. zar. aero. energie ZŠ

1 072

37

Oprava miestných komunikácií
Spolu

7 000

211 345

506 199
15 000
153 449

10 000

3 000
60 000
1 900

40 000
4 403 427

Vypracoval: Mgr.Lenka Paľová
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„Moja (naša) špivanečka“
špivaju ju dva šerdečka.
O velkej ľubosci co z mladosci
vitrimala až do starosci.

Z tej ľubosci veľka rodzina zešla.
Štvarta generacia na švet prišla.
Zašpivajce ju ked mace voľu
jak špivanku „v Raslavickim poľu“.

Moja (naša) špivanečka
Hrajce muzikanci moju špivanečku
zebral som na tanec najkrajšu dzivečku.
Šumne ši kandrate dzifčatečko zlate,
daj poboškac lička, nebuc take svate.

Šak už nedaleko mili do vešeľa,
kedi ja Janičku budzem tvoja žena.
Nič ci neucekne, šicko ce počeka,
počekaj Janičku, šak už lem do leta.

Keby ja chockemu lička boškac dala,
ta ja bi še šuhaj nikda nevidala.
Bo choc ja chudobnej maceri dzivečka,
nedam ja chockemu boškac svojo lička.

Už som ce Haničko privid ku oltaru,
už nam ručky zviazal pan pleban ze štolu.
Mi dvojo Janičku odteraz sme svojo,
dva červene lička odteraz su tvojo.

Šumne dzifčatečko, co mam zrobic preto,
dva lička červene bi ja dostal za to.
Dva lička červene trimem lem pre teho,
ten co budze muj muž a ja žena jeho.

Či som ci nešpival totu špivanečku,
že ce raz vivedzem z koscela za ručku.
Dražečka z koscela nas vedze len jedna.
Po nej už pujdzeme mi dvojo dovjedna.

Šumna ši poradna Haničko dzivečka
povic mi, či chceš bic moja frajirečka.
Šumni ši Janičku parobeček zlati
nemôžem ce ľubic, ši pre mne bohati.

Teraz nam dvom hraju našu špivanečku
tancujem redovi s mladu nevestečku.
Svoju mladu ženu, v naruču odnešem
a do špivanečki najkrajši verš pišem.

Nemam ja majetki, peňeži, či zlato,
neboškane lička to je mojo zlato.
Po takim dzifčatku Haničko ja tužim,
či take dzifčatko sebe nezaslužim.

Tvardi orišek bul moja frajirečka,
nemuch ja ho roztlusc, kim bula dzivečka.
Tvardi orišek sme v dlani rozpučili,
sladke jaderečko dovjedna sme žedli.

Majetki, peneži to ešci ne šicko
nehledam za ženu take dzifčatečko.
Len taku ženičku hledam ja pre sebe
taku ženičku chcem jaku vidzim v tebe.

Mužu preľubeni, ta ši še dočekal,
ten tvardi orišek lem na tebe čekal.
Frajir ho roztlukal cali jeden roček,
tebe mužu starčil jeden večareček.

Jedno še mi pači na tebe Janičku,
že sebe nehledaš bohatu ženičku.
Budzem ci Janičku žena spravodliva
našim dzecom budzem matka starošliva.

Život piše verše v našej špivanečke,
virošli nam dzeci v našej rodzinečke.
A jak na prišahe pleban nam žičili,
dzeci našich dzeci už sme še dožili.

Budzeš moja zlata, choc ši nebohata,
perscinki na ručku kupim ci ze zlata.
Šľubni perscineček i zlatu obručku
pridzem oca, macir pitac tvoju ručku.

Na zlate vešele zešla še rodzina
po pejdzešat ročkoch redovi začina.
V kolečku tancuju dzeci i vnučata,
na rukoch trimaju našo pravnučata.

Už sme zašľubene dzifčatečko zlate,
daj poboškac lička nebuc take svate.
Nepoznaš Janičku špivanečku staru,
ver dzifče chlapcovi, ked ši pri oltaru.

Radosc še pripatrac ze štredku kolečka
jaka z nas dvoch zešla veľka rodzinečka.
Ochraňuj nas Bože, našu rodzinečku
v modlitboch špivame našu špivanečku.
František Gvušč
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Uznesenia zo zasadnutia
samospráva OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 26.03.2021 v zasadačke OcÚ
v Raslaviciach

Uznesenie č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
neprijatie mandátu poslanca Ing. Milana Vrábľa, ktorý mal nastúpiť ako 1.
náhradník po vzdaní sa mandátu poslankyne MUDr. Alžbety Hudáčovej
Uznesenie č. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 215 891,05
EUR poskytnutého zo strany
Prima banka Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v
Obchodnom registri Okresného súdu v
Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru
na dlhodobý termínovaný úver, na účely
zabezpečenia financovania investičného
projektu :
Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ
Alejová
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z európskych štrukturálnych a
investičných fondov.
Uznesenie č. 5/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 15/2020
rozpočtové opatrenie č. 1/2021
rozpočtové opatrenie č. 2/2021
rozpočtové opatrenie č. 3/2021
Uznesenie č. 6/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020
Uznesenie č. 7/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
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schvaľuje
vyhlásenie Voľby hlavného kontrolóra
na deň 07.05.2021 na zasadnutí OZ
Uznesenie č. 8/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Dodatok č. 1/2021 a č. 2/2021 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Raslavice
Uznesenie č. 9/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
1. Dohodu o ukončení nájomného
vzťahu ( ďalej iba „ Dohoda“ ) s p. Ondrejom Demom na základe žiadosti nájomcu o ukončenie „ Zmluvy o nájme
nebytových priestorov v Dome kultúry v
Raslaviciach“ zo dňa 27.06.2012, na ul.
Toplianskej č. 560 s dojednanou dobou
nájmu od 1.7.2012 do 30.6.2022 , s dátumom ukončenia nájmu k 30.03.2021.
2. V súlade s § 3 ods. 1 písm. g) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Raslavice majetkové právo v prospech nájomcu spočívajúce vo vyplatení
protihodnoty toho, o čo sa zvýšila hodnota veci vykonaním zmien na predmete
nájmu za podmienok dojednaných v Dohode, ktorá tvorí prílohu k tomuto uzneseniu.
Uznesenie č. 10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
Zmluvu o odkúpení hnuteľného majetku v dome kultúry od p. Ondreja Demu v
celkovej hodnote 12 000,- €.
Uznesenie č. 11/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie
Názov projektu: „Zníženie nákladov
na energie prostredníctvom inštalácie
tepelných čerpadiel v budove Kultúrneho
domu v obci Raslavice“
Výška celkových výdavkov na projekt:
713 000 ,00 Eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 713 000 ,00 Eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %: , 35 650 Eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Uznesenie č. 12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie
príspevku v súlade s výzvou vyhlásenou dňa 31.12.2020 Fondom na podporu športu, v rámci programu „Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia športovej
infraštruktúry“, číslo výzvy: 2020/001, na
realizáciu projektu: “Rozvoj a podpora
športu v obci Raslavice„ ktorý bude realizovaný Obcou Raslavice;
b) zabezpečenie realizácie projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia
príspevku;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške min. 50 % z celkových
oprávnených výdavkov, čo predstavuje
maximálnu sumu 228 710,12 €.
Uznesenie č. 13/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre
rok 2021 v zmysle VZN PSK 78/2019 o
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
PSK v platnom znení, „Výzva pre región“
na realizáciu projektu: “Rozvoj a podpora
športu v obci Raslavice„ ktorý bude realizovaný Obcou Raslavice;
b) zabezpečenie realizácie projektu v
súlade s podmienkami poskytnutia dotácie;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške min. 50 % z celkových
oprávnených výdavkov, čo predstavuje
maximálnu sumu 228 710,12 €.
Uznesenie č. 14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Nájomnú zmluvu o nájme nehnuteľného majetku medzi Obcou Raslavice a
Ing. Petrom Kuchcikom, bytom: Ťačevská 605/15, 085 01 Bardejov
a) LV č. 1004 – parcela registra E KN
č. 91/2 o výmere 7043 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast vo veľkosti podielu 1/10 a 9/10 (1/1) ;
b) LV č. 1587– parcela registra E KN č.
89/11 o výmere 1652 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast vo veľkosti podielu
1/1;
c) LV č. 1587 - parcela registra E KN č.
89/12 o výmere 1616 m2, druh pozemku:

trvalý trávny porast vo veľkosti podielu
1/1;

sietí – S0 03 –STL plynovod v dĺžke cca
270m v k. ú Nižné Raslavice .

Uznesenie č. 15/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
a) schvaľuje
odpredaj spoluvlastníckeho podielu
16/56 na pozemku p. CKN 341 o výmere
618 m2, druh pozemku záhrada, zapísaný na LV č. 1532 v k. ú Vyšné Raslavice
žiadateľovi p. Štefanovi Obšutovi, bytom
Vyšná 263/6, 086 41 Raslavice v cene
1,- € za m2
b) odporúča
starostovi obce začať proces odpredaja spoluvlastníckeho podielu 16/56
na pozemku p. CKN 341 o výmere 618
m2, druh pozemku záhrada, zapísaný na
LV č. 1532 v zmysle ustanovení zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí s ohľadom
na osobitný zreteľ a s cenou 1 € za m2
pozemku.

Uznesenie č. 17/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Kúpnu zmluvu pre Východoslovenskú
vodárenskú spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice na stavbu „Rozšírenie Raslavice – ul. Kláštorná, Rozšírenie inžinierskych sietí, SO 03 Vodovod
a vodovodná prípojka – predĺženie potrubia C“ v obci Raslavice o celkovej dĺžke
77,58 m, a stavbu Inžinierske siete ul.
Nad železničnou stanicou Raslavice,
stavebný objekt SO 510 –Vodovod o celkovej dĺžke 245,32 m za 2 €.

Uznesenie č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zmluvu o nájme plynárenského zariadenia NZ za 1€ pre SPP distribúcia a. s.,
na ul. Kláštornej rozšírenie inžinierskych

Uznesenie č. 18/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
odpustenie časti nájomného v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
a) s c h v a ľ u j e odpustenie 50 %
nájmu nájomcom nehnuteľného majetku
, ktorý je vo vlastníctve obce Raslavice ,
ak o to písomne požiadajú v lehote podľa
vyhlásenej výzvy a bude im schválená
dotácia na nájomné v zmysle výzvy MH
SR zo dňa 5.8.2020 za splnenia nasle-

dujúcich podmienok:
1. nájomca má ku 28.02.2021 vyrovnané všetky záväzky voči obci Raslavice
(tak z nájomného, ako aj vyrubené dane
a poplatky),
2. nájomca podá čestné vyhlásenie,
že spĺňa všetky podmienky pre uplatnenie dotácie na nájomné od Ministerstva
hospodárstva SR a zadefinuje časové
obdobie počas ktorého mal zamedzené
užívanie predmetu nájmu v dôsledku prijatia opatrení príslušných orgánov, ako aj
výšku nájmu za uvedené obdobie podľa
platnej nájomnej zmluvy (nájomné podľa
podmienok poskytnutia dotácie nezahŕňa
úhrady za plnenia spojené s nájmom ako
napr. úhrady za spotrebované energie),
3. má aktívnu elektronickú schránku
na www.slovensko.sk pre elektronickú
komunikáciu s úradmi verejnej správy
SR.
Uznesenie č. 19/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Berienavedomie
Žiadosť Ing. Petra Eliáša na odstránenie chodníka z pozemku z parcely E KN
96/10 a E KN 96/209

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 07.05.2021 v zasadačke OcÚ
v Raslaviciach
Uznesenie č. 20/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ
V Raslaviciach dňa 07.05.2021
Uznesenie č. 21/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 22/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Berienavedomie
že na uprázdnený mandát poslanca
OZ nastupuje ako náhradník PharmDr.
Dušan Pribula ktorý 07.05.2021 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Raslaviciach
Uznesenie č. 23/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) Konštatuje , že podmienky uvedené
v uznesení č. 07/2021 z 26.03.2021 boli
splnené uchádzajúcim sa kandidátom na
funkciu hlavného kontrolóra
B) berie na vedomie výsledky hlasovania voľby hlavného kontrolóra Obce Ra-

slavice na funkčné obdobie 2021 - 2027
C) konštatuje, že na základe výsledkov
voľby hlavného kontrolóra Obce Raslavice bola PhDr. Ľudmila Kopčáková zvolená do funkcie hlavného kontrolóra obce
na obdobie od 10.5.2021 do 09.05.2027
Uznesenie č. 24/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 4/2021
Uznesenie č. 25/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
prijatie kontokorentného úveru vo
výške 160 000,- EUR, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou obce spolu
s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke na financovanie prevádzkových potrieb obce
Uznesenie č. 26/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Berienavedomie
žiadosť o zmenu územného plánu
obce Raslavice žiadateľom ARTIN,

spol. s.r.o.
Uznesenie č. 27/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
s c h v a ľ u j e Zmluvu o zrušení vecného bremena a podpísanie tejto zmluvy
s predmetnými vlastníkmi pre dané parcely:
- CKN 135/29 zast. pl. a nádvorie o výmere 103 m2, na LV 2276 v k.ú. Nižné
Raslavice v časti C: Ťarchy - Zriadenie
vecného bremena spočívajúceho v práve obce Raslavice ako oprávneného z
vecného bremena zriadiť a prevádzkovať
na pozemkoch vo vlastníctve povinných
z vecného bremena verejnú kanalizáciu,
vrátane jej údržby a opráv. Vecné bremeno sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam:
parcela E KN 293/105. Povinní z vecného bremena sa zaväzujú trpieť výkon
jeho práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu, t.j. strpieť na týchto pozemkoch
uloženie verejnej kanalizácie, jej prevádzku, údržbu a opravy - Zmluva o zriadení vecného bremena V 2094/2012 - v.z.
35/13. Zmena parcely E KN 293/105 na
parcelu C KN 135/29, zast. pl. a nádvo-
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rie o výmere 103 m2 na základe GP č.
34516476-30/2019 - V 1018/2020 v.z.
69/20 s predmetnými spoluvlastníkmi:
Špík Jozef r. Špík a Anna Špíková r. Moravcová, Lesnícka 1312/14, Prešov, 080
05,
- CKN 135/28 , zast. pl. a nádvorie o
výmere 192 m2, CKN 135/18, zast. pl. a
nádvorie o výmere 487 m2, CKN 135/15,
zast. pl. a nádvorie o výmere 407 m2 na
LV 2262 v k.ú. Nižné Raslavice v časti
C: Ťarchy - Zriadenie vecného bremena
spočívajúceho v práve obce Raslavice
ako oprávneného z vecného bremena
zriadiť a prevádzkovať na pozemkoch vo
vlastníctve povinných z vecného bremena verejnú kanalizáciu, vrátane jej údržby a opráv. Vecné bremeno sa zriaďuje
in rem k nehnuteľnostiam: parcela E KN
293/105. Povinní z vecného bremena sa
zaväzujú trpieť výkon jeho práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, t.j.
strpieť na týchto pozemkoch uloženie
verejnej kanalizácie, jej prevádzku, údržbu a opravy - Zmluva o zriadení vecného bremena V 2094/2012 - v.z. 35/13.
Zmena parcely E KN 293/105 na parcely
C KN 135/28, zast. pl. a nádvorie o výmere 192 m2 a C KN 135/29, zast. pl.
a nádvorie o výmere 103 m2 na základe
GP č. 34516476-30/2019 - V 1018/2020
s predmetnými spoluvlastníkmi: HRUŠOVSKÁ Júlia r. ELIAŠOVÁ, Ing., Ku
Amfiteátru 517/19, 086 41 RASLAVICE,
MARGICINOVÁ ANNA r. TIMKOVÁ, č.
198, 086 41 Raslavice, Timko Vladimír
r. Timko, Ing., Hlavná 2882/23, Prešov,
080 01, Timko Peter r. Timko, Ing., Dělená 969/20, Praha 5 - Řeporyje, 155 00,
ČR
-CKN 135/13, zast. pl. a nádvorie o výmere 2021 m2 na LV 2023 v k.ú. Nižné
Raslavice v časti C: Ťarchy- Zriadenie
vecného bremena spočívajúceho v práve obce Raslavice ako oprávneného z

vecného bremena zriadiť a prevádzkovať
na pozemkoch vo vlastníctve povinných
z vecného bremena verejnú kanalizáciu,
vrátane jej údržby a opráv. Vecné bremeno sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam:
parcela E KN 293/105. Povinní z vecného bremena sa zaväzujú trpieť výkon
jeho práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu, t.j. strpieť na týchto pozemkoch uloženie verejnej kanalizácie, jej
prevádzku, údržbu a opravy - Zmluva o
zriadení
vecného bremena V 2094/2012 - v.z.
35/13 s predmetným spoluvlastníkom:
AGRO RASLAVICE, s.r.o., Čergovská 583, Raslavice, 086 41, SR, IČO:
36470171
- CKN 135/17, zast. pl. a nádvorie o
výmere 604 m2 na LV 2236 v k.ú. Nižné
Raslavice v časti C: Ťarchy- Zriadenie
vecného bremena spočívajúceho v práve obce Raslavice ako oprávneného z
vecného bremena zriadiť a prevádzkovať
na pozemkoch vo vlastníctve povinných
z vecného bremena verejnú kanalizáciu,
vrátane jej údržby a opráv. Vecné bremeno sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam:
parcela E KN 293/105. Povinní z vecného bremena sa zaväzujú trpieť výkon
jeho práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu, t.j. strpieť na týchto pozemkoch uloženie verejnej kanalizácie, jej
prevádzku, údržbu a opravy - Zmluva o
zriadení vecného bremena V 2094/2012
- v.z. 35/13 s predmetnými spoluvlastníkmi: Salamon Patrik r. Salamon a Natália Salamonová r. Marcinová, Dlhý rad
6, Bardejov, 085 01
-CKN 835/4, zast. pl. a nádvorie o výmere 779 m2 na LV 2084 v k.ú. Nižné
Raslavice v časti C: Ťarchy- Zriadenie
vecného bremena spočívajúceho v práve obce Raslavice ako oprávneného z
vecného bremena zriadiť a prevádzkovať
na pozemkoch vo vlastníctve povinných

z vecného bremena verejnú kanalizáciu,
vrátane jej údržby a opráv. Vecné bremeno sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam:
parcela E KN 293/105. Povinní z vecného bremena sa zaväzujú trpieť výkon
jeho práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu, t.j. strpieť na týchto pozemkoch uloženie verejnej kanalizácie, jej
prevádzku, údržbu a opravy - Zmluva o
zriadení vecného bremena V 2094/2012
- v.z. 35/13 s predmetnými spoluvlastníkmi: Reviľak Peter r. Reviľak, Mgr. a
Katarína Reviľaková r. Gvuščová, Mgr.,
Okružná 757/11, Raslavice, 086 41
-CKN 835/3, zast. pl. a nádvorie o výmere 7 m2 na LV 248 v k.ú. Nižné Raslavice v časti C: Ťarchy- Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve
obce Raslavice ako oprávneného z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať
na pozemkoch vo vlastníctve povinných
z vecného bremena verejnú kanalizáciu,
vrátane jej údržby a opráv. Vecné bremeno sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam:
parcela E KN 293/105. Povinní z vecného bremena sa zaväzujú trpieť výkon
jeho práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu, t.j. strpieť na týchto pozemkoch uloženie verejnej kanalizácie, jej
prevádzku, údržbu a opravy - Zmluva o
zriadení vecného bremena V 2094/2012
- v.z. 35/13 s predmetnou spoluvlastníčkou: Zoľaková Melánia r. Kolcunová,
Okružná 86/1, N.Raslavice, 086 41 a
podpísanie zmluvy o zrušení vecného
bremena s predmetnými vlastníkmi. Vecné bremeno sa ruší bezplatne.
Uznesenie č. 28/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Zámer odkúpenia vhodnej nehnuteľnosti so starším domom v obci Raslavice
na zriadenie tradičného ľudového domu
a dvora.

konaného dňa 24.06.2021 v zasadačke OcÚ
v Raslaviciach

Uznesenie č. 30/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
doplnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 31/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
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Berienavedomie
že na uprázdnený mandát poslanca
OZ nastupuje ako náhradník Ing. Anton
Lamanec, ktorý 24.06.2021 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Raslaviciach
Uznesenie č. 32/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) B e r i e n a v e d o m i e
Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu od p. Kohúta

Uznesenie č. 35/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
S ch v a ľ u j e
celoročné hospodárenie obce Raslavice za rok 2020 bez výhrad
Uznesenie č. 36/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) schvaľuje
Prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 do rezervného fondu
vo výške
181 702,33
B) berie na vedomie
účtovný výsledok hospodárenia za rok
2020 v sume + 584 230,88 eur,
C) schvaľuje
preúčtovanie účtovného výsledku hospodárenia za rok 2020 na účet 428 – Nerozdelený zisk z minulých rokov
Uznesenie č. 37/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Berienavedomie
Správu nezávislého audítora za rok
2020
Uznesenie č. 38/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 5/2021 a rozpočtové opatrenie č. 6/2021
Uznesenie č. 39/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Sauznášanaznení
VZN č. 1/2021
O určení názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev
Uznesenie č. 40/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
S c h v a ľ u j e kúpno-predajnú zmluvu o predaji majetku obce, ktorou Obec
Raslavice odpredáva kupujúcemu Štefa-

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE
Uznesenie č. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ

Uznesenie č. 34/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Berienavedomie
Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu obce za rok 2020

b) P o v e r u j e
komisiu verejného poriadku a životného prostredia prejednať možnosti riešenia problému s dotknutými vlastníkmi
predmetnej parcely
Uznesenie č. 33/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Berienavedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020

novi Obšutovi svoj spoluvlastnícky podiel
16/56 na pozemku parcela č. CKN 341 o
výmere 618 m2, druh pozemku záhrada,
zapísaný na LV č. 1532 v k. ú Vyšné Raslavice žiadateľovi p. Štefanovi Obšutovi,
bytom Vyšná 263/6, 086 41 Raslavice v
cene 1,- € za m2 za cenu určenú uznesením Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach č. 71/2020 zo dňa 14.12.2020 v
sume 1,- eur/m2 , spolu za 177,- eur z
dôvodu hodného osobitného zreteľa v
zmysle zákona č. 138/91 Zb., o majetku
obcí, § 9a, ods.8 písm. b) prípad hodný
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom,
že sa jedná o parcelu, ktorú Štefan Obšut
užíva desaťročia a podpísanie tejto kúpno- predajnej zmluvy
Uznesenie č. 41/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) M e n í
uznesenie Obecného zastupiteľstva
obce Raslavice č. 68/2019 zo dňa
06.09.2019 takto:
„ Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach súhlasí so spolufinancovaním rodiny
Timkovej na vybudovanie 400 m miestnej komunikácie bez asfaltového povrchu a 300 m inžinierskych sietí ( voda,
plyn, kanalizácia ) v lokalite Raslavice v
k. ú. Nižné Raslavice vo výške 50 % preukázateľných nákladov za podmienok :
- financovanie na základe písomnej
výzvy obce Raslavice – splatnosť 14 dní
- termín ukončenia vybudovania miestnej komunikácie a inžinierskych sietí
podľa článku III. Dohody je 31.11.2021
b) S c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 k Dohode o vzájomnej
spolupráci zo dňa 16.09.2020 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 28.12.2020 v znení
tak, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia
Uznesenie č. 42/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena
č.0848/VSD/2021 pre stavbu „Raslavice,
Hájová – rozšírenie NN siete pre VSD
a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice a jej

podpísanie starostom obce.
Uznesenie č. 43/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena
IN REN - v k.ú. Nižné Raslavice na parcele registra CKN 867/5, druh pozemku
– zastavaná plocha a nádvorie o výmere
3070 m2., podľa geometrického plánu
č. 53383541-50/2021 zo dňa 23.6.2021
vypracovaný Ing. Branislavom Trudičom, Pod papierňou 1487/39, 085 01
Bardejov , autorizačne overil Ing. Zlatica
Molnárová. Povinný z vecného bremena
Obec Raslavice, Hlavná 154/30, Raslavice zriaďuje touto zmluvou v prospech
oprávneného z vecného bremena Imrich Goliaš -LIANA GOLF, Lopúchovská
734/1, Raslavice vecné bremeno in rem
spočívajúce v práve trpieť prechod kanalizačnej prípojky na parcelu CKN 159/3 a
schvaľuje podpísanie tejto zmluvy
Uznesenie č. 44/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A)
Berienavedomie
Správu starostu obce o návrhu stratégie fungovania kultúrneho domu a jeho
využitia
B)
Odporúča
Starostovi obce zvolať pracovné stretnutie obecného zastupiteľstva, komisie
kultúry a odborníkov k danej problematike
Uznesenie č. 45/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
p. PharmDr. Dušan Pribula ako člena
komisie verejného poriadku a životného
prostredia
Uznesenie č. 46/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Berienavedomie
Žiadosť o osadenie dopravného značenia na ul. Alejová od p. Ing. Tomáška

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 16.08.2021 v zasadačke OcÚ
v Raslaviciach
Uznesenie č. 47/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 48/2021

Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
doplnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 49/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Sauznášanaznení

VZN č. 2/2021 o výške poplatkoch na
stravovanie v jedálňach škôl
Uznesenie č. 50/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
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predloženie žiadosti o NFP s názvom
„Miestna občianska poriadková služba
v Raslaviciach III“, kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1;
- obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce;
- obecné zastupiteľstvo súhlasí so
zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov,
- obecné zastupiteľstvo súhlasí so
zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na
dosiahnutie jeho cieľa.
Uznesenie č. 51/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP s názvom „Opatrovateľská služba v obci
Raslavice III“, kód výzvy: OP ĽZ DOP
2021/8.1.1/01;
- obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce;
- obecné zastupiteľstvo súhlasí so
zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov,
- obecné zastupiteľstvo súhlasí so
zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na
dosiahnutie jeho cieľa.
Uznesenie č. 52/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Oprávňuje
starostu obce ako štatutárneho zástupcu obce uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP vrátane prípadných dodatkov v
súvislosti s realizáciou projektu v zmysle
žiadosti o NFP č. NFP310020ACN8 „Vodozádržné opatrenia v obci Raslavice“,

Uznesenie č. 53/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Oprávňuje
starostu obce ako štatutárneho zástupcu obce uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP vrátane prípadných dodatkov v
súvislosti s realizáciou projektu v zmysle
žiadosti o NFP č. NFP302020AWQ7 s
názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Raslavice“.
Uznesenie č.54/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy s dodávateľom
stavebných prác pre projekt „Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti Raslavice“, vysúťažený dodávateľ:
INGSTAV SK s.r.o, Tallerova 4, 81102
Bratislava,
Uznesenie č.55/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) S c h v a ľ u j e
Predaj obecného pozemku p. Marošovi Niskačovi v katastrálnom území Vyšné
Raslavice na parcele CKN 627 o výmere
52m2
b)ukladá
starostovi obce začať proces odpredaja pozemku CKN 627 o výmere 52 m2 v
zmysle ustanovení zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí s ohľadom na osobitný
zreteľ a s cenou 5€ za m2 pozemku.
Uznesenie č.56/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) S c h v a ľ u je
Rozpočtové opatrenie č. 7/2021
b) B e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 8/2021
Uznesenie č.57/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
B e r i e na v e d o m i e
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Raslavice k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Uznesenie č.58/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) schvaľuje prijatie investičného úveru
vo výške 509 003,- EUR, na financovanie investičných potrieb obce v rokoch
2021/2022, ktorý bude zabezpečený
blankozmenkou obce spolu s Dohodou o
vyplňovacom práve k blankozmenke
b ) schvaľuje prijatie úveru na financovanie projektu Rekonštrukcia židovskej
synagógy vo výške 90 000,- EUR, ktorý
bude zabezpečený blankozmenkou obce
spolu s Dohodou o vyplňovacom práve k
blankozmenke.
Uznesenie č.59/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Berienavedomie
Správu zo zasadnutia finančnej komisie
Uznesenie č.60/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Berienavedomie
Správu zo zasadnutia komisie verejného poriadku a životného prostredia
Uznesenie č.61/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
Vstup obce Raslavice do Nadačného
fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny
na riešenie krízových situácii
Uznesenie č.62/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Odporúča
Starostovi obce získať informácie potrebné k možnému odkúpeniu pozemkov
CKN 427 a CKN 428/1 na ul. Dujavská k.
ú. Vyšné Raslavice
Uznesenie č.63/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Berienavedomie
Informáciu starostu obce o možnosti
spracovania „Programu ochrany obce
Raslavice pred lokálnymi záplavami, zosuvmi, suchom, na ozdravovanie klímy a
rozvoja lokálnej ekonomiky obce“

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 29.10.2021 v zasadačke OcÚ
v Raslaviciach
Uznesenie č. 61/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 62/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
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Schvaľuje
doplnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 63/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) B e r i e na v e d o m i e
Žiadosť o preklasifikovanie výdavkov
pre ZUŠ Raslavice

b) S c h v a ľ u j e
Preklasifikovanie výdavkov rozpočtovej položky bežné výdavky na rozpočtovú položku kapitálové výdavky v sume
33 480,00€
Uznesenie č. 64/2021

Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) B e r i e na v e d o m i e
Žiadosť o preklasifikovanie výdavkov
pre ZŠ Raslavice
b) S c h v a ľ u j e
Preklasifikovanie finančných prostriedkov určených na dofinancovanie
nákladov na stravovanie prevod do SF
a implementáciu projektu POP I v ZŠ
na obdobie od 1.10.2021 do 31.12.2021
a z rozpočtu CVČ bežné výdavky v sume
1000€ do rozpočtu ZŠ ( zdroj 41)
Uznesenie č. 65/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) B e r i e na v e d o m i e
Žiadosť ZŠ Raslavice o navýšenie rozpočtu z dôvodu dofinancovania projektu
POP I
b) S c h v a ľ u j e
Navýšenie rozpočtu ZŠ Raslavice
v sume 18 194,00€ z dôvodu dofinancovania projektu „POP I“
Uznesenie č. 66/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) B e r i e n a v e d o m i e
Žiadosť o navýšenie dotácie z rozpočtu
obce Raslavice pre OFK SIM Raslavice
b) S c h v a ľ u j e
Navýšenie dotácie pre OFK SIM Raslavice o 5000,00€
Uznesenie č. 67/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) S c h v a ľ u j e
použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky : 70 000€
bežné výdavky : 30 000€
Uznesenie č.68/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) B e r i e n a v e d o m i e
Úpravu rozpočtu č.9/2021
b) S c h v a ľ u j e
Úpravu rozpočtu č.10/2021
Uznesenie č.69/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) M e n í
uznesenie Obecného zastupiteľstva
obce Raslavice č. 68/2019 zo dňa
06.09.2019,v znení uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Raslavice č.
41/2021 zo dňa 24.06.2021 – v časti termínu ukončenia - takto :
„ Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach súhlasí so spolufinancovaním rodiny
Timkovej na vybudovanie 400 m miestnej komunikácie bez asfaltového povrchu a 300 m inžinierskych sietí ( voda,
plyn, kanalizácia ) v lokalite Široké v k. ú.
Nižné Raslavice vo výške 50 % preukázateľných nákladov za podmienok :
- financovanie na základe písomnej
výzvy obce Raslavice – splatnosť 14 dní
- termín ukončenia vybudovania miestnej komunikácie a inžinierskych sietí

podľa článku III. Dohody je 30.06.2022
B) S c h v a ľ u j e
Dodatok č. 3 k Dohode o vzájomnej
spolupráci zo dňa 16.09.2020 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 28.12.2020 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 28.06.2021 tak,
ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia
Uznesenie č.70/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
Návrh p. Ing Vladimíra Timka ako spoluvlastníka pozemkov v katastri Nižné
Raslavice v lokalite Široké ( bývalé družstvo ) na zmenu územného plánu obce
Raslavice kde sú navrhované plochy
pre IBV . Pozemky sú rozparcelované
a zapísané v katastri nehnuteľností ako
aj priľahlé prístupové komunikácie, ktoré
nie sú v súlade s územným plánom obce
. Predmetnú zmenu územného plánu
bude financovať žiadateľ.
Uznesenie č.71/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
N e s ch v a ľ u j e
ponuku na predaj pozemku na LV č.
2262 - parcela registra CKN 135/15 druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 407 m2; LV č. 2261 parcela
registra CKN 135/14 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 156
m2 v k. ú. Nižné Raslavice od majiteľov
pozemku Timko Vladimír r. Timko, Ing.,
Hlavná 2882/23, Prešov, 080 01, Timko
Peter r. Timko, Ing., Dělená 969/20, Praha 5 - Řeporyje, 155 00, 080 01 Prešov,
Fedorková Janka, rod. Eliášová, bytom
Ku amfiteátru 520/23, 086 41 Raslavice,
Margicinová Anna, rod. Timková, bytom
Vaniškovská 198/5 086 41 Raslavice,
Ing. Hrušovská Júlia, rod. Eliášová, Ing,
Ku amfiteátru 517/19, 086 41 Raslavice,
za ponúkanú cenu 1,- EUR/celok a podpísanie kúpno – predajnej zmluvy starostom obce s predmetnými vlastníkmi
spolu za cenu 1,- EUR.
Uznesenie č.72/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) B e r i e na v e d o m i e
žiadosť Maroša Niskáča o odkúpenie
pozemku na parcele E627 , k.ú. Vyšné
Raslavice
o celkovej výmere 52 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 do kúpnej ceny nehnuteľnosti a zrealizovať odpredaj tejto
nehnuteľnosti zákonnou formou.
Uznesenie č.73/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) B e r i e n a v e d o m i e
Žiadosť Miroslava Goliáša o odkúpenie pozemku na parcele č.421/301 k.ú

Nižné Raslavice o celkovej výmere 268
m2 zapísanej na LV č. 1189
b) O d p o r ú č a
dať vyhotoviť na náklady obce znalecký posudok k danej parcele, ktorého
cena bude zahrnutá do kúpnej ceny nehnuteľnosti a zrealizovať odpredaj tejto
nehnuteľnosti zákonnou formou.
Uznesenie č.74/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) B e r i e n a v e d o m i e
Žiadosť Jána Matysa o odkúpenie podielu 2/4 pozemku na parcele CKN523
k.ú Vyšné Raslavice o celkovej výmere
295 m2 zapísanej na LV č. 107
b) O d p o r ú č a
starostovi obce začať proces odpredaja spoluvlastníckeho podielu 2/4 pozemku
na p. CKN 523 O výmere 295 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie
, zapísaný na LV č. 107 v zmysle ustanovení zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí s ohľadom na osobitný zreteľ a s
cenou 1 € za m2 pozemku.
Uznesenie č.75/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou Veronika Šoltysová –Gút Art. Priestor sa nachádza na
ul. Hlavná č.163
Uznesenie č.76/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou PEDHO s.r.o. ,
objekt sa nachádza v zdravotnom stredisku ul. Sekčovská č.26
Uznesenie č.77/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
Uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme
nebytových priestorov s KREL s.r.o. , objekt sa nachádza v polyfunkčnom dome
ul. Hlavná č.163
Uznesenie č.78/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75 na predkladanie
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii
v súvislosti s pandémiou COVID-19 z
Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP) na projekt s názvom
„Modernizácia a inovácia kultúrneho
domu v obci Raslavice za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou
COVID-19“ (ďalej len „projekt“) a zároveň schvaľuje realizáciu projektu, ktoré-
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ho ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom rozvoja obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Raslavice schvaľuje zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie projektu
s celkovými oprávnenými výdavkami
210.526,32 eur a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške min.
5% spolufinancovania v sume 10.526,32
eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
Obecné zastupiteľstvo obce Raslavice
oprávňuje starostu ako štatutárneho zástupcu obce uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP vrátane prípadných dodatkov v
súvislosti s realizáciou projektu v prípade
schválenia predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uznesenie č.79/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
Zámennú zmluvu a jej podpísanie starostom obce podľa Geometrického plánu
č. 37119192-135/2021 vypracovaného
firmou GEOTAR Beáta Tarcalová, pôvodná parcela CKN 135/8 rozčlenená,
na parcelu CKN 135/52 o výmere 11
m2, CKN 146/3 o výmere 44 m2, parcela CKN 135/53 o výmere 181 m2 ,
parcela CKN 135/55 o výmere 132 m2 ,
v k.ú. Nižné Raslavice, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, majiteľom
týchto pozemkov je Obec Raslavice.
Zároveň bola z pôvodnej parcely CKN
135/13 odčlenená parcela CKN 135/56
o výmere 132 m2, druh pozemku – za-

stavané plochy a nádvoria vlastníkom
pozemku je Agro Raslavice s.r.o., Čergovská 583, Raslavice a z parcely CKN
134 bola odčlenená parcela CKN 134/2
o výmere 236 m2, vlastníkom pozemku
je Ing. Demjanovič Radovan, Sekčovská
396/22, 086 41 Raslavice
Účastníci zmluvy obec Raslavice, Agro
Raslavice s.r.o., Čergovská 583, Raslavice a Ing. Demjanovič Radovan Sekčovská 396/22, 086 41 Raslavice sa dohodli
na zámene nehnuteľností uvedených
nasledovne:
- parcelu CKN 135/52 o výmere 11
m2, parcelu CKN 146/3 o výmere 44 m2,
parcelu CKN 135/53 o výmere 181 m2
v k.ú. Nižné Raslavice, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria nadobudne
do vlastníctva Ing. Demjanovič Radovan,
Sekčovská 396/22, 086 41 Raslavice
- parcelu CKN 135/55 o výmere 132
m2 , v k.ú. Nižné Raslavice, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria nadobudne do vlastníctva Agro Raslavice
s.r.o., Čergovská 583, Raslavice
- parcela CKN 135/56 o výmere 132
m2, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria a parcelu CKN 134/2 o výmere
236 m2 druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria nadobudne do vlastníctva
Obec Raslavice.
Účastníci zámennej zmluvy sa dohodli, že hodnota zamieňaných pozemkov je
rovnaká, nakoľko ide o rovnaké katastrálne územie, rovnakú výmeru a rovnaký
druh pozemku zamieňaných pozemkov.
Ani jeden z účastníkov zámeny nebude
druhému účastníkovi nič doplácať.
Uznesenie č.80/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach

a) B e r i e na v e d o m i e
Ponuky na čerpanie investičného a
preklenovacieho úveru z VUB Banky a
Prima Banky
b) S c h v a ľ u j e
Čerpanie investičného a preklenovacieho úveru z VUB Banky

Uznesenie č. 88/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
podpísanie zmluvy o zriadení vecného
bremena IN REM medzi Obcou Raslavice a Cvoreňom Jaroslavom na parcele
CKN 845/33 v k.ú. Nižné Raslavice

Uznesenie č.81/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) B e r i e na v e d o m i e
Žiadosť obce Vaniškovce o vydanie
stanoviska ku kolaudácii druhej časti kanalizačného zberača
b) Ž i a d a o b e c V a n i š k o v c e
Doložiť čestné vyhlásenia alebo iný
doklad preukazujúci dátum napojenia
obyvateľov obce Vaniškovce na ČOV
Raslavice
c) S ú h l a s i s n a p o j e n í m na Č O
VRaslavice
Na základe zmluvy o spolupráci pri odvádzaní, čistení a likvidácii odpadových
vôd vo vodohospodárskom zariadení, v
čistiarni odpadových vôd obce Raslavice
, za podmienky merania certifikovaným
prietokomerom

Uznesenie č. 89/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
Zmluvu o nájme plynárenského zariadenia NZ za 1€ pre SPP distribúcia a.
s., na ul. Vodárenská „Rozšírenie distribučnej siete STL Plynovodu v dĺžke 298
m v k. ú Vyšné Raslavice .

Uznesenie č.82/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) B e r i e na v e d o m i e
Žiadosť obce Vaniškovce o vydanie
súhlasu na pripojenie celej stokovej kanalizačnej siete obce Vaniškovce , do
kanalizačnej siete obce Raslavice
b) S ú h l a s í
Vypracovať PD na rozšírenie ČOV Raslavice o 1500 EO a tieto náklady na túto
PD rozdeliť v pomere 50:50 medzi obcou
Raslavice a obcou Vaniškovce

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 17.12.2021 v zasadačke OcÚ
v Raslaviciach
Uznesenie č.83/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 84/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
doplnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 85/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Sa uznáša na znení
VZN č.3/2021 o výške nájomného nebytových priestorov a pozemkov, ktoré
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sú vo vlastníctve obce Raslavice
Uznesenie č. 86/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Sa uznáša na znení
VZN č. 4/2021 o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy ,
o výške príspevku v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov spojených
so
štúdiom v základnej umeleckej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí,
o výške mesačného príspevku na čias-

točnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného
času zriadeného pri ZŠ Raslavice,
o výške príspevku na stravovanie v
jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup potravín.
Uznesenie č. 87/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Sa uznáša na znení
VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území
obce Raslavice a Centier voľného času .

Uznesenie č.90/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky obce
Raslavice k 31.12.2020
Uznesenie č.91/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a)
Berie na vedomie
Úpravu rozpočtu č. 11/2021
Úpravu rozpočtu č. 12/2021
B) S c h v a ľ u j e
Úpravu rozpočtu č. 13/2021
Uznesenie č.92/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k
Návrhu finančného rozpočtu na rok 2022
a viacročného rozpočtu na roky 2023
a 2024
B. s c h v a ľ u j e
rozpočet na rok 2022
C. b e r i e n a v e d o m i e
viacročný rozpočet na roky 2023 a
2024
Uznesenie č.93/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a)
Schvaľuje
odkúpenie pozemku p. Miroslavom Goliášom, parcelné číslo 421/301
k.ú Nižné Raslavice o celkovej výmere
268 m2 zapísanej na LV č. 1189 podľa
znaleckého posudku č.368/2021 vypracovaný znalcom Ing. Vincentom Hricekom
b)
Odporúča
starostovi obce začať proces odpredaja pozemku, parcelné číslo 421/301 k.ú
Nižné Raslavice o celkovej výmere 268
m2 zapísanej na LV č. 1189 v zmysle
ustanovení zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí s ohľadom na osobitný zreteľ
a s cenou 10,- € za m2 pozemku.
Uznesenie č.94/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a)
Schvaľuje
odkúpenie pozemku p. Marošom Nis-

kačom , parcelné číslo 627, k.ú Vyšné
Raslavice o celkovej výmere 52 m2 zapísanej na LV č. 1639 podľa znaleckého
posudku č.368/2021 vypracovaný znalcom Ing. Vincentom Hricekom
a)
Odporúča
starostovi obce začať proces odpredaja pozemku, parcelné číslo 627 k.ú
Vyšné Raslavice o celkovej výmere 52
m2 zapísanej na LV č. 1639 v zmysle
ustanovení zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí s ohľadom na osobitný zreteľ a
s cenou 12,50 € za m2 pozemku
Uznesenie č.95/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
kúpno-predajnú zmluvu a jej podpísanie starostom obce o predaji majetku
obce, ktorou Obec Raslavice odpredáva
kupujúcemu Matysovi Jánovi pozemok
v spoluvlastníctve v podiele 2/4 , registra
CKN 523, k. ú. Vyšné Raslavice o výmere 295 m2, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie na LV 107 za cenu
určenú uznesením Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach č. 74/2021 zo dňa
29.10.2021 vo výške 1,- €/m2 , spolu za
147,50 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/91
Zb., o majetku obcí, § 9a, ods.8 písm.
b) prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o parcelu,
ktorú Matys Ján užíva desaťročia.
Uznesenie č.96/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Berie na vedomie
Žiadosť SÚC PSK o vysporiadanie
majetku na Prešovský samosprávny kraj
parcela C KN 752/1 o výmere
1371 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
časť parcely registra E KN
2092/1 o výmere 1854 m2, zastavaná
plocha a nádvorie,
parcela registra E KN 2136/2 o
výmere 71m2 , zastavaná plocha a nádvorie,
parcela registra E KN 2096/1 o
výmere 7124m2 , ostatná plocha ,
odpredajom do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja za navrhovanú
cenu 1,00€ za pozemok , t.j. 4,- € celkom
, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Uznesenie č.97/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
B e r i e na v e d o m i e
Žiadosť majiteľov pozemkov CKN 265,
CKN 267, CKN 268, CKN 269 o predlženie ulice Pod Kaštieľom o parcelu CKN
262 a parcelu CKN 265
Uznesenie č.98/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Berie na vedomie
Príkaz na vykonanie fyzickej a účtovnej inventúry k 31.12.2021. Členovia

komisie za poslancov OZ sú Mgr. Dávid
Baláž, Peter Saloky, Ing. Vladimír Droblienka
Uznesenie č.99/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
Vyradenie majetku podľa predloženého zoznamu
Uznesenie č.100/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a)
Schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou Šamudovský
s.r.o. , objekt sa
nachádza v zdravotnom stredisku ul.
Sekčovská č.26
b)
Schvaľuje
Výpožičku prístrojov EKG, ultrazvuk ,
v zmysle tejto zmluvy na dobu 5 rokov ,
najdlhšie však počas doby trvania nájomného vzťahu
Uznesenie č.101/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
Projektový zámer:
„Zriadenie špecializovanej interaktívnej prírodovednej učebne v ZŠ Raslavice
Celkové oprávnené výdavky na uvedený projektový zámer budú v maximálnej
výške 30 000 EUR. Povinné spolufinancovanie žiadateľa oprávnených výdavkov je vo výške 5%.
Uznesenie č.102/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Súhlasí
s uzavretím Dohody o urovnaní v rozsahu návrhu, ktorý bol podpísaný predkladateľom návrhu Metodicko-pedagogickým centrom , so sídlom Ševčenkova
č. 11, Bratislava dňa 14.12.2021 a v
zmysle ktorého z nároku uplatňovaného
obcou Raslavice voči Metodicko-pedagogickému centru Bratislava vo výške
12 128, 43,- € uhradí Metodicko-pedagogické centrum obci Raslavice sumu 6
064,22 ,- € a suma vo výške 6 064,21
,- € pôjde na ťarchu obce .
Uznesenie č.103/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
B e r i e na v e d o m i e
Prieskum trhu a predložené ponuky na
zakúpenie osobného automobilu na účely prevádzky Denného stacionára obce
Raslavice
Uznesenie č.104/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
B e r i e na v e d o m i e
Ponuku Ing. Vladimíra Timka a spol.,
Hlavná 23, 080 01 Prešov , na spolufinancovanie výstavby cesty na ul. Slnečná v obci Raslavice.
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NA SKOK
kultúra
Činnosť v roku 2021
Drahí Raslavičania!
Uplynulý rok je pre členov Divadelného súboru NA SKOK ďalším z dôkazov,
že sa oplatí bojovať za kultúru. Poučení
situáciou z minulého roka – paradoxne
najproduktívnejšieho od znovuobnovenia divadla – sme sústredili svoju činnosť na dôkladnú prípravu novej sezóny
a výročia – online formou.
Spustili sme kolotoč šitia, merania,
online čítacích skúšok, ideových a technických stretnutí, propagácie, ktorý sa
zastavil až teraz – po roku. Kostýmy
sme šili sami. Návrhy zostavil Martin
Bašista a organizačná vedúca Timea
Bučková. Vytvorili sme ich v spolupráci s Alenou Novotnou, Monikou Hudáčkovou a Ľubicou Matijovou, za čo
im zo srdca ďakujeme. Spomínam na
to, akoby to bolo včera. Každý večer
v obývačke roztiahnutá iná látka. Ukladal som si zápalky, aby som rovnomerne zaznačil výšivky. Nitky po celom
dome - aj v posteli - a potom hromadné
škrobenie. Vtedy človek zistí, že ani plot
mu nestačí. Keď sa uvoľnili opatrenia,
skočili sme na javisko s prepracovanou
režijno-dramaturgickou
koncepciou.
Keď sme mali prvú priestorovú skúšku,
nemali sme ešte scénu. Proces, akým
sme sa postupne vnárali do problematiky spracovania, bol ozaj vzrušujúci. Keď
si spomenieme, ako sme si na začiatku
točili papier s nákresom scény, aby sme
vedeli, v akom priestore sme a porovnáme si to s jednou z posledných ge-

nerálok... Každý už vedel automaticky,
čo za čím nasleduje. Riešili sme ozaj už
iba nuansy a podtextové záležitosti. Na
jednej strane je toľko času na analýzu a
realizáciu benefit, no v závere sa každá
inscenácia dostane do bodu, kedy už
potrebuje diváka. Až divák nám rozšifruje, ktoré situácie fungujú, ktoré pobavia
a motivujú tak herca konať ďalej.
Prvým tohtoročným úspechom bola
naša účasť na celonárodnej prehliadke
kresťanského divadla v Gorazdovom
Močenku, ktorá, žiaľ, prebiehala online
formou. Veľmi sme sa na to tešili – nakoniec sme ju absolvovali v pohodlí nášho
kultúrneho domu - bez účasti divákov.
Naše spracovanie zaujalo porotcov
natoľko, že sme získali druhé miesto.
Na rozbore ocenili odborní porotcovia
veľký potenciál súboru, vizuálne poňatie inscenácie, kostýmy a invenčnú
scénografiu, za ktorú dostal osobitné
ocenenie Martin Bašista. Za vzrušujúce
považovali aj využitie komparzu, ktorý
dopĺňal mizanscénu hlavných postáv.
Vizuál inscenácie im pripomínal obrazy impresionistického maliara Jozefa
Theodora Moussona.
Postupným uvoľňovaním opatrení sa
začali hrnúť aj nové možnosti – tentoraz
i televízne. Žiaľ, pre krátkosť času sme
pristúpili len na jednu. V jedno krásne
augustové ráno sme čakali na východ
slnka v historickom centre mesta Bardejov. V spolupráci s Bardejovským divadlom a ďalšími sme natáčali životopisný

film v produkcii TV JOJ. Bolo to nesmierne vzrušujúce. Hlavne sme vďační
aj za skúsenosť s filmovým herectvom.
Slovenská sirota skúsila šťastie aj
na okresnej prehliadke Belopotockého Mikuláš. Odtiaľ postúpila na krajské
kolo Scénickej žatvy, kde získala druhé
miesto. Obidve kolá prehliadky taktiež
prebiehali online formou. Prezentovali
sme sa jediným záznamom, ktorý sme
mali, a to nahrávkou verejnej generálky z 22. mája. Bolo nám to ľúto, keďže od mája sme sa už značne posunuli
a s výsledným premiérovým tvarom je
tento záznam neporovnateľný. Aj tak
sme hrdí na to, že sme aj zo záznamom
z prvej generálky – kde je ešte veľa vecí
v počiatkoch – dokázali získať tieto postupy a ocenenia. Tešíme sa na plnohodnotné festivaly za prezenčnej účasti.
Inscenácia Tri sestry zaznamenala
tento rok najväčší rozmach. Odohrali
sme 10 repríz v dedinách aj mestách,
ako sú: Košice, Zborov, Chmelnica.
Reprezentovali sme aj na festivale
Ochotníci – to najlepšie z ochotníckej
tvorby za rok 2020 – v bratislavskej A4.
V novembri prišiel čas žatvy celoročnej
práce. Divadelný festival NA SKOK-fest
ubehol ako voda a s ním i galaprogram
Depozitár či premiéra Slovenskej siroty.
Tento rok sme veľa možných repríz
a realizáciu inscenácie MACBETH OFF
BROADWAY obetovali na úkor príprav
galaprogramu Depozitár a Slovenskej
siroty. Skúšaním sme strávili nespočetné množstvo napĺňajúcich i ťažkých
chvíľ. Pracovalo sa skoro na dennej
báze. Veľkú ochotu a zanietenie preukázali všetci členovia. Nie každý by bol
ochotný takto pracovať. Keďže divadlo
je zložitá inštitúcia a každý z členov má
svoju
nenahraditeľnú
úlohu, i nás postretli situácie, že sme nemohli
plnohodnotne skúšať.
Dôležité je, že sme vytrvali. Čo všetko obnáša
nacvičovanie divadelnej
hry? To vám priblíži aj
naša novo pripravovaná
inscenácia. V nasledujúcom roku plánujeme
aj čo najviac repríz Slovenskej siroty a Troch
sestier. Na pláne sú aj
ďalšie festivaly a prehliadky, ktorých by sme sa
radi zúčastnili. Veríme,
že sa na nich čoskoro
stretneme – „ na skok“.
Za kolektív
Divadelného súboru
NA SKOK
Martin Bašista
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Fungovanie komunitného centra
počas pandémie
Poslaním komunitného centra je
podpora pozitívnej zmeny a jedným zo
základných cieľov komunitnej práce je
vytvárať predpoklady a podmienky na
zvyšovanie všeobecnej vzdelanostnej
a kultúrnej úrovne obyvateľstva MRK.
Všetky aktivity a služby poskytované v komunitnom centre sú dostupné
pre členov komunity bez ohľadu na ich
ekonomický a sociálny status. Sociálni pracovníci poskytujú prijímateľom
sociálnej služby sociálne poradenstvo
zamerané na znižovanie rizikového
správania, predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách, obmedzovanie
a odstraňovanie negatívnych vplyvov.
Poskytovanie konkrétnej pomoci, podpory a sprevádzania v ťažkej životnej
situácii. Zamestnanci KC sa pravidelne
zúčastňujú vzdelávacích podujatí, ktoré organizujú akreditované vzdelávacie
inštitúcie a nadobudnuté poznatky sa
snažia uplatňovať v praxi. Tieto odborné
činnosti sa vykonávajú pod dohľadom
garantky komunitného centra Mgr. Bernardíny Kozákovej.
Za dodržiavania všetkých hygienických opatrení sa individuálne vykonávali edukačno- výchovné aktivity, kde

sa sociálni pracovníci zaslúžili o to, aby
deti, ktoré o edukáciu prejavili záujem,
celkom nestratili kontakt so vzdelávaním. Kvôli bezpečnostným nariadeniam
s nimi realizovali individuálne doučovacie hodiny, vysvetľovali im zadania
a taktiež pomáhali pri dištančnom vzdelávaní. Za tieto vzdelávacie aktivity je
zodpovedná Mgr. Mária Lederová.
V priestoroch komunitného centra
prebieha už štvrtý rok spolupráca so
spojenou strednou školou Štefánikova
Bardejov, kde sa realizuje teoretická
časť pod vedením Bc. Kataríny Kotíkovej a praktická časť je vykonávaná
v obecnom podniku Raslavice. Po ukončení dvoj a trojročného štúdia sa študenti môžu uplatniť ako murári, stavební
pracovníci a študentky získajú zručnosti
v odbore praktická žena.
Pri obmedzenom počte sa vykonávali aj záujmové aktivity, ako premietanie filmových dokumentov o živote
a práci významných Rómov, kde našim
cieľom bolo povzbudenie na ceste za
vzdelaním a túžbe presadiť sa. Ďalej
výtvarným prejavom, tvorivou dielňou,
pohybovými aktivitami, spoločenskými
a vedomostnými hrami ako aj hudob-

ným prejavom, za ktorý je zodpovedný
asistent odborného pracovníka Jozef
Žolták DiS.art.
V komunitnom centre pravidelne realizujeme preventívne aktivity. V tomto
pandemickom období sa hlavne zameriavame na oboznamovanie s príznakmi
a priebehom ochorenia, zvýšenú hygienu, potrebu podpory imunity. Prijímateľom sociálnej služby, ktorých deti
pravidelne navštevujú KC, sme zabezpečili vitamíny vhodné na podporu imunity a týmto sme chceli zabrániť šíreniu
ochorenia a chrániť seba a svoje okolie. V tomto období sme sa zamerali aj
na dodržiavanie pravidiel vyplývajúcich
z nariadení vlády priamo v teréne.
V spolupráci s terénnymi pracovníkmi
sa zamestnanci komunitného centra
zapojili v období testovania do prípravy a dezinfekcie miestnosti v kultúrnom
dome a roznášania propagačných materiálov týkajúcich sa ochorenia Covid
19 a očkovania.
Týmto sme vám predstavili stručný
súhrn činností komunitného centra za
rok 2021.
Mgr. Bernardína Kozáková
Odborný pracovník - garant KC
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školstvo Rok 2021 v materskej
škole Raslavice
Presne pred rokom bol vo vianočnom
vydaní Raslavických novín uverejnený
článok o našej materskej škole, ktorý
končil: Všetkým prajem, aby bol rok,
ktorý je pred nami taký, ako ho chceme
Rok sa s rokom zišiel a naša bilancia je
skoro navlas rovnaká, ako v roku 2020.
Pandémia Covid-19 je stále súčasťou
našich životov. Neustále sa testujeme,
čítame Vyhlášky, Nariadenia, Opatrenia, potom rozmýšľame, ako ich zaviesť
do praxe, čo a kedy môžeme a čo už
nie. Rúška a respirátory sú samozrejmosťou každého a všade. Ešte dobre,
že deti do 6 rokov majú väčšinou výnimku a môžu v materskej škole existovať
bez tejto „ozdoby“ tváre.
Napriek všetkému sa vývoj zastaviť
nedá. Detstvo je iba raz, 3, 4, 5, rokov
má človek iba raz v živote. Čo sa zanedbá v detstve, v dospelosti sa dobehnúť
nedá. Aj preto si v našej materskej škole
snažíme plniť úlohy tak, aby boli deti čo
najmenej ochudobnené o zážitky. Nevieme síce ovplyvniť fakt, že k nám na
návštevy, besiedky a vystúpenie nikto
prísť nemôže, to nám však nebráni
v tom, aby sme aspoň časť programov
posielali rodičom vo forme fotografií, či
videí.
Takže celý rok 2021 sme opäť bez
priameho sociálneho kontaktu, bez
divákov, bez potlesku. Čo sme opäť
v tomto roku nemali? - zápis do MŠ i ZŠ
s účasťou detí, Šarišské slávnosti piesní a tancov, vystúpenia na Deň matiek,
výlet na konci školského roka, rozlúčku
s prípravkármi. vystúpenie pre starkých.
Aktivity pre deti však s radosťou pripravujeme - Karneval, Deň detí, Mikulášske balíčky, zapojili sme sa opäť do
projektu: Dajme spolu gól, Bubnovačka,
Vianočná pošta, realizujeme vlastný
projekt: Čítanie v kresle, pokračujeme
v projekte: Aflatoun, Adoptuj kravičku,
Recyklohry a starostlivosť o naše životné prostredie a jeho ochranu sme doplnili o projekt: Triedim, triediš, triedime.
Od septembra sa opäť otvorila prevádzka v krásnej, zrekonštruovanej MŠ na
Alejovej ulici, kde sú tí najmenší, pretože tam majú pohodu v lone krásnej prírody a kľud od cestnej premávky. Tento
rok je otvorená iba jedna trieda, ale dúfame, že o rok budú plné obidve triedy.
Jedno je však v tomto školskom roku
úplne nové, .....iné...... je to povinné
predprimárne vzdelávanie pre 5 ročné
deti. Táto možnosť bola už niekoľko
rokov na stole ministerstva školstva na
prejednanie, no do praxe sa to zaviedlo
až od 1. januára 2021 a teda deti, ktoré
sú teraz prípravkári, to majú od 1. sep-
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tembra povinné. Mnohé učiteľky, ale
aj rodičia rozmýšľajú, či sa deti naučia
niečo viac.
Aj preto sa chcem s vami podeliť
o príbeh našej materskej školy, ktorá už
tretí rok pokračuje v programe Aflatoun sociálna a finančná gramotnosť ... niečo
viac.
...ako to začalo...
Prvýkrát som slovo Aflatoun počula
v roku 2019. Evokovalo to vo mne čosi
francúzske a to bolo všetko. Potom som
sa dozvedela, že je to program sociálnej a finančnej gramotnosti, a že s týmto
programom pracujú učiteľky v tých materských školách, kde je väčšina detí
z marginalizovaných rómskych komunít. O finančnej gramotnosti som čítala
v posledných rokoch v pedagogicko - organizačných pokynoch na určitý školský
rok. Je potrebné to u detí rozvíjať, ale
nástroj nám neponúkol nikto. Ale sociálna gramotnosť? Veď je to hádam slušné
správanie, akceptovanie iných, nediskriminovanie.... Zvedavosť mi nedala
a preto, keď sme ako MŠ dostali možnosť zúčastniť sa školenia Aflatoun,
neváhala som a motivovala som svoj
kolektív. Začiatkom júla sa teda tri z nás
vybrali do Liptovského Jána na školenie
a neľutujeme dodnes. Okrem super ľudí,
ktorých sme tam stretli, sa nám zároveň
rozšíril obzor o týchto gramotnostiach.
Teraz už význam sociálnej a finančnej
gramotnosti chápem tak, ako to povedal George Bernard Shaw: „Teraz, keď
sme sa už naučili lietať v povetrí ako vtáci
a potápať sa ako ryby, ostáva nám už len
jediné - naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia.“
... ako to pokračuje...
Po návrate zo školenia nám myšlienky
pracovali na plné obrátky, pretože sme
uvažovali, ako tento program budeme
realizovať u nás. Počas prázdnin nám
kamarátka ušila dvoch Aflatounkov, objednali sme si žlté tričká, odznaky a nálepky s nápisom Aflatoun. V septembri
sme teda začali v triede prípravkárov,
v ktorej boli aj rómske deti. Ich dochádzka je zväčša nepravidelná, ale zistili
sme, že aktivity sú vhodné pre všetky
deti, pretože sociálna a finančná gramotnosť absentuje u detí bez ohľadu na
to, z akej sociálnej vrstvy pochádzajú.
Mnohé aktivity sme si inovovali, prispôsobili témam školy a urobili podľa svojich predstáv, ciele aktivity však ostali
zachované. Metodika je vypracovaná
tak, že ponúka úplný manuál k prevedeniu aktivít, od cieľov, motivácie, priebehu aktivity, pomôcok až k záverečnej

evaluácii. Je to veľký prínos pre učiteľku, stačí si len aktivitu začleniť do týždenných plánov MŠ, deň vopred prečítať čo budem robiť a pripraviť, čo budem
potrebovať. Deti prijali Aflatouna veľmi
milo, tešili sa na aktivity s ním, niektoré
dokonca svoje „trápenia“ vedeli pošepnúť iba jemu. Hrali sa s ním, rozprávali,
starali sa o neho, vozili si ho v kočiariku, mali potrebu ho ochraňovať, aj preto
sme zvolili spôsob aktivít tak, že nielen
my sa učíme od Aflatouna, ale aj on sa
učí od nás.
Kvôli Corone, ktorá nás prekvapila
v marci 2020 a triedy sa zavreli. sa nám
nepodarilo prejsť všetkými aktivitami do
konca. To však nebránilo tomu, aby sa
školenia zúčastnili ďalšie dve učiteľky
a v novom školskom roku už program
bežal v dvoch triedach. V tomto roku sa
vyškolili tri učiteľky a program tak realizujeme v troch triedach v MŠ Toplianska
a v jednej triede v MŠ Alejová. Každá
trieda má na Aflatouna vyčlenený jeden
deň v týždni, na práce z aktivít máme
osobitné aflatounské nástenky. Výrazný
výsledok ešte nie je viditeľný, ale je už
trošku citeľný v sociálnych vzťahoch,
deti vedia v svojej triede rešpektovať
nielen deti z MRK, ale aj deti so zdravotným znevýhodnením, s diétami, či
alergiami. Na niektoré aktivity si deti
pamätajú viac, na iné menej, preto sa
ich snažíme zatraktívniť, napr.: aktivitu,
čuch a chuť sme si obohatili tým, že po
ovoňaní alkoholu, ktorý deti ihneď identifikovali a poznali jeho škodlivé účinky,
sme sa zamerali na to, ako jeho účinky
v kombinácii s liečivými bylinkami využiť kladne a vyrobili sme si rozmarínové
tinktúry. Tie sme potom darovali starým
rodičom v mesiaci október ako darček,
pretože táto tinktúra je vhodná napríklad
na natieranie boľavých kĺbov. Aktivitu
Mesto pocitov sme pripravili na Mikuláša a vyrobili sme si Škôlku Mikulášskych
pocitov, ktorú navštívil ozajstný Mikuláš
s darčekmi. A aby sme sa naučili aj
obdarovať, v tento deň sme odovzdali
krabice plné darčekov z projektu: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ pre osamelých starkých, žijúcich
v domovoch. Spätná väzba od rodičov
je zatiaľ nízka, no veríme, že až čas
ukáže, že táto naša snaha nebola márna. Kolektív je týmto programom nadšený a dáva do toho všetko - čas, chuť,
nápady, ale hlavne ... srdce.
Začlenenie tohto programu do Školského vzdelávacieho programu je veľkým prínosom, pretože pomáha plniť
výkonové štandardy z oblastí, na ktoré
sa aktivity vymýšľajú ťažšie - empatia,
tolerancia, spolupráca, rovnosť, právo
a povinnosť, ovládanie sa a podobne.
Metodika Aflatoun rozvíja sociálnu a finančnú gramotnosť, čiže zastrešuje prierezovú tému finančná gramotnosť zo

Štátneho vzdelávacieho programu pre
predprimárne vzdelávanie.
Covidová situácia nás naučila fungovať dištančne, virtuálne, online, ale
sociálne vzťahy treba zažívať na vlastnej koži, treba sa ich učiť naozaj, nie
virtuálne, a to nás učí náš žltý kamarát
AFLATOUN - pretože učiť sa ľudskosti

je potrebné nielen v každom veku, ale aj
v každej dobe.
Preto prajeme vám všetkým, aby ste
na vianočné sviatky zažili to ľudské
teplo, blízkosť rodiny, lásku a pohodu.
A čo si prajeme do nového roku tentoraz? Aby sme sa k sebe správali ľudsky, milo a priateľsky. Iba tak dokážeme

zvládnuť všetko, čo nás čaká a budeme
príkladom pre naše malé, nezbedné
„poklady“.
Krásne prežitie vianočných sviatkov praje kolektív materských škôl
v Raslaviciach.

Materská
škola Alejová

ciou, vymenené bolo všetko od podláh,
cez sanitu, osvetlenie, kúrenie a nový
je takmer všetok nábytok a vybavenie
materskej školy. Počas letných mesiacov sme nezaháľali, personál materskej
školy, spoločne s pracovníkmi obce, sťahovali a pripravovali priestory MŠ. V budove materskej školy sa nachádzajú dve
triedy, no v aktuálnom školskom roku je
v prevádzke len trieda 2-4 ročných detí.
Šikovné pani učiteľky vdýchli krásnym,
novým priestorom ducha, aby v septembri detičky nastúpili do podnetného
a estetického prostredia. Deťom sa rozžiarili očká, aj keď padla nejaká slzička,
keďže väčšina detí išla do MŠ po prvý

krát. Vzhľadom na pandemickú situáciu
sme sa nevyhli karanténe a krátkemu
prerušeniu prevádzky pre chorobnosť, no napriek tomu deti od septembra
v MŠ zažili a naučili sa veľa nového.
V novembri prišiel na rad aj školský dvor,
staré nefunkčné náradie bolo odstránené
a osadené boli nové moderné zostavy.
Deťom sa krásny dvor s množstvom
zelene a rozprávkovým výhľadom na
poníky, ktoré sú v susedstve veľmi páči
a taktiež poskytuje priestor na zážitkové
učenie, na ktoré dávame v práci s deťmi
dôraz. Tichá lokalita a prírodné prostredie nám umožňuje neučiť deti „o prírode
ale priamo v prírode,“ lebo len intenzívny

Po roku pauzy, kedy sa z Materskej školyna Alejovej ulici ozývali len zvuky strojov a zbíjačiek sa v septembri materská
škola opäť naplnila smiechom a radosťou detí.
Prvá polovica roku 2021 sa niesla v duchu opráv a rekonštrukcie MŠ. Pracovné
tímy odviedli riadny kus práce, budova
materskej školy pôvodne z osemdesiatych rokov dostala úplne nový šat.
Priestory prešli kompletnou rekonštruk-

G. Hanisek Salová, MŠ Raslavice

pocit z priamej skúsenosti si deti uchovávajú na trvalo.
Táto ťažká doba nám všetkým veľa vzala. Inak tomu nie je ani u nás v MŠ, ani
tento rok sme si nemohli v októbri pozvať
starých rodičov do MŠ, ani si v predvianočnom čase posedieť s rodičmi pri jedličke. Všetci pevne veríme, že to čo teraz
prežívame bude čoskoro len zlou spomienkou.
Všetkým prajeme krásne vianočné sviatky a v novom roku hlavne pevné zdravie,
veľa lásky a vzájomného porozumenia.
Všetko, čo v materskej škole robíme,
robíme s láskou a detská radosť a spokojnosť rodičov je pre nás tá najväčšia
odmena.
Kolektív Materskej školy Alejová
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Roky sa stretávajú ako ľudia,
školstvo
ibaže trocha inak
Keď som sa zamýšľal nad tým, čím
sa vám milé Raslavičanky a Raslavičania prihovorím, hneď na začiatku som
vylúčil suché slová, čísla, ukazovatele.
V tento adventný čas sa to jednoducho
nehodí. Práve naopak. Poďme spolu
trocha snívať a trocha sa túlať vo svete
nekonečných vedomostí.
Jedna z mála istôt v tomto nestabilnom svete je fakt, že všetko má svoj
začiatok a koniec. Aj keď určite by sa
nenašiel žiaden človek, ktorý by zhruba
pred dvomi rokmi povedal, že stelesnené zlo menom Covid, akoby konca
nemal a do našich životov vstúpi tak
razantne, ale pritom potichu a zákerne.
Všade vôkol sú všetky médiá presýtené
touto chorobou a je najvyšší čas si od
nej oddýchnuť. Vyhnúť sa jej nedá, ale
odpočinúť si je priam nevyhnutné.
Tak ako každý rok, bol aj ten s poradovým číslom 2021, plný nádeje a krásnych želaní. A mnohé sa iste aj splnili
a nezapadli prachom zo salóniek, darčekových obalov, prskaviek a očarujúcej atmosféry vítania nového a určite
lepšieho roka, ako toho pred tým. Kým
nastúpila všedná realita uponáhľaných
dní, užívali sme si všetko magické spojené s čarom Vianoc a príchodom nového roku.

V živote školy je to ale úplne inak.
„Náš“ rok je rozdelený ako futbalová
sezóna a ani netrvá dvanásť mesiacov.
Ale za to máme Nový rok hneď dva razy,
čím sa môže pochváliť málokto. Musíme
si však vystačiť s desiatimi mesiacmi
popretkávanými aj „malými“ prázdninami, sviatkami i prerušeniami spojenými
s tým, čo život vo svojej neopakovateľnej rozmanitosti prinesie. Každý žiak potajme sníva sen o tom, že škola by vari
mohla trvať aj kratšie a nič by sa nestalo. Potom sa zháči, zahľadí, možno už
v tom sne, na celý kŕdeľ povinností, ktoré má pred sebou. A povzdych, radšej
nie, je cesta k pochopeniu toho, že skrátením času sa nič nevyrieši, iba odsunie.
Život školy je neustála zmena. Veď
posúďte sami. Menia sa ročné obdobia, čas, náš vek, sem tam aj spolužiaci
a učitelia. A každá hodina je stupienkom
vyššie k svetu vedomostí. No a každý
z tých stupienkov treba zdolať predovšetkým vlastným úsilím. Áno dá sa aj
podliezať, ale čas je neúprosný hráč.
Nezabúda, klamstvo neodpúšťa a výborne ráta. Priam neomylne.
Zmien sa počas pomaly končiaceho
sa kalendárneho roka udialo viac ako
dosť. Sviečka zapálená na prvú adventnú nedeľu nás však predurčuje k tomu,
aby sme zabudli na štatistiky, výkazy,

sumáre a hodnotenia, či nedajbože
hnev. Nie, tento čas je určený na rozjímanie, odpúšťanie, zamyslenie sa nad
sebou a blízkymi, načerpaniu síl k tomu,
ako urobiť tento svet krajším. Zloby je
akoby ju rozdávali, ale naše políčko
pochopenia, srdečnosti, dobroty, lásky
a porozumenia je pôda kvitnúca šafránom. Zvlášť v tejto dobe. V škole sú na
konci tejto cesty vždy najspravodlivejší
sudcovia žiaci. Nedajú sa oklamať, nie
sú ešte poznačení kľučkami, záludnosťami a nástrahami tohto sveta. Sú čistí.
Plní nádeje, predsavzatí a túžob. Dôležití sú oni, ich svet, nie naše videnie a rysovanie toho, kde by sme ich radi videli
my. Sme rovnako omylní ako oni. Našou
úlohou, úlohou dospelých, je pochopiť
ich. Už stáročia sa vraví: čo z nich bude,
keď vyrastú. A koniec sveta stále nenastal, lebo mladí vidia veci inak ako my.
Aj keď ich kárame a usmerňujeme, učíme a aj sa hneváme, v kútiku duše sme
na nich hrdí a dúfame, že urobia svet
lepším, ako sme ho spravili my. Lebo
to sú tie schodíky poznania, smerujúce
k večnosti. Sviečky vraj horia ľudskými
osudmi. Ono totiž nejde ani tak celkom
o to ako dlho, ale ako intenzívne.

re strhol víťazstvo na našu stranu – 3:2.
Po ukončení zápasu sme sa dozvedeli,
že Sabinov v Záhradnom prehral a naše
„A“ mužstvo tak postúpilo do 3.ligy sk.
Východ.
Hráči, ktorí sa zaslúžili o postup – Radovan Juhas, Matej Olšavský, Michal Berecký, Marián Sabolčík, Gabriel Škvarla,
Robert Stachura, Matej Luščák, Dominik Kačmár, Štefan Košč, Šimon Šváb,
Marek Šváb, Branislav Šimco, Juraj Kuhajdík, Vladimír Gombar, Michal Lipták,
Erik Vasiľko, Boris Guman, Tomáš Jusko, Jakub Luterančík, Dominik Bašista,
Stanislav Šesták. Tréneri – Robert Petruš, Vladimír Dzurja.
V lete, ktoré bolo pre náš klub veľmi
turbulentné, sa udiali viaceré zmeny či už
v hráčskom alebo trénerskom tíme. Po
postupe s „A“ mužstvom skončil ako tréner p. Robert Petruš, ktorý kývol na ponuku nášho bývalého hráča Stana Šestáka, a stal sa tak trénerom 1.FC Tatran
Prešov. Trénerovi Petrušovi ďakujeme
za všetko, čo nášmu klubu obetoval a je
jasné, že už teraz je v histórii raslavického futbalu zapísaný hrubými písmenami.
Jeho nástupcom sa stal p. Ľubomír Puhák,ktorý mužstvo prebral 2 týždne pred
začiatkom súťaže. Na nováčika si ale nepočíname zle a aktuálne sa nachádzame
na 11.mieste zo 16-tich účastníkov. Hrať
proti baštám slovenského futbalu ako sú

Tatran Prešov či Spišská nová Ves je pre
náš klub veľmi cenné. Veríme, že v jarnej
časti dokážeme udržať naše mužstvo v
tejto súťaži a aj v budúcej sezóne budeme účastníkmi 3.ligy sk. Východ.Ďalším
prekvapením bolo prihlásenie nášho „B“
mužstva do 6.ligy OBfZ Bardejov. Partia
odchovancov klubu OFK SIM Raslavice
okolo trénera Šimona Buranovského vytvorila fantastickú partiu či už na ihrisku
alebo mimo neho a odzrkadlilo sa to aj na
výsledkoch. Po jesennej časti sezóny sa
nachádza naše „B“ mužstvo na 3.mieste tabuľky so stratou 5 bodov na vedúci
Osikov. Veríme , že po tvrdej zimnej príprave, ktorú bude viesť aj nový asistent
tréner p. Robert Lukač (asistent trénera
SR U15), sa nám podarí na jar podávať
ešte kvalitnejšie výkony a v závere sa budeme tešiť z dobrého umiestnenia.
Súpiska OFK SIM Raslavice „B“ –
Damián Bača, Dominik Bašista, Patrik
Chovanec, Marek Šváb, Dominik Gvušč,
Michal Lipták, Slavomír Šerdzik, Dominik
Dvorčak, Roman Ferko, Lukáš Straka,
Šimon Šváb, Erik Vasiľko, Kristián Durák, Jaroslav Halža, Vladimír Proškovec,
Damián Kočerha, Patrik Halža, Adam
Baláž, Jozef Biroš, Erik Lazorik, František Husár, Richard Krakovský.
Realizačný tím – Šimon Buranovský
– hlavný tréner, Robert Lukač – asistent
trénera, Lukáš Jančuš – vedúci mužstva.

Dovoľte mi ešte poďakovať všetkým
ľudom, ktorí pomáhajú vo fungovaní
nášho klubu, každý z nich to robí vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu, jediná odmena sú 3 body nášho mužstva – p. Andrej Gbur, p. Marek Švab, p.
Stanislav Vasiľko, p. Štefan Buranovský,
p. Ján Švab, p. Adrián Leško, p. Jozef
Vaňo, p. Marek Hudaček, p. Peter Demo,
p. Peter Sagan, p. Marián Plančar,p. Vladimír Droblienka, p. Šimon Buranovský,
p. J. Ščerba, p. Š. Obšut , p. J. Belunek
a v neposlednom rade prezident klubu p.
Marek Rakoš, vďaka ktorému vo veľkej
miere robíme futbal na úrovni. Na záver
by som chcel našim fanúšikom a občanom obce Raslavice popriať pekné sviatky, aby ich prežili v kruhu svojich najbližších. Veríme, že v priebehu budúceho
roku sa podarí výstavba futbalového
ihriska s umelou trávou v areáli spodného ihriska. Prostriedky na tento dôležitý
projekt pre rozvoj športu v Raslaviciach a jeho okolí sa nám podarilo získať
z Fondu na podporu športu, Prešovského samosprávneho kraja a taktiež vo
veľkej miere aj z obce Raslavice, za čo
veľmi pekne ďakujeme poslancom, že
tomuto projektu dali zelenú.
Výbor OFK SIM
Raslavice

PaedDr. Jozef Muránsky
riaditeľ ZŠ

šport Futbalový život v Raslaviciach
v roku 2021
Tak ako každú zložku v našej obci
aj nás v roku 2021 zasiahla pandémia.
Tréningový proces, súťažné zápasy,
prípravné zápasy boli pozastavené. Pre
každého, kto tento šport ma rád a veľa
mu obetuje to bolo ťažké. Počas týždňa
žiaden tréning, cez víkend žiadny zápas
– na niečo také sa zvyká veľmi ťažko,
hlavne ak to takto máte zaužívané dlhú
dobu. Ale aby sme na všetko nehľadeli
len negatívne, tak aj na raslavický futbal
po dlhých rokoch vykuklo slnko.
Prvé prekvapenie, ktoré fanúšikovia
nečakali, bolo oznámené 04.01.2021
– bývalý reprezentant Slovenska, Stanislav Šesták prichádza na hosťovanie do
Raslavíc do 30.06.2021. To bola novinka, ktorá potešila každého fanúšika alebo
možno aj občana Raslavíc. Spôsobilo to
veľký rozruch a v každom známom športovom periodiku na Slovensku o tom bola
zmienka. Vďaka patrí najmä vedeniu klubu, ktorému sa podarilo takýto prestup
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zrealizovať. O to smutnejší je ale fakt, že
Stano sa zranil počas prípravného zápasu, kde utrpel trhlinu v stehennom svale
a bolo tak jasné, že nám bohužiaľ v jarnej časti nepomôže. Aj napriek tomu ale
išiel chlapcom príkladom, stále keď mu

to okolnosti dovoľovali sa zúčastňoval
tréningu a taktiež v kabíne vedel chlapcov usmerniť. Po oznámení, že sa budú
dohrávať už len 3 kolá a na základe toho
sa bude rozhodovať o postupujúcom do
III.ligy sk. Východ sme si s trénerom p.
Robertom Petrušom povedali, že sa o to
pobijeme a skúsime postup pre Raslavice vybojovať. Museli sme ale dúfať, že
Sabinov v niektorom zo svojich zápasov
zakopne. My sme našťastie našu dominanciu potvrdili na ihrisku a prvý dohrávaný zápas sme vyhrali doma s Veľkým
Šarišom 10:4 a následne v Soli 6:1. Naše
„A“ mužstvo tak po 10-tich rokoch čakal
súboj postup do vyššej súťaže. V prípade našej výhry a zaváhania Sabinova
v Záhradnom sme mohli prepisovať
históriu. Po veľmi ťažkom zápase proti
Ľuboticiam, v ktorom sme vyhrávali už
2:0, súper dokázal v závere vyrovnať na
2:2, nám pomohol náš najlepší kanonier
v tejto sezóne Robert Stachura a v záve-

Futbalová slávnosť
v Raslaviciach
V Raslaviciach sa uskutočnili oslavy
deväťdesiateho výročia obecného futbalu spojené s postupom A mužstva do
tretej ligy.

Športový deň odštartoval mládežníckymi zápasmi i súťažami, nasledoval zápas domáceho tímu proti bývalým reprezentantom Slovenska i ďalším známym
osobnostiam.

Domácim funkcionárom sa podarilo
pritiahnuť aj známe mená na čele s Martinom Škrteľom, Marekom Saparom, Jánom Muchom.
Pozvanie na zápas Raslavíc proti bývalým reprezentantom prijal aj najskúsenejší slovenský, už bývalý rozhodca
Ľuboš Micheľ, ktorý si prostredie i celú
akciu pochvaľoval.
Futbalový zápas sa hral vo formáte
2-krát 30 minút.
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ZOSTAVA SLOVENSKA: Mucha, Škrtel, Kica, Palša, Staš, Ďuriš, Sapara, Janočko, Vittek, Šesták, Petruš, Kuhajdík
ZOSTAVA RASLAVÍC: Juhas, Šimco,
Luščak, Oľšavský, Kačmár, R. Stachura,
Guman, Kuhajdík, Gombár, Košč, Berecký, Jusko, Bašista, Biroš, Kiseľa, L. Stachura, Kohút, Sabolčík, Vasiľko, Mikluš
Počas prestávky medzi prvým a druhým polčasom boli ocenení bývalí futbalisti zapísaní v kronike raslavického futbalu a to: František Puzder, Ján Matys,
Anton Jackanin, Ján Lamanec, Jaroslav
Novotný, Anton Maník, Ján Bartoš, Pavel Ondek, Marián Janoško, Andrej Knapčík, František Rusiňák, Martin Kovalčin,

František Chovanec, František Jusko,
Štefan Obšut, Peter Eliáš, Ján Zlacký,
Marián Buranovský, Marián Belunek,
Rudolf Koscelník a Stanislav Belunek.
Po zápase, ktorý sa skončil nerozhodne 3:3, si víťazstvo vybojovali Raslavice
zo značky pokutového kopu.
Pre už treťoligových futbalistov bol
takýto významný zápas aj odmenou za
celú uplynulú sezónu, ktorá bola pre Raslavice veľmi úspešná. Možnosť zahrať
si proti najlepším futbalistom Slovenska
sa nevyskytne každý deň. Nasledovala
autogramiáda a ďalšie súťaže.
Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie
(skákacie hrady, vodné gule...) a všetci

šport Rozhovory
s trénermi
Koniec roka sa nezadržateľne blíži a to
znamená čas na rekapituláciu všetkého
podstatného, čo sa za uplynulé mesiace
udialo v klube OFK SIM Raslavice.
Kategória:,,B“ družstvo
Tréneri: Šimon Buranovský
Pán tréner, ako sa pozeráte na túto jesennú časť sezóny?
Pravdu povediac, nevedel som čo
mám od tohto projektu ,,B“ družstva
očakávať. Prvý zápas nám vyšiel na výbornú, keď sme vyhrali v Poliakovciach
1.zápas 10:1. Ale hneď druhý zápas sme
doma prehrali s Osikovom 0:2. Chlapci
prišli na to, že táto súťaž nebude jednoduchá. Aj keď sme od tohto zápasu na
vlastnom ihrisku nestratili ani bod, chcem
sa divákom ospravedlniť za predvádzaný
herný prejav, ktorý nebol vôbec ideálny.
Ako hodnotíte výkony hráčov a ich progres od začiatku sezóny?
Prihliadnuc na to, že niektorí hráči sa
futbalu nevenovali viac ako 2 roky, to
s nimi nebolo až také ťažké. Od 1. tréningu sa chlapci zlepšovali a ukazovali chuť
po futbale a viere niekde sa posunúť
a niečo dosiahnuť.
Čo sa dá na hre zlepšiť? Čo boli naopak najlepšie prvky Vašich zverencov?
Zlepšiť sa môžeme vo všetkých aspektoch hry. Čo ma ale teší bol aktívny
prístup v niektorých zápasoch.
Tento čas a corona nepomohla asi
nikomu. V čom sú ukrátení futbalisti vo
vašej kategórii (a možno všetci športovci,
nielen futbalisti)?
Určite v tom, že tréningový proces
nemôže prebiehať štandardným spôsobom.
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návštevníci, ktorí prišli v hojnom počte
mali možnosť občerstvenia v areáli futbalového štadióna.
Kultúrny program pokračoval podvečer v prírodnom amfiteátri koncertami.
Na pódiu sa predstavila Veronika Rabada, Lukáš Adamec i známa skupina
S Hudbou Vesmírnou. Moderátorom celého podujatia bol Marcel Forgáč. Skvelé
podujatie organizované obcou Raslavice
i miestnym futbalovým klubom sa vydarilo na výbornú a trvalo do neskorých večerných hodín.
Ing. Kamila Olšavská

Dajú sa na tomto netradičnom roku 2021
z pohľadu športu nájsť aj
nejaké pozitíva?
To, že sa podarilo vytvoriť tento projekt, kde
pôsobia iba hráči z akadémie OFK Raslavice.

Tréner : Matúš Adamčík
Pán tréner, ako sa pozeráte na túto jesennú časť sezóny?
Ako na vlak ktorý už nechytíte.

Ako sa vzhľadom na aktuálnu situáciu
zmení nasledujúca príprava? Na čo sa v
nej zameriate, ak bude môcť prebiehať?
Pred štartom zimnej prípravy sme sa
dohodli na spolupráci s novým asistentom trénera. Zimná predpríprava mala
začať 4.12. ale vzhľadom na opatrenia
nebolo možné ju realizovať A tak sme
hráčom rozdali individuálne plány na mesiac December 2021. 8.1.2022 by sme
chceli začať so zimnou prípravou, uvidíme ako nám to situácia dovolí.

Čo sa dá na hre zlepšiť? Čo boli naopak najlepšie prvky Vašich zverencov?
Všetko. Bojovnosť.

Aké ciele si dávate pred jarou?
Postup do 5.ligy. Hrať pekný a atraktívny futbal.
Kategória: U 19
A mužstvo

Ako hodnotíte výkony hráčov a ich progres od začiatku sezóny?
Od zápasu k zápasu horšie.

Tento čas a corona nepomohla asi
nikomu. V čom sú ukrátení futbalisti vo
vašej kategórii (a možno všetci športovci,
nielen futbalisti)?
O možnosť trénovať.
Dajú sa na tomto netradičnom roku
2021 z pohľadu športu nájsť aj nejaké
pozitíva?
Nie.
Ako sa vzhľadom na aktuálnu situáciu
zmení zimná príprava? Na čo sa v nej zameriate, ak bude môcť prebiehať?

Na rozvoj herných činností jednotlivca.
Aké ciele si dávate pred jarou?
Vyhrať súťaž.
Kategória: ,,U15“ družstvo
Tréneri: Matej Luščák , Mário Leško
Pán tréner, ako sa pozeráte na túto jesennú časť sezóny?
Úprimne povedané, zažili sme už aj
lepšie časti sezóny...Túto časť potiahlo 13 hráčov...Častokrát nastupovali aj
s menším zranením, len aby sme zápas
odohrali. Cieľom je vhodne doplniť káder...
Ako hodnotíte výkony hráčov a ich progres od začiatku sezóny?
S prístupom hráčov som spokojný.
Niektorí chlapci odohrali svoje prvé súťažné zápasy.
Čo sa dá na hre zlepšiť? Čo boli naopak najlepšie prvky Vašich zverencov?
Samozrejme,že vždy je možnosť niečo
zlepšovať. Oproti minulým sezónam sme
sa ťažšie dostávali do gólových príležitostí, o niečo lepšie už fungovala obranná činnosť.
Tento čas a corona nepomohla asi
nikomu. V čom sú ukrátení futbalisti vo
vašej kategórii (a možno všetci športovci,
nielen futbalisti)?
Nielen v našej kategórii,ale aj v ostatných je veľa neodohraných zápasov.
Častokrát sa menili podmienky pre trénovanie, to nepridalo nikomu na pohode.
Dajú sa na tomto netradičnom roku
2021 z pohľadu športu nájsť aj nejaké
pozitíva?
Ťažko hľadať v tomto COVID - období
nejaké pozitíva. Neostáva nám nič iné,
len sa aktuálnej situácii nejako prispôsobiť a dúfať, že bude už len lepšie.
Ako sa vzhľadom na aktuálnu situáciu
zmení nasledujúca príprava? Na čo sa v
B mužstvo

nej zameriate, ak bude môcť prebiehať?
Keď to bude možné,tak sa budeme
pripravovať v telocvični tréningy budú
zamerané na technickú prípravu (práca
s loptou) a kondíciu. Pokiaľ nie,tak
chlapci dostanú individuálne plány.
Aké ciele si dávate pred jarou?
Vhodne doplniť káder.
Kategória: Prípravka
Tréneri :Matúš Adamčík,
Róbert Lukáč
Pán tréner, ako sa pozeráte na túto jesennú časť sezóny?
Pozeráme sa spolu s kolegom na to
z dvoch hľadísk. V úvode teda v lete
(august) sme mali vysoký počet detí 24,
z čoho sme mali radosť. Postupom času
sa počet znižoval vplyvom chorôb a covidu, čo nás veľmi nepotešilo. Ale sme
radi, že jadro a zdravý základ pravidelne
chodil na TJ.
Ako hodnotíte výkony hráčov a ich progres od začiatku sezóny?
Keďže sa jedná o prípravku, tak progres je viditeľný pomalšie ako pri iných
kategóriách. Ale chlapci. ktorí chodili pravidelne a nevypadli z tréningového procesu v závere jesene a na turnajoch, na
ktorých sme sa zúčastnili ukázali, že sa
na tréningoch niečo naučili.
Čo sa dá na hre zlepšiť? Čo boli naopak najlepšie prvky Vašich zverencov?
V tréningu sme sa zamerali hlavne na
technickú stránku, začali sme vedením
lopty a prihrávaním, kde bol badateľný
progres. Čo sa týka pohybovej stránky
tak sme preferovali súťaživú formu. Zabŕdli sme aj do koordinácie. Do budúca
by sme chceli ďalej nabaľovať k nadobudnutým činnostiam aj ďalšie .
Tento čas a corona nepomohla asi
nikomu. V čom sú ukrátení futbalisti vo

vašej kategórii (a možno všetci športovci,
nielen futbalisti)?
Ukrátený budú o turnaje v hale čo je
pre tieto deti veľký zážitok ale aj z hľadiska ich vývoja dôležitá stránka v ich
napredovaní. Samozrejme o tréningový
proces, ktorý bol pozastavený koncom
novembra.
Dajú sa na tomto netradičnom roku
2021 z pohľadu športu nájsť aj nejaké
pozitíva?
Pozitívum bolo, že sa dalo trénovať
prakticky v kuse od júla až do konca novembra, aj keď to nebolo ideálne čo sa
týka dochádzky.
Ako sa vzhľadom na aktuálnu situáciu
zmení nasledujúca príprava? Na čo sa v
nej zameriate, ak bude môcť prebiehať?
Vzhľadom na situáciu sa teraz zameriame na individuálne tréningy formou
domácich úloh. Stanovili sme si určité
cvičenia a pohybové aktivity, ktoré by
vedeli deti robiť doma aby aspoň takou
formou sme ich ďalej posúvali.
Aké ciele si dávate pred jarou?
Aby sme boli všetci zdraví a hlavne,
aby sme sa mohli vrátiť tam, kde to asi
všetci čo sa zaoberáme futbalom nielen
v našom klube OFK SIM Raslavice chceme, na ihrisko!!!
Mário Leško
Hráčska kariéra: od 6 rokov začínal
v Raslaviciach, kde pôsobil po kategóriu
U13. Potom pôsobil 6 rokov v Bardejove
s polročným hosťovaním v Giraltovciach.
Po zdravotných problémoch a skončením
v mládeži sa k Á mužstvu pripojil opäť
k rodným Raslaviciam. Počas štúdia na
vysokej škole pôsobil v Trenčianskych
Stankovciach.Momentálne pôsobí po
ročnej prestávke v FK Demjata.
V akých kluboch si hral?
OFK SIM Raslavice, Partizán Bardejov, MFK Slovan Giraltovce, OŠK Trenčianske Stankovce, FK Demjata.
Čo považuješ za najväčší úspech vo
svojej futbalovej a trénerskej kariére?
Čo sa týka futbalovej kariéry som síce
nezažil nejaké úspechy, ale pre mňa
osobne je úspechom to, že som sa naučil fungovať v kolektíve, naučil som sa
disciplíne, spoznal som veľa osobností,
proti ktorým som mal možnosť hrať alebo
obliekať s nimi rovnaký dres. Taktiež ma
trénovalo zopár bývalých ligových futbalistov alebo reprezentantov. Čo sa týka
mojej doterajšej trénerskej „kariéry“, tak
za úspech považujem všetkých hráčov,
ktorí sa pod mojím vedením zlepšili či
už futbalovo alebo po ľudskej stránke čo
i len o 1% a taktiež moje pôsobenie v AS
Trenčín.
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Aký bol tvoj najväčší futbalový zážitok?
Mojím najväčším futbalovým zážitkom
je asi stretnutie sa s Martinom Škrteľom.
Kto bol tvojím futbalovým vzorom?
Určite je to môj otec a brat. Zo svetových futbalistov to boli Phlipp Lahm
a Steven Gerrard.
Čo máš na futbale najradšej?
Vášeň a víťazstvá.
Prečo si sa stal trénerom?
Prvým dôvodov boli zranenia, aj kvôli
nim som pochopil, že to na profesionálneho futbalistu nebude stačiť a preto
som sa rozhodol to skúsiť touto cestou.
Čo ťa na trénovaní baví?
Baví má sledovanie detí ako sa tým
futbalom bavia, ako ich to napĺňa a posúvajú sa vpred. Tým pádom mi to celé
dáva zmysel a baví ma to.
Koľko rokov trénuješ a koho?
Začínam trénovať piaty rok. Najprv
som začal v CFT Academy pri prípavkach U9. Neskôr som pôsobil 2,5 roka
v klube AS Trenčín pri kategóriách U8,
U9, U10. Momentálne som asistentom
v Raslaviciach pri ročníkoch U13 a U15.
Ktorý tréner je tvojím vzorom?
Sú to 2 tréneri. Jeden z nich bol mojím
trénerom v Partizáne Bardejov a je ním
Marián Kurty, ktorý mi dal do života veľa,
či už ľudsky alebo ako hráčovi. Druhým
z nich je tréner, s ktorým som spolupracoval v AS Trenčín Dávid Kubáň.
Čo by si odkázal svojim zverencom?
Aby si každý jeden tréning užívali akoby bol ich posledným, nikdy sa v ničom
nevzdávali aj keď sa im nedarí, pretože
nikdy nevedia čo ich to naučí a kedy sa
im to môže vrátiť.
Luščák Martin
Hráčska kariéra: TJ Strojár Kružlov,
FK Gerlachov, Partizán Bardejov, FK
Svidník, FC Lokomotíva Košice, Bardejovská Nová Ves, OFK Raslavice
V akých kluboch si hral?
Hore uvedené.
Čo považuješ za najväčší úspech vo
svojej futbalovej a trénerskej kariére?
Mám len také malé úspechy, postup
z OFK SIM Raslavice do 3.ligy a s Bardejovskou Novou Vsou do 2.ligy.
Aký bol tvoj najväčší futbalový zážitok?
Bol som ME U21 v Poľsku na zápase
Slovenska – Anglicko.
Kto bol tvojím futbalovým vzorom?
Zinedine Zidane.
Čo máš na futbale najradšej?
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Víťazstvá.

FC Košice a nomináciu do reprezentácie
U18 na kontrolný zraz - to je čo sa týka
hráčskej kariéry. Čo sa týka trénerskej,
je tam viac čiastkových úspechov, ale asi
najväčší sa stal nedávno, keď som sa
stal asistentom reprezentačného trénera
U15.

Prečo si sa stal trénerom?
Hrávam za Raslavice, pracujem tu,
bolo mi ponúknuté trénovanie v klube,
zobral som to, lebo moja hráčska kariéra sa pomaly končí, aby som mal na čo
nadviazať.

Aký bol tvoj najväčší futbalový zážitok?
Už spomínaný majstrovský titul a nominácia do reprezentácie, kde som sa
vtedy stretol s takými hráčmi ako Martin
Škrteľ a Dušan Perniš. Ďalším zážitkom
bol prvý medzištátny zápas ako tréner
v Slovinsku. Keď som začínal s trénerstvom, tak som sa dostal do akadémie
FC Chelsea vďaka môjmu kolegovi
a priateľovi Milanovi Lalkovičovi, v tej
dobe tam hral aj jeho syn.

Čo ťa na trénovaní baví?
Adrenalín v súťažných zápasoch.
Koľko rokov trénuješ a koho?
6 rokov žiaci OFK Raslavice.
Ktorý tréner je tvojím vzorom?
Alex Ferguson.
Čo by si odkázal svojim zverencom?
Venujte sa tomu, čo vás baví, dajte do
toho všetko a robte to na 100%.

Kto bol tvojím futbalovým vzorom?
Keď som bol ešte dieťa. tak bol mojím
vzorom Roberto Bagio.

Šimon Buranovský
Hráčska kariéra: OFK SIM Raslavice
V akých kluboch si hral?
OFK SIM Raslavice.

Čo máš na futbale najradšej?
Asi všetko!!! Ale asi ten adrenalín pri
zápasoch, keď som ešte hrával a teraz
keď trénujem sú to derby zápasy. Alebo
teraz naposledy reprezentačné zápasy,
to je fakt vrchol pre trénera. Veľmi rád
sledujem štatistiky a ako sa futbal vyvíja
a mení, čo už viem za tých 16 rokov praxe aj troška spätne vyhodnotiť.

Čo považuješ za najväčší úspech vo
svojej futbalovej a trénerskej kariére?
Ako hráč 2.najlepší strelec v 2.žiackej
lige, predbehol ma iba Ľubomír Tupta zo
Sabinova, neskôr reprezentant do 21 rokov a momentálne hráč LIBERCA.
Ako tréner je to víťazstvo v 3. dorasteneckej lige a 2.miesto s mladšími žiakmi
v 2.lige žiakov.

Prečo si sa stal trénerom?
Lebo to bol vždy môj sen, keď skončím
ako hráč byť trénerom.

Aký bol tvoj najväčší futbalový zážitok?
Postup Raslavíc do 3.ligy.

Čo ťa na trénovaní baví?
Baví ma najmä to, ako sa situácie vo
futbale menia to, že ani jedna situácia
vo futbale sa neopakuje a vyvíja sa či už
hľadiska techniky, taktiky alebo kondície,
alebo ďalších aspektov, ktoré ovplyvňujú
túto krásnu hru FUTBAL.

Kto bol tvojím futbalovým vzorom?
David Beckham, stále som chcel kopať
priame kopy ako on.
Čo máš na futbale najradšej?
Každý môže poraziť každého, to sa mi
na tom najviac páči.
Prečo si sa stal trénerom?
Lebo sa mi nepáčil trend dnešnej doby,
deti radšej vysedávajú doma a za PC a ja
som chcel byť ten, ktorý ich bude viesť
k pohybu, športovaniu a futbalu zároveň.
Čo ťa na trénovaní baví?
Svoju trénerskú filozofiu prenášať na
hráčov a následne to vidieť v zápase.
Koľko rokov trénuješ a koho?
Trénujem 8 rokov od mojich 15 rokov,
momentálne trénujem OFK SIM Raslavice (B družstvo) .
Ktorý tréner je tvojím vzorom?
So slovenských Róbert Petruš, ktorý
trénoval áčko Raslavice, zahraničných
inklinujem ku Carlovi Ancelotimu.

Čo by si odkázal svojim zverencom?
Nech si vážia príležitosť, ktorú v Raslaviciach dostali a obetujú futbalu to, čo
môžu. Lebo koľko futbalu obetujú, toľko
im futbal vráti.

Možnosť trénovať a učiť sa od výborných trénerov.
Aký bol tvoj najväčší futbalový zážitok?
Dúfam, že ešte ma to len čaká.

Ktorý tréner je tvojím vzorom?
Všetci, ktorí preferujú útočný futbal.

Mgr. Matúš Adamčík
Hráčska kariéra: futbal hrám od kedy
si pamätám. Na vysokej škole FŠ v Prešove som sa dostal k trénovaniu a veľmi
ma to oslovilo, tak som si urobil trénerskú licenciu EURO B. V roku 2008 som
zaklopal na dvere Partizána Bardejov o
možnosť začať trénovať. Kde začalo aj
moje pôsobenie.

Kto bol tvojím futbalovým vzorom?
Vždy to bol Roberto Carlos z Brazílie .

Čo by si odkázal svojim zverencom?
Aby vždy išli za svojím cieľom a svojimi
snami.

V akých kluboch si hral?
Postupne som hrával vo viacerých futbalových kluboch, ale všetko na regionálnej úrovni, nikdy ako profesionál.
Čo považuješ za najväčší úspech vo
svojej futbalovej a trénerskej kariére?

Čo máš na futbale najradšej?
Riešenie situácie 1 na 1.

alebo asistent trénera takmer všetkými
kategóriami. Od U 8 až po U 19.

Prečo si sa stal trénerom?
Milujem to napätie na lavičke ako tréner.

Róbert Lukáč
Hráčska kariéra: mládež Spoje Košice,
Lokomotíva Košice, FC Košice , muži Lokomotíva Košice 3.liga, ukončenie 2004
zdravotné hľadisko.

Čo ťa na trénovaní baví?
Keď skončí tréning a vy viete, že vaši
zverenci sa posunuli o malý krôčik ďalej.

V akých kluboch si hral?
Spoje Košice, Lokomotíva Košice, FC
Košice.

Koľko rokov trénuješ a koho?
Trénujem už 12 rokov, 10 v Partizáne
Bardejov, kde som si prešiel ako tréner

Čo považuješ za najväčší úspech vo
svojej futbalovej a trénerskej kariére?
Asi majstrovský titul v kategórii U19 v

Koľko rokov trénuješ a koho?
Začínam 17, sezónu v trénovaní, prípravku OFK SIM Raslavice, Asistent reprezentácie U15, Koordinátor VSFZ pre
regionálne výbery.
Ktorý tréner je tvojím vzorom?
Carlo Anceloti – raz povedal po vyhratom titule v Anglicku. Musíme si to teraz
užiť, lebo po ďalších 4 zápasoch môžeme byť vyhodení. Tým chcel povedať, že
vo futbale nikdy nemôžete poľaviť, či už
ako hráč, alebo ako tréner.
Čo by si odkázal svojim zverencom?
Aby počúvali rady svojich trénerov.
Aby sa stále chceli učiť a trénovať nové
veci. Aby nezastali, keď sa im niečo
podarí, lebo z toho sa žiť večne nedá.
A v neposlednom rade, aby boli zdraví
a tešili sa na každý jeden tréning a zápas.
tréneri mládeže
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šport Raslavický pedál 2021
3.ročník cyklopretekov v
V poradí 3. ročník Raslavického pedála sa konal aj v tomto roku s COVID
opatreniami, účastníci a diváci to museli
rešpektovať a chrániť sa. Preteky sa konali v priestoroch prírodného amfiteátra
v nedeľu 12.9.2021. Za krásneho slnečného počasia sme odštartovali jedinečné cyklistické preteky v srdci Šariša.
Na preteky sa dalo prihlásiť online
a to cez web stránku: www.raslavicky-pedal.sk, kde bol formulár na prihlásenie. Online registrácia bola spustená začiatkom júla a končila 5.9.2021. Ďalším
spôsobom prihlásenia na preteky bola
registrácia v deň štartu. Registrácia detských pretekov bola vyhradená len na
mieste. Prihlásenie v deň štartu začínalo od 8:30 hod. a končilo 30 minút pred
začatím pretekov o 10:30hod. Každý
účastník si v štartovacom balíčku našiel
štartovné číslo, pásky na pripevnenie,
jontový nápoj, lístok na obed, lístok na
nápoj, tombolu, sladkosť, účastnícku
medailu a účastnícke tričko s logom podujatia. Tento rok boli účastnícke tričká
červené.
Trasy boli rozdelené na dlhú (červenú) s dĺžkou 41 km prevýšenie (950 m)
a na krátku (modrú) ktorá merala 30,5
km s prevýšením (750 m). Trasy boli
oproti minulým ročníkom pozmenené.
Dlhá trasa bola doplnená o 10 kilometrov a to s úsekom na Tročany cez les do
Abrahámoviec a späť do Raslavíc. Krátka (modrá) trasa bola ako minuloročná
dlhá. Občerstvenie nesmelo chýbať ani
tento rok na najvyššom bode vrchu Haľagoš nad dedinou Proč.
• Kategórie dlhej (červenej trasy)
boli rozdelené nasledovne:
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Juniori: od 15 - 18 rokov
Muži: 19 - 39 rokov
Muži: 40 - 49 rokov
Muži: 50 - 59 rokov
Muži: 60 a viac rokov
Juniorky: od 15 - 18 rokov
Ženy: 19 - 39 rokov
Ženy: 40 a viac rokov
• Kategórie krátkej (modrej) trasy:
Juniori: od 15-18 rokov
Muži: 19 a viac
Juniorky: od 15-18 rokov
Ženy: 19 a viac
Dlhá a krátka trasa štartovali spolu,
a to o 11:00 hod. Pretekári museli byť
na štarte 5 minút pred začatím pretekov,
aby si vypočuli pokyny od moderátora
a rozhodkyne. Následne bolo odštartované. Ako je už zvykom, nasledoval
slávnostný štart po miestnych komunikáciách s ostrým štartom na Alejovej ulici. Pred prvými pretekármi išiel
motorkár a za poslednými chlapci na
štvorkolkách. Po odštartovaní hlavných
pretekov nasledovali detské preteky
v priestoroch amfiteátra.
• Deti súťažili v nasledovných
kategóriách:
Baby: 5 rokov a menej
Mini: 6-8 rokov a menej
Mladší žiaci: 9-11 rokov
Starší žiaci: 12-14 rokov
Trasa bola označená kolíkmi a stužkami. Kategória (Baby) bola len po
rovinke. Ďalšie kategórie už boli vyčlenené dĺžkami okruhov podľa veku detí:
mini 2 okruhy, mladší žiaci 4 okruhy,
starší žiaci 6 okruhov. Po prejazde cieľom každý účastník obdržal účastnícku

torkárovi, regulovčíkom, fotografom
a pánom starostom z Podhoran, Proča,
Šarišskej Trstennej, Chmeľovca a Abrahámoviec.
V neposlednom rade partnerom podujatia: Obec Raslavice, Obec Podhorany,
Obec Proč, Obec Šarišská Trstenná,
Obec Chmeľovec, Obec Abrahámovce.
Sponzori podujatia: Raky stav, Heraco, Škoda Auto servis Bardejov, Agro
Raslavice, Manik obuv, Samah, Migoli,
Osvo, Topa sport, Železiarstvo Virba,
Atak sportswears, Bikecentrum Prešov,
Penzion Raslavičan, Liana s.r.o, Kalas,
Zlatý Bažant, Cyklospak, Laseros_cm,
AaV Slovakia, Unizdrav, Bodynutrition,
Mcomnet, Komfos, Pekáreň Raslavice,
M&A partners, Online Bardejov, Spinea,
Online Raslavice, Bardejovská TV, Mtbiker, Hurtuk Dino, José Bistro, Aliplast.
Do nového roka 2022 vám prajem
veľa šťastia i zdravia a počas vianočných sviatkov pokoja a radosti v kruhu najbližších.
Michal Čverha
riaditeľ pretekov

Šariša

medailu s logom podujatia na pamiatku.
Hneď po prejazde posledného dieťaťa nasledovalo vyhlásenie výsledkov.
Víťazom bol každý, kto prešiel cieľom.
Na detských pretekoch sa zúčastnilo
35 detí. Po vyhlásení výsledkov detských kategórií prichádza do cieľa prvý
pretekár na krátkej trase Matej Baco
z tímu Cyklo Čajka s časom 1 hod:21
min. Medzi ženami dominovala Eva Škopová Dukovce MARAS team s pekným
časom 1 hod:48 min. Dlhú trasu ovládol Miroslav Palička Exisport.sk SNV
s časom: 1 hod:46 min. Stálica pretekov,
Čech Karel Hartl, sa na pretekoch tento
rok nezúčastnil kvôli zdravotným problémom. Ženskú kategóriu tretíkrát po
sebe vyhrala Janka Klembarová z Bike
Klub Lipa so skvelým časom 2 hod:14
min. Na krátkej trase sa zúčastnilo 67
pretekárov a na dlhej 91. Pre pretekajúcich Raslavičanov boli pripravené
špeciálne ocenenia v podobe trofeje
Najrýchlejší Raslavičan. Na krátkej trase bol najrýchlejší Marián Kuchta a na
dlhej po druhýkrát Marián Sabol. Víťazi
si odniesli finančné ceny, prvých 5 miest
aj diplomy a prvé 3 miesta medaily. Po
vyhlásení víťazov nasledovala tombola
so 75 cenami.
Na záver sa chcem sa poďakovať
Pánu Bohu za krásne slnečné počasie,
ďalej mojim rodičom, priateľke, bratovi Matejovi, Marekovi Kuchtovi, Jarovi
Herstekovi, Pavlovi Gvuščovi, Lukášovi
Jančušovi, Martinovi Kuchtovi, chlapcom z Osikova, celému organizačnému
tímu, p. starostovi Marekovi Rakošovi,
rozhodkyni, super moderátorovi Ľubošovi Dupkalovi, DHZ Raslavice, chlapcom z Podhoran, štvorkolkárom, mo-

šport Cyklo klub
Raslavice 2021
Cyklistická
sezóna
sa
začala
smútočne. V máji sa stala tragická nehoda na tréningu pri Lemešanoch, na
ktorú nik nezabudne. Navždy nás opustil náš najlepší kamarát deaflympionik
Adrián Babič, s ktorým sme sa stretávali
na cestných pretekoch a spoločne jazdili
východnú ligu VRL. Už len pár slov na
záver, Adrián ostaneš navždy v našich
srdciach.
Tento rok sa začala sezóna o trochu
lepšie ako minulý. Covid opatrenia dovolili štartovať o trochu skôr, kde bola
lepšia koncentrácia a príprava na preteky. Prvé MTB preteky sa uskutočnili
30. mája v Lackovciach, kde sme boli
najväčšie zoskupenie z klubu. Na štart
sa postavili najväčší „makači“ z Rasla-

víc, ktorým o chlp ušli popredné miesta.
To nás však neodradilo ďalej na sebe
pracovať a pripravovali sme sa na cestné preteky, ktoré nás čakali 22. júna
v Bardejove - na štart sa postavili naši
dvaja borci. Naši tímoví asistenti nás povzbudzovali na jednom z najťažších stúpaní na trati, vaniškovskom kopci. Naši
chlapci si museli vystúpať 2-krát najťažší úsek na trati. Náš tím sa zúčastňoval
aj na ďalších cestných a horských pretekoch: tour de Prešov, Vrl Kežmarok,
L‘etape Slovakia, Banská Malačky (časovka do kopca), Ondavské cyklopreteky, Jakľofsky bicigeľ, Horal Richvald,
Raslavický pedál.
V tejto sezóne sme sa zúčastnili na
najväčších pretekoch na Slovensku pod

názvom L‘etape Slovakia by Tour de
France VILLAGE. Bola pre nás veľká
výzva zúčastniť sa na tomto podujatí, no
sme vďační, že sme mohli zažiť jedinečné preteky ako na Tour de France. Na
tieto preteky sa vybrali Michal Čverha
a Marek Kuchta, ktorí si vybrali 65 km
trať. Taktiež nemôžeme zabudnúť aj na
naše dievčence, ktoré po celý čas popri
trati silno povzbudzovali. Na štarte nás
bolo 765 pretekárov z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Od štartu naši
chlapci mali čo robiť, aby sa dostali do
prvej skupinky. Nakoniec sa naši borci
prebojovali do čelnej skupiny a po celý
čas si to držali pod kontrolou. Chlapci
boli skvelo pripravení na tieto jedinečné
preteky, o čom aj svedčí ich výsledok.
Podarilo sa im umiestniť vo svojej kategórii do U 23 a brať tak prvé tri priečky.
Michal sa umiestnil na 1. mieste a Marek
na 3. mieste. Naši chlapci sa spomedzi
všetkých pretekárov celkovo umiestnili
veľmi dobre - Michal 9. miesto a Marek
16. miesto. Pre našich chlapcov to bola
poriadna skúška a výzva síl, ktorá ich
stála poriadny kus práce a driny.
Čo dodať na záver. Tohtoročnú sezónu sme nezačali radostne, ale o to viac
sa nám darilo v strede a ku koncu sezóny. Adrián, nikdy na teba nezabudneme!
Marek Kuchta
člen CK Raslavice)
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zo života Z činnosti Komisie Kultúry, športu
obce a mládeže v období 2020/2021

Rok 2021
v DHZ Raslavice
Keďže pandémia je tu už druhý rok, za
rok 2020 sme nemohli spraviť výročnú
schôdzu, taktiež už po druhýkrát sme neboli strážiť Boží hrob počas Veľkej noci.
Od minulého roku 3 naši členova pomáhali pri celoplošnom testovaní.
Už druhý rok sme v jari podporili akciu Jarné upratovanie obce. Od kostola
až po tribúnu sme vyčistili brehy potoka a vyzbierali sme 22 vriec odpadkov.
V minulom roku sa bohužiaľ rozpadlo
naše ženské družstvo a tým pádom
zostalo už iba mužské. Štvrtý rok po
sebe sme sa prihlásili do Východoslovenskej Hasičskej Superligy, aj tento
rok nebolo organizovaných toľko súťaží
ako sme zvyknutí a liga mala iba 5 kôl.
Snažili sme sa podať najlepšie výkony

na každej súťaži, avšak borili sme sa zo zdravotnými
problémami, pre ktoré sme
vynechali predposledné kolo
a táto strata nás stála lepšie
umiestnenie. Napokon sme
skončili na poslednom mieste v lige. V júli
sme pomáhali na akcii, ktorú organizovali futbalisti pri ich výročí, zabezpečovali
sme protipožiarnu hliadku, ktorá je pri
takýchto hromadných akciách potrebná.
V septembri sme pomáhali pri koordinovaní dopravy a súťažiacich na cyklistickej
súťaži Raslavický pedál. Keďže tento rok
sme nemali viac akcií a neorganizovali
sme žiadne súťaže, rozhodli sme sa investovať peniaze z rozpočtu do opravy
našej 9- miestnej dodávky. Z dotácie
3000€, ktorú dostávame od DPO SR na
materiálno-technické vybavenie, opravu
techniky a školenia členov. Kúpili sme
nový kompresor, motorovú pílu, tlakový
čistič Kärcher, záchranné koleso, hava-

rijný set, penotvorné prúdnice, penidlo,
kalové čerpadlo, motorový postrekovač
a nabíjačku na Iveco. V septembri nám
Územná organizácia dovolila zorganizovať výročnú členskú schôdzu za posledné 2 roky, ale momentálna situácia
to nedovolí, takže to presunieme na jar.
Mám na starších občanov našej obce
prosbu, ak by mali doma náhodou nejaké staré čiernobiele fotky , ktoré zachytávajú hocijakú hasičskú tematiku v našej
obci, tak ich prosím, aby nás kontaktovali
a poskytli nám tieto fotky k dokumentácii
do kroniky (kontaktovať môžete obecný
úrad).
Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí tento rok priložili ruku
k dielu a pomohli aj pri všetkých akciách,
na ktorých sme sa zúčastnili. V mene
celej DHZ Raslavice vám chcem popriať pokojné prežitie vianočných sviatkov
a šťastný nový rok.
Vladimír Kohút

Vážení občania, Milí priatelia,
dovoľte mi, aby som sa vám v krátkosti
prihovoril a previedol vás výsledkami činnosti Komisie kultúry, športu a mládeže
pri Obecnom zastupiteľstve v Raslaviciach v období 2020/2021.
Naša komisia sa počas niekoľkých
zasadnutí za posledné dva roky aktívne
venovala primárne nasledujúcim činnostiam, ktoré vyplývajú z náplne jej práce:
• hľadaniu riešení na vždy aktuálne
problémy z oblasti kultúry a športu v obci,
• predkladaniu vlastných návrhov a iniciatív nasmerovaných k rozvoju kultúry,
športu a podpory participácie mládeže
v obci,
• žiadosťami a komunikáciou s miestnymi záujmovými organizáciami z oblasti
kultúry a športu.
K rozvojových zámerom, ktoré boli
zrealizované z iniciatívy a odporúčania
komisie patria:
• Terénne úpravy a oplotenie tréningového futbalového ihriska,
• Výmena umelého trávnika a dobudovanie oplotenia na multifunkčnom ihrisku,
• Výstavba detského ihriska v oddychovej zóne za Komunitným centrom,
• Oprava interiérových priestorov divadelnej sály Kultúrneho domu (šatne
a chodba na prízemí, drobné opravy
a údržba priestorov javiska v divadelnej
sále),
• Dobudovanie ozvučovacieho systému a zabezpečenie baletizolu (tanečný
povrch) do divadelnej sály Kultúrneho
domu.
Okrem týchto schválených, a následne
zrealizovaných zámerov sme Obecnému
zastupiteľstvu odporučili aj mnohé ďalšie, ktoré sú zatiaľ v procese riešenia či
príprav.

Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcel srdečne
poďakovať všetkým miestnym záujmovým organizáciám a zložkám za ich príkladnú reprezentáciu a podieľanie sa na
rozvoji našej obce v období 2020/2021
– konkrétne z oblasti kultúry Fsk Raslavičan, DS Na Skok, DFS Raslavičanik
a ZUŠ Raslavice, a z oblasti športu jednotlivcom Tiborovi Sahajdovi a Matejovi
Čverhovi, a tiež kolektívom Cyklo-klubu
Raslavice, CFT Academy a OFK Raslavice. Poďakovanie patrí aj kolektívu DHZ
Raslavice za ich dôležitú protipožiarnu a
protipovodňovú ochranu a činnosť, ktorú
v našej obci zabezpečujú.
Dovoľte mi taktiež, aby som v tomto článku obzvlášť vyzdvihol a upriamil
našu pozornosť na dve výnimočné podujatia, ktoré sa v tomto roku v našej obci
uskutočnili. Z oblasti kultúry mám na mysli nedávnu fantastickú premiéru 1.ročníka Divadelného festivalu NA SKOK,
ktorý zorganizoval nadaný mladý režisér
a dramaturg podujatia Martin Bašista
spolu so svojimi priateľmi a kolegami
z Divadelného súboru Na Skok pri príležitosti 100. výročia od prvej písomnej zmienky o ochotníckom divadelnom predstavení v Raslaviciach. Z oblasti športu
chcem zase poukázať na 3. ročník jedinečných cyklistických pretekov
v srdci Šariša – Raslavický pedál, ktorý už tradične organizoval talentovaný
cyklista a riaditeľ pretekov Michal Čverha spolu so svojimi priateľmi a kolegami
z Cyklo-klubu Raslavice. Obe tieto vydarené podujatia sa niesli v skvelej atmosfére, a vďaka kvalitnému organizačnému
tímu aj na vysokej úrovni, teda s potreb-

nou dávkou profesionality a fundovanosti. Tieto prípady poukazujú na to, akých
šikovných a zanietených mladých ľudí
v našej obci máme. Preto je potrebné im,
ale aj všetkým ostatným, ktorí chcú v našej obci participovať na rozvoji, vytvárať
čo najlepšie podmienky na ich činnosť
a tiež preukázať potrebnú podporu. Martin a Michal, vám a vaším spolupracovníkom patrí veľká poklona a vďaka za
zorganizovanie spomínaných podujatí
v našej obci a participovanie na jej rozvoji. Dovoľte mi ešte využiť túto príležitosť
a vyzvať všetkých vás z radu spoluobčanov - od mládeže až po seniorov, ktorí
majú nejaký skvelý nápad ako prispieť
k rozvoju našej obce, aby ma neváhali
kontaktovať. Vždy sa vám budem snažiť zo všetkých síl pomôcť a zabezpečiť
maximálnu možnú podporu a zázemie zo
strany obce. Som presvedčený, že práve
spoluprácou a spoločným úsilím si vieme
v našej obci vytvárať rozmanité možnosti
na kvalitný spoločenský život.
V neposlednom rade sa chcem srdečne poďakovať všetkým aktívnym
členom našej Komisie za ich účasť na
zasadnutiach, ako aj plodnú spoluprácu a iniciatívnosť v období 2020/2021.
Ďakujem za váš čas strávený pri čítaní
tohto článku. S pozdravom a prianím
pokojných a požehnaných vianočných
sviatkov,
Mgr. Dávid Baláž
predseda Komisie kultúry,
športu a mládeže

Na základe iniciatívy a odporúčania
komisie boli Obecným zastupiteľstvom
schválené nasledujúce dlhodobo absentujúce dokumenty v našej obci:
• Prevádzkový poriadok užívania Multifunkčného ihriska,
• Prevádzkový poriadok užívania Divadelnej sály Kultúrneho domu,
• Prevádzkový poriadok užívania Športového futbalového areálu.
Návrhy týchto poriadkov boli vypracované jednotlivými členmi našej komisie
a pred schválením konzultované
s príslušnými miestnymi záujmovými organizáciami.
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zo života Činnosti
obce Komisie životného
prostredia a verejného poriadku
Vážení občania, po roku sa vám opäť
prihováram
prostredníctvom
nášho
obecného časopisu. A som rád, že vám
môžem napísať zopár postrehov z činnosti Komisie životného prostredia a verejného poriadku.
Začnem od konca. Len v krátkosti
spomeniem, že sa spúšťa služba INFO
CEZ SMS, ktorú som prisľúbil v článku
pred rokom. Podrobnejšie informácie sú
uvedené v samostatnom článku v tomto
časopise. V lete som ako predseda komisie spolu s prednostom OcÚ pánom
Buranovským prešiel celú obec, aby sme
potom na zasadnutí komisie určili priority, v akom poradí je potrebné vyčistiť
obecné priekopy. Výsledné odporúčanie
smerom k obci bolo nasledovné. Boli vybrané ako prvoradé tieto úseky v tomto
poradí: ako prvý úsek, kanál ktorý pre-

chádza ulicou Pod Kaštieľom až po ústie do potoka Hrabovec. Druhý v poradí
kanál na ulici Na kameni a tretí kanál na
ulici Vyšná. Samozrejme to neznamená,
že je to všetko.
No a teraz zopár postrehov z jarnej
brigády v našej obci. Po ročnej prestávke sme opäť vyrazili do „ulíc“, aby sme
pomohli vyčistiť Raslavice a okolie.
Chcem sa aj tu na tomto mieste poďakovať všetkým, ktorí sa tejto brigády zúčastnili. Okrem občanov spomeniem aj
organizácie. A to, Dobrovoľný hasičský
zbor a Poľovnícke združenie Raslavice.
Podarilo sa nám vyčistiť: priestory na
železničnej stanici a za nákupným centrom, priestor tzv. za Kapalom, okolie
kultúrneho domu - Hrabovecký potok,
okolie zdravotného strediska, časť cintorína v Nižných Raslaviciach, odpočí-

vadlo v smere na Abrahámovce a cesta
k tzv. Majeru (tá sa nachádza v smere
na Lopúchov). Nazbierali sme viac ako
tri veľké vlečky odpadu. Ešte raz veľké
ĎAKUJEM a teším sa na hojnú účasť
pri nasledujúcej brigáde. Kiež by nebola
nutná. Ľudia, prosím vás, máme zberný
dvor, vykonávajú sa „zbery“ v priebehu
roka, prosím vás, nevyhadzujte odpad
do prírody a po obci. TÝM ROZUMNÝM
ĎAKUJEME A TÝM OSTATNÝM ASI
NEPOMÔŽEME.

Cesty prešli
rekonštrukciou
Oficiálnym prestrihnutím pásky bol do
užívania daný viac ako dvojkilometrový
zrekonštruovaný cestný úsek medzi Raslavicami a Demjatou.
Spokojnosť neskrývajú všetci vodiči
najviac však hlavne tí z okresu Bardejov,
ktorí často cestujú za prácou či nákupmi
do Prešova. Dennodenné cestovanie je
už určite pohodlnejšie, cesta je kvalitnejšia a bezpečnejšia. Táto cesta sa stala
cestou vysokého štandardu s novými
modernými krajnicami a dvoma odpočívadlami. Prešovský samosprávny kraj
rekonštruuje mnohé cesty a tento úsek
je jeden z ďalších, ktorý zjednoduší
a zrýchli cestovanie medzi Prešovom

a Bardejovom. Do rekonštrukcie cesty bolo investované 2,3
milióna eur. Okrem samotnej
cesty sú zrealizované a vytvorené nové bezpečnostné prvky
ako rekonštrukcia oporného
múru. Práce mali pôvodne trvať 300 dní, avšak cestu do užívania sa
podarilo spustiť ešte 100 dní v predstihu.
V jarných mesiacoch ešte bude zrekonštruovaný 400 metrový úsek pred
vstupom do Raslavíc od Prešova, čím
sa ukončia všetky práce, ktoré odštartovali v apríli tohto roku. Plánovaný úsek
rekonštrukcie už ale nemá žiadne veľké prekážky či už nejaké mostné alebo
iné teleso. Bude sa jednať len o vrchný
obrus takže je predpoklad, že to bude
veľmi rýchla rekonštrukcia, ktorá zakrátko prepojí celý úsek medzi Prešovom
a Bardejovom.
Hotové sú už aj práce v rámci projektu

Na záver vám chcem popriať veľa
zdravia, požehnané vianočné sviatky
a všetko dobré v novom roku.
Peter Saloky, Komisia pre životné
prostredie a verejný poriadok

„Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T
koridor.“ V rámci nich sa zrekonštruoval úsek Raslavice – Lopúchov v dĺžke
1,645 km a cesta v obci Stuľany a úsek
Dukovce – Kuková v dĺžke 6,462 km.
Na úsekoch sa vymenil kryt vozovky i podložie, doplnili sa záchytné bezpečnostné zariadenia (smerové stĺpiky
a oceľové zvodidlá), taktiež sa obnovilo a zmodernizovalo vodorovné dopravné značenie v retroflexnej úprave
a urobila sa zámková dlažba pre peších. V úseku Dukovce – Kuková sa
zrekonštruovali aj autobusové zastávky
a dobudovali nástupištia. Okrem toho
sa zrekonštruoval takmer 40-ročný most
v obci Želmanovce a 66-ročný most
v obci Kuková. V obci Lopúchov a Stuľany
sa urobila stabilizácia zosuvu pod cestou.
Zároveň sa zrealizovalo osvetlenie priechodu pre peších v obci Raslavice, Stuľany, Dukovce, Želmanovce a Kuková.
Celkové náklady na modernizáciu
týchto úsekov predstavujú 3,257 miliónov
eur, pričom PSK zabezpečil financovanie
z vlastných zdrojov vo výške viac ako
855-tisíc eur, zvyšok bol spolufinancovaný z európskych peňazí v rámci programu Interreg. Cieľom rekonštrukcie bolo
posilnenie regionálnej a cezhraničnej
mobility a dostupnosti pohraničia, keďže
uvedené cesty sa napájajú na komunikácie vyššieho dopravného významu
a následne na TEN-T Prešov – Kapušany
– Svidník – Vyšný Komárnik – Barwinek.
Ing. Kamila Olšavská

Nová služba
SMS INFO
Milí spoluobčania.
Sme radi, že vám môžeme oznámiť,
že sa spúšťa nová služba SMS INFO.
Obec Raslavice má nový vizuál internetovej stránky a súčasťou tohto je aj spustenie tejto služby.
Od 1.1.2022 sa už môžete registrovať
na stránke obce, kde zadáte potrebné
údaje. E-mailovú adresu, ak chcete dostávať informácie prostredníctvom mailu.
Alebo, ak chcete dostávať SMS správy,
tak tel.číslo, na ktoré vám budú zasielané. Vyberiete druh informácií, ktoré sú
k dispozícii a hotovo. Druhá možnosť je
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vyplniť tlačivo a odniesť ho na obecný
úrad (stačí ak tlačivo vhodíte do poštovej
schránky obecného úradu). Vzhľadom
na to, že za túto službu bude obec platiť,
chceli by sme vás poprosiť, aby ste zadávali len jedno tel.číslo na jednu rodinu.
Alebo si rozdelili svoje oblasti záujmu,
ktoré sú k dispozícii. Aby sme neposielali
správy, o ktoré nemáte záujem.
Jednotlivé okruhy, ktoré vám budú
k dispozícii:
• všetky správy
• hlásenia obecného rozhlasu
• upozornenia na zber triedeného odpadu
• športové oznamy (oznámenie o konaní udalostí a ich výsledku)
• kultúrne udalosti (sem okrem oznámenia kultúrnej udalosti patria aj mimoriadne oznamy farských úradov)

• oznámenie o úmrtí nášho občana
(táto správa bude odoslaná len so súhlasom pozostalých)
• komerčné - reklamné oznamy (napr.
o predaji tovaru na tržnici - táto služba
bude poskytnutá, len ak si ju objedná zadávateľ oznamu - podnikateľ)
Ako niektorí viete, chcel som, aby túto
službu obec spustila už oveľa skôr. No
z určitých dôvodov sa to nepodarilo. Ale
teším sa, že aj keď neskôr, ale predsa.
Som rád, že som na príprave tejto služby
mohol spolupracovať s prednostom OcÚ
p. Buranovským, za čo mu veľmi pekne
ďakujem. A s firmou Galileo, ktorá túto
službu prevádzkuje.   
Peter Saloky, Komisia pre životné
prostredie a verejný poriadok

zo života Sociálne služby v obci
obce Raslavice v roku 2021
Seniorom a zdravotne ťažko postihnutým odkázaným záujemcom poskytovala aj v roku 2021 obec Raslavice
opatrovateľskú službu a sociálnu službu
v Dennom stacionári. Snažíme sa našim
občanom vychádzať v ústrety a zľahčiť
im život aj v zdravotnej oblasti, veď ako

prvá dedina v Prešovskom samosprávnom kraji sme našim občanom zabezpečili očkovanie proti Covid-19 výjazdovou
jednotkou priamo v našej obci a v nevyhnutných prípadoch boli naši občania
zaočkovaní aj priamo vo svojich domácnostiach.

Opatrovateľská služba
v obci Raslavice
Opatrovateľská
služba
v mesiacoch január, február,
marec tohto roku 2021 sa poskytovala prostredníctvom IA
MPSVaR SR, kde nám štát
poskytoval príspevok na časť miezd pre
opatrovateľky. Posledného marca tento
projekt skončil. Hneď sme striehli na novú
výzvu na ďalší projekt opatrovateľskej
služby v obci podporený štátom. Hneď
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bri sme podpísali zmluvu a 1.12.2021
sme nanovo zamestnali 5 opatrovateliek
a poslali ich k odkázaným občanom, ktorí
už pred časom žiadali o pomoc a poskytnutie opatrovateľskej služby, aby bolo
o nich postarané v pohodlí ich vlastného
domova. Tento projekt bude trvať 24 mesiacov. Máme ešte voľné kapacity na poskytnutie opatrovateľskej služby priamo
v domácnostiach odkázaných občanov
na túto službu, preto kto by ešte takúto
službu potreboval, môže kľudne kontaktovať obecný úrad a informovať sa o podmienkach a postupe. Práve vďaka týmto
projektom je cena za hodinu opatrovateľskej služby veľmi nízka a tým aj dostupná každému odkázanému záujemcovi. Za hodinu opatrovateľskej služby
poskytnutej prostredníctvom obce sa platí iba 0,50 € a opatrovanému sa v takomto prípade poskytuje aj zľava na obed
z obecnej vývarovne. Všetky podmienky
sú uvedené aj vo VZN obce Raslavice č.
1/2018 a jeho dodatku č. 1/2019.

po zverejnení výzvy a možnosti podať
žiadosť na nový projekt Opatrovateľská
služba v obci Raslavice II, sme žiadosť
aj podali a trpezlivo čakali na jej schválenie, to sa stalo v novembri, v decem-

Denný stacionár Raslavice
Ďalšia sociálna služba, ktorú má obec
k dispozícii pre svojich seniorov a ŤZP
občanov ktorí majú na ňu nárok aj záujem o ňu, je Denný stacionár Raslavice.
Činnosť tohto zariadenia počas roka
2021 bola často prerušovaná a značne
komplikovaná pre pandémiu, ktorá momentálne už druhý rok zúri v celom svete.
Tohto roku sme mali aj pozitívne prípady,
ktoré sme však rýchlo odhalili testovaním
a tak sa nám nákaza nešírila ďalej. Pre
istotu, keď bolo najhoršie, sme stacionár
na určitý čas zatvorili, či už pre pozitivitu
priamo v stacionári alebo pre zhoršenú
situáciu celoplošne, v tom čase mali klienti možnosť požiadať o službu priamo
v domácnosti (dovoz stravy, urobenie
nákupu, sprostredkovanie potrebných

zo života Mali sme zopár
obce pekných akcií
Napriek tomu, že pandemická situácia
koronavírusu Covid -19, aj v roku 2021
v našej Základnej organizácii Jednoty
dôchodcov Slovenska (ZO JDS) prekazila plánované akcie, chcem Vás informovať o tom, čo sa nám predsa len podarilo
uskutočniť.
V súčasnosti má ZO JDS v Raslaviciach 132 členov, z toho z obce Demjata
21 členov a z ostatných obcí 11 členov.
Hlavným cieľom našej organizácie bolo
a je obohacovať život nás seniorov na
princípoch porozumenia a pomoci. Naše
stretnutia sú plné spomienok, výmeny
skúseností a vzájomných rád, ako si robiť život jednoduchším, krajším a zdra-
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vším v kruhu svojich rodín a kolektívoch
i spoločenstvách.
Členovia našej ZO JDS sa veľmi potešili priaznivejšej situácii začiatkom leta,
keď sme sa už mohli zúčastniť na niektorých akciách pri dodržiavaní protipandemických opatrení. V júni až v auguste sa
na rekondično-rehabilitačných pobytov
zúčastnilo 16 dôchodcov a ďalší 6 využili 10-dňový pobyt pri mori v Grécku.
V mesiaci júl skupina členov z Raslavíc
a Demjaty navštívila Ružencovú záhradu
vo Vyšnej Šebastovej a potom absolvovali prehliadku MINI ZOO v Prešove. Následne v tomto mesiaci bol uskutočnený
autobusový zájazd s päťdesiatimi štyr-

liekov, skontrolovanie priamo v domácnosti počas dňa, vybavenie potrebných
úradných záležitosti a pod.).
V lete, keď sa covidová situáciu trošku
ukľudnila, činnosť stacionára išla v riadnom režime, dokonca sme uvažovali aj
o výlete, no nakoniec sme skonštatovali,
že tento rok si výlety ešte odpustíme, budeme zodpovední a nebudeme pokúšať
šťastie, zdravie a situáciu. Snažili sme si
napriek všetkému uchovať chod, tradície
a aktívny život v našom stacionári.
Bohužiaľ musím spomenúť aj temnejšiu stránku fungovania stacionára a tou
sú úmrtia našich klientov v tomto roku, s
láskou na nich spomíname. Uvoľnili sa
nám tak miesta pre nových klientov, ktorí
by o túto službu mali záujem a chcú stráviť čas v kruhu svojich rovesníkov a ľudí
s podobnými problémami. Osloviť chcem
predovšetkým seniorov a TZP osoby,
ktorí majú svoje zdravotné a sociálne
problémy, sú osamotení, chcú aktívnejšie stráviť deň, potrebujú dohľad, režim,
čerstvú teplú stravu, spoločnosť, nech
pouvažujú o tom, či ich život by nebol plnohodnotnejší, keby jeho časť strávili aj
v stacionári. Náš stacionár je špecifický
aj tým, že máme veľmi blízko k duchovnému životu, veď sme na jednom dvore
s rehoľnými sestričkami.
Poradenská činnosť v sociálnej
oblasti
Aj touto cestou chcem upovedomiť seniorov, ŤZP občanov a ich príbuzných,
že v prípade akýchkoľvek otázok, ktoré
sa týkajú sociálnych služieb, ich zabezpečenia a poradenstva v tejto oblasti,
môžete sa obrátiť na nás, na Obecnom
úrade, kde vám s ochotou poradíme
a usmerníme vás aj v tejto oblasti.
Martina Duraková

mi účastníkmi do Starej Ľubovne a do
Litmanovej, kde sme sa zúčastnili
na
vopred dohodnutej Bohoslužbe-Litúrgii.
Začiatkom augusta sa 5-členné družstvo
v zložení Dvoriščák J., Dvoriščáková H.,
Baláž M., Balážová M a Dvoriščák I. zúčastnilo Okresných športových hier seniorov v Bardejove, kde získalo 2 diplomy
za vynikajúce športové výkony, začo im
patrí poďakovanie za reprezentovanie
ZO JDS ako aj obce Raslavice.
V mesiaci september bola v úzkej spolupráci s OcÚ Raslavice zvolaná Členská schôdza spojená s oslavou 30.výročia vzniku JDS a oslavou jubilujúcich
dôchodcov, ktorí v rokoch 2020 a 2021
dovŕšili 65,70,75 a 80 rokov, ktorým boli
odovzdané darčeky. Na členskej schôdzi
bola tiež vyhodnotená deväťročná činnosť našej ZO JDS. Bola to veľmi slávnostná a vzácna schôdza, ktorá sa uskutočnila v obnovenom Kultúrnom dome

v Raslaviciach za účasti starostu obce
Raslavice p. Mareka Rákoša a starostu
obce Demjata p. Vladislava Bašistu, ktorým aj touto cestou ďakujeme nielen za
osobnú podporu, ale aj za finančnú pomoc vo forme dotácii pre činnosť našej
ZO JDS v Raslaviciach. Pri príležitosti
30. výročia vzniku Jednoty dôchodcov
Slovenska boli na schôdzi odovzdané
pamätné medaily trinástim členom ZO
JDS v Raslaviciach ako aj starostom
Marekovi Rakošovi a Vladislavovi Bašistovi za aktívnu činnosť v prospech
staršej generácie, ktoré prevzali z rúk
zástupkyne Okresnej organizácie JDS
v Bardejove p. Mgr. Marcinčinovej a predsedníčky ZO JDS v Raslaviciach Ing. Remetovej. Panovala dobrá nálada, všetci
sme boli na správnej vlne, veď sme sa
mohli konečne po dvoch rokoch stretnúť,
porozprávať sa, zaspomínať si na tých
čo sa bohužiaľ nedožili tohto stretnutia,
zaspievať si a tiež i zatancovať. Potešili
nás vystúpenia starostov obce Raslavice
i obce Demjata, v ktorých nás oboznámili s úlohami a zámermi obcí a poďakovali dôchodcom za ich prínos pre obce
i prospech svojich rodín. Osobitne by
som chcela v mene ZO JDS v Raslaviciach poďakovať pánovi starostovi Marekovi Rákošovi, ako aj ostatným jeho
spolupracovníkom z Obecného úradu
v Raslaviciach za skvelú organizáciu
a pomoc, vďaka ktorej bolo toto naše

stretnutie spojené s chutným občerstvením v príjemnom prostredí. Veľkú zásluhu na dobrej nálade mala ženská tanečná skupina MÁJA z Okresnej organizácie
Bardejov a 4- členná skupina Heligonkárov, ktoré pobavili svojim programom,
a tak v nás zanechali nezabudnuteľný
zážitok.
Koncom septembra sa v Levoči konala
Krajská súťaž v prednese Poézie a prózy, na ktorej nás úspešne reprezentovala p. Mgr. Helena Dvoriščáková, členka
výboru ZO JDS. Nastúpil mesiac október a s ním prísnejšie obmedzenia, ktoré
sme dodržiavali, pretože nám záleží na
zdraví nás i našich blízkych. V októbri sa
ôsmi členovia pri dodržaní všetkých hygienických opatrení zúčastnili návštevy
divadelného predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach. V novembri sa väčšina
našich zaočkovaných členov s radosťou
zúčastnilo divadelných predstavení v KD
v Raslaviciach v rámci Festivalu ochotníckych divadiel pri 100.výročií vzniku
ochotníckeho divadla v Raslaviciach,
ktoré bolo výborne zorganizované divadelným zoskupením „Na Skok.“ V tomto
roku bolo aktivít síce menej, ale sme radi,
že aspoň niektoré sa podarili. Už netrpezlivo čakáme na priaznivejšie obdobie,
keď sa budeme môcť bez obmedzení
aktívne podieľať na spoločných akciách
a tak oživíme činnosť našej ZO JDS.

Miestna organizácia
„Aliancia klubu dôchodcov
a invalidov“ v Raslaviciach
Miestna organizácia „ALIANCIA“ klubu dôchodcov a invalidov je dobrovoľné
združenie dôchodcov a invalidov – zdravotne postihnutých. Snažíme sa zapájať
do života obce svojimi skúsenosťami
a aktívne prispievať k rozvoju obce. Našou úlohou je organizovanie kultúrno –
spoločenských súťaží v miestnosti klubu
dôchodcov ako aj v priestoroch futbalového areálu, nákupno – poznávacie zájazdy a púte. Činnosť nášho klubu riadi
9 členný výbor a evidujeme 157 členov.
Aj tento rok bola činnosť našej organizácie narušená nepravidelnými opatreniami a neustále sa meniacimi pravidlami
Covid automatu podľa okresov. V pláne
sme mali uskutočniť výročnú členskú
schôdzu ako aj naplánovať akcie v tomto roku a stanoviť určitý harmonogram
na ich realizáciu. Bohužiaľ plánovaný
zájazd do Košíc, kde sme mali navštíviť
botanickú záhradu a Čermeľ, taktiež púť
do mesta Butkov a nákupno- poznávací
zájazd do Poľska sa nám nepodarilo zre-

alizovať. Čo sme však stihli bola grill párty, úcta k starším a hry v miestnom klube.
Grill párty sa uskutočnila dňa 12.7.2021
v priestoroch futbalového ihriska. Na
tomto podujatí sa zúčastnilo 35 členov.
Dobrú náladu podporili pán František
Kašprišin na heligónke a Imrich Maník na
ústnej harmonike. V rámci tejto pohody
sa účastníci mali možnosť zapojiť do súťaže o najlepší vtip. Tri najlepšie podané
vtipy boli ocenené hodnotnými cenami.
Účastníkom bolo podávané občerstvenie
ako káva, pivo, opekaná klobása, ovčí
syr a rôzna zelenina. Veľká vďaka patrí
za túto akciu futbalovému oddielu- p. Buranovskému a PD – Agro Raslavice – p.
Konturovi.
Úctu k starším sme z dôvodu obavy
pred meniacimi sa pravidlami v spolupráci OcÚ uskutočnili v predstihu jedného
mesiaca dňa 9.9.2021. Jubilujúcim členom, ktorí v tomto roku dovŕšili okrúhle
výročie a to 65, 70, 75, 80, 89, 90 rokov

Chcem Vám všetkým zaželať pokojné a požehnané Vianočné sviatky ako
aj Nový rok v kruhu najbližších a priateľov. Zostaňte zdraví a plní energie!
Ing. Zuzana Remetová
predsedníčka ZO JDS

boli ocenení darmi. Zúčastnení mali prichystané zákusky, záviny, kávu a večeru. Dobrú náladu spríjemnila hudobná
skupina JUVENTUS.
Poslednou zrealizovanou akciou dňa
14.10.2021 boli spoločenské hry ako žolík, šípky, človeče nehnevaj sa v miestnom klube. Zúčastnilo sa jej 20 členov,
ktorí sa zapojili do jednotlivých súťaží.
Víťazi jednotlivých súťaží boli odmenení. Medzi výhercov patria: pán Cvoreň
a pani Sabolová M., Packová a Tarasovičová. S cenami bol nápomocný pán
Plančár, za čo mu patrí naše veľké ďakujem.
Napriek celej pandémii, ktorá nás celý
rok obmedzovala v našich aktivitách,
sme vďační za tie tri aktivity, ktoré sa podarili a hodnotíme ich kladne. Veľmi by
nás potešilo, keby sa do klubovej činnosti
zapojilo čím viac seniorov, aby sa sami
presvedčili, aký aktívny je život v našom
klube „Aliancia“.
Záverom môjho príspevku mi dovoľte, aby som vám zaželal šťastné
prežitie vianočných sviatkov a šťastlivý Nový rok 2022. Želám hlavne veľa
zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania, rodinnej pohody, úcty a tolerancie k blížnemu.
František Novotný
predseda MO „ALIANCIA“ klubu
dôchodcov a invalidov
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Zvozový kalendár 2022
Raslavice

ZBEROVÁ SPOLOČNOSŤ
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Infolist
Čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu

Kovové obaly – čo patrí do kovových obalov

Plechovky od nápojov a konzerv

Kelimky od jogurtov, masla a pod.

Plechovky od farieb /očistené/

Kvetináče

Obaly od sprejov

Obaly z drogérie /šampóny, mydlá, čistiace prostriedky.../
Plastové vedrá /očistené od hrubej špiny/

Kovové obaly – čo nepatrí do kovových obalov

Záhradný plastový nábytok /nie ratanový/

Detské chodaky, trojkolky, kočiariky....

Plastové vaničky

Kuchynský kovový riad

Plastové prepravky
Plastové hračky /nie kombinované so ţelezom alebo plyšom/
Plastové odpadkové koše, koše na prádlo, koše z kosačiek ....
Veľké a malé plastové bandasky
Sáčky a fólie /očistené od hrubej špiny/
Plastové tácky, misky, nočníky a pod.

PET fľaše – čo patrí do PET fliaš

Plastové fľaše od minerálky, sladených vôd piva,
mlieka, stolového oleja

Tetrapak – čo patrí do tetrapaku

Krabičky od dţusov, mlieka a smotany

Ostatné plasty – čo nepatrí do ostatných plastov

Bandasky od oleja z áut
Ţiadny plast z áut /nárazníky, puklice, interierové časti a pod./
Plastové okná
Plastové rolety
Injekčné striekačky a ihly
Šatstvo a obuv
Vrecká od infúzii
Obaly od cestovín a cukroviniek

Papier – čo patrí

Noviny, časopisy, kartón, zošity, knihy

Papier - čo nepatrí

Toaletný papier, pouţité hygienické servítky
Plienky a hygienické vloţky

Plastové kvety a vence

Krabičky od cigariet, rolky od toaletného papier

PVC rúry
Podlahové gumy a linoleá, lepenky
Valčeky na maľovanie
Stierkovacie sieťky
Polystyrén
Plasty z elektrospotrebičov
Pneumatiky
Nafukovacie bazény
Umelé vianočné stromčeky
Záhradné hadice

Kartónové obaly od vajec

Sklo – čo patrí do skla

Sklenené fľaše od nápojov
Sklenené poháre od závaranín
Sklo z okien bez rámov

Sklo – čo nepatrí do skla

Zrkadlá, porcelánové poháre a taniere, skla z kovovou mrieţkou,
Autosklo

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
· Snaţte sa odpad netvoriť vôbec.
· Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

Plasty a kov. obaly

PET fľaše + Tetrapak

Papier

Sklo

Elektroodpad

TKO

Vrecia s odpadom je potrebné vyložiť ráno do 07.30 hod. Nevyložené vrecia v deň zberu nebudú zvezené.

Zvezené budú len vrecia s farebným označením , ktoré vám budú pri zvoze doručené. Vrecia v ktorých sa bude

nachádzať nevytriedený odpad , ktorý patrí do TKO nebudú zvezené.
Zberný dvor: tel.: +421 919 221 071; e-mail: obec@raslavice.sk

· Dodrţiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom ţltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranţová farba.
Napovie Vám aj označenie na obale:

Biologický rozloţiteľný kuchýnsky odpad sa triedi
v domácnosti do záhradných kompostérov
ktorý nepatrí do TKO a triedeného zberu zberného dvora

Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.
Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Biologický rozložiteľný odpad, drobný stavebný odpad, elektroodpad a všetky pravidelne zbierané separované odpady je možné
kedykoľvek uložiť na zbernom dvore, ktorý je v prevádzke v pracovných dňoch od 07:30 hod. do 16:00 hod. a v sobotu od 10:00 hod. do
14:00 hod.
Na zbernom dvore je možné odovzdať použitý rastlinný olej - napr. z fritéz, z vyprážania - v PET fľaši
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Ako správne zatočiť s odpadom,

ktorý vznikne počas sviatkov?
Živý stromček:

Žiarovky, batérie
z hračiek či svetelných dekorácií:

 každoročná dilema. Dekorovanie domácností

živým vianočným stromčekom je tradíciou už od
nepamäti. Jednou z najväčších nevýhod je však
jeho trvácnosť. A ako sa ho zbaviť po Vianociach?
Nechajte ho voľne položený pri stojiskách
odpadových nádob (vedľa kontajnera). Väčšina
miest zabezpečuje od januára zvoz stromčekov
a postará sa o jeho recykláciu. Aj nábytkársky
koncern IKEA každoročne zbiera vianočné
stromčeky, ktoré využíva na biomasu. Vedeli ste,
že z nich na Slovensku tento rok prvýkrát vyrobili
nový nábytok? Aj použitý vianočný stromček môže
mať príbeh so šťastným koncom. Nezabudnime
ho zbaviť všetkých ozdôb.

Papierové obaly z darčekov, papierové krabice,
letáky, obaly z múky:
Vianočné nákupy

Vianočný stromček, ozdoby a osvetlenie

 Menej je niekedy viac. Pustite uzdu svojej

 Dajte prednosť prírodným materiálom,

fantázii a skúste obdariť svojich blízkych
vlastnoručne vyrobeným darčekom, ekologickou
kozmetikou či zaujímavou knihou. Vhodnou
alternatívou sú nehmotné darčeky
v podobe zážitkov (vstupenka do
divadla či fitness centra, jazykový
kurz, wellness pobyt a pod.). Ak ste sa
rozhodli pre hmotný darček, vyhnite sa

kope drobností a kúpte skutočne užitočnú
vec, ktorá bude mať dlhodobejšie využitie.

Jedlo na vianočnom stole/predvianočné nákupy

 Odpad vzniká už pri nákupoch. Preto si ich

vopred premyslite a urobte si zoznam. Vedeli
ste, že skoro 50 % komunálneho odpadu
tvorí bioodpad? Nakupujte preto len
to, čo naozaj spotrebujete. Vyberajte si
trvanlivejšie potraviny a dajte prednosť
lokálnym výrobkom alebo bezobalovým
potravinám.

 Na nákupy sa vyberte s vlastnou opakovane

použiteľnou taškou a vreckami. Vyhnete sa tak
nepotrebným obalom, ktoré sa po vybalení
pečiva, ovocia či zeleniny stávajú okamžite
odpadom.
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kúpte si živý stromček v kvetináči, alebo si
naaranžujte vetvičky do vázy. Za uváženie stojí
kúpa izbového ihličnanu, ktorý je celoročne
krásny a práve na Vianoce mu môžete dať
vianočný šat. Originálny a jedinečný stromček
sa dá vyrobiť z konárov alebo z kníh, ktoré je
možné spestriť ozdobami alebo osvetlením.
Ozdoby a vianočné dekorácie si môžete vyrobiť
z prírodných materiálov (drevo, ihličie, šišky,
šípky, škorica, sušené ovocie a podobne), ktoré
budú isto jedinečné a s vôňou prírody. Ideálnou
a úspornou formou vianočného osvetlenia
sú LED žiarovky, spotrebujú totiž oveľa menej
energie a vydržia dlhšie oproti klasickým. Darček
odporúčame zabaliť do recyklovaného papiera
alebo papiera a tašiek z minulých Vianoc.
Balenie darčekov nemusíte obmedziť len na
papier, môžete skúsiť napríklad aj látku.

Vianočné pozdravy

pokiaľ nie sú znečistené, mokré a mastné.
A nezabudnite odpad pred vyhodením stlačiť.

 patria do žltého kontajnera alebo vreca určeného

na plasty. Aj tu platí, že obaly je potrebné
zošliapnuť a zmenšiť ich objem. Nesmú obsahovať
zvyšky tekutín, jedla či kozmetiky.

Fľaše a obaly nie je nutné umývať, stačí len
dôkladne odstrániť ich obsah.

AK SPRÁVNE TRIEDIME,
SVET JE KRAJŠÍ.

 zber elektroodpadu ponúkajú nielen zberné dvory
či mobilné zbery, ale aj predajne elektrospotrebičov, ktoré prevezmú elektroodpad bezplatne.

Zvyšky jedla:

 šupky z ovocia či zeleniny, škrupiny z vajec, vrecká
z čaju a podobne patria do bioodpadu alebo sa
dajú kompostovať v domácich kompostéroch,

 pokazené potraviny alebo zvyšky vareného jedla

Použitý kuchynský olej:
z čerpacích staníc, v blízkosti niektorých supermarketov, prípadne na zbernom dvore. V niektorých obciach je možné nájsť kontajner na použitý
olej priamo pri stojiskách triedeného zberu.

Textil a obuv:

 môžete posunúť známym, ktorí ich využijú,

darovať charite, odovzdať na zbernom dvore
alebo vhodiť do kontajnerov určených na šatstvo.

Staré alebo nepotrebné hračky:

 darujte niekomu, komu ešte urobia radosť.
� Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
� Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
� Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru
modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová
farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
� Riaďte sa pravidlami svojej obce.
� Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

 Využite SMS, e-mail, alebo Whatsapp

či Messenger. A ak do pozdravu vložíte
kúsok seba a zakomponujete nejakú
milú fotku, určite príjemne potešíte rodinu či
priateľov. Sú rovnako osobné ako pohľadnice.

Svetlá a svetielka, pokazené domáce spotrebiče:

 dá sa odovzdať v uzatvorenej nádobe na niektorej

Plastové obaly z potravín, darčekov, kozmetiky,
plastové fľaše, tégliky z jogurtov:

 patria do zeleného kontajnera, prípadne vreca.

výrobky predávajú.

či potraviny živočíšneho pôvodu treba vytriediť
do kuchynského odpadu.

 patria do modrého kontajnera či vreca na papier,

Zaváraninové poháre, sklenené črepy, fľaše:

 môžete ich odovzdať v obchodoch, kde sa tieto

MAJTE NA PAMÄTI NASLEDOVNÉ PRAVIDLÁ:

www.triedime.sk

� Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho
zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
� Obal označený

patrí do triedeného zberu.

www.envipak.sk

www.vezmisi.ma
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Bude mať počas
vianočných sviatkov

dôvod na oslavu aj naša Zem?
Vianočné sviatky sú obdobím hojnosti, radosti a pokoja. Trávime spolu
viac času, viac nakupujeme, obdarúvame sa, a tým pádom tvoríme aj
viac odpadu. Vianoce by nemali byť o plytvaní, zbytočných darčekoch
a nadmernej spotrebe jedla. Skôr o spoločne strávených chvíľach s rodinou
a blízkymi a nemali by sme pri tom zabúdať ani na svoje okolie, prírodu,
životné prostredie.
Prinášame vám zopár praktických tipov, ako si užiť
Vianoce a pritom zamedziť vzniku prebytočného
odpadu a urobiť niečo pre životné prostredie.
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