RASLAVICKÉ noviny

Milí Raslavičania,
po polroku „cichosci“ sú tu
opäť Raslavické noviny. No musíme povedať, že počas tej cichosci sa v našej
obci udialo množstvo zaujímavých vecí,
o ktorých Vás chceme prostredníctvom
našich obecných novín informovať.
Vedzte preto, že ani Redakčná rada nezaspala na vavrínoch, ale poctivo zbierala informácie a pripravovala články.
Zároveň sa chceme poďakovať všetkým
Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom
prispeli k nášmu spoločnému dielu.
Leto sa už nezadržateľne blíži. No a aké by to bolo leto bez našich
tradičných Šarišských slávností. Preto
organizátori ani tento rok nesklamali
a pripravili bohatý program, z ktorého
si určite každý z Vás vyberie to svoje.
Ak chcete vedieť, aké folklórne skupiny
a súbory prídu do Raslavíc tento rok, čítajte a dozviete sa. V rubrike šport Vám

tentokrát prinášame rozhovor s mladou sympatickou Raslavičankou, ktorá
sa venuje fitnessu. Ako sa darí našim
seniorom v dennom stacionári a aké
zmeny nastali v jeho fungovaní si prečítajte v rozhovore s vedúcou denného
stacionára. Pán starosta M. Rakoš Vám
povie o konferencii na tému „Komplexné
riešenie sociálnej pomoci v obci Raslavice“. Dozviete sa tiež, čo nové sa udialo na pôde školstva a v životoch našich
seniorov z klubu Aliancia a Jednoty
dôchodcov.
V apríli sme určite všetci so
zatajeným dychom sledovali finále šou
Zem spieva, v ktorej účinkoval aj náš milovaný Raslavičan. O tom, ako celá šou
prebiehala i o veselých príhodách zo zákulisia Vám v rozhovore povie umelecká
vedúca skupiny Mgr. Monika Balážová.
Nechýba ani článok o svätých misiách,
ktoré sa v máji uskutočnili v našej farnosti. Na začiatku júna poctil Raslavice
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svojou návštevou splnomocnenec vlády
SR pre rómske komunity, Ábel Ravasz.
O čom diskutoval s predstaviteľmi našej
obce sa taktiež dočítate na nasledujúcich stránkach.
Ako sme povedali, udialo
sa mnoho zaujímavých, významných
i dôležitých vecí. Sme veľmi radi, že to
v našej obci tak žije a je stále o čom
písať. Raslavické noviny sú o Raslavičanoch a pre Raslavičanov, preto ak
máte námet na zaujímavý článok, alebo
chcete do našich novín prispieť sami,
neváhajte a kontaktuje nás na našej e-mailovej adrese info@raslavice.sk alebo osobne.
Už teraz sa tešíme na spoluprácu s Vami. Prajeme Vám príjemne
strávené leto, množstvo nezabudnuteľných chvíľ a zážitkov.
Vaša Redakčná rada

O historiji Šariskich slavnoscoch v Raslavicoch
Raslavičaňi buľi zname svojima piśňičkami i tancami už za Peršej Českosloveňskej repubľiki. Bula to zasluha
Maťici sloveňskej, chtora mala v programe širic sloveňsku kulturu ňe ľem
medži slovaňskima narodami. Veľiki interes zachovac svojo ľudove śpivanki,
tance i običaje pre buduce potomstvo
maľi i raslavicke občaňi a preto daľi na
vedome Okresnemu viboru Maťici sloveňskej v Bardijove a jej vtedajšemu
precedovi Metodovi Kaľavskemu, žebi
śe Raslavice staľi mescem konaňa Hornošarišských slávností piesní a tancov.
Na perši ročník konaňa HŠSPaT
21. sektembra 1969 ňezapomňe veľo
Raslavičanoch. Za pritomnosci veľo
hoscoch, zes chtorich Maťicu sloveňsku v Martine zastupoval PhDr. Imrich
Sedlák CSc., śe perši ročnik konal pod
patronatnim odborem obecnej Maťici

sloveňskej, radi MNV v Raslavicoch,
OVMS, ODO v Bardijove. Vecej jak 500
obľubovateľoch ľudovich śpivankoch
zes radoscu pobaviľi matičné súbory zes Raslavic, Zborova, Hertňichta
(Hertníka), školaci ZDŠ zes Maľcova,
Dluhej Luki (Dlhej Lúky), Bardijova,
ľudovi rozpravjač Tibor Kirsch, hudaci z Hertňichta a Raslavic, aľe i daľše
učinkujuce.
Po dobrim začatku maľi HŠSPaT
v Raslavicoch šicke predpokladi
k temu, žebi Matične slavnosce v Raslavicoch śe staľi pokračovateľom tradiciji vev buducnosci. Ušporene peňeźi
zes peršich i daľšich slavnoscoch pomohľi daľšemu rozvijaňu tradičnej kulturi na Hornim Šarišu. Poverene predstaviteľe zodpovedne za oslavi śe takoj
na vihodnoceňu I. Matičnich oslavoch
23. oktobra 1969 rozhodľi postavic za

pomoci Okresneho narodneho viboru,
MNV, JRD a v pervim radze dobrovoľnej pomoci občanoch Ňižnich a Višnich
Raslavic, prirodni amfiteater, žebi bul
už na furt pre HŠSPaT.
Obľubenosc dovtedajšich ročňikoch
bula preveľika, a tak usporadateľe rozširiľi svuj program na cali Šariš, preto
jich v roku 1986 premenovaľi na Šarišské slávností piesní a tancov. Po ośemnastich rokoch, vev roku 1987 śe XIX.
Šariske slavnosce konaľi už na pevnim javisku v prirodze - na amfiteatru.
Dovtedi śe konaľi na vecej mescoch v
obci.
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rozhovor Raslavičan v šou Zem spieva
V jeseni 2016 sa náš milovaný Raslavičan vybral na jeden z kastingov do folklórnej šou Zem spieva, ktorý
sa konal v Múzeu slovenskej dediny pri Martine. Na kastingoch sa zúčastnilo približne dvetisíc účinkujúcich, ktorí sa
predstavili buď ako jednotlivci alebo ako formácia. Dokopy išlo o približne 350 čísel, z ktorých porota vybrala 63, ktoré
sa predstavili v živých vystúpeniach pred publikom v Mlynskej doline. Raslavičan sa nielen že dostal do semifinále,
ale jeho priaznivci ho posunuli až do veľkého finále, ktoré sa uskutočnilo v sobotu, 8. apríla 2017. Ako celá šou prebiehala a ako to vyzeralo v jej zákulisí nám prezradila umelecká vedúca FSk Raslavičan Mgr. Monika Balážová.

Kto prišiel s nápadom ísť na kasting do
šou Zem spieva a ako na to zareagovali
ostatní členovia skupiny?
Keďže podobná šou na Slovensku doteraz nebola, tak to bola určitá výzva aj pre
nás, skúsiť niečo iné a nové. Bola to aj
určitá forma sebarealizácie, pretože keď
to funguje 85 rokov u nás, tak už je to
aj určitá tradícia a chceli sme ju ukázať
svetu aj niekde inde. Mala som aj menšie
obavy, pretože v dnešnej dobe pri všetkých možných Šlágroch Tv a Senzi Tv
vás napadne hocičo. Ale môžem povedať, že to bola výborná šou a boli tu vážne zvažovania či áno alebo nie, pretože
aj časovo to bolo náročné, ale nakoniec
sme to dali dokopy a išli sme tam.
Ako to na kastingu prebiehalo?
Prvý kasting bol v Martine v skanzene.
Bolo to myslím niekedy v októbri/novembri, bola tam obrovská zima, prezliekali
sme sa len v nejakej stodole. Boli tam aj
tí mladí moderátori S Hudbou Vesmírnou, ktorých sme ešte nepoznali a nevedeli sme, prečo tam tie deti chodia okolo nás s mikrofónmi (smiech). Samotný
kasting prebiehal úplne pohodovo, preto-
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že boli rôzne stanovištia. V jednom boli
iba tanečné čísla a v takom domčeku boli
hudobné čísla. Potom sme vystúpili pred
odbornou porotou, v ktorej bol p. V. Michalko a p. B. Morongová. Tí nás zhodnotili, povedali, že sa nám ozvú a išli sme
domov (smiech). O tom, či postupujeme
alebo nie, sme sa dozvedeli prostredníctvom skype-u. Takže, všetci sme sa zišli
u nás v Bowlingu, oni nám zatelefonovali, išlo to naživo, to boli tie guličky, čo
dávali porotcovia, a tak nás vybrali. Postúpili sme a vôbec sme nedúfali, že sa
dopracujeme až do finále, lebo pri takej
konkurencii to bolo veľmi ťažké, ale podarilo sa.
Aká bola vaša reakcia, keď ste sa dozvedeli, že budete vystupovať v priamych
prenosoch pred publikom, kamerou a televíznymi divákmi?
Bolo to svojím spôsobom veľmi stresujúce. Samotná príprava, presné časové
rozhranie do troch minút ani o sekundu
viac, pripraviť to hlavne tak, aby vystúpenie zaujalo televíznych divákov, staršiu,
či mladšiu generáciu. Hneď v prvých
dieloch vysielania relácia zaznamenala

vysokú sledovanosť, čo potešilo nielen
režiséra šou, ale aj celý televízny štáb.
Svojím spôsobom to bolo aj na nás účinkujúcich, takže do nás vkladali neskutočnú dôveru.
Raslavičan už vystupoval na mnohých
miestach doma i v zahraničí, kde prezentoval raslavický folklór a tradície. Boli
Vaše vystúpenia v šou Zem spieva v niečom iné? Cítili ste napr. väčšiu zodpovednosť pri predstave, že Vaše vystúpenie sleduje celé Slovensko?
Keď sme sa prepracovali až do semifinále tých najlepších, kde aj ľudia hlasovali, tak to bola obrovská zodpovednosť.
Z východu sme tam boli štyria, Rusínske
trio, Peťo Vajda, Števo Štec a my. Bola
to taká „všehochuť“. My sme zastupovali šarišský región, takže sme nechceli
sklamať našich fanúšikov. Musím povedať, že to bola výborná skúsenosť, scelil
sa kolektív, nadviazali sme množstvo
nových kontaktov a spoznali veľa nových
ľudí.

Videli ste vystúpenia ostatných súťažiacich, verili ste, že máte šancu postúpiť do
finále, alebo to bolo nečakané?
Tým, že dlhšiu dobu poznáme viacerých
účinkujúcich, vedeli sme o ich kvalitách.
Preto určite obava bola, ale verili sme
si. Každé číslo bolo potrebné dôkladne
premyslieť, vystavať po tanečnej, hudobnej i speváckej stránke. Dobré bolo aj to,
že sme boli až v nejakom ôsmom vydaní
v tých prvých kolách, takže doma sme si
pozreli o čom to je, čo sa vyžaduje, čo
upúta divákov, čiže toto bolo pre nás ešte
lepšie.
Ako to vyzeralo v zákulisí šou? Čo nejaká vtipná príhoda?
Keďže semifinálové kolá a finálové kolo
boli vysielané naživo priamo v štúdiu
RTVS, bežný každodenný život na chodbách RTVS bežal ako obvykle. Moderátori chodili hore dole, točili sa všelijaké
relácie. Čiže my sme tam strávili v podstate celý deň. Ráno sme mali kamerové a kostýmové skúšky, potom dlho nič
a čakali sme do večera. Takže ten voľný
čas sme využívali svojsky. Napríklad naši
chlapci navštívili asi každé štúdio, ktoré
bolo k dispozícii. Dokonca v tom čase
sa hrala extraliga. Tak sme našli športové štúdio, ktoré práve vysielalo hokejový prenos. Sedeli tam známi hokejisti
a komentátori, ako napr. Janko Pardavý,
Pavol Gašpar, Marcel Merčiak...Zaklopali
sme, pozdravili, či môžeme vojsť a odfotiť sa s nimi a zrazu sme sa ocitli v „live“
prenose. (smiech) Matej Sagan, veľký
fanúšik Petra Sagana, dokonca doniesol
svoju „saganovicu“ a ako sa hovorí u nás
„počestoval“ hokejistov. Úplne perfektné
bolo to, že naši chlapci mali zároveň aj
motiváciu dostať sa do finále šou Zem
spieva aj kvôli tomu, že o týždeň na
to, zase v tom istom štúdiu, sa hral prípravný zápas Slovensko-Dánsko a naši
chlapci chceli byť samozrejme pri tom.
No spoznali sme sa napr. aj s Andrejom

Bičanom, s ktorým sme sa spolu v našej šatni hrali 5 proti 5, ženy proti chlapom a on to moderoval. Bolo mu s nami
tak dobre, že sme ho nakoniec viezli
naším autobusom domov. Stal sa naším
naozaj dobrým priateľom .
Deň pred finálovým večerom ste ešte absolvovali vystúpenie s Dorotou. Ako ste
to všetko zvládli?
V prvom rade chcem povedať, že bola
čistá náhoda, že nám to tak vyšlo, lebo
niektorí nám neverili. Mysleli si, že sme to
mali naplánované. Nie. My sme plánovali
Dorotu v Bratislave na 7. apríla možno
pol roka a 8. apríla bolo práve finále. Tak
nám to pekne vyšlo, no bolo to neskutočne náročné. Od rána sme cestovali
z Raslavíc a keď sme prišli do Bratislavy,
hneď sme išli na kamerovky a kostýmové skúšky do televízie. Potom sme sa
presúvali do Zrkadlového hája, kde sme
mali predstavenie. Tam sme mali asi hodinovú zvukovú skúšku a rôzne prípravy.
Okrem toho sme mali pozvaných hostí,
slovenských etnografov a etnomuzikológov, takže to bola obrovská zodpovednosť. No atmosféra bola tak vyburcovaná,
že Dorota dopadla nad očakávania. A
čo bolo večer, to si vie každý domyslieť,
„odkväcli“ sme (smiech). Bol to ťažký
deň, ale zvládli sme ho.
Ku ktorému/ktorým z účinkujúcich mal
Raslavičan najbližšie? Vytvorili sa počas
šou nové priateľstvá?
My folkloristi sme všetci taká jedna veľká
rodina, čiže sme sa s tými ľuďmi poznali
už dávno predtým z rôznych podujatí či
festivalov. Veľmi dobrý vzťah sme mali
napr. s Peťom Vajdom, navzájom sme si
fandili, aj esemesky sme si posielali, ale
iba jednu (smiech). Ale aj Števo Štec nám
bol blízky, teda najviac tí naši východniari. No vzniklo výborné priateľstvo napr.
s Bobáňovcami z Terchovej, ktorých sme
už aj kontaktovali na spoločné podujatia

s Raslavičanom. A vlastne všetci sme
boli priatelia, to bol taký veľký festival.
Ako sa Vám páčila spolupráca s Vaším
lokálpatriotom Ondrejom Kandráčom?
S Ondrejom sa poznáme dlho a spolupracovali sme spolu už veľakrát. Myslím si, že našou výhodou bolo aj to, že
Ondrej je folklorista a výborný muzikant,
čiže vedeli sme ho pekne zakomponovať do nášho čísla. Napr. lokalpatriotkou
speváckeho tria sestier Matákových bola
Adela Banášová, ktorá prišla, sadla si a
„nič so mnou nerobte“, takže určite nás
potešilo, že sme mali práve Ondreja,
lebo bol vžitý s folklórom a každodenne
ho praktizuje.
Šou nakoniec vyhral FS Urpín. Peter
Vajda však poznamenal, že zvíťazil folklór. Cítili ste sa tak aj vy? Ako víťazi?
Áno, zvíťazil folklór. No vedúci FS Urpín
Peter Pohančánik, náš veľmi dobrý dlhoročný priateľ, vravel, že víťazi sme vlastne všetci. Úplne s ním súhlasím, lebo to
bol jeden krásny folklórny sviatok.
Myslíte, že bude mať šou Zem spieva pokračovanie?
Podľa mňa bude mať takáto šou pokračovanie a som si istá, že bude mať obrovskú sledovanosť. A dokonca prenikli
aj nejaké šumy, že sa niečo chystá. Najbližšie všetkých finalistov šou Zem spieva budete môcť opäť vidieť dňa 29. júna
naživo v priamom prenose na Dvojke
v programe „Zem spieva pod holým nebom“ z folklórneho festivalu vo Východnej. Takže obrovská skúsenosť a sme
vďační za túto neopakovateľnú skúsenosť.
Ďakujem za rozhovor.
Mgr. Kornélia Liščinská
foto: facebook.com/zemspieva
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vyberáme
z aktualného Sviatok detí – deň plný zábavy
diania

Dňa 30. mája 2017 Základná škola v Raslaviciach v
spolupráci s obcou Raslavice oslávila trocha netradične Medzinárodný deň detí, ktorý bol plný zábavy, radosti a dobrej nálady.
Raslavický amfiteáter už od ranných hodín hostil deti
zo Základnej a Materskej školy z Raslavíc a organizátori sa
veľmi potešili, keď ich pozvanie prijali aj základné a materské
školy, spoločne so svojimi starostami, zo susedných obcí.
Keďže počasie organizátorom naozaj prialo, v areáli
amfiteátra nebola núdza o zaujímavé atrakcie, súťaže a občerstvenie pre deti. Deti každej vekovej kategórie určite zaujali
praktické ukážky členov policajného a hasičského zboru, ktoré
predstavili deťom neľahkú prácu týchto zložiek.
Program na malej scéne v areáli amfiteátra bol určený menším deťom, ktoré si mohli zatancovať spoločnú ZUMBU
a preniesť sa spoločne s Divadlom Na doske do krajiny rozprá-

vok, kde zažili zaujímavé „Marfuškine dobrodružstvá“.
Program pokračoval ďalej na veľkej scéne detskou
tombolou a hudobným koncertom žiakov Základnej umeleckej
školy Ebony z Prešova. Vystúpenie talentovaných malých aj
veľkých spevákov z Prešova rozohnilo našich „detských oslávencov“ natoľko, že tento deň plný zábavy a dobrej nálady vyčaril nejeden úsmev na tvári.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým organizátorom podujatia a zároveň aj veriť, že pri podobnej akcii sa
stretneme opäť aj o rok.
Mgr.Monika Balážová
ZRŠ ZŠ-Raslavice

Projekt spolupráce „Beskydský kultúrny raj –
cyklus podujatí propagujúci unikátne hodnoty
poľsko-slovenského pohraničia“
Beskydský kultúrny raj je projekt spolupráce v oblasti kultúry, realizovaný v rámci programu Interreg V-A Poľsko
– Slovensko 2014 – 2020. Partnermi projektu sú Centrum kultúry v Korzennej – hlavný partner a Obec Raslavice –
partner.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie a posilnenie
rovnovážneho využívania dedičstva ľudovej kultúry poľských
a slovenských Beskýd s cieľom zvýšenia úrovne atraktivity
poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom organizácie
cyklu cezhraničných kultúrnych podujatí a spracovania cezhra-

4

ničných mediálnych produktov v období 9 mesiacov realizácie
projektu v roku 2017.
Projekt má aj ďalšie, špecifické ciele, ako napr. zvýšenie ochrany a šírenia ľudovej kultúry poľských a slovenských
Beskýd projektovými partnermi prostredníctvom vytvorenia fo-

riem zachovania tejto kultúry (tlačené materiály, audiovizuálne
nahrávky, materiály sprístupnené na internete, výstavy). Projekt má tiež za cieľ propagáciu unikátnych zdrojov ľudovej kultúry Beskýd, ako produktu kultúrnej turistiky v rámci zrealizovaných projektových kultúrnych podujatí. V neposlednom rade sa
tiež usiluje o upevnenie cezhraničnej integrácie v partnerských
obciach a v pohraničí prostredníctvom budovania spoločnej
identity založenej na hodnote ľudovej kultúry poľských a slovenských Beskýd.
Prvou aktivitou je „Svadba v pohraničí“. Ide o spoločné naštudovanie a prezentáciu svadobných obradov poľsko-slovenského pohraničia. Tradičnú raslavickú svadbu si naštudoval FSk Raslavičan a DFS Raslavičanik, ktorí vystúpia
s naštudovaným programom v rámci festivalu v Korzennej (16.
7. – Jarmark Korzennsky) a v rámci raslavickej Rozlúčky s letom 1. 9. 2017 v Raslaviciach. V rámci týchto podujatí vystúpia
aj poľské súbory z gminy Korzenna (Lipniczanie a Janczowiaki)
taktiež s naštudovanou svadbou z Korzennej. K tejto aktivite
patrí tiež vydanie dvoch DVD s naštudovanými svadbami (Raslavická a Korzenská), ako aj šitie krojov pre FSk Raslavičan
a DFS Raslavičanik.
Druhou projektovou aktivitou je Organizácia maliarskych a rezbárskych plenérov. Prvý plenér sa uskutoční v Raslaviciach počas ŠSPaT, druhý v Korzennej na konci augusta
pred dožinkami. Na každom plenéri sa prestaví 5 rezbárov a 5
maliarov zo Slovenska a 5 rezbárov a 5 maliarov z Poľska.
Treťou aktivitou je organizácia podujatí propagujúcich
hodnoty tradičnej kuchyne slovensko-poľského pohraničia pod
názvom „Chute pohraničia“. V rámci aktivity sa uskutoční prezentácia tradičných jedál 16. júla v Korzennej a 2. septembra
v Raslaviciach počas Rozlúčky s letom. Na každom podujatí
bude po 5 poľských a raslavických stánkov s tradičnými jedla-

mi. Súčasťou tejto aktivity je aj vydanie publikácie s tradičnými
receptami z Raslavíc a Korzennej „Chute pohraničia“ a taktiež
spracovanie internetovej verzie tejto publikácie. Poslednou aktivitou je Dočasná výmena výstav ľudových umelcov z Raslavíc
a Korzennej – „Umelci bez hraníc“. Ide o dočasné umiestnenie
diel z Galérie ľudového umenia Horného Šariša Raslavice v
Korzenskej galérii a naopak.

Celkové oprávnené náklady projektu: 89175,00 €
Spoluúčasť obce Raslavice: 1050,00 €

Ing. Peter Paľa
prednosta OcÚ

Prešovský kraj najviac peňazí investuje do
ciest, opravovať sa budú aj komunikácie v
Raslaviciach
Prešovský samosprávny kraj
v tomto roku investuje do regionálnych
ciest veľký balík peňazí. Zo svojich
zdrojov použije vyše 24 miliónov
eur, ďalších viac ako 3,2 milióna eur
z Európskej investičnej banky smeruje na
opravy havarijných úsekov. Kraj má na
konte i tri veľké dopravné projekty v rámci
cezhraničnej spolupráce za takmer 10,3
milióna eur. Investície výrazne pocítia aj
obyvatelia Raslavíc.
„Pre Prešovský samosprávny
kraj je modernizácia cestného spojenia
prioritou číslo jeden. Od roku 2004, kedy
sme zdedili cesty II. a III. triedy z toho až
55 % v dezolátnom stave, sme urobili kus
roboty, no stále máme čo vylepšovať,“
povedal
predseda
Prešovského
samosprávneho kraja Peter Chudík. Ako
uviedol, od roku 2011 sa hovorí o tom, že
PSK je najlepšie hospodáriacim krajom,
ale nikdy to nebolo viditeľnejšie v praxi
ako teraz. „V tomto roku rozdeľujeme
do všetkých oblastí 63 miliónov eur. Ak
k tomu pripočítame európske fondy,
Integrovaný operačný program či
slovensko-poľskú spoluprácu, môžeme
hovoriť o náraste do 90 miliónov eur.
Záleží nám na tom, aby tieto výsledky

pocítili ľudia zo všetkých regiónov a obcí
kraja. Modernizácia ciest je pritom
kľúčová,“ dodal P. Chudík.
Pre Bardejovský okres je
v tejto súvislosti prioritným cezhraničný
projekt z programu Interreg V-A Poľsko
– Slovensko 2014 -2020 Modernizácia
cestného spojenia Prešov – Bardejov
– Gorlice za vyše 3,5 miliónov eur.
S finančnou podporou PSK sa konkrétne
na slovenskej strane budú realizovať
stavebné práce v úsekoch Raslavice
– Janovce (s dĺžkou 5 km), Kľušov Bardejov (1,9 km) a odbočka Regetovka
– Becherov (1,65 km). „Realizáciou
stavby sa zvýši dopravno – technický
stav existujúcich úsekov a zlepší sa
komfort účastníkov cestnej premávky.
Chceme posilniť konštrukciu povrchu,
opraviť kryt vozoviek, vymeniť podložia,
zvodidlá,
zrekonštruovať
priepusty
a vynoviť značenia ciest,“ konkretizoval
Jozef Havrila, poverený vedením Správy
a údržby ciest PSK. Ako dodal, súčasťou
projektu bude v úseku Raslavice aj
rekonštrukcia mostného objektu a jeho
vozovky cez potok Sekčov s dĺžkou 31,7
m. „Zlepšíme parametre tejto stavby
s veľkým dôrazom na bezpečnostné prvky,

a to najmä vybudovanie chýbajúceho
pravostranného chodníka pre peších s
napojením na priľahlý priebežný chodník
pred a za mostom,“ dodal J. Havrila.
Projekt by sa mal začať realizovať
v auguste t.r. s predpokladanou lehotou
výstavby 10 mesiacov.
S investíciami do okresu
Bardejov sa počíta aj v rámci ďalšej
plánovanej
investície.
Kraj
žiada
o nenávratný finančný príspevok na
zlepšenie dopravného napojenia okresov
Jaslo – Bardejov a Svidník na tzv. TEN-T
koridor. Do modernizácie ciest v dĺžke
zhruba 7 kilometrov sú zakomponované
úseky ciest III/ 3490 RaslaviceLopúchov a III/3500 Stuľany – Kuková.
Rekonštruovať a rozširovať by sa mala
vozovka, opravovať mostný objekt
a stavať oporný múr. Predpokladaná
výška investície tu dosahuje čiastku 2,4
milióna eur.

Mgr. Daša Jeleňová,
hovorkyňa PSK
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Po roku cichosci, Šarišske slavnosci a Rozlúčka s letom
V našej obci sa budú aj tento rok v letných mesiacoch konať dve veľkolepé podujatia. V dňoch od 16. – 18.
júna to bude v poradí už 49. ročník Šarišských slávností piesní a tancov a od 1. – 2. septembra Raslavická rozlúčka
s letom.

Slávnostné otvorenie 49. ročníka
ŠSPaT bude v piatok, 16. júna o 20.00
hod. v prírodnom amfiteátri. V rámci programu vystúpi tanečná skupina
Tancori, spevácka skupina Rosa, FSk
Raslavičan s výročným programom
Dorota a v závere piatkového programu sa predstaví kapela Hrdza.
Sobotňajší program festivalu začne o 17.30 hod. programom
detských folklórnych súborov „Janko
Hraško na vandrufke“, v ktorom vystúpia deti z MŠ Raslavice, DFS Raslavičanik, FS Kalina, DFS Stražčanik
a DFS Hájik. Sobotňajší program bude
pokračovať o 19.15 hod. vystúpeniami
folklórnych súborov z regiónu Horný
Šariš pod názvom „Ej zašpivam sebe
ras“. V programe vystúpi FSK z Hertníka, Ženská spevácka skupina Stebničanka, FSk Dubinčan, FSk Rokytovčan, Spevácka skupina Markovec
z Richvaldu a FSk Rešovjan. Večerný program domácich i zahraničných
kolektívov „Iný kraj iný mrav“ začne
o 20.30 hod. a predstavia sa v ňom Ak-
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cent (Moskva, Rusko), Paparac Kvetka
(Bielorusko), FS Magura (Kežmarok),
hudobno-tanečné predstavenie „Kjeby
tu byl Sabala“ a FS Gymnik (Bratislava). Po programe o 23.00 hod. sa bude
v amfiteátri konať Veselica s ľudovou
hudbou Šarišanci.
Nedeľňajšie podujatia začnú
o 10.30 hod. sv. omšou v rím.-kat.
kostole Narodenia Panny Márie a evanjelickými božími službami v kostole
Sv. Trojice. Program bude pokračovať
o 13.00 hod. krojovaným sprievodom
obcou a o 14.00 hod. hlavným galaprogramom „Široke je raslavicke poľo“.
V programe vystúpia domáce kolektívy
DFS Raslavičanik, FSk Raslavičan, FS
Vargovčan, FS Magura, FS Jurošík,
FS Čarnica, FS Gymnik, Štefan Štec
i zahraničné kolektívy Akcent z Ruska
a Paparac Kvetka z Bieloruska. Svojím
humorom a vtipom vás aj tento rok zabaví ľudový rozprávač Jožko – Jožka.
Ani na 49. ročníku ŠSPaT
nebudú chýbať sprievodné podujatia,
ktoré sa budú konať v areáli amfite-

átra. Pre deti bude pripravený tzv.
„Detský košiarik“, kde môžu deti spolu s rodičmi navštíviť rôzne atrakcie,
tvorivé dielne, divadelné a hudobné
predstavenia. Samozrejme nebudú
chýbať kolotoče a vystúpenia detí
zo ZUŠ Raslavice a z komunitného
centra. Tak ako minulý rok, aj teraz
bude pripravená Ulička remesiel a
Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ
Raslavice na tému folklór „Ľudové
remeslá“. No a tešiť sa môžete aj
tento rok na Medzinárodný rezbársky a maliarsky plenér, ktorý je pre
verejnosť sprístupnený od 12. júna
v priestoroch Galérie ľudového umenia v Raslaviciach a v prírodnom
amfiteátri počas ŠSPaT. Vernisáž
poplenérovej výstavy bude v sobotu,
17. júna o 16.00 hod.
V dňoch 1. – 2. septembra sa
bude konať Rozlúčka s letom. Piatkový program nesie názov „Svadba
v pohraničí“ – tradičná raslavická
svadba v podaní FSk Raslavičan a
DFS Raslavičanik, Tradičná svadba
v Korzennej (PL) v podaní FS Lipniczanie a FS Janczowiaky, v rámci projektu spolupráce „Beskydský
kultúrny raj – cyklus podujatí propagujúci unikátne hodnoty poľsko-slovenského pohraničia“, realizovaný v
rámci programu Interreg V-A Poľsko
– Slovensko 2014 – 2020. Po programe sa v amfiteátri bude konať
zábava so „svadbovými“ kapelami.
Sobotňajší program sa bude
niesť v duchu „Rodinné popoludnie“
– tradičné jedlá PL – SK pohraničia
(z Raslavíc a Korzennej) v rámci
vyššie uvedeného projektu, tvorivé
dielne, divadielko pre deti, maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie, kolotoče. Na pódiu amfiteátra v sobotu
vystúpia Beatles revival, Helenine
oči, Katka Knechtová, Peter Bič projekt a iní.
Milí Raslavičania, pevne veríme, že si z bohatej ponuky pripravovaných programov a podujatí
vyberiete to pravé pre vás a svojou
účasťou podporíte ako 49. ročník
ŠSPaT tak aj Rozlúčku s letom, pretože sa máte naozaj na čo tešiť!
Redakčná rada a vedenie OcÚ

49. ročník

ŠARIŠSKÉ
16.-18. SLÁVNOSTI

jún 2017 PIESNÍ A TANCOV
Podujatie sa uskutoční pod záštitou predsedu PSK Petra Chudíka

Veselica 17.6. o 23:00

PIATOK – 16. jún 2017 – amfiteáter

Amfiteáter

Raslavice
Hrdza 16.6. o 22:00

20:00 Slávnostné otvorenie 49.ročníka ŠSPaT

Tanečná skupina TANCORI
Spevácka skupina ROSA

FSk RASLAVIČAN

FSk RASLAVIČAN
- výročný program DOROTA

Akcent

HRDZA - koncert kapely

FS Gymnik

Moderuje: Mgr. Zuzana Bobríkova
Autor programu:
Mgr. Monika Balážová
Vstupné: dospelí 5 €, deti 1 €

SOBOTA – 17. jún 2017
Paparac Kvetka

MŠ Raslavice
DFS Raslavičanik pri ZUŠ Raslavice
FS Kalina (Dydnia, PL)
DFS Stražčanik - Strážske
DFS Hájik - Rimavská Sobota

FS Čarnica

Tancori

FS Jurošík

16:00 Vernisáž poplenérovej výstavy
17:30 „Janko Hraško na vandrufke“
program detských folklórnych súborov

Štefan Štec

Moderuje Mgr.art. Juraj Bochňa
Autor programu: Mgr. Monika Bučková
19:15 „Ej, zaśpivam sebe ras“ program folklórnych súborov
z regiónu Horný Šariš
FSk z Hertníka
Ženská spevácka skupina Stebničanka
FSk Dubinčan
FSk Rokytovčan
Spevácka skupina Markovec z Richvaldu
FSk Rešovjan
20:30 „Iný kraj, iný mrav“ program domácich
i zahraničných folklórnych kolektívov

s finančnou podporou:
hlavní partneri

FS Magura

FS Vargovčan

Rosa

Akcent - Moskva, Rusko
Paparac Kvetka - Bielorusko
FS Gymnik - Bratislava
reklamní partneri

FS Magura - hudobno-tanečné predstavenie „Kjeby tu byl Sabala“
Moderuje Mgr.art. Juraj Bochňa, Autor programu: Mgr. Monika Balážová
23:00 Veselica s Ľudovou hudbou Šarišanci - amfiteáter
Vstupné na celý sobotný program: dospelí 5 €, deti 1 €

Jožko – Jožka

NEDEĽA – 18.jún 2017
10:30 Sv.omša v rím.-kat. kostole Narodenia Panny Márie Evanjelické Služby Božie v kostole Sv. Trojice
13:00 Krojovaný sprievod obcou
14:00 „Široke je raslavicke poľo“ galaprogram 49.ročníka ŠSPaT
DFS Raslavičanik pri ZUŠ Raslavice
FS Gymnik - Bratislava
Akcent - Moskva, Rusko
Štefan Štec

FSk Raslavičan - Raslavice
FS Vargovčan - Hanušovce n/T.
Paparac Kvetka - Bielorusko
Ľudový rozprávač -Jožko-Jožka

FS Magura - Kežmarok
FS Jurošík - Michalovce
FS Čarnica - Košice

Moderuje: Mgr. Zuzana Bobríkova, Autor programu: Mgr. Monika Balážová, Vstupné: dospelí 4 €, deti 1 €

www.raslavice.sk

Sprievodné podujatia v areáli amfiteátra (sobota od 15:30, nedeľa od 14:30):
Detský košiarik – školy tanca, tvorivé dielne, hrnčiarska dielňa, Divadlo DRAK – hudobné rozprávka „KUBO“,
Divadlo Haliganda- divadelné predstavenie - O pravekom chlapcovi Totovi - interaktívne divadlo pre deti
aj dospelých plné netradičných nástrojov, hudby a príbehov, maxibábky, vystúpenia detí zo ZUŠ Raslavice,
Deti z komunitného centra, nafukovacie atrakcie, kolotoče
Ulička remesiel, Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Raslavice na tému folklór „Ľudové remeslá“
Výstava fotografií Petra Berčíka z Brezna „FRAGMENTY FOLKLÓRU“
Medzinárodný rezbársky a maliarsky plenér – od 12.6.2017 v priestoroch Galérie ľudového umenia
v Raslaviciach a amfiteátra

RÁDIO REGINA VÝCHOD
ŠTANDARDNÉ LOGO NA SVETLEJ A TMAVEJ PLOCHE,
ČIERNOBIELA POZITÍVNA A NEGATÍVNA VERZIA

mediálni partneri
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Komplexné riešenie sociálnej pomoci
v našej obci
Začiatkom tohto roka sme u nás zorganizovali konferenciu na tému „Komplexné riešenie sociálnej pomoci
v obci Raslavice“ na ktorú pozvanie prijali hostia z Úradu práce sociálnych veci a rodiny Bardejov, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, organizácie Zdravé regióny a domáci účastníci, riaditeľ a zástupcovia našej ZŠ,
riaditeľka MŠ, poslanci OZ a vedúci pracovníci OÚ.
Rád by som vás o tejto konferencii informoval a tiež sa aj spoločne s vami na danú tému zamyslel. To, že je
táto téma veľmi dôležitá nielen u nás, ale aj na celom Slovensku dosvedčuje fakt, že sa k nej vyjadrujú čoraz častejšie
aj poprední predstavitelia našej vlády či iných štátnych i neštátnych inštitúcií.
Na úvod chcem podotknúť, že sa nebudem venovať len našim Rómom, ale aj ďalším sociálne ohrozeným
skupinám ako sú dôchodcovia, mládež do 25 rokov, občanom po 50 roku života, občanom, ktorí stratili zamestnanie,
stal sa im úraz alebo trpia nejakou chorobou, či iným osobným alebo rodinným nešťastím. Jednoducho občanom
Raslavíc, ktorí stratili alebo nemajú zamestnanie. Vtedy by mala prísť pomoc od najbližších – rodiny, priateľov. No sú
aj také situácie, kedy ani to nemusí stačiť. A vtedy by mala prísť pomoc práve od nás, našej obce.

Čo hovoria čísla
Na začiatku by som Vám rád
predstavil zopár čísel a údajov, ktoré
možno málokto pozná, no kvôli lepšej
predstave o obci sú veľmi dôležité. Už
dlho sa o našej obci hovorí ,aká je pekná, ako sa tu všetci dobre máme, akých
máme slušných Rómov, jednoducho povedané ako je v Raslaviciach super. No
nie je všetko zlato čo sa blyští, a preto
chcem upriamiť pozornosť aj na dosť veľkú skupinu občanov, ktorí žijú vo veľmi
zlých sociálnych pomeroch a podmienkach. Opäť pripomínam, že to nie sú len
Rómovia.
Celkový počet obyvateľov v
obci je 2720 z toho je 423 Rómov. V roku
2016 sa u nás narodilo 46 detí a z toho
20 rómskych. V obci je evidovaných 563
obytných rodinných domov a z toho 63
rómskych. Z tohto počtu nemá zavedenú
vodu 18 rodín, elektrinu 7 rodín a plyn
45 rodín. Fámy o tom, že príjem jednej

8

rómskej domácnosti sa pohybuje okolo
800 € sú nepravdivé. Päťčlenná rómska
rodina – 2 nezamestnaní dospelí a 3 školopovinné deti má spoločný príjem do domácnosti okolo 400 € mesačne. Navyše
na to, aby im vznikol nárok na dôchodok,
musia mať po novom odpracovaných
aspoň 15 rokov. To znamená, že ak žiadateľovi nevznikne nárok na starobný
dôchodok, bude mu priznaný sociálny
dôchodok na úrovni hmotnej núdze t. j.
max. 200 €.
V roku 2015 bolo v Raslaviciach 270 nezamestnaných. K 1. 6. 2017
je to 203 občanov a z toho je 101 Rómov.
Chcem podotknúť, že cca 80 Rómov má
zamestnanie a ďalšia značná skupina
má záujem pracovať. Bohužiaľ, základný
stupeň vzdelania, veľmi slabé pracovné
návyky a nedostatok pracovných pozícií,
ba aj určitý druh diskriminácie ich dostáva do roviny, že sú odkázaní na pomoc
obce.

Prečo práve táto téma?
Prečo sa problematike pomoci
sociálne slabším občanom tak venujem?
Pozerám sa na to strategicky s výhľadom
na cca 10 – 15 rokov dopredu. Niektorí
možno registrujete situáciu spred 15 rokov v Jarovniciach. Bola celkom dobrá. A
teraz? Ľudia tam predávajú svoje domčeky za smiešne peniaze a odchádzajú
preč. Áno, je to ťažká téma, no nemyslím
si, že by sme si mali pred ňou zakrývať
oči a tváriť sa, že sa nás to ešte netýka.
Pravdepodobne máme dve možnosti.
Jednou je, že s tým nebudeme nič robiť,
necháme to ísť samospádom a budeme
čakať čo sa stane. Druhá možnosť je
taká, že sa tejto téme budeme venovať,
brať ju vážne a spoločne hľadať riešenia.
Preto aj ja Vám ponúkam nejaké riešenia,
ktoré tiež odobrili účastníci konferencie
začiatkom roka či niektorí predstavitelia
vlády. Zároveň som dostal pozvanie na

pôdu parlamentu, aby som aj tam mohol
predstaviť našu koncepciu riešenia tejto
problematiky.
Od začiatku mojej starostovskej
funkcie sa neustále venujem tejto problematike či už návštevami, prezentovaním
na rôznych konferenciách, ale aj na základe vlastných skúseností v obci. Preto
som dospel k tomu, že je veľmi potrebné
pomôcť všetkým rizikovým skupinám,
aby sme sa ako obec mohli mať lepšie a
nebáli sa budúcnosti. Jednoducho povedané dať šancu ľuďom, ktorí ju potrebujú
a majú o ňu záujem.
Pravdepodobne
najväčším
problémom je, keď človek stratí prácu a
nemá z čoho žiť. Začínajú sa nabaľovať
problémy a rodina trpí, až sa nakoniec
dostáva do neriešiteľnej situácie. Preto
sa pri sociálnej pomoci najviac venujem
zamestnávaniu a následnej výchove
týchto občanov s cieľom zmeniť ich život,
aby následne začali žiť plnohodnotne.
Pre lepšiu orientáciu Vám ponúkam prierez novými aktivitami, ktoré sa
nám zatiaľ od roku 2015 podarilo rozbehnúť. Rozdelené budú do troch skupín, a
to zamestnávanie, vzdelávanie a sociálne služby.

preto aj aktivační pracovníci sú normálni
zamestnanci iba na menej hodín a potrebujú svoju prácu poctivo odrobiť, aby si
za ňu zaslúžili plácu.

Aktivita č. 2.:
Zberný dvor

Projekt vybudovania zberného
dvora bol podporený ešte v predchádzajúcom období cez projekt z európskych
fondov. Prvotným zámerom bolo zefektívnenie separovaného zberu a jeho dotrieďovanie len pre našu obec. Zberný
dvor mal byť financovaný z obecného
rozpočtu alebo cez aktivačných pracovníkov. Po zmene zákona o odpadoch z
roku 2015, keď sa naša obec stala zberovou spoločnosťou a podpísala zmluvu
s Organizáciou zodpovednosti výrobcov,
firmou Envipak, dostal náš zberný dvor
ešte väčšie využitie. Následne sme podpísali zmluvy s 20 okolitými obcami a
momentálne vykonávame zber a dotrieďovanie separovaného odpadu. Potom
tento odpad zlisujeme a odovzdávame
zhodnotiteľom odpadu, ktorých nám za-

Zamestnávanie

Aktivita č. 1.:
Miestne hospodárstvo

Pod pojmom miestne hospodárstvo sa rozumie správa, údržba a
zveľaďovanie obecného majetku. Sú
to všetky práce od čistenia kanálov, kosenia zelene, údržby obecných budov
a sietí až po budovanie chodníkov atď.
Tieto práce vykonávajú občania, ktorých
už určite dlhodobo všetci registrujete.
No nakoľko je naša obec dosť veľká a
prác pribúda, bol som nútený zamestnať
ďalších pracovníkov. Stále sa snažím pozerať na zoznam nezamestnaných v našej obci, následne spracovať žiadosť na
nejaký projekt a cez dotáciu Úradu práce
ich zamestnať.
Momentálne týmto spôsobom
na úseku miestneho hospodárstva dostalo príležitosť 7 občanov. Na margo
veci, tento rok máme viac ako 30 úloh a
zatiaľ sa nám podarilo vyriešiť približne
5. Čo sa týka miestneho hospodárstva,
pomáhajú nám tiež aktivační pracovníci. Problémom však je, že neboli vedení
ku zodpovednej práci, a preto keď mali
odrobiť 16 h do týždňa, odrobili len polovicu. Práve preto zavádzam praktiky, aby
každý odrobil toľko, koľko má a v potrebnej kvalite.
Vysvetľujem im to na následnom príklade: Podľa projektu majú za
mesiac odrobiť 64 h, za čo dostanú 128
€ v čistom. To sú 2€/h. Ak je niekto zamestnaný na minimálnu mzdu (upratovačky, kuchárky, predavačky atď.) potrebuje odrobiť v priemere 166 h, za ktoré
dostane 360 € v čistom, čo vychádza na
2,2€/h. Keď do toho zarátame ešte náklady na dopravu je to menej ako 2€/ h.
Je to smutné, no taká je skutočnosť, a

bezpečuje zmluvný partner, firma Envipak, od ktorých dostaneme potrebné
finančné prostriedky na činnosť. Vzhľadom na dostatok finančných prostriedkov
momentálne zamestnávame 7 pracovníkov potrebných na túto činnosť.

Zberný dvor je otvorený každý pracovný deň od 7.30 – 16.00 hod.
a v sobotu od 10.00 – 14.00 hod. Preto
aj touto cestou vyzývam všetkých občanov, aby nevytvárali čierne skládky,
ale odpad, s ktorým nevedia ako naložiť, radšej odviezli na zberný dvor. Želám si, aby sme tak spoločnými silami
budovali čistejšie a ekologickejšie Raslavice.

Aktivita č. 3.:
Obecné služby Raslavice s.r.o.

Náš obecný sociálny podnik
bol založený 15. 5. 2015 za účelom zamestnávať dlhodobo nezamestnaných
občanov našej obce. Momentálne máme
v obecnom podniku zamestnaných 30 občanov. Pri hľadaní oblasti pôsobenia som
vychádzal z toho, čo nám na trhu chýba a
aby sme pri činnosti veľmi nekonkurovali
domácim súkromným spoločnostiam.
Zvolili sme preto pestovanie zeleniny,
kde je možné zamestnať väčší počet občanov, no udržateľný zisk sa vytvára ťažko. Preto sme sa museli pustiť aj do stavebníctva, kde sa zisk vytvoriť dá, a tak
sa tieto činnosti
dopĺňajú, aby to
bolo rentabilné.
O sociálnych
podnikoch
sa
momentálne
dosť intenzívne
celospoločensky
diskutuje. Predovšetkým o tom,
či majú alebo
nemajú produkovať zisk a či sú
vôbec potrebné.
Je pravda, že sa
o tejto téme na
Slovensku veľa
rozpráva, no sociálnych podnikov je strašne malo. Preto
sa zúčastňujem na rôznych konferenciách, kde prezentujem svoj názor, ktorý
vychádza z osobných skúseností a to, že
je veľmi potrebné vytvárať sociálne podniky.
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Predstavte si rizikové skupiny
ako sú mladí ľudia do 25 r., ľudia po 50
r. života alebo ľudia, ktorí majú rôzne
sociálne či zdravotné problémy, aké ťažké je pre nich nájsť si prácu. Kto im má
na Slovensku pomôcť? Možností je veľmi málo, a preto každá príležitosť na zamestnávanie je dôležitá. Veľmi dôležité
je, aby to tak vnímala, a ak sa dá tak aj
pomohla celá spoločnosť napr. tým, že si
zakúpi ponúkaný produkt takejto spoločnosti.
Keď som bol prednedávnom
v Nemecku, bolo tam veľmi pekne vidieť,
ako si spoločnosť váži podniky, ktoré dávajú ľuďom prácu a ako tam využívajú
princíp nakupovania od domácich producentov a mimo regiónu nakupujú až
vtedy, keď im to oni nevedia ponúknuť.

Aktivita č. 4.:
Výroba zámkovej dlažby

Ide o úplne novú aktivitu, ktorá
sa rozbehuje v týchto dňoch. Technológiu sme dostali cez projekt z Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity a zamestnancov opäť cez
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Prácu tak dostal jeden vedúci pracovník
a traja pomocní pracovníci. Dúfam, že
táto aktivita bude mať zmysel nielen
v tom, že dostali prácu 4 nezamestnaní, ale aj preto, že si budeme môcť
zveľaďovať obec. Našou predstavou je,
aby sme v obci ročne vybudovali 1000
– 1500 m2 chodníkov, vytvorili parkovacie plochy, vyrábali kocky 50 x 50 cm či
zatrávňovačky na svahovanie rôznych
nedostupných terénov. Postupne by sa
k tomu mohli pridať aj rôzne iné, zložitejšie výrobky z betónu.

ločenské hry, príprava detí na rôzne vystúpenia konané v obci atď. Taktiež sa v
KC stretávajú seniori z Jednoty dôchodcov.
Po minuloročnej dobrej skúsenosti s denným táborom budeme aj tento
rok pripravovať rôzne zábavné činnosti
pre deti z našej obce, ktoré počas letných prázdnin nemajú zabezpečený dohľad. Oznam o ponúkaných aktivitách v
našom letnom dennom tábore bude zverejnený v najbližších dňoch na úradných
miestach.
V najbližších dňoch tiež očakávame schválenie žiadosti na zapojenie sa
do národného projektu, kde by nám mali
odsúhlasiť troch pracovníkov. Dúfam,
že sa nám podarí vybrať zodpovedných
pracovníkov, ktorých bude práca napĺňať
a nebudú ju považovať iba za dočasné
zamestnanie, lebo iné nemajú. Určite
chceme, aby sa komunitné centrum stalo
dôležitým spojivom medzi školou, rodičmi a obcou, a tak zabezpečilo potrebnú
výchovu nielen detí, ale aj rodičov zo sociálne slabých skupín obyvateľov v Raslaviciach.

Aktivita č. 6.:
Asistenti učiteľov v Základnej
škole
Je to taktiež nová aktivita, kde
máme zamestnaných 4 rómskych asistentov na 1. stupni ZŠ. Táto aktivita sa
javí ako zaujímavý a potrebný projekt,
aby sa aj rómske deti posúvali v učení a
pritom odbremenili učiteľky, ktoré sa tak

Vzdelávanie
Aktivita č. 5.:
Komunitné centrum

V súčasnej dobe máme v KC
zamestnanú jednu pracovníčku cez úrad
práce. Vykonávajú sa tam rôzne aktivity
ako napr. doučovanie, sociálne poradenstvo, kariérne poradenstvo, preventívne
činnosti, rôzne krúžkové činnosti, spo-
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môžu efektívnejšie venovať ostatným deťom v triede. Som veľmi rád, že náš nový
pán riaditeľ Mgr. Martin Klempay bol
ochotný ísť do tohto projektu. Hlavne má
záujem aj naďalej
vytvárať aktivity
za účelom, aby
rómske deti ovládali učivo daného
ročníka na takej
úrovni, aby sa
bez
problémov
posúvali do vyšších
ročníkov.
Bohužiaľ, máme
aj také skúsenosti, že nie všetky
rómske deti vedia poriadne písať a čítať. Keď
majú potom v dospelosti vypísať
nejakú žiadosť,

musia prísť na obecný úrad k terénnym
pracovníčkam, ktoré to urobia za nich.
Do pozornosti dávam aj fakt, že
keď sme hľadali asistentov do základnej
školy zistili sme, že v celej rómskej osade
máme len 4 Rómov, ktorí spĺňali požiadavky, tzn. majú ukončené stredoškolské
vzdelanie a boli ochotní vykonávať túto
funkciu. Na margo veci, organizácii, ktorá sa už viac ako 12 rokov venuje práci s rómskou populáciou sa v istej obci
podarilo postupnou prácou dostať do
stavu, že sa tam momentálne nachádza
25 Rómov, ktorí študujú na vysokej škole. Toto je určite aj naším cieľom, pretože
je predpoklad, že práve rozhľadení a vyštudovaní Rómovia, s určitým stupňom
morálnych zásad, budú oveľa väčším
prínosom pre seba a svojich blízkych,
pre našu komunitu, pre naše Raslavice
a vlastne pre celú spoločnosť.

Sociálne
služby
Aktivita č. 7.:
Denný stacionár

Ďalšou sociálne znevýhodnenou skupinou sú dôchodcovia. Nízke
dôchodky a vysoké poplatky za lieky a
iné služby zapríčinili, že si naši dôchodcovia nemôžu skoro nič navyše dopriať a
doslova len prežívajú z mesiaca na mesiac. Možno sa nad tým priveľmi nezamýšľame, ale je to tak.
V Raslaviciach žije 454 dôchodcov, čo je značná časť nášho
obyvateľstva. Preto si myslím,
že je veľmi potrebné im pomáhať. Som rád, že niečo sa nám
už podarilo rozbehnúť a práve
tu patrí Denný stacionár, kde
dôchodcovia za 1€/deň majú
postarané o teplú stavu a celodenný program. Menej imobilných klientov do stacionára
dokonca aj privážame a odvážame domov. Tak ako sme na
začiatku mali problém obsadiť
pripravený počet miest, tak teraz nevieme vyjsť v ústrety všetkým a dokonca
máme pripravených aj náhradníkov.
Veľmi nás mrzí, že zmenou zákona sme
museli upraviť kapacitu z celkového počtu 40 na 30 osôb. Aby sme mohli zvýšiť
kapacitu osôb, plánujeme rozšíriť priestory stacionára o zimnú záhradu. Na
vybudovaní záhrady sa začne pracovať
už čoskoro. Okrem toho, že ide o veľmi
dobrú sociálnu službu pre dôchodcov,
prácu našlo 5 Raslavičaniek, čo je taktiež
dôležité.

Aktivita č. 8.:
Opatrovateľská služba

Táto sociálna služba bola
v našej obci zriadená v novembri 2015 a
má slúžiť seniorom, ktorí majú zdravotné
problémy a sú odkázaní na pomoc inej
osoby. Táto aktivita je finančne podpo-

„Kto chce,
hľadá spôsoby“

rovaná z Národného projektu Podpora
opatrovateľskej služby. Bolo veľmi náročné túto službu rozbehnúť, keďže sme na
výzvu museli zareagovať veľmi rýchlo.
Odporúčali nám začať aspoň so 6 opatrovateľkami. Vzhľadom na veľký počet ľudí,
ktorí potrebujú opatrovateľskú pomoc
a zoznam kvalitných a spoľahlivých ľudí
z evidencie nezamestnaných, sme žiadali o vytvorenie pracovných miest
pre 20 opatrovateliek, čo nám aj bolo
schválené.
Potom sa začal veľký
boj s časom, keď sme za 3 dni museli
nájsť 20 opatrovateliek a následne im
prideliť opatrovaných seniorov. Ak by
sa nám to nepodarilo, zámer opatrovateľskej služby by padol a všetka pomoc
by nám prepadla v prospech iných obcí,
ktoré by o túto službu požiadali. To sme
v žiadnom prípade nechceli a nemohli
dopustiť.
Vzhľadom na to, že občania
Raslavíc neboli na podobnú službu zvyknutí, bolo náročné vzbudiť v nich dôveru
pustiť si do domu cudziu osobu. Nakoniec sa nám to za tie 3 dni, chvalabohu,
podarilo splniť a zamestnali sme 18 žien,
ktoré boli v tom čase evidované na úrade
práce ako nezamestnané. Bohužiaľ, dve
miesta sa nám nepodarilo obsadiť, a tak
nám prepadli. Ani po opätovných žiadostiach, keď sme už pracovnú silu našli,
nám tie miesta neboli odsúhlasené.
Po ťažkom začiatku je o túto
službu z radov občanov, ktorí sa dostali do zlej zdravotnej a sociálnej situácie,
čoraz väčší. Stále nám prichádzajú na
obecný úrad nové požiadavky, ktoré je
niekedy náročné splniť, no zatiaľ sa nám
ich vždy podarilo uspokojiť. Aj touto
cestou vyzývam občanov Raslavíc,
ktorí potrebujú v tejto oblasti nejako
pomôcť, aby sa nehanbili a neváhali
prísť na obecný úrad, kde sa budeme
snažiť ich problém vyriešiť.

Aktivita č. 9.:
Obecná vývarovňa

Zriadenie obecnej vývarovne
ide ruka v ruke s ostatnými aktivitami,
o ktorých som písal vyššie. Z obecnej
vývarovne zabezpečujeme stravu pre
denný stacionár – 35 osôb vrátane zamestnancov, 18 opatrovateliek a cca
30 opatrovaných, ďalej sa tam stravujú
niektorí obecní zamestnanci a aktuálne
máme podpísanú zmluvu s Obecným
úradom Lopúchov na zabezpečenie cca
20 obedov denne pre žiakov tamojšej
základnej školy. Dokopy je to denne cca
100 obedov. Poplatok za stravu je pre raslavických seniorov zaradených v

obecných zariadeniach 1 €/ deň a pre
zamestnancov obce 2,30 €/ deň.
Dôležité je tiež, že aj prostredníctvom tejto činnosti sa nám podarilo
dať prácu trom nezamestnaným Raslavičankám vedeným na úrade práce a
nepriamo sa podporili ďalší zamestnanci obecného podniku, odkiaľ sa dováža
vypestovaná zelenina. Je to aj dobrý
príklad toho, ako sa v obci vieme na určitých pozíciách dopĺňať a podporovať.
Ak by sa nám ešte podarilo
spustiť obecné kompostovisko, bol by
to dokonale uzatvorený cyklus. Zamestnanci obecného podniku vypestujú zeleninu, ktorú dodajú do obecnej vývarovne, kde následne ďalší zamestnanci
pripravia obed veľkému počtu sociálne
odkázaných občanov. Následne biologický odpad by sa dostal do kompostárne,
kde by sa vytvoril kvalitný kompost, ktorý
by sa opäť vrátil do obecného podniku
na ďalšie pestovanie kvalitnej zeleniny a
úžasný kolobeh sa môže začať odznova.
Bolo by dobré, ak by takých uzavretých
cyklov v Raslaviciach vzniklo čo najviac.

Aktivita č. 10.:
Zdravotná rómska osvetárka

Vzhľadom na rozrastajúcu sa
rómsku komunitu v našej obci sme cez
projekt Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny zamestnali rómsku zdravotnú
osvetárku, ktorá má na starosti všetkých Rómov. Náplňou jej práce je podávanie prvej pomoci, komunikácia s
lekármi, podávanie liekov chorým, preventívne meranie krvného tlaku, upozorňovanie na preventívne prehliadky, dezinfekcia a rôzne drobné ošetrenia úrazov.
Jednoducho všetko, čo sa týka potrebnej
osvetovej a preventívnej zdravotnej pomoci.
V obci máme zamestnané aj
dve rómske opatrovateľky, ktoré sa starajú o rómskych seniorov. Okrem toho
v našej komunite pracuje aj zamestnankyňa organizácie Zdravé regióny.

Neviem do akej miery sa mi
to podarilo, ale snažil som sa túto problematiku rozviesť tak, aby to bola čo
najprehľadnejšia a najzrozumiteľnejšia.
Mojím zámerom je, aby čím viac občanov Raslavíc pochopilo, že tu žije značné množstvo sociálne znevýhodnených
obyvateľov, ktorým je potrebné pomôcť.
Bol by som rád a očakávam na
túto tému rôzne podnety od vás, Raslavičanov. Osobne by som navrhoval urobiť
možno aj nejakú zbierku na pomoc týmto
občanom, alebo založiť na tento zámer
účet. Mnohokrát sa skladáme na pomoc
občanom rôznych zaostalých krajín a nakoniec zistíme, že aj v našej obci sú takí,
ktorí potrebujú našu pomoc.
Veľmi rád privítam na obecnom
úrade každého, kto má v tejto oblasti
nejaký nápad, myšlienku či návrh, aby
sme to mohli spoločne prebrať a hľadať spoločné riešenia pomoci. Ako som
uviedol na začiatku, je to téma na zamyslenie. Ak bude väčšina z vás naklonená
myšlienke nerobiť v danej oblasti nič, tak
to necháme tak a budeme sa venovať
iným aktivitám. No ak vás táto oblasť
pomoci zaujala, som pripravený v tomto
úsilí spolu s vami pokračovať ďalej.

Výsledok?
Od roku 2015 sa nám postupne
prostredníctvom jednotlivých spomenutých aktivít podarilo zamestnať 79 nových
pracovníkov, občanov Raslavíc. Začína
to síce prácou, ale je to len jeden z nástrojov, cez ktorý chceme týchto občanov
viesť k tomu, aby sa zmohli, zmenili svoj
životný štýl a začali plnohodnotne žiť.
Jednoducho aby si verili a zistili, že sa to
dá.

Verím v takúto víziu:
„Dať ľuďom prácu => Zvyšovanie životnej úrovne =>
Usporiadaná rodina a výchova lepšej generácie =>
Zlepšenie spolužitia občanov v obci „.

Marek Rakoš - starosta obce
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Zošľapovanie odpadu pred vyhodením

Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem. Nestlačené
PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti
smetného vreca a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.
To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma
vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od
obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.
Ak nebudeme problémový odpad zošľapovať nič sa
nestane. Odpad nám bude zavadzať iba u nás doma v pivnici
alebo garáži. Potom príde deň zberu odpadu a my pred bránu
domu vyložíme poloprázdne vrecia. No odpad za po čase
začne znova kopiť.
Výsledkom je, že šomreme, ako často sa uskutočňuje
zber odpadu. Ak začneme fľaše, plechovky, škatule a pod.
zošľapovať, zmestí sa nám ich do vreca oveľa viac. Tým pádom
nebudeme musieť čakať ďalšie dva – tri týždne na ďalší zber.

Častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom
naplnených vriec je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky
neefektívne. Inak povedané, výhodou zošliapnutého odpadu
pri jeho zbere je, že sa ho na zberové vozidlo zmestí viac, a
preto nemusí tak často zachádzať na zberný dvor počas zberu.
Riešenie?
Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén)
zmenšiť a až potom... šup do smetného vreca!
Info: ENVI - PAK, a.s.

samospráva Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce Raslavice
konaného dňa 3.3. 2017

Uznesenie OZ č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Program zastupiteľstva s doplnením.
Starosta obce navrhol, aby bola ako prvý
bod programu prerokovaná úprava rozpočtu na rok 2017. Poslanci súhlasili.
Uznesenie OZ č. 2/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje úpravu rozpočtu obce
Raslavice na rok 2017 v súlade s predloženým návrhom.
Starosta obce oboznámil prítomných s odporúčaním audítorov, na
základe ktorého bude obec „otvárať“
rozpočet podľa potreby na ktoromkoľvek
zasadnutí OZ. Úpravy, ktoré bolo potrebné prerokovať na tomto zasadnutí OZ,
vyplynuli z toho, že obec v čase zosta-
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vovania rozpočtu na rok 2017 nepoznala
skutočnú výšku niektorých transferov od
štátu, nebola známa ani výška prostriedkov na riešenie nezamestnaných v rámci dohôd cez ÚPSVaR, prostriedky na
hmotnú núdzu, transfery pre ZŠ a pod.
Na prenesené kompetencie pre ZŠ obec
schválila v rozpočte o 56 tis. eur viac, nakoľko v tom čase ešte neboli známe koeficienty a skutočná výška prostriedkov od
štátu pre ZŠ na rok 2017. Túto položku je
potrebné o tento rozdiel upraviť. Starosta
obce informoval prítomných poslancov aj
o zámere obce začať čoskoro s výrobou
zámkovej dlažby a s vybudovaním fóliovníka. Pán poslanec Jarina dodal, že obec
dostáva prostriedky na úpravu vojnových
hrobov. Navrhol preto spresnenie evidencie týchto hrobov.

Uznesenie OZ č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Raslavice č. 1/2017 o
verejnom poriadku.
Zmeny inicioval pán starosta s
cieľom presne určiť kompetencie a povinnosti pracovníkov obce hlavne v zime
– pri odpratávaní snehu a pod. Obec disponuje dostatočným počtom pracovníkov
v teréne, preto je potrebné určiť priamu
zodpovednosť určitej skupiny ľudí za
konkrétny úsek miestnej komunikácie,
chodníka, či verejného priestranstva.
Poukázal na nebezpečenstvo úrazu a s
tým spojené sankcie a problémy v prípade, ak verejné priestranstvo nebude
udržiavané v zmysle platných predpisov.
Zároveň spomenul aj potrebu osobitného prístupu ku osamelo žijúcim, starým a

chorým občanom, ktorí si túto povinnosť
sami nemôžu splniť. Zároveň oboznámil
prítomných aj s návrhom (od občanov),
aby obec zakúpila techniku na odpratávanie snehu (frézu a pod.).
Prednosta OcÚ dodal, že návrh tohto VZN bol poslancom zaslaný
mailom a uverejnený bol v dostatočnom
predstihu.
Podľa pána poslanca V. Droblienku, a pána poslanca P. Biroša je potrebné dôkladne čistiť najprv obecné
komunikácie a verejné priestranstvá a
potom vyzývať občanov, napr. prostredníctvom miestneho rozhlasu, aby vyčistili chodníky pred svojimi domami a pod.
Pán Biroš sa dotkol aj možnosti prípadných sankcií týkajúcich sa porušenia
predpisov v tejto oblasti, napr. na rómskej
osade. Prednosta OcÚ pripomenul, že
sankcie sú riešené v zákone o priestupkoch. Starosta obce chce najskôr zorganizovať brigádu za účelom vyčistenia
priestorov na osade, potom už pristúpi k
sankciám. Pán poslanec Biroš súhlasil
aj s nákupom nejakej techniky, napr. na
posypávanie ciest v zime. Posypávanie
terajším spôsobom je podľa neho málo
efektívne. Pán poslanec Jarina súhlasil
s nákupom frézy na čistenie chodníkov,
ale posyp odporúča riešiť štandardne –
prostredníctvom pracovníkov obce. Prípadný nákup techniky sa bude riešiť pri
príprave rozpočtu na rok 2018.
Uznesenie OZ č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2015.
S
materiálom
prítomných
oboznámil starosta obce, poslanci ho
dostali mailom. Hodnotenie audítora –
hospodárenie obce v roku 2015 bolo v
súlade so zákonom o účtovníctve.
Uznesenie OZ č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Plán verejného obstarávania na rok 2017.
Plán VO na rok 2017 bol poslancom zaslaný mailom v dostatočnom
predstihu. Bol vypracovaný na základe
schválenej smernice o verejnom obstarávaní. Návrh plánu VO vychádza zo
schváleného rozpočtu na rok 2017. V
prípade potreby bude aktualizovaný.
Uznesenie OZ č. 6/2017 zo dňa 3.3.2017
Obecné zastupiteľstvo
A) Berie na vedomie Hodnotenie separovaného zberu v obci za rok 2016.
B) Odporúča Komisii Životného prostredia vypracovať návrh opatrení obce
zameraný na elimináciu zakladania
nelegálnych skládok a zvýšenie podielu separovaného odpadu na celkovom
množstve odpadov v obci v termíne do
30.4.2017.
Prednosta OcÚ pripomenul,

že obec má povinnosť každoročne vypracovať hodnotiacu správu z oblasti
odpadového hospodárstva. Hodnoty za
rok 2016 sú približne na rovnakej úrovni
ako v predchádzajúcich rokoch. Vzrástlo množstvo vyseparovaného odpadu,
čo hodnotí pozitívne. Cieľom EÚ je dosiahnutie až 50 % - ného podielu separovaného odpadu na celkovom objeme
odpadu. Zvýšenie podielu separovaného
odpadu a zároveň zníženie podielu zmesového odpadu je aj zámerom obce. Ak
sa občanom nahromadí vyseparovaný
odpad aj mimo harmonogramu zvozu,
môžu ho kedykoľvek odviezť na zberný

rade elektrická prípojka. Za účelom vybudovania novej MK sa vykúpia pozemky už v takej dĺžke a šírke, aby sa tam v
dohľadnej dobe dali vybudovať chodníky,
ale aj inžinierske siete tak, aby nemuseli
viesť popod komunikáciu. Na vybudovanie prístupovej cesty a el. prípojky už teraz čakajú viacerí občania – stavebníci.

dvor sami. Ak niekto vôbec nebude separovať, obec pristúpi k sankciám. Obec
bude námatkovo kontrolovať zmesový
odpad v zberných nádobách. Hodnotiacu
správu dostali poslanci mailom v dostatočnom predstihu. Podľa pána poslanca
Jarinu je neakceptovateľné, aby občania
vyvážali odpad do voľnej prírody, aj keď
majú možnosť vyviezť ho kedykoľvek na
zberný dvor. Navrhol vypracovanie účinného systému, ktorý by tomu zabránil –
aj pod dohľadom komisie životného prostredia pri OZ.

Uznesenie OZ č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo
A) schvaľuje odpredaj ¼ vlastníckeho podielu na parcele CKN 337,
k-ú. Vyšné Raslavice, Záhrada, vedeného na LV č. 913 pod číslom B.4 (výmera
predávaného podielu je 63 m2 ) Tiborovi
Gužikovi a manželke Anne Gužikovej,
rod. Guňovej s ohľadom na dôvody hodné osobitného zreteľa podľa oznámenia
o zámere Obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa - skutočnosť, že ide o parcelu, ktorú manželia
Gužikovci užívajú vyše 50 rokov, čo je
uvedené aj na liste vlastníctva č. 913.
B) schvaľuje kúpno-predajnú
zmluvu uzatvorenú medzi obcou Raslavice a Tiborom Gužikom a manželkou
Annou Gužikovou, rod. Guňovou týkajúcu sa kúpy a predaja ¼ vlastníckeho
podielu na parcele CKN 337, k-ú. Vyšné
Raslavice, záhrada, vedeného na LV č.
913 pod číslom B.4. Výmera predávaného podielu je 63 m2 , cena celkom 63,00
€.
Táto problematika bola prejednávaná už na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Námietky neboli vznesené, preto obec pripravila návrh kúpnej zmluvy.
Návrh bol poslancom zaslaný mailom.

Uznesenie OZ č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje odkúpenie pozemku pod budúcu miestnu komunikáciu
– prepojenie ulíc Kláštorná a Lopuchovská v zmysle geometrického plánu č.
37119192-11/2017, spracovaného Beatou Tarcalovou a podpísanie kúpnopredajnej zmluvy s predmetnými vlastníkmi
za cenu 1 € / m2 .
Starosta obce oboznámil prítomných s požiadavkami občanov, ktorí
by v spomínanej lokalite chceli začať
stavať rodinné domy. Za účelom získania
stavebného povolenia potrebujú riešiť v
prvom rade prístupovú cestu a inžinierske siete, najmä el. prípojky. Vlastníci
dotknutých pozemkov, cez ktoré by mala
viesť nová miestna komunikácia, s odpredajom súhlasia. Starosta informoval
aj o ďalších požiadavkách občanov na
riešenie prístupu k budúcim stavebným
pozemkom – napr. pri Kove smerom na
Osikov, ale aj pri rodinnom dome Holpitových /z Toplianskej ul. cez záhrady občanov bývajúcich na ul. Pod kaštieľom/. V
rámci prepojenia Kláštornej a Lopúchovskej ulice sa bude realizovať v prvom

Uznesenie OZ č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo
A.)schvaľuje odpredaj:
ï
vlastníckeho
podielu obce Raslavice na novovytvorenej
parcele CKN 654/1, k-ú. Vyšné Raslavice, vytvorenej geometrickým plánom
č. 37119192-59/2016, výmera predávaného podielu je 109,33 m2 (2/3 z oddielu „4“ oddeleného z pôvodnej parcely
EKN1694).
ï
vlastníckeho
podielu obce Raslavice na novovytvorenej
parcele CKN 654/2, k-ú. Vyšné Raslavice, vytvorenej geometrickým plánom
č. 37119192-59/2016, výmera predávaného podielu je 45,33 m2 (2/3 z oddielu „5“ oddeleného z pôvodnej parcely
EKN1694).
ï
vlastníckeho
podielu obce Raslavice na novovytvorenej
parcele CKN 656/5, k-ú. Vyšné Raslavice, vytvorenej geometrickým plánom
č. 37119192-59/2016, výmera predávaného podielu je 199,33 m2 (2/3 z oddielu „6“ oddeleného z pôvodnej parcely
EKN1694)..
s ohľadom na dôvody hodné osobitného
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zreteľa podľa oznámenia o zámere Obce
Raslavice predať nehnuteľný majetok
vo vlastníctve obce z dôvodov hodných
osobitného zreteľa - skutočnosť, že ide o
parcely pod domom p. Kotikovej a priľahlú záhradu, ktorú p. Kotiková užíva.

MŠ s cieľom rozšíriť aj jej kapacitu boli
poslanci oboznámení na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Teraz bolo potrebné
schváliť konkrétnu žiadosť o NFP na túto
rekonštrukciu a výšku spolufinancovania
zo strany obce.

B.) schvaľuje Darovaciu zmluvu a zmluvu
o vysporiadaní vlastníctva k pozemkom
CKN 654/1, 654/2, 656/5 a 656/6, k.ú.
Vyšné Raslavice v zmysle geometrického plánu č. 37119192-59/2016 spracovaného Beátou Tarcalovou.

Uznesenie OZ č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje projektový zámer na
rekonštrukciu domu služieb s cieľom vytvorenia nájomných bytov.
Starosta obce oboznámil prítomných so zámerom pretransformovať
budovu domu služieb na bytový dom. V
podkroví DS sú vytvorené dva byty, ale
voľné je aj nižšie poschodie, ktoré by sa
dalo využiť, pretože záujemcov o nájomné byty v Raslaviciach pribúda. Projekt
rekonštrukcie a vytvorenia bytov v DS
bol vypracovaný v súvislosti s nevyhnutnou rekonštrukciou ústredného kúrenia.
V budove je potrebné zrealizovať aj nové
rozvody vody a el. inštaláciu. Všetky rozvody energií musia byť merateľné pre
konkrétneho nájomcu. V konečnej fáze
bude potrebné budovu zatepliť.

Uznesenie OZ č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje cenu obeda v jedálni v MŠ na Alejovej ulici pre dospelých
stravníkov vo výške 2,33 €.
Starosta obce predniesol návrh na úpravu výšky stravného v obecnej vývarovni, a to z 2,30 € na 2,33 €
na dospelú osobu. Doteraz bola stravná jednotka stanovená na 2,30 € pre
dôchodcov. Nová stravná jednotka by
platila pre každú dospelú osobu – vrátane pracovníkov obce i obecného podniku.
Uznesenie OZ č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje žiadosť o finančný
príspevok Centra futbalových talentov
Academy Slovakia.
Prednosta OcÚ informoval prítomných, že obci bola doručená žiadosť
Centra futbalových talentov Academy
Slovakia o finančný príspevok vo výške
1000,- €. Pán poslanec P.Demo navrhol požiadať iniciátorov tejto žiadosti o
zabezpečenie certifikovaných trénerov
a ďalších zákonných podmienok, ktoré
sľúbili splniť. Bez splnenia týchto kritérií
by táto jednostranne /na futbal/ zameraná aktivita mohla podľa jeho názoru 5 – 6
ročným deťom skôr ublížiť. V takom veku
je totiž potrebné rozvíjať všestranné aktivity. Pán poslanec G.Balšaj podotkol, že
tejto skupine poskytuje škola telocvičňu
„grátis“. Okrem toho rodičia platia tejto
organizácii poplatok vo výške 10,- €/
žiak/mesiac.
Uznesenie OZ č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje realizáciu projektu: „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít
MŠ Alejová“
B.) schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na RO pre IROP pre projekt: Názov projektu: „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Alejová“ Kód výzvy: IROP-PO2-SC2.2.1-PZ-2016-1
C) schvaľuje výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany obce vo výške 5%, t.j. 11
553,00 € z celkových oprávnených výdavkov vo výške 231 060,00 €.
So zámerom rekonštrukcie tejto

14

Uznesenie OZ č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo
A.) berie na vedomie Odborné
posúdenie súčasného stavu priestorov
Sauny v Kultúrnom dome.
B.) ukladá Vyčistiť priestory
Sauny v zmysle posúdenia súčasného
stavu spracovaného doc. Lopušniakom,
okrem odstránenia dlažby v termíne do
31.5.2017.
Starosta obce dal správu vypracovať odborníkovi z Technickej univerzity
v Košiciach, ktorý vykonal aj obhliadku
na mieste. Jeho zistenia potvrdili o.i. poškodenie drevených obkladov, muriva –
omietok, výskyt plesní, zápach. V závere
konštatoval, že v objekte by sa museli
odstrániť všetky drevené obklady, zábradlie, keramické obklady, dlažba, omietky
až po murovací materiál, bez možnosti
ich opätovného použitia. Steny by sa museli poriadne vysušiť, priestory odvetrať.
Je nevyhnutné odstrániť aj nábytky a vykurovacie telesá. Podľa neho sú priestory sauny v súčasnosti v nevyhovujúcom
stave, prípadné obnovenie prevádzky by
si vyžadovalo významné stavebné úpravy. Ak by sa tieto vykonali iba čiastočne,
došlo by k ohrozeniu zdravia návštevníkov i k možnosti opätovného vytopenia
týchto priestorov.
Podľa pána poslanca P. Dema situácia
nie až taká zlá, ako sa uvádza v správe. Navrhuje, aby obec vlastnými silami
odstránila poškodené zariadenie, urobila potrebné úpravy a saunu sfunkčnila.
Čas ukáže, čo s tým ďalej. Starosta obce
nesúhlasil a položil otázku, kto by bol
zodpovedný za prípadné škody a sankcie, ak by sa urobili iba čiastočné úpravy a plesne sa dôsledne neodstránili.
Dodal tiež, že je otázne, aké stanovisko

by zaujali napr. hygienici. Páni poslanci
V. Droblienka a P. Biroš navrhli v prvom
rade vykonať také úpravy, ktoré by zabránili opätovnému zatopeniu priestorov.
Poškodené obklady, drevené schodisko
a omietky treba podľa nich odstrániť svojpomocne čo najskôr, aby nedošlo k ešte
vyšším škodám. Dlažbu odporúčajú zatiaľ ponechať – neskôr sa uvidí, čo ďalej.
Uznesenie OZ č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A)
Založenie
spoločnosti
„Obecný podnik Raslavice, s.r.o.“ so 100
% účasťou obce Raslavice peňažným
vkladom 5 000,00 €.
B) Konateľa spoločnosti: Marek
Rakoš, nar. 14.02.1979, bytom Alejová
700/44, 08641 Raslavice.
C.) zloženie Valného zhromaždenia, ktoré budú tvoriť poslanci obecného zastupiteľstva.
D.) Dozornú radu v zložení: Peter Biroš, Ing. Vladimír Droblienka, Peter
Demo, Vladimír Pavel.
Podľa starostu obce by malo
založenie spoločnosti svoje výhody.
Obec by nebola platcom DPH, mohla by
napr. predávať zeleninu oveľa výhodnejšie (o 20 % lacnejšie). Zároveň by mohla
od štátu čerpať dotáciu vo výške 200 tis.
eur. Dotáciu v tejto výške môže čerpať
každý takýto nový subjekt.
Uznesenie OZ č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Zámer výstavby zimnej záhrady v priestoroch denného stacionára.
Po sprísnení kritérií pre fungovanie denných stacionárov – okrem
iného aj čo sa týka rozlohy v prepočte
na osobu – by obec vytvorením zimnej
záhrady získala priestory navyše a vyhovela by tak sprísneným požiadavkám.
Týmto spôsobom by obec získala cca
40 – 50 m2. Vlastník budovy s týmto zámerom súhlasí.
Uznesenie OZ č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Zámer prestavby antukového ihriska na ihrisko pre plážový
volejbal, pričom realizácia bude financovaná z rozpočtu obce, z položky určenej
na investičné aktivity obce v celkovej
výške do 4000,00 €.
Pán poslanec G. Balšaj navrhol
zmeniť účel využitia tohto ihriska - z tenisového na ihrisko pre plážový volejbal.
Uskutočnil prieskum medzi členmi dobrovoľných zložiek v obci, z ktorého zistil
vyšší záujem o plážový volejbal. Na tento
účel by ihrisko využívali aj žiaci základnej
školy.

ŽIJEME SI SVOJ ŽIVOT AKTÍVNE

Aj v seniorskom veku sa dá žiť aktívne. Dokazujú to aj
členovia ZO JDS v našej obci. Potvrdila to aj nedávna Výročná
členská schôdza (VČS), ktorá sa konala vo februári a na ktorej
mali účasť aj zástupcovia OcÚ – zástupca starostu p. Ing. Jozef
Jarina a prednosta obce p. Ing. Peter Paľa a zástupcovia OO
JDS Bardejov.

Na spomínanej VČS bola zhodnotená bohatá
a aktívna činnosť, ktorá vychádzala z Plánu hlavných úloh
schválených pre rok 2016 i akcií organizovaných OO JDS
a z požiadaviek jednotlivých členov ZO, ako aj z potreby žiť
aktívne v dôchodcovskom veku.
Aj v tomto roku sme
pokračovali v organizovaní kultúrno-spoločenských akcií,

a to účasťou na okresných akciách: Ples seniorov v Zborove,
Papučový bál v Marhani, na ktorom sa zúčastnilo 12 našich
dôchodcov a 40 členov navštívilo divadelné predstavenia
v DJZ v Prešove.
Z oblasti športu to bola účasť našich členov na súťaži
„Doskové hry“ (Šach, Dáma, Človeče nehnevaj sa). A výsledok?
I. miesto v hre Dáma – ženy. Ďalej v súťaži Hry seniorov v ŠH
v Bardejove družstvo v zložení: Ján Dvoriščák, Štefan Leško,
Anton Jackanin a Milan Baláž, obsadilo II. miesto v rámci
okresu. Zúčastnili sme sa na Pohybovej aktivite seniorov, ktorá
sa konala 8. mája 2017 v Bardejove. Súťažili sme aj v rôznych
športových disciplínach na Obvodových športových hrach,
ktoré organizuje ZO JDS Kobyly a 15. júna 2017 na Okresných
športových hrách v Bardejove.
Zvyšuje sa nám záujem o rekondičné a relaxačnoliečebné pobyty našich členov, čo považujeme za veľmi
pozitívne z hľadiska zdravia seniorov. V roku 2017 tieto pobyty
zatiaľ absolvovalo 8 členov v Piešťanoch, 8 členov v Sklených
Tepliciach, štyria v Podhájskej a dvaja v kúpeľoch Kováčová.
Zabezpečené sú ešte pobyty pre členov ZO v počte 10 miest
v Trenčianskych Tepliciach, v Ružbachoch a Červenom
Kláštore. Na zájazdoch do Grécka a Bulharska sa zúčastní 12
dôchodcov. Pokračovať budeme v jednodňových zájazdoch na
termálne kúpaliská a poznávacie zájazdy.
Dôležitú a prospešnú prácu, okrem pomoci v rodine,
odvádzajú naši seniori pri skrášľovaní životného prostredia,
skrášľovaní okolia cintorínov a v starostlivosti o Pamätník
padlých vojakov v II. svetovej vojne, za čo im patrí úprimná
vďaka.

Výlet do Tyliczu

Na posledný májový deň si Jednota dôchodcov v
Raslaviciach vo svojom programe naplánovala návštevu
obce TYLICZ v Poľsku, blízko Krynice. Mladí tam chodia
lyžovať, športovať a my starší sme sa zamerali na obhliadku kostolov. Sú tam tri kostoly. Kostol sv. apoštolov
Petra a Pavla – drevený z r. 1612, Kostol sv. Kozmu a
Damiána a nový kostol Sanktuárium Matky Božej Tylickej.
O 8.15 hodine nás už čakal miestny p. farár, vybavený mikrofónom a urobil nám podrobnú prehliadku
kostolov, celej ružencovej záhrady spolu s Golgotou. Po
prehliadke p. farár odslúžil zvlášť pre nás netradičnú slovensko-poľskú sv. omšu v Sanktuáriu (poľsky slúžená,
slovensky spievaná ). Po sv. omši sme si uctili relikvie sv.
Jána Pavla II. a sv. sestry Faustíny. Potom sme mali možnosť zakúpiť si suveníry, ruženčeky a rôzne pamiatkové

predmety. Poďakovali sme sa miestnemu p. farárovi za
jeho ochotu, ústretovosť, odborný i vtipný výklad, ktorému sme skoro všetko rozumeli a rozlúčili sme sa. Počasie nám veľmi prialo a my sme mali naplánovanú cestu
do Leľuchova.
V Leľuchove nám stačila hodina a pol, aby sme
si mohli niečo nakúpiť, či sadnúť a objednať nejaké občerstvenie. A čo by to bol za výlet, ak by sme si nedali
spoločný obed, ktorý sme mali objednaný v Lenartove.
A bola to nedeľná „rizka“, takže sme konštatovali, že
tento týždeň máme nedeľu dvakrát. Výlet sa vydaril, bol
to príjemne strávený deň, ako nedeľa.

Daniela Stašková
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JUBILEUM - AKO HODNOTENIE
Miestny klub dôchodcov Raslavice si píše svoju históriu od založenia v roku 1982. Tohto času po zlúčení
klubu dôchodcov a zväzu invalidov sme
pod spoločným názvom „ALIANCIA KD
a ZI“, kde práve tohto roku si pripomíname jubileum 35 rokov svojej činnosti,
ktorá je vedená aj v kronike tohto klubu.
Činnosť klubu sa riadi svojimi
stanovami a prijatým plánom, ktorý sa
vykonáva počas roka. Podľa daných
možností organizujeme pre členov a aj
ostatných dôchodcov čo najprístupnejšie
aktivity, ktoré môžu poskytnúť zážitky,
spoznať vždy niečo nové, či už pri poznávacích a nákupných zájazdoch, alebo iných spoločenských akciách (stolové
hry, gril-party, bowling, šípky a iné). Plánované akcie sa organizujú podľa možností ročného obdobia.
V
mesiaci
február sme mali výročnú hodnotiacu

schôdzu, kde sme hodnotili predchádzajúci rok a oboznámili členov s plánom
práce na tento rok. Po VČS sme zorganizovali tradičné fašiangové posedenie
so všetkým čo k tomu patrí, ako šišky –
kreple a nechýbala ani harmonika. Bolo
to príjemné stretnutie v klube, kde sme
sa dobre zabavili, pospomínali či zaspievali s dobrým pocitom fašiangovej nálady.
V mesiaci apríl sme zorganizovali zájazd do Poľského mesta Novy
Targ, cez Zamagurie – Červený Kláštor,
kde sme si popozerali aj múzeum. Tento
zájazd dal účastníkom možnosť navštíviť nové miesta a spoznať krásy Zamaguria – Pieninský národný park.
Každý rok 1. mája už tradične
organizujeme spoločenské stolové hry
v KD. Členovia si zasúťažia v rôznych
stolových hrách a víťazi sú odmenení ve-

šport Z činnosti DHZ Raslavice
28. januára 2017 organizoval
DHZ Raslavice svoj prvý Hasičský bál.
Myšlienka zorganizovať ples prišla od
veliteľa DHZ a iniciatívne dievčatá sa do
jeho prípravy hneď pustili. Dievčenské
družstvo si pripravilo tanec, ktorým ples
otvorili. Ples sa niesol v rodinnom duchu,
o čom svedčila aj účasť starších členov
DHZ. Na plese vystúpila aj mladá talentovaná speváčka Gabika Bednárová,
ktorej sa chce celý zbor DHZ Raslavice
srdečne poďakovať za nádherné vystúpenie. Zároveň DHZ pozýva všetkých
priaznivcov hasičského športu na 2. ročník hasičského bálu, ktorý sa uskutoční
začiatkom roka 2018.
Vo februári boli členovia DHZ
na stretnutí s ministrom vnútra R. Kaliňákom, ktorý potvrdil evidenciu žiadostí
a dodal, že nové hasičské vozidlo Iveco
Daily a protipovodňový vozík dostanú
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do 18. mesiacov. Takisto podali žiadosť
o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice. Teraz už len čakajú,
v akej výške ju schvália.
11. februára 2017 sa DHZ
zúčastnil na 12. ročníku Čergovskej stopy, kde ako každý rok pomáhali regulovať dopravu. Začiatkom apríla navštívili
družobnú obec Radslavice, ktorá je nielen družobnou obcou, ale hlavne sú to
dlhoroční kamaráti a priatelia. DHZ Raslavice boli pozvaní na návštevu počas
súťaže Radslavská prilba s ktorej prípravou pomáhali.
14. a 15. apríla 2017 členovia
DHZ už tradične strážili boží hrob. Hneď
po omši mali prvé stráženie. Tento rok
sa na akcii zúčastnili aj dievčatá z DHZ
Raslavice, čo malo medzi veriacimi pozitívny ohlas. Táto akcia je však fyzicky
náročná, preto by chcel DHZ Raslavice

cnými cenami.
V júli plánujeme aj „Púť na Levočskú horu“. Je to púť pre seniorov, ale
môžu sa na nej zúčastniť všetci veriaci.
Plánujeme aj ďalšie zájazdy, ktoré budú
včas oznámené. V letných mesiacoch
pripravujeme ďalšie akcie ako GRIL-party, spojenú so športovými súťažami. V
jeseni plánujeme slávnostné posedenie
pri príležitosti úcty k starším, a to spolu
s naším garantom obecným úradom.
Chceme, aby naša práca bola
zmysluplná a prispela k dobrému nažívaniu medzi všetkými občanmi a dokázala
spájať slovom, úsmevom vo všetkom
zdraví a dobrej pohode.

predseda: Rychvalský Jozef
autor: Herstek Ján

vyzvať mládež, aby sa prihlásil každý,
kto by mal záujem s touto akciou pomôcť, aby nezanikla dlhoročná tradícia,
ktorú hasiči robia.
4. mája na sviatok sv. Floriána
(patróna hasičov) a sviatok hasičov boli
niekoľkí členovia DHZ Raslavice na návšteve v MŠ, kde mali pre deti pripravenú
prezentáciu. Na školskom dvore deťom
ukázali ako sa roztáčajú hadice, snažili sa trafiť kolky, učili deti stočiť hadice,
kládli deťom rôzne otázky. Následne mali
deti možnosť vidieť hasičskú zbrojnicu,
kde im profesionálni hasiči ukázali ako sa
spúšťajú dole tyčou, ukázali deťom techniku, zapínali húkačky, deti mali možnosť
vyskúšať si hasičskú prilbu a pod. Na záver deťom darovali na pamiatku prívesky
sv. Floriána.
V nedeľu, 7. mája starší členovia DHZ Raslavice už tradične pomáhali

pri stavaní mája, za čo sa im chce veliteľ
DHZ V. Kohút srdečne poďakovať.
Okrem akcií sa členovia DHZ
venovali aj renovácii zakúpenej hasičskej Avie, ktorú si zaumienili, že opravia
celú sami. Momentálne je hotová na 95
%, má nový bielo-červený nástrek a riešia sa už iba detaily.
Začiatok sezóny odštartoval
DHZ Raslavice súťažou v Komárove, kde
v ženskej kategórii obsadili napriek technickým problémom skvelé druhé miesto. V sobotu 20. mája sa zúčastnili na
Okrskovej previerke pripravenosti, kde
ich skúšali z akcieschopnosti. Voda sa
nasávala z prírodného zdroja a hadicové
vedenie ťahali cez rôzne prekážky.

Už tradične ste členov DHZ
mohli stretnúť pri spoluorganizovaní akcií
v obci, akými sú kontrola na vstupnom a
protipožiarna hliadka na Dorote, protipožiarna hliadka na Jazdeckých pretekoch
a najbližšie ešte DHZ čaká protipožiarna
hliadka na Šarišských slávnostiach.
V tejto sezóne organizuje DHZ
Raslavice 30. júna svoju prvú nočnú súťaž „Raslavická nočná 2017“, ktorá sa
bude konať na amfiteátri v Raslaviciach.
Po súťaži sa uskutoční benátska noc, na
ktorú už teraz všetkých srdečne pozývajú. O necelý týždeň neskôr, vo štvrtok
5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa
bude konať 9. ročník Memoriálu Jozefa
Džalaja. Na tejto súťaži sa zúčastní pre-

zident DPO SR Pavol Ceľuch a budú tu
vystavené aj obrázky, ktoré nakreslili deti
z MŠ počas akcie v máji.
DHZ Raslavice môžete sledovať aj na facebooku. Nájdete ich ako
Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice, kde
pridávajú fotky z absolvovaných súťaží a
akcií.

Kalendár súťaží DHZ Raslavice v sezóne 2017
7.5.2017- Komárov- 1. Kolo OHL BJ

29.7.2017- Vyšný Mirošov- SK- Poharovka

3.6.2017- Zlaté- 2.Kolo OHL BJ

29.7.2017- Petrovany- PO- Poharovka

11.6.2017- Rokytov- Okresná súťaž

30.7.2017- Rokytov- 7. Kolo OHL BJ

24.6.20017- Vyšná Šebastová- PO- Poharovka

6.8.2017- Šarišská Poruba- Do kopca- Poharovka

25.6.2017- Sveržov- 3. Kolo OHL BJ

12.8.2017 Becherov 8. Kolo OHL BJ

25.6.2017- Giraltovce- SK- Poharovka

19.8.2017- Chmeľová- BJ- Poharovka

30.6.2017 -Raslavice- Nočná PIATOK

20.8.2017- Lemešany- PS8, Naberačka

2.7.2017 -Oľšavce- BJ- Poharovka

26.8.2017- Ploské Nočná- SOBOTA

5.7.2017 -Raslavice- 4. Kolo OHL BJ

27.8.2017- Lúčka- SB- Poharovka

8.7.2017- Prešov PO- Poharovka

1.9.2017- Bretejovce- PO- Poharovka

14.7.2017- Gregorovce- Nočná PIATOK

3.9.2017- Bardejov- BardejovCup Namestie

15.7.2017- Kendice- Naberačka, nočná

15.9.2017- Hrabovec- FINÁLE OHL BJ

22.7.2017- Gaboltov- 5. Kolo OHL BJ

24.9.2017- Tichý potok- Štelbach cup

23.7.2017- Hankovce- 6. Kolo OHL BJ

8.10.2017- Giraltovce- Naberačka

23.7.2017- Hubošovce- SB- Poharovka

V. Folkmár Nočná

27.7.2017- Kuková- Nočná štvrtok

Sveržov SuperCup

DHZ radi uvidia všetkých svojich priaznivcov pri podpore domácich družstiev na týchto akciách.
text: Mgr. Kornélia Liščinská
info: V. Kohút, V. Kohútová, H. Maršalová
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šport Natália Lamancová: Fitness je ako skladačka, ktorá bez určitej časti nedáva
zmysel

Natália Lamancová je mladá sympatická Raslavičanka, študentka strednej školy. No už hneď na prvý pohľad
je na nej niečo iné, zaujímavé. Nedá sa nevšimnúť si jej vyšportovanú postavu. Tá zaujala aj nás. Tak sme trošku
pátrali a zistili, že sa Natália venuje fitnessu. Natáliu sme oslovili a ona nám poskytla pre naše noviny rozhovor.
Máš pri cvičení aj sparring partnera alebo cvičíš radšej sama?
Sparring partnera nemám, cvičím sama.
No v budúcnosti by som možno prijala
nejakého sparring partnera, ktorý by mal
v tejto oblasti podobné ciele ako aj ja.
Kedy si absolvovala svoju prvú súťaž a
ako si sa na ňu vlastne dostala?
Svoju prvú súťaž som absolvovala, keď
som mala 17 rokov a dostala som sa na
ňu pod vedením môjho prvého trénera,
ktorý ma motivoval k tomu, aby som si to
skúsila aj na súťažnej scéne.

Ako si sa dostala k cvičeniu a potom k
posilňovaniu? (ako dlho sa tomu venuješ?)
K cvičeniu som sa dostala po nástupe
na strednú školu, kedy som spoločne s
priateľmi začala navštevovať fitness centrá. Spočiatku to boli len tréningy s vlastnou váhou – kruhové tréningy „kruháče“
a iné. Po určitej dobe som si vyskúšala
aj silové tréningy, pri ktorých sa pracuje
s činkami (so závažím). Následne som
si vyhľadala osobného trénera, ktorý mi
vysvetlil presné inštrukcie a postupy ako
cvičiť a ako sa stravovať. Aktívne sa tomuto športu venujem 2 roky.
Kde a ako často trénuješ?
Aktuálne trénujem v Prešove, konkrétne
vo fitness centre City Gym. Silové tréningy mám 4 x v týždni, v pondelok, utorok,
vo štvrtok a v piatok. V iné dni si doprajem regeneráciu alebo kardio tréningy.
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Tvoj štýl života si vyžaduje určite aj zdravý jedálniček, ako sa stravuješ?
V tomto športe je dominantná strava
a cvičenie. Je to ako skladačka, ktorá
bez určitej časti nedáva zmysel. Dôležitý je pravidelný príjem jedál v menších
množstvách. Stravujem sa 6 x denne a
samozrejme dbám aj na pitný režim 2,5 l
denne. V strave musí byť primeraný príjem sacharidov, bielkovín, tukov, ale aj vitamínov. Preferujem suroviny typu vajíčka, tvarohy, jogurty, mäso, ryža, zemiaky,
zelenina, ovocie a iné.
Aké úspechy už máš za sebou?
Na mojej prvej súťaži som skončila na
8. mieste v kategórii bikini fitness – junior nad 170 cm. Na mojej druhej súťaži,
ktorá sa konala tento rok, som získala
striebornú medailu v kategórii wellness
fitness – ženy.
Ako vyzerá príprava na súťaž a čo všetko
obsahuje?
Príprava prebieha každý deň, tzn., že sa
odzrkadľuje od každodenného tréningu.
Súťaženie v tejto oblasti si vyžaduje pravidelnosť tréningov, dodržiavanie presne
stanoveného jedálnička a správny výber
doplnkov. Dôležitá je vytrvalosť, cieľavedomosť, motivácia a sebadisciplína.
Ak chce niekto v tomto športe súťažiť,

musí ho to predovšetkým zaujímať a baviť. Musí prejsť jednotlivými fázami ako
sú napr. objemová fáza, diéta, odvodňovanie, cukrovanie atď. Súťaženie je
náročné, ale má svoje čaro. Na súťaži
majú možnosť jedinci, ktorí cvičia predviesť svoju prácu. My podávame výkon
na vlastnom tele, zaujímame sa o to,
ako naše telo vyzerá a hlavne, ako sa vo
vlastnom tele cítime. Je veľmi dôležité,
aby sa človek cítil vo vlastnom tele pohodlne (dobre) nielen po psychickej, ale aj
fyzickej stránke. Tento šport je výnimočný v tom, že pri cvičení človek pracuje
na sebe, na svojom zovňajšku, ale aj
na svojej psychike. Dokáže sa uvoľniť a
zbaviť sa negatívnych myšlienok, nálady.

Aké sú tvoje ambície v tejto oblasti?
Predovšetkým sa zlepšovať a dosahovať
lepšie výsledky. Skúsiť si ešte niekoľko
súťažných sezón a pomôcť aj ľuďom,
ktorí budú túžiť po zmene vo svojom živote a to tým, že sa budú starať o svoje
telo, kondíciu...
Študuješ na Pedagogickej a sociálnej
akadémii, chceš sa v budúcnosti venovať aj učeniu?
Možno áno, ale mám aj iné možnosti výberu ako je samotné učiteľstvo.
Čo na tvoju „záľubu“ hovorí rodina a priatelia?
Rodina je pre mňa všetkým a som nesmierne potešená, že ma moji rodičia v
tomto športe plne podporujú. Sú mojou
oporou, podporou, ale aj motiváciou. Čo
sa týka priateľov, tak tých pravých priateľov mám len zopár a aj tí ma určitým
spôsobom podporujú a som im zato
vďačná.
Ďakujem za rozhovor
Mgr. Kornélia Liščinská

CFT Academy

Od septembra funguje v našej
dedine CFT Academy. Je to futbalová
akadémia, v ktorej pôsobia deti v predškolskom veku až do 12 rokov. Trénermi
sú Šimon Buranovský a Mário Leško.

Rozdiel medzi bežnými futbalovými klubmi a CFT je v tom, že CFT nepôsobí pod žiadnym futbalovým zväzom.
Hlavnou myšlienkou a poslaním CFT
je, aby sa deti naučili robiť vlastné roz-

hodnutia. Aby dokázali sami vyhodnotiť,
čo je pre nich v danej situácii najlepšie.
„Počas zápasov im nediktujeme nerob
to, nekľučkuj a podobne. Necháme ich,
aby sami urobili tú kľučku, aby sami danú

situáciu vyhodnotili podľa seba nie podľa
nás. Nechceme aby z nich boli naši roboti, aby robili to, čo im povieme, ale aby
robili to, čo oni v danom momente uznajú
za vhodné a správne“ vysvetlil tréner Šimon Buranovský.
Trénuje sa dvakrát do týždňa, v pondelok a vo štvrtok, v telocvični
základnej školy a každé 2 týždne sa
koná CFT Academyniliga. Je to celoročná interná nesúťažná forma turnajov medzi jednotlivými centrami CFT. „Miniliga
je pre nás vlastne len ďalší tréning a je
špecifická tým, že sa tam nepíšu výsledky“ dodal tréner Buranovský. Hráva sa
takmer vždy na inom mieste, najčastejšie vo Vranove, na ZŠ Lúčna vo Veľkom
Šariši a na ZŠ Sibírska v Prešove. V zimných mesiacoch sa miniliga koná v telocvični, no najbližšia miniliga už bude
vonku na umelej tráve na ZŠ Lúčna.
CFT Academy dbá na to, aby
tréningy boli zábavné, aby deti bavili
a predovšetkým, aby boli hravou formou.
CFT kladie dôraz na to, aby deti robili
veci, ktoré im idú. Aby boli šťastné a nie
frustrované z tých vecí, ktoré momentálne neovládajú. „Robíme tiež cvičenia
„ballmastery“, v ktorých precvičujeme
ovládanie lopty a ostatné herné činnosti
jednotlivca“ dodal Buranovský.

Okrem toho CFT organizuje podujatie Top Team CFT, kde počas
trojdňového sústredenia trénujú najlepší
s najlepšími. Na toto sústredenie chodia
deti výlučne bez rodičov, učia sa samostatnosti, vytvárajú nové kamarátstva
a predovšetkým skvalitňujú tréningové
jednotky. Každý TOP TEAM training je
obohatený o zážitkovú mimofutbalovú
činnosť a je realizovaný na miestach ako
Národné tréningové centrum a podobne.
CFT Academy ďalej ponúka
unikátnu možnosť tvoriť hráčsku eskortu
na zápasoch slovenskej futbalovej reprezentácie alebo na rôznych významných
športových podujatiach na Slovensku.
Deti tak majú možnosť byť v tesnej blízkosti s najlepšími hráčmi nielen zo Slovenska, ale aj z celej Európy.
		
Aktuálne sa začali
tréningy vonku na futbalovom štadióne.
Trénuje sa rovnako ako predtým, dvakrát do týždňa. 1. 5. 2017 boli chlapci
z CFT vyprevádzať hráčov na finálovom
zápase Slovenského pohára (Slovnaft
Cupu). Zúčastnili sa na minilige či už vo
Vranove nad Topľou alebo v Kurime. Dňa
20. – 21.5 sa chlapci zúčastnili na turnaji
Talents Trophy v Bardejove. Mladší 2010
(U7) pod vedením trénera Šimona Buranovského skončili na peknom 5. mieste

a vo svojom družstve mali aj najlepšieho
strelca turnaja Maxa Billého s 30 gólmi.
Starší 2008 (U9) pod vedením trénera
Mária Leška boli spojení s chlapcami z
Kurimy a skončili na 14. mieste.
Tréneri CFT sa v dňoch od 18.
– 21.4. zúčastnili na trénerskej stáži v
Prahe, kde navštívili FTVŠ na Karlovej
univerzite, na ktorej mali stretnutie s trénerom z FC Porto. Navštívili tiež tréningové centrá Sparty a Slávie Praha, kde
mali možnosť sledovať tréningový proces
a taktiež komunikovať s tamojšími trénermi.
Pred letnými prázdninami 24.
júna 2017 sa uskutoční Family Day
v Bartošovciach, kde budú mať možnosť zahrať si rodičia proti trénerom alebo
deťom. Samozrejme nebude chýbať súťaž vo varení gulášov, súťaž o najlepší
fanklub a pod. Táto akcia sa teší veľkej
obľube, či už u hráčov alebo trénerov a
samozrejme aj rodičov.
text: Mgr. Kornélia Liščinská
info: Šimon Buranovský
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Denný stacionár po roku a pol fungovania

Niektorí seniori z našej dediny
sú osamelo žijúci. Iní žijú s príbuznými,
ktorí chodia do práce a počas pracovnej
doby sa o nich nemá kto starať. Práve
preto sa vedenie obce rozhodlo vytvoriť
denný stacionár, kde prostredníctvom
sociálnych pracovníkov a opatrovateliek
môže byť týmto ľuďom poskytnutá sociálna služba.
V dennom stacionári sa poskytuje pomoc osobám odkázaným na
pomoc inej fyzickej osoby, poskytuje
sa sociálne poradenstvo poberateľom
sociálnej služby, taktiež príbuzným klienta, poskytuje sa stravovanie a môže
sa poskytovať aj sociálna rehabilitácia.
V dennom stacionári je tiež zabezpečený
rozvoj pracovných zručností a záujmová
činnosť.
Denný stacionár bol v našej obci
otvorený v polovici januára v minulom
roku. Po roku a pol nastalo v jeho fungovaní niekoľko kozmetických zmien, ktoré
nám objasnila vedúca Denného stacionára pani magisterka Martina Duraková.
„1. októbra 2016 prišla do platnosti nová
vyhláška 211 Ministerstva zdravotníctva,
ktorá presne určuje koľko m2 má pripadať na jedného klienta v dennom stacionári, ďalej určuje potrebu oddychovej
miestnosti, každý klient by mal mať svoje
polohovacie kreslo alebo lôžko, aby si
mohol oddýchnuť a aby sa tu cítil tých 8
hodín komfortne. 1. marca tohto roku bola
schválená aj novela zákona 448/2008
o sociálnych službách a niektoré jej detaily platia od 1. 5. tohto roka. Novela sa
týkala hlavne zmeny stupňa odkázanosti, aký majú mať poberatelia sociálnej
služby v dennom stacionári, preto sme
museli na základe žiadosti niektorých
klientov preposúdiť, iní sa sami rozhodli, že ešte túto službu nepotrebujú. Momentálne máme 30 klientov (na začiatku
bolo 40) so stupňom odkázanosti III IV
a V. Stále pracujeme na tom, aby sa tu
klienti cítili lepšie, pohodlnejšie, tým pádom sa plánuje vybudovanie zimnej záhrady, čo bude komfortnejšia oddychová

zóna pre našich klientov. Máme však
ešte niekoľko ďalších nápadov a vízií pre
neustále zlepšovanie poskytovania tejto
sociálnej služby“.
Okrem toho, že klienti majú
v stacionári zabezpečený obed, však
vykonávajú aj rôzne aktivity a záujmové
činnosti. „Gro dňa tvorí záujmová činnosť, spoločenské podujatia, oslavy rôznych sviatkov, rôzne programy na precvičovanie pamäte a jemnej motoriky u
klientov, ktorí majú o to záujem“ priblížila
pani Duraková. Vďaka tejto službe klienti
podľa ich vlastných slov pookriali na tele
aj na duši. Vďaka aktivitám, spoločnosti
ľudí a dobrej atmosfére ľahšie znášajú
nástrahy staroby a problémy s ňou spojené. „Klienti absolvovali aj výlety, takým
najväčším, na ktorý najviac spomínajú
bol výlet do Krynice. Boli pozvaní zastupiteľmi Krynice, ktorí tu boli pri príležitosti stavania mája minulý rok. Naši výletníci
mali zabezpečeného aj sprievodcu, ktorý ich sprevádzal pamiatkami“ vysvetlila
Duraková.
Klienti najviac využívajú tri
miestnosti. Jednou je tvorivá dielňa,
kde klienti vyrábajú rôzne výrobky a dekorácie, kde sa spieva, vtipkuje a rozprávajú sa zážitky z mladosti, druhou
miestnosťou je spoločenskú miestnosť,
kde sa venujú aktivitám zameraným na
precvičovanie jemnej motoriky, rozvoju
pracovných zručností, záujmovej činnosti, spoločenským hrám a hraniu kariet.
Treťou miestnosťou je oddychová miestnosť s polohovacími kreslami určenými
na oddych a relax. Klienti majú k dispozícii aj dve masážne kreslá. Funkčne
sa v dennom stacionári využíva aj zakúpený stroj na výrobu oblátok, čomu sa
venujú ďalší šikovní klienti v rámci pracovnej terapie. Výhodou stacionára je aj
jeho umiestnenie. Tým, že sa nachádza
v areáli kláštora majú klienti možnosť
zúčastniť sa na svätej omši alebo sa
ísť poprechádzať do krásnej záhrady.
V stacionári to jednoducho žije. Vždy je
plný úsmevu, smiechu a dobrej nálady.

„Myslím, že klienti sa tu nenudia a kto
zo seniorov tu nie je, môže iba závidieť
a ľutovať, že nemôže takto plnohodnotne stráviť čas ako naši poberatelia tejto
sociálnej služby. Ďalšou kladnou vecou
je pravidelnosť a zabezpečený program
doobeda aj poobede. Myslím, že aj pre
seniora je to prínosnejšie ako byť doma
sám medzi štyrmi stenami a žiť so svojimi problémami a chorobami sám a ostať
v stereotypnom kolotoči osamelého seniora“ dodala Duraková.
V našej obci však žijú aj takí ľudia, ktorí potrebujú opatrovateľskú službu. Aj táto služba si našla v našej obci
uplatnenie a funguje už takmer rok a pol.
„Opatrovateľská služba je poskytovaná
fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti
o svoju domácnosť a pri základných
sociálnych aktivitách. Opatrovateľská
služba sa poskytuje opatrovaným počas
pracovných dní v rozsahu 4 až 8 hodín
denne. Stupne odkázanosti tiež určujú
aký rozsah hodín opatrovateľskej služby
môže byť klientovi poskytnutý. II. a III.
stupeň môžu mať maximálne poskytnuté
4 hodiny opatrovateľskej služby za
pracovný deň a IV. V. VI. stupeň môžu
mať až 8 hodín opatrovateľskej služby
poskytovanej opatrovateľkou“ vysvetlila
Duraková.
Práve denný stacionár, opatrovateľská služba ako aj komunitné
centrum a terénna sociálna práca sú
tie zložky, vďaka ktorým sa v našej
obci stupňuje úroveň sociálneho života.
Vďaka týmto službám nedostali pomoc
a podporu iba seniori, ale zvýšila sa aj
zamestnanosť v obci, lebo rozšírením
sociálnych služieb vznikli aj nové pracovné miesta, ktoré boli samozrejme obsadené Raslavičanmi.
text: Mgr. Kornélia Liščinská
info: Mgr. Martina Duraková

školstvo Školský rok 2016/2017 bohatý nielen
na zážitky ale aj medziľudské vzťahy
Leto klope na dvere a za nami
je o chvíľu koniec školského roka, ktorý
sme začali v zrekonštruovanej materskej
škole na Toplianskej ulici.
Tento rok nám dal veľa – nielen
zážitkov pre deti a rodičov, ale aj pre celý
pedagogický i nepedagogický kolektív.
Učili sme sa ako pracovať vo veľkom kolektíve, ako organizovať aktivity pre veľký
počet detí, ako zabezpečovať potrebné
pomôcky na výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 4 triedy a piatu na Alejovej ulici,
ako mať dostatok čistiacich prostriedkov,
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vypranú posteľnú bielizeň pre 99 detí,
ako zabrániť lastovičkám, aby znečisťovali okná, vyzdobiť okrem interiéru aj
exteriér a mnoho iných organizačných
záležitostí.
V prvom rade sme dbali na to,
aby sme splnili všetky úlohy nielen z Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, ale aj z nášho Ročného
plánu práce a Školského vzdelávacieho
programu. Najviac nás teší, že deti majú
zážitky z rôznych akcií, ktoré sa uskutočnili u nás v materskej škole i mimo nej.

Ešte v januári našich prípravkárov navštívili pani učiteľky zo 4. ročníka
základnej školy, ktoré ich budú učiť v 1.
ročníku, aby videli, ako ich budúci prváci
pracujú. Zároveň ukončili preventívny
program s pani psychologičkou Mgr. M.
Kukulskou s názvom: „Opička Kika sa
učí byť lepšou“, kde sa učili predchádzať
rôznym nepríjemným situáciám v živote
detí a mládeže. Vo februári sme na návštevu do našej MŠ pozvali osamelo žijúcich dôchodcov zo stacionára. Deti ich
pohostili, zabavili kultúrnym programom

a obdarovali drobnými darčekmi. Nechýbal ani fašiangový karneval a návšteva
prvákov na hodine slovenského jazyka.
V marci, ktorý je mesiacom knihy, staršie deti navštívili Okresnú knižnicu Dávida Gutgesela v Bardejove, kde
cestovali vlakom a mladšie deti obecnú
knižnicu v Raslaviciach. Pri príležitosti
Svetového dňa vody si triedy pripravili
rôzne aktivity a spoločne si pozreli vystúpenie divadla „Cililing“. Zároveň sme
ukončili projekt: „Rozprávky z detských
izbičiek“, prezreli si denníky s ilustráciami
rozprávok, ktoré deťom čítali rodičia
doma i učiteľky v MŠ. V Apríli k nám opäť
zavítalo divadlo Gašparko z Prešova
s rozprávkou: „Šípková Ruženka“,
pripravili sme veľkonočné výrobky
na výstavu na Obecnom úrade i na
veľkonočné trhy, prípravkári sa zúčastnili
na zápise do základnej školy. Z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Bardejove k nám prišla pani hygienička
s prednáškou o zdraví detí, no najväčším
zážitkom bolo vystúpenie sokoliara zo

skupiny Horus Košice, ktorý deťom predviedol dravé vtáky.
Mesiac máj bol vyhradený na
zápis do materskej školy na nový školský rok. V tomto mesiaci tiež boli na praxi študentky Pedagogickej a sociálnej
akadémie v Prešove, navštívili sme ZUŠ
v Raslaviciach, kde sme videli koncert
a tvorivé dielne. Záver mája patril oslave
Dňa detí na amfiteátri, ktorý organizoval
obecný úrad v spolupráci so základnou
školou a na ktorý bola pozvaná aj materská škola.
Jún sme začali opäť oslavou
MDD, tento raz na školskom dvore športovými súťažami a popoludní sme s kultúrnym programom vystúpili pre rodičov
pri príležitosti Dňa matiek, Dňa Rodiny,
Dňa detí a Dňa otcov. Počas tohto dňa
sme oslovili všetkých s projektom farebné tričká pre deti, aby nám na ne mohol
prispieť každý, kto bude chcieť. Keďže
sme si naplánovali skrášliť školský dvor
a pripraviť záhon kvetov a byliniek, rodičia nám doniesli zopár vedierok čier-

nej zeminy. Pri príležitosti Dňa ochrany
životného prostredia sa uskutočnila brigáda, kde deti kopali a sadili kvety a bylinky spolu s učiteľkami. Odmenou im
bol výchovný koncert: Hudobné nástroje v ľudovej hudbe, ktorý nám predviedol pán Dudinský z Očovej, aby sa deti
oboznámili aj s tradíciami iného regiónu
Slovenska.
V závere školského roka nás
ešte čaká výchovný koncert: Rozprávkový bufet, výlety do ZOO v Spišskej Novej
Vsi, návšteva v Dennom stacionári pri
príležitosti Dňa kvetov, 3D planetárium
i rozlúčka s prípravkármi.
V júli bude materská škola otvorená na Alejovej ulici a v auguste budeme všetci oddychovať a čerpať sily i inšpirácie do nového školské roka.

Gabriela Hanisek Salová
riaditeľka MŠ
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Školský rok 2016/2017 v ZUŠ v Raslaviciach
Školský rok 2016/2017 sa nezadržateľne blíži ku
koncu. Je to čas, kedy okrem množstva umeleckých aktivít a povinností súvisiacich s ukončením školského roka,
začíname bilancovať a hodnotiť uplynulé obdobie.

ZUŠ v Raslaviciach v tomto školskom roku navštevovalo 370 žiakov, čo je druhý najväčší počet žiakov v jej 13-ročnej
histórii. Tento pretrvávajúci záujem o štúdium na našej škole je
pre nás impulzom na neustále skvalitňovanie vyučovacieho
procesu, zlepšovanie priestorových podmienok a materiálno-technického a nástrojového vybavenia školy. S aktívnou podporou a pomocou zriaďovateľa – obce Raslavice, sa v tomto

školskom roku dokončila rekonštrukcia sociálnych zariadení a
pokračovalo sa v predeľovaní veľkých tried za účelom získania
ďalších učební. Z finančných zdrojov občianskeho združenia
ZRŠ pri ZUŠ v Raslaviciach boli zakúpené hudobné nástroje
pre hudobný odbor, zvuková aparatúra pre literárno-dramatický odbor a materiálne vybavenie pre výtvarný a tanečný odbor.
Zároveň sme pokračovali v snahách o rozšírenie pôsobnosti
ZUŠ, ktoré boli úspešne zavŕšené schválením a zaradením
elokovaného pracoviska v Hertníku do siete škôl s účinnosťou
od 1. septembra 2017.

Umelecké aktivity v školskom roku 2016/2017:
10.11.2016 – koncert žiakov z partnerskej školy – Základnej hudobnej školy v Domoslawiciach (Poľsko) v Dome kultúry v Raslaviciach
21.12.2016 – vianočné tvorivé dielne výtvarného odboru
22.12.2016 – „Vianoce Zajka Hrajka“ – vianočné predstavenie žiakov ZUŠ v DK v Raslaviciach
5.4.2017 – „Jarný koncert“ – verejný koncert žiakov ZUŠ v DK v Raslaviciach
10.5.2017 – koncert učiteľov ZUŠ a hostí v DK v Raslaviciach
12.5.2017 – výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ v Hertníku
16.5.2017 – „Kytička pre mamičku“ – koncert žiakov ZUŠ pri príležitosti Dňa matiek v DK v Raslaviciach
23.5.2017 – výchovný koncert pre MŠ a ZŠ Tulčík
25.5.2017 – výchovné koncerty a tvorivé dielne pre MŠ Raslavice v priestoroch ZUŠ
26.5.2017 – výchovný koncert a tvorivá dielňa pre MŠ Vaniškovce v priestoroch ZUŠ
3.6.2017 – vystúpenie žiakov ZUŠ v kláštornom parku v Bardejove pri príležitosti Dňa rodiny – organizátor HOS Bardejov
13.6.2017 – absolventský koncert a vyradenie absolventov v DK v Raslaviciach
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Umiestnenie žiakov na súťažiach:
30.4.2017 – krajská súťaž detských folklórnych súborov v Raslaviciach – DFS Raslavičanik – zlaté pásmo s návrhom na postup
na celoštátnu prehliadku (Mgr. Monika Bučková, Mgr. Jozef Franek, DiS.art)
5.5.2017 – „Prešovská cimbalová struna 2017“ – Lucia Novotná – bronzové pásmo v I. kategórii (Bc. Juraj Konečný)
17.5.2017 – okresné kolo súťaže „Slávik Slovenska 2017“ v Bardejove – Gabriela Bednárová – 1. miesto v II. kategórii (Mgr. Lilia
Maťašová)
26.5.2017 – XIII. ročník festivalu komornej hudby „Gelnický kľúč 2017“ v Gelnici – flautové kvarteto – strieborné pásmo v kategórii
A1 (komorné telesá) (Mgr. Jana Berčíková, DiS.art)
6.6.2017 – krajské kolo súťaže „Slávik Slovenska 2017“ v Prešove – Gabriela Bednárová – diplom za účasť (Mgr. Lilia Maťašová)
december 2016 – výtvarná súťaž „Anjeli strážni“ organizovaná HOS v Bardejove – Michaela Šoltysová, Vladimíra Palšová – diplom za účasť (Mgr. Peter Podhajecký)
marec 2017 – celoslovenská výtvarná súťaž „Grafický návrh obálky žiackej knižky“ – ŠEVT a.s. – Soňa Pritoková – 12. miesto
(zo 753 prác) (Mgr. Peter Pohajecký)
máj 2017 – výtvarná súťaž „Folklór – umelecké remeslá“ – organizovaná ZUŠ v Raslaviciach – Daniela Rákošová – 2. miesto v
IV. Kategórii, Filip Tarnovský – 1. miesto v V. kategórii, Simona Palšová – 2. miesto v V. kategórii, Martina Gdovinová – 3. miesto
v V. kategórii (Mgr. Peter Podhajecký, Mgr. Ľubomíra Štofaníková)

Jednou z posledných tradičných aktivít v závere školského roka je zapojenie sa našich žiakov do programu folklórnych
slávnosti v Raslaviciach. Nebude to inak ani toho roku, kedy sa
naši žiaci predstavia v rámci 49. ročníka Šarišských slávností
piesní a tancov 16.-18. júna 2017. Okrem vystúpenia žiakov
tanečného odboru, DFS Raslavičanik a detskej ľudovej hudby
sa naši žiaci zapoja aj do sprievodných podujatí – do programu
v „Detskom košiariku“, uličky remesiel, či výtvarných tvorivých
dielní. Súčasťou podujatia bude aj výstava vyše 150 výtvarných
prác 3. ročníka výtvarnej súťaže s názvom „Folklór – tradičné
remeslá“ organizovaného našou školou.
V závere sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám počas
školského roka akýmkoľvek spôsobom pomohli a podporili nás.
Poďakovanie v prvom rade patrí zriaďovateľovi – obci Rasla-

vice na čele so starostom Marekom Rakošom za pochopenie,
pomoc a podporu našich snáh neustále rozvíjať a zveľaďovať
našu ZUŠ. Ďakujem za spoluprácu prednostovi OU Ing. Petrovi
Paľovi, riaditeľovi ZŠ v Raslaviciach Mgr. Martinovi Klempayovi, členom rady školy, občianskemu združeniu ZRŠ pri ZUŠ
v Raslaviciach a ďalším obecným inštitúciám, všetkým kolegom, rodičom a v neposlednom rade aj všetkým žiakom za ich
prácu a usilovnosť v školskom roku 2016/2017.
				
					

Mgr. art. Martin Franek
riaditeľ školy
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zo života „Každá naša ľudová pieseň je ako
farnosti drahokam, ako čistý diamant.“

(Eugen Suchoň)

Od založenia Raslavíc uplynulo už
vyše 750 rokov. Pre človeka je to príliš dlhá doba. Vystriedalo sa niekoľko
generácií a v prúde plynúceho času sa
postupne strácajú spomienky. To, čo
naši prastarí rodičia poznali od svojich
predkov, my sme dávno zabudli. Vlastne,
mnohé sme ani nepoznali. Zostávajú
len fragmenty, útržky zo života predkov
a bezmenné predmety, ktoré ani
nedokážeme identifikovať. V múzeách
tíško odpočívajú veci, ktoré mnoho
pamätajú. Keby len vedeli rozprávať...
Nevedia. My, našťastie áno. Našťastie
preto, že keď budeme poznať dejiny,
môžeme podať o nich svedectvo ďalším.
Lebo len vtedy sme niekto, ak máme
svoju históriu. A Raslavice ju majú. Dlhú,
bohatú a zaujímavú.
Vzácnym významom každého spoločenstva je ochrana a trvalé pestovanie
hodnôt svojbytnosti. Národ je národom
cez svoje, najmä kultúrne hodnoty. Sme
hrdí, že naša slovenská národná klenotnica je mimoriadne pozoruhodná. Obsahuje množstvo kultúrnych prejavov,
výtvarných, hudobných, piesňových i literárnych prvkov, ktoré predstavujú pre
Slovensko veľké bohatstvo.

Umenie zohráva v živote spoločnosti významnú úlohu. Je šíriteľom krásna.
Čistota jeho prejavu nadchýna, poučuje
a potešuje. Je súčasťou kultúry každého
národa.
Obec Raslavice patrí z hľadiska folklórnych tradícií medzi popredné slovenské obce. Predkovia Raslavíc vytvorili
veľmi cenné rôznorodé formy ľudového
umenia, ktoré zohrávajú pri formovaní
človeka prioritnú úlohu. Cez stáročia ich
vnášali do života. Dotvárali jeho pestrosť a živili silu životného elánu, aby bol
„chutný, do práce rúk vhodný“, ako píše
spisovateľ Štefan Rysuľa.
S láskou, s pocitom zodpovednosti
a uvedomenia si kultúrnych hodnôt raslavického ľudu, folklórna skupina Raslavičan pripravuje každé svoje vystúpenie.
Členovia folklórnej skupiny sa snažia,
aby krása ľudového umenia Raslavíc
neustále žila a skrášľovala život Raslavíc
aj v súčasnosti. Snažia sa, aby láska
k svojej obci, aj cez ich činnosť, stále hlbšie
vnikala do povedomia občanov. Chcú
udržiavať významné folklórne počiny,
ako prejav úcty k potomstvu, ktoré si
vedelo hodnotiť a umelecky stvárniť svoj

každodenný život a najmä existenčné
potreby. Raslavičan interpretuje piesne,
do ktorých ľud vkladal svoje najvrúcnejšie
city. Tie vytvárajú to pravé bohatstvo,
umenie , ktoré tvorí úsmevy, ktoré
odpúšťa a najmä ktoré povzbudzuje,
potešuje a robí život šťastnejším. Najvýznamnejšia hodnota folklórnej skupiny
je v udržiavaní a prezentovaní veľkého
množstva piesní, tancov, zvykoslovných
celkov, doplnených krojmi, ako vzácnej
hodnoty čistoty klenotnice raslavického
umenia. Nebyť folklórnej skupiny, bolo by
stratených, utajených či úplne zabudnutých veľa piesní.
Aj tento rok sa opäť v malebnej dedine
Raslavice, započúvame do hlasu materí, čo darovali Božou mocou Raslaviciam pokolenia silné umom. V piesňach
ľudia zaznamenali veľa úsilia, strádania
a úmoru za skyvou chleba. No cibrila sa
aj myseľ a spolu s prostredím sa formovala aj fantázia. Tento náš ľud vytvoril
obrovské nehmotné kultúrne skvosty, za
ktoré sme vďační všetkým jeho generáciám.
					
Erika Kaňuchová

Uplynulo 17 rokov.
A Raslavice opäť navštívili misionári
Bohatý duchovný program. Zaujímavé témy. Načerpanie nových síl. Aj takto by sa dali charakterizovať misie,
ktoré sa v Raslaviciach konali po 17 rokoch.
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O tom, že misie vo farnosti sú
časom, kedy môžeme urobiť niečo pre
svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť sa
presvedčili všetci tí, ktorí v dňoch 20.28. mája prijali toto pozvanie. Mnoho
povzbudivých slov od pátrov misionárov sme si mohli vypočuť nie len počas
spovede, ale aj pri jednotlivých svätých
omšiach na témy ako Hriech, Obrátenie,
Utrpenie, Viera či Láska. Individuálne sa
pátri misionári venovali ženám, mužom,
mládeži i deťom. Na piatkové stretnutie
mládeže dokonca prišli aj vzácni hostia
– skupina Rieka života a s ňou ľudia s inšpiratívnymi príbehmi z vlastného života,
ktorí navyše ukázali ako nádherne sa dá

vyjadriť chvála Bohu prostredníctvom
hudby a spevu. Misionári sa tešili a ostali
milo prekvapení hojnou účasťou všetkých ľudí, no najmä tým, že na sv. omše
prichádzalo veľa detí.
Pátra Michala, ktorý na misiách
pôsobí už 23 rokov sme sa pýtali, čo
je z jeho pohľadu hlavným posolstvom
misií. „Keď ideme na misie, nepovedal
by som, že ideme na to miesto priniesť
vieru. Boh tam už je prítomný. V ľuďoch,
v rodinách, v manželstvách a my ho
chceme tak viac ukázať alebo pomôcť
ľuďom viac sa otvoriť na jeho prítomnosť, vnímať ho a hlavne povzbudiť tých,
ktorí chcú ísť kdesi ďalej a cez nich sa

zas snažiť osloviť možno aj tých, ktorí sa
trošku zablokovali alebo sa vzdialili. Aby
sa mohli stretnúť so živým Kristom, prijať
od neho odpustenie a tiež nový život“,
uviedol.
Raslavice však pre misionárov
neboli poslednou zastávkou. Tento rok
ich ešte čakajú na misiách vo Víťazi, Zuberci, Bratislave aj Konskej.

Anežka Salokyová

Jožko Novák:
Nechajte otvorené svoje srdcia
Nie každá farnosť sa môže pochváliť tým, že jeden z jej rodákov pôsobí medzi misionármi. Jeden z našich sa však medzi nimi nachádza. Jozef
Novák alebo Jožko, ako ho väčšina z nás pozná, pôsobí ako rehoľný kňaz
už deviaty rok. O tom, čo ho k jeho životnej ceste viedlo, priblížil v krátkom
rozhovore.
Ako dlho už pôsobíš medzi misionármi?
Medzi misionármi redemptoristami som
už od svojho vstupu k nim a to od septembra roku 2001, čiže 16 rokov.
Čo ťa viedlo práve k tomu, čo robíš?
Ktorý životný moment bol pre teba impulzom? Spomínaš si, kedy a prečo si sa
pre to rozhodol?
Tieto tri otázky zhrniem do nasledujúcich
viet. Vo februári roku 2000 boli u nás
v našej rodnej obci Raslavice Ľudové
misie. Asi rok predtým sme si vytvorili
spontánne stretko mladých v rodine mojej dobrej známej Hedvigy Grohoľovej. Ja
a niekoľko mojich dobrých priateľov sme
sa stretávali na modlitbách – sv. ruženec,
modlitba prostredníctvom čítania sv. Písma tzv. Lectio divina, spievanie piesní
chvál (gospelové) a vzájomné zdieľanie,
ako sme prežili týždeň – to bolo naše
stretávanie sa. Bolo to pekné obdobie, za
ktoré chcem mojím dobrým priateľom zo
srdca poďakovať. V tom čase boli u nás
ohlásené Ľudove misie, ktoré prišli vykonať otcovia redemptoristi z Podolínca
– P. Michal Zamkovský CSsR, P. Štefan
Varecha CSsR, laicky misionár pán Jozef
Greš a ďalší ich otcovia redemptoristi.
Impulzom pre moje rozhodnutie byť misionárom redemptoristom bol na jednej
strane rozhovor s mojím spovedníkom
a duchovným vodcom s P. Virgilom Čiernym CSsR – redemptoristom, ktorý pôsobil u nás v Raslaviciach v kláštore sv.
Jozefa u sestier Božského Vykupiteľa
a druhým impulzom pre moje rozhodnutie
boli práve spomínané Ľudové misie
u nás v Raslaviciach. Spomínam si, že
bol štvrtok večer. Po sv. omši s témou
„Eucharistia“ sa konala Adorácia. V srdci
som pocítil volanie: „Jozef, neboj sa. Poď

za mnou“. Do toho sa hrala a spievala
pieseň: „Božia Láska príď“ a ja som mal
pred očami obraz, akoby všetci ľudia boli
kamene v hĺbke mora Božej Lásky, a ako
ma sila tejto Lásky berie preč z dna a vynáša na súš medzi ostatné kamene, aby
som im pomáhal v usmerňovaní života,
kráčať spolu s Ježišom Kristom.

k ľuďom hovorili, cez pohľady, cez vzájomné zdieľanie sa ľudí a verím, že tiež
cez modlitbu, ktorá ľudovými misiami neskončila, ale ona trvá.
Nechajte otvorené svoje srdcia nech Ježiš pôsobí ďalej. A On Pôsobí. V modlitbe
spolu s vami zostávam. Pozdravujem
všetkých.

Kde všade si už ako misionár pôsobil?
Prvé moje pôsobisko bolo na neďalekom
pútnickom mieste a farnosti, ktorá je
Raslavičanom známa –v našej Košickej
arcidiecéze v Gaboltove, kde býva púť
k Panne Márii Škapuliarskej (Karmelskej). Teraz momentálne pôsobím v Podolínci, v Spišskej diecéze. Rehoľným
kňazom som od roku 2008.

		

Na aký najsilnejší moment z misií si spomínaš?
Keď to beriem z pohľadu môjho rozhodnutia, tak určite moment vo februári 2000
vo Štvrtok večer počas Adorácie cez ľudové misie, kedy ma Ježiš oslovil: „Poď
za mnou.“
A keď to beriem z pohľadu terajších ľudových misií po 17 rokoch, kedy už ako
redemptorista som prišiel naspäť do
farnosti Raslavice, kde som bol začlenený do týchto Ľudových misií, tak silným momentom pre mňa bola viditeľná
premena sŕdc ľudí, ktorí na tieto ľudové
misie prichádzali a nechali akoby v sebe
zastaviť čas. Cez svoje životné udalosti
pobudli s Ježišom Kristom, ktorý im rozumie a nič neberie človeku, ale naopak
dopĺňa svoju prítomnosť do ich rodín,
manželstiev, zamestnaní, situácii, kde
chce s človekom byť. A tento Ježišov
dotyk sa dial cez sviatosť zmierenia,
cez načúvanie slova misionárov, ktorí

Anežka Salokyová
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Naša obec má novú
webovú stránku
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www.raslavice.sk

Potreba vytvorenia novej stránky vyplynula zo zastaranosti pôvodnej a vyšších požiadaviek na web stránky verejných inštitúcií, ktoré pôvodná stránka nespĺňala. Novú stránku pre našu obec vytvoril externý dodávateľ.
Postupne pracujeme na dopĺňaní obsahu a úpravách podľa aktuálnych požiadaviek. Stránka je ľahšie editovateľná, prehľadnejšia, krajšia.
Na pravej strane novej stránky sa nachádza odkaz na Zjednodušenú verziu stránky pre seniorov. Po
kliknutí na odkaz sa objaví v prehliadači nová karta, ktorá je vytvorená špeciálne pre seniorov. Seniori si môžu nastaviť veľkosť písma a jazyk. Výhodou je možnosť „prečítať nahlas“, ktorá seniorom uľahčí prácu, pretože namiesto
čítania a namáhania očí si môžu obsah vypočuť.
Na novej stránke obce nájdete všetky potrebné informácie či už z oblasti samosprávy, školstva, obecných
zložiek, prehľad aktuálnych udalostí a podujatí ako aj fotogalériu a všetky vydania Raslavických novín.
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Info v kocke
Stretnutie s knihou
Záver „Mesiaca knihy“ patril
detičkám z MŠ, ktoré sa stretli v Obecnej
knižnici na besede „Stretnutie s knihou“.
V priestoroch knižnice na nich čakala
vedúca knižnice a zástupkyňa dôchodcov, členka ZO JDS p. Anna Halajová.
So záujmom si prezreli jednotlivé knižné
výtlačky pre deti, v ktorých nachádzali
známe i neznáme rozprávky.
Jednu z nich si pozorne vypočuli v príjemnom prostredí detského kútika. Zaujalo ich najmä to, ako si
jednotlivé generácie rozprávali príbehy
a dlhé zimné večery si krátili počúvaním
zaujímavých príbehov. Vo vyhriatej izbe
na peci počúvali so zatajeným dychom
rozprávanie starých materí. Deti sladko
spali a snívali sa im sladké sníčky na obláčikoch fantázie.
Naše deti ale nezaspali a zo
stretnutia v knižnici si odniesli pekné zážitky. Je chvályhodné, že pani učiteľky
vedú svojich zverencov k láske ku knihe
už aj tým, že navštevujú spoločne knižnicu, a to nielen v mesiaci marec.

Ábel Ravasz na návšteve v Raslaviciach
1. júna 2017 sa v zasadačke obecného úradu konalo pracovné
stretnutie splnomocneneca vlády SR
pre rómske komunity Ábela Ravasza
s predstaviteľmi našej obce. Pán splnomocnenec prišiel do Raslavíc v sprievode svojho asistenta Elemíra Lakatoša
a Mariána Feča, pracovníka regionálnej
pobočky úradu splnomocnenca vlády
pre RK v Prešove. Na stretnutí sa zúčastnila aj pani Mgr. Ingrid Doležalová,
projektová manažérka Národného projektu komunitné centrá. Pán starosta
Marek Rakoš a pán prednosta Ing. Peter Paľa vzácnych hostí srdečne privítali
a po úvodných slovách sa pustili do diskusie.
Pán starosta oboznámil p.
Ravasza so svoju prezentáciou „Komplexné riešenie sociálnej pomoci v obci
Raslavice“. Pán splnomocnenec prezentáciu zhodnotil veľmi pozitívne. Potešilo ho, že sa naša obec snaží riešiť
problémy a potreby rómskej komunity a
tým stabilizovať situáciu. Zároveň predniesol cenné rady, ukázal smer a spôsoby akými ísť a taktiež prisľúbil pomoc

v niektorých oblastiach. Vzhľadom na
pracovnú a časovú vyťaženosť sa nestihol ísť pozrieť aj do terénu, no povedal,
že tak urobí už čoskoro pri ďalšom stretnutí.

Raslavice nominované na ocenenie Roma Spirit
Už po ôsmy krát bolo možné
nominovať organizáciu, inštitúciu alebo
jednotlivca za jeho aktívnu snahu zlepšiť
životné podmienky Rómov na Slovensku na ocenenie Roma Spirit. Zo 147
nominácií na Roma Spirit 2016 postúpilo do finálového kola 21, tri v siedmich
kategóriách.
Obecné služby Raslavice,
s.r.o., Raslavice boli nominované v kategórii Spoločnosť, organizácia a zamestnávateľ – nominácia za využitie
miestneho pracovného potenciálu prinášajúceho zlepšenie životnej úrovne jednotlivcov, príslušníkov rómskej komunity
a predovšetkým všeobecný rozvoj obce.
O laureátoch Roma Spirit 2016
rozhodla medzinárodná Odborná porota
a Porota Čin roka 27. novembra 2016,
v deň slávnostného odovzdávania ocenení Roma Spirit 2016 v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave. Záznam zo
slávnostného odovzdávania nominácií
bol odvysielaný na Dvojke, v nedeľu
10. decembra 2016 o 20:00 hod. V programe vystúpila aj skupina SABROSA
z Raslavíc.

Starosta obce vystúpil s prednáškou na odbornej konferencii v Bratislave
V utorok 13. júna sa pán starosta M. Rakoš zúčastnil na odbornej
konferencii hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti „Vzdelanie a zamestnanie – cesta k integrácii Rómov na
Slovensku“, ktorá sa konala v kinosále
NR SR. Podujatie prebehlo pod záštitou poslankyne Anny Verešovej (OĽANO-NOVA) a Petra Polláka, bývalého
splnomocnenca vlády SR pre rómsku
problematiku. Táto téma oslovila aj
nášho p. starostu a preto sa rozhodol
zúčastniť sa na konferencii a oboznámiť
zúčastnených so svojou prezentáciou
„Komplexné riešenie sociálnej pomoci
v obci Raslavice“. Svojou prednáškou
„Možnosti zamestnávania dlhodobo nezamestnaných Rómov prostredníctvom

obecných aktivít“ ukázal spôsob, akým
je možné zapojiť Rómov do spoločnosti
a ako u nich pestovať pracovné návyky.

Jazdecké preteky
Ako po minulé roky tak aj v tomto roku sa v Raslaviciach na konci mája
konali Jazdecké preteky v parkúrovom
skákaní. 23. ročník jazdeckých pretekov sa uskutočnil 28. mája v športovom
areáli. Diváci mali možnosť vidieť štyri
súťažné disciplíny - Skok „do 90 cm“ na
optimálny čas, Skok „Z“ dvojfázové skákanie, Skok „ZL“ stupňová náročnosť so
žolíkom a Cenu starostu obce Raslavice
„L“ s prekážkami do výšky 120 cm, ktorá
bola, tak ako aj po minulé roky, hlavnou
súťažnou disciplínou.
Súťaž č.1: Skok do 90 cm- na optimálny
čas
1. miesto: Tereza Polláková na koni
DUNKA , TJ Slávia UVLF Košice
2. miesto: Milan Šarik na koni VLARON
, RK COOL Spišská Nová Ves
3. miesto: Elisabeth Majorošová na koni
CLIFFORD, Koska Horse Team Lučenec
Súťaž č.2: Skok „Z“ dvojfázové skákanie
1. miesto: Erika Podlesná na koni
CASPER JORDIN, JK Mirage
2. miesto: Gabriel Holova na koni
CINQA, JK Holova Koprivnica
3. miesto: Jevgenij Harlenka na koni TANJA, Carpatia Equus Center
Súťaž č.3: Skok „ZL“ stupňovaná náročnosť so žolíkom
1. miesto: Alexander Serakov na koni
BORIS , JK Carmina Rimavská Sobota
2. miesto: Jaroslav Sibal na koni AIDANE „S“ , SJA Prešov
3. miesto: Kamil Kavčák na koni LATINA
, AJC Snina
Súťaž č.4: Cena starostu obce Raslavice
1. miesto: Stanislav Podlesný na koni
CALVADO M , JK Mirage
2. miesto: Ján Cigán na koni G-STAR,
JK JMC Lužany
3. miesto: Stanislav Podlesný na koni
CASPER JORDIN, JK Mirage
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