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Vážení občania,

prihováram sa
Vám na konci
roku
2007
s odpočtom
práce
za
uplynulý
kalendárny rok.
Medzi významné
investície patrila
rekonštrukcia striech 3. a 4. pavilónu ZŠ
Raslavice s rozpočtovým nákladom cca 3,7 mil.
Sk, z toho dotácia MŠ SR predstavovala čiastku
3,414 mil. Sk. Zároveň obec z vlastných
prostriedkov začala budovať nadstavbu na
treťom pavilóne, pričom sa v tomto roku
preinvestovalo na hrubej stavbe cca. 900 tis. Sk.
Na rekonštrukciu plynových kotlov v ZŠ obec
získala dotáciu z MŠ vo výške 260 tis. Sk. Na
projekt „Revitalizácia školskej jedálne“, ktorý
vypracovala ZŠ Raslavice, získala obec 100 tis.
Sk, suma je určená na obnovu vybavenia
stravovacieho školského zariadenia.
Druhou významnou investíciou boli práce na
Kanalizácii a ČOV. Na tejto stavbe sa
preinvestovalo spolu 4,305 mil. Sk.
V obci pokračovala výstavba káblovej televízie,
na tomto diele sa preinvestovalo dodávateľsky
cca, 2 mil. Sk. Zemné práce obec opäť
realizovala vo vlastnej réžii cez malé obecné
služby.
Pre rok 2008 ostáva zrealizovať cca 3 000 m
výkopov pre káblovku, z celkovej dĺžky
výkopov 12 500 m.
Pokračovali opravy miestnych komunikácií
v objeme 1 mil. Sk, konkrétne sa vyasfaltovali
ulice: časť Alejovej ul., Kopčáková, časť ul. Na
kameni, a nepomenovaná ulica pri družstve vo
Vyšných Raslaviciach, nadväzujúca na ul.
Čergovskú.
V Dome kultúry podporila obec investíciu do

nepredajné

stavebných úprav – vybudovanie šatne a soc.
zariadenia pre personál kuchyne, obklad v sklade
zeleniny a prívod vody, zakúpenie ohrevného
pultu pre výdaj stravy na poschodí, zakúpenie
pracovných stolov pre kuchyňu, ..... v objeme
cca 200 tis. Sk.
V rámci
prípravy
rekonštrukcie
budovy
obecného úradu, sa na sklonku roka v areáli
dvora obecného úradu vykonali zemné práce na
vybudovaní dažďovej kanalizácie. Zakúpilo sa
rezivo na krov v hodnote 148,5 tis. Sk.
Pracovníci miestneho hospodárstva, okrem
odborných prác na rozvodoch káblovej televízie,
vykonali tieto stavebné práce: dažďová
kanalizácia ul. na Kameni v dĺžke 60 m,
dažďová kanalizácia ul. Hlavná (pod mostom)
v dĺžke 110 m, dažďová kanalizácia ul. Vyšná
(ku starému cintorínu) v dĺžke 40 m.
V spolupráci s VSE a.s. Košice sa zrealizovala
stavba Raslavice – úprava vedenia č.208 (v
súbehu s ulicami Sekčovská a Ku amfiteátru),
v hodnote cca 1,2 mil. Sk. Obec financovala
náklady na projektovú dokumentáciu tejto stavby
v sume 82 tis. Sk.
V oblasti kultúry podporilo MK SR usporiadanie
Šarišských slávností sumou 93 tis. Sk
a doplnenie knižničného fondu obecnej knižnice
sumou 30 tis. Sk.
Obec sprostredkovala a podporila účasť mladých
muzikantov ZUŠ Raslavice na projekte Muzičky
v Prahe, v septembri tohto roku.
Veľmi hodnotným bolo spevácke vystúpenie
detského ekumenického zboru Ďatelinky
z Dudiniec, ktorý sa nám predstavil v auguste
v Dome kultúry.
Obec sa zapojila v spolupráci s Národnou
knižnicou v Martine do Národného projektu
Ministerstva kultúry SR, „Informatizácia
knižníc“, súčasťou ktorého je zapožičanie
počítačovej techniky v hodnote 243 tis. Sk a
zriadenie 4 verejne prístupných bodov
k internetu v obecnej knižnici od júla 2007.
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Toho roku sme sa zapojili do celoslovenskej
súťaže „Dedina roka 2007“. V rámci tejto súťaže
obec navštívila dňa 20.7.2007 hodnotiaca
komisia. Po vyhodnotení súťaže sme so
zadosťučinením prijali správu, že obec získala
jedno
z ocenení
udeľovaných
v súťaži:
„DEDINA
AKO
KLENOTNICA“,
za
„uchovávanie
a prezentáciu
autentického
folklóru“. Ocenenie sme prevzali na slávnostnom
vyhlásení výsledkov súťaže v Liptovskej
Tepličke (víťaz súťaže) dňa 22.11.2007.
Prešovský
samosprávny
kraj
podporil
prostredníctvom
NEFO
fondu
vydanie
publikácie o obci sumou 25 tis. SK.
Obec sa dostala do povedomia aj vďaka
pravádzkovaniu
kompostoviska.
Záujem
navštíviť obec a pozrieť si kompostovisko
prejavil veľvyslanec USA na Slovensku pán
Rodolphe M. Vallee, ktorého sme v obci privítali
dňa 12.7.2007. Návštevu pána veľvyslanca
spestril kultúrny program žiakov ZUŠ Raslavice
a rómskej speváckej skupiny Sabrosa. Podobný
účel mali aj návštevy z Maďarska, Anglicka,
organizované so Spoločnosťou priateľov zeme
Košice.
V rámci majetko – právneho vysporiadania
pozemkov obec vysporiadala časť pozemkov pre
budúcu
výstavbu
na
rómskej
osade.
Vysporiadala sa tiež parkovacia plocha pred
zdravotným strediskom. V areáli nového
cintorína bola vysporiadaná ďalšia parcela.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zámer
aktualizácie územného plánu obce. Touto cestou
chcem poprosiť občanov a subjekty pôsobiace
v obci, aby svoje pripomienky a návrhy týkajúce
sa územného plánu obce doručili obecnému
úradu do konca januára 2008.
Súbežne s prácami na aktualizácii územného
plánu, prebieha aj príprava strategického
rozvojového
dokumentu
obce,
Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Raslavice.
Obec zároveň bola aktívna pri presadzovaní
myšlienky spolupráce „Horného Šariša“ (obce
okresov Bardejov, Svidník a Stropkov) pri
príprave regiónu na Prístup LEADER.
V rámci prípravy nových investičných zámerov
obecné zastupiteľstvo dalo zelenú projektom:
Stredisko sociálnych služieb, Rekonštrukcia ZŠ
Raslavice, Rekonštrukcia obecnej knižnice.
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Realizácia týchto projektov je podmienená
získaním finančných prostriedkov z eurofondov.
Koncom roka pribudol v ponuke káblovej
televízie ďalší, v poradí pätnásty televízny kanál
VIASAT HISTORY.
Zároveň máme snahu začať skúšobné vysielanie
miestneho INFOkanála, ktorým budú možné
priame prenosy z aktuálnych spoločenských
podujatí obce, z kostola, zo škôl. Kanál ďalej
umožní vysielanie ďalších programov ako aj
sprístupnenie dokumentov obce (obecného
úradu, obecného zastupiteľstva) zo záznamu.
Vážnym zámerom obce pre budúci rok je
prevádzka internetovej siete na miestnych
káblových rozvodoch, pri prenosovej rýchlosti
1 024 kbit a cene okolo 350 Sk/mesiac na jednu
prípojku (bez obmedzenia počtu pripojených
počítačov). Táto investícia je však podmienená
záujmom občanov o túto službu (potrebných je
asi 100 prípojok), aby bola ekonomicky
rentabilná.
V júli sme sa rozlúčili s Jozefom Džalajom,
dlhoročným
predsedom
a veliteľom
Dobrovoľného hasičského zboru v Raslaviciach.
Za jeho obetavosť a nezištnú pomoc obci chcem
sa jemu i jeho rodine poďakovať i na tomto
mieste.
Aktuálna 3. priečka našich futbalistov vo IV.
Regionálnej lige skupiny Sever hovorí o tom, že
futbalu sa v obci darí. Za tento úspech ďakujem
predsedovi OFK Ing. Pavlovi Ondekovi,
trénerovi p. Prusákovi, ako aj všetkým
futbalovým funkcionárom, osobitne sa chcem
poďakovať samotným hráčom za ich úspešné
pôsobenie.
Ing. Pavlovi Ondekovi ďakujem aj za jeho
angažovanosť pri projekte opravy striech 3. a 4.
pavilónu ZŠ. Za významnú pomoc obci pri
vysporadúvaní obecných ciest (ul. Hrabovecká
a časť ul. Sekčovskej) ďakujem na tomto mieste
Ing. Františkovi Juskovi.
Vážení občania,
dovoľte mi zaželať Vám pokojné Vianočné
sviatky a šťastný Nový rok 2008.
Ďalšie informácie na www.raslavice.sk.
Ing. Anton Lamanec
starosta obce
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Súčasné možnosti financovania
regionálneho školstva
alebo ako sme pripravení na čerpanie
eurofondov
Vstupom SR do EÚ sme získali historickú
šancu zaradiť sa medzi tie najvyspelejšie štáty
starého kontinentu a teda aj sveta. Jedinečná
príležitosť čerpať finančné prostriedky z fondov
Únie, ktorá sa už nebude opakovať (aspoň
v dohľadnom čase určite nie) nám ponúka
možnosti na skvalitnenie nášho života, zvýšenie
životnej úrovne, na „rekonštrukciu našej
spoločnosti“, ktorá by sa bez tejto pomoci
realizovala veľmi pomaly, zdĺhavo a možno by
sa na Slovensko nikdy nedostali finančné
prostriedky v takej výške, ako ich avizuje EÚ.
Súčasné možnosti financovania regionálneho
školstva preto veľmi úzko súvisia aj
s pripravenosťou našich škôl na čerpanie
eurofondov. V tomto kontexte sa nesmie stratiť
ani naša základná škola
Ale poďme pekne po poriadku..
Súčasný systém financovania základných
a stredných škôl je vymedzený legislatívnym
rámcom, ktorý jasne stanovuje podmienky, za
ktorých plynú financie do rozpočtu školy.
Hlavným zdrojom financovania je štátny
rozpočet, ktorý tvorí viac ako 90% rozpočtu
školy a je určený na prenesený výkon štátnej
správy (tzv. prenesené kompetencie). Z toho sú
hradené prevádzkové a mzdové náklady školy.
Necelých
10%
tvoria
tzv.
originálne
kompetencie, prostriedky získané z podielových
daní určené na mzdové a prevádzkové náklady
školského klubu detí a školskej jedálne. Okrem
toho môže škola získať prostriedky z prenájmu
nebytových priestorov, z príspevku za pobyt detí
v ŠKD, od sponzorov a samozrejme z úspešných
projektov, ktorými škola reaguje na rôzne výzvy
podávané štátnymi i neštátnymi organizáciami.
A to je priestor, kde sa už onedlho ocitnú aj
výzvy na čerpanie finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ. A na túto situáciu
musíme dostatočne včas reagovať, nesmie nás
zaskočiť.
Ako sme teda pripravení na čerpanie
eurofondov? K dnešnému dňu sme sa zapojili do
deviatich projektov, z toho sme boli sedemkrát
úspešní a za necelé dva roky sme do rozpočtu
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školy „dostali“ viac ako 1 milión SK (presne
1.205.- tis. SK).
V rámci projektu „Otvorená škola“ 100.000.Sk, ktoré boli určené aj na nákup nových
učebných pomôcok. Projekt „Dokončenie
základnej školy“ 375.000.- Sk pomohol našim
bývalým žiakom získať vzdelanie poskytované
základnou školou. Enviroprojekt „Učíme sa
o prírode, s prírodou, v prírode“ priniesol do
rozpočtu školy 70.000.- Sk, za ktoré sme okrem
iného vybudovali učebňu v prírode, v exteriéri
našej školy. V rozpočte 260.000.- Sk bolo
v našej ZŠ zriadené chránené pracovisko, na
ktoré sme získali prostriedky z „Európskeho
sociálneho fondu“. Projekt zameraný na rozvoj
ľudských zdrojov vypísaný Úradom vlády SR,
ktorý sme nazvali „Poďme spolu lietať na
hudobných krídlach motýľa“ obohatil náš
rozpočet o rovných 300.000.- Sk.
Ako sme teda pripravení? Uvidíme. V každom
prípade robíme a budeme robiť všetko pre to,
aby sme boli aj naďalej úspešní.

Mgr. Igor Drotár
Riaditeľ školy

ZUŠ v Raslaviciach – čoraz úspešnejšia
Za nami je ďalší – tretí rok pôsobenia
Základnej umeleckej školy v Raslaviciach.
A znova úspešnejší v napĺňaní našich snáh
o rozširovanie a skvalitňovanie ZUŠ. Svedčia
o tom stále nové vynikajúce úspechy žiakov
a pedagógov na rôznych podujatiach a súťažiach
nielen na regionálnej, ale aj celoslovenskej
a medzinárodnej úrovni.
Otvorenie pobočky v Tulčíku, kde sa
v školskom roku 2006/2007 vyučovala hra na
hudobných nástrojoch a tanec sa stretlo s dobrým
ohlasom okolia. Prinieslo zvýšenie počtu žiakov
školy, čo si vyžiadalo aj zväčšenie
pedagogického zboru. Pobočku v Tulčíku sme
v tomto školskom roku rozšírili o výtvarný
odbor. V Raslaviciach sme rozšírili hudobný
odbor o štúdium zborového spevu a Detský
spevácky zbor pod vedením p. uč. Evy
Fuchsovej už niekoľko krát na verejnosti
vystúpil.
Do zvyšovania kultúrnej úrovne obce
sme sa rozhodli prispieť aj my – pedagógovia,

December 2007

Strana 4

a tak sme v júni usporiadali v histórii prvý
koncert učiteľov ZUŠ v Raslaviciach. Dobré
ohlasy na tento koncert nás zaväzujú k tomu, aby
takýto náš kultúrny príspevok nebol posledný.
Nelenili ani deti. Počas školského roka
vystúpili na rôznych koncertoch, podujatiach
a vystúpili pri rôznych príležitostiach. Pod
vedením pedagógov dosiahli aj pekné súťažné
úspechy. Detský folklórny súbor Raslavičanik
pod vedením Mgr. Moniky Bučkovej získal v
máji 2007 na Krajskej súťaži detských
folklórnych súborov v Raslaviciach diplom
v striebornom pásme. A nie je to len oblasť
folklóru, ako tomu bolo doteraz, kde sa začínajú
dostavovať výsledky talentu a často tvrdej práce
žiakov
a pedagógov.
V máji
2007
na
celoslovenskej súťaži v hre na zobcovú flautu
v Nových Zámkoch sa umiestnila Aneta
Kračanská pod vedením p. uč. Petry Miškufovej
v zlatom pásme.
Začiatok školského roka 2007/2008
priniesol
ďalšie
zaujímavé
účinkovania
a súťažné úspechy našich žiakov. 14. – 16.
septembra 2007 sa zúčastnila Detská ľudová
hudba pod vedením Mgr. Jozefa Franeka
Mezinárodní dílny dětských lidových muzik –
Muzičky 2007 v Prahe. Výtvarníci pod vedením
Mgr. Ľubomíry Štofaníkovej odoslali práce na
dve celoslovenské súťaže a na obidvoch
zvíťazili. Gabriel Mačejovský získal 1. miesto
v I. kategórii na výtvarnej súťaži na tému „Veda
a ja“ v rámci Týždňa vedy a techniky na
Slovensku v roku 2007, ktorú usporiadalo
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Zo
súťaže „Pošta očami detí 2007“, ktorú
usporiadala Slovenská pošta, si odniesla 1. cenu
v II. kateórii Viktória Kertysová. Ďalšiu
celoslovenskú súťaž v hre na zobcovej flaute
„Čarovná flauta“, ktorá sa konala v novembri
2007 v Nižnej, vyhrala v III. kategórii znovu
Aneta Kračanská.
Verím, že tieto vynikajúce úspechy, ktoré
sú motiváciou nie len pre žiakov, ale aj
pedagógov, nás budú posúvať stále viac dopredu
v tvorivosti a zveľaďovaní Základnej umeleckej
školy v Raslaviciach.
Mgr. art. Martin Franek
riaditeľ ZUŠ
Školský rok 2006/2007 v MŠ na
Toplianskej ulici 152

Úlohou
MŠ
je
ponúknuť
dieťaťu
v predškolskom veku starostlivosť a prostredie
vytvárajúce
príležitosti
na
výchovu
a vzdelávanie, ktoré je prínosom pre každé dieťa.
Program výchovnej práce približuje poznatky
a schopnosť priblížiť sa a porozumieť dieťaťu. J.
A. Komenský zdôrazňuje význam výchovy
v prvých rokoch života pre celý ďalší vývin
dieťaťa. Hlavným cieľom je formovanie človeka
ako rozvinutej osobnosti.
Koncepčné zámery a plány rozvoja našej
školy smerovali k humanizácii procesu výchovy
a vzdelávania,
k zachovaniu
regionálnych
tradícií
a k podpore
zdravia
a zdravého
životného štýlu. Plán práce školy rešpektoval
rozvoj osobitostí detí v dobe vyučovacieho
procesu a uplatnenie starostlivosti o rozvoj detí
po vyučovaní (výučba anglického jazyka
a predplavecká príprava ). Deti v materskej škole
dosahujú určité zážitkové kvality v oblasti
rozvoja takých pozitívnych citov, akými sú
šťastie, hrdosť, nadšenie a spokojnosť. Kvalitný,
dobrý, radostný a šťastný zážitok je ten o ktorý
sa všetci pričiníme. A práve o to sme sa snažili
od začiatku školského roka 2006/2007 aj v našej
Materskej škole na Toplianskej ulici 152.
Pedagogický kolektív materskej školy pod
vedením riaditeľky Heleny Demjanovičovej
pripravil v predchádzajúcom roku okrem
tradičných aktivít ďalšie nové akcie pre deti
a rodičov. V septembri a októbri sme s deťmi
podnikali vychádzky za krásou jesene. Deti
zbierali listy, prírodniny a vyzdobili si nimi
interiér celej školy. V októbri sa takisto
uskutočnilo predstavenie bábkového divadla
Gašparko, ktoré nás navštívilo s rozprávkou
„Medovníkový domček“. V decembri zavítal do
škôlky Mikuláš s anjelom a s čertom, ktorí
priniesli deťom mikulášske balíčky. Túto akciu
nám pomohli realizovať žiaci ZŠ Raslavice
a Školský parlament pod vedením Mgr. Michaly
Novotnej. Týmto im vyslovujeme svoje
poďakovanie za to, že aj vďaka ním sa očká
našich najmenších rozžiarili radosťou. Pripravili
sme aj vianočnú akadémiu pre rodičov, ktorá sa
uskutočnila
v budove
materskej
školy.
Posedením pri vianočnom stromčeku v obidvoch
triedach sme si pripomenuli adventné obdobie.
Vianočnú atmosféru umocnili deti v úlohách
Troch kráľov a celou školou sa rozliehali
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vianočné koledy a pastierske hry. Odmenou bolo
objavenie prekvapení v podobe krásnych
darčekov pod vianočným stromčekom (učebných
pomôcok, hračiek a zariadení do hracích
kútikov). Deti staršej vekovej skupiny
s učiteľkami p. Novotnou, Chovancovou
a Sabolovou sa zúčastnili aj okresnej prehliadky
v speve vianočných kolied a pastierskych hier na
Regionálnom osvetovom stredisku, kde zároveň
reprezentovali našu obec v oblasti ľudovej
kultúry. Vo fašiangovom období má v našej MŠ
svoje stále miesto aj detský karneval za účasti
rodičov. Je radosť pozerať na nádherne masky,
radosť a šantenie detí, ktorým obohacujú
pohybové schopnosti a estetické cítenie.
Odmenou bolo sladké pohostenie. V máji sme
oslávili Deň matiek nádherným kultúrnym
programom v triedach MŠ, kde sme vzdali úctu
a lásku všetkým mamičkám. Zaujímavou
okresnou akciou bola zdravotnícka súťaž, ktorú
organizoval Slovenský Červený kríž. A aj
skupinka detí z našej MŠ pod vedením p.
učiteľky Chovancovej sa zúčastnila tejto súťaže
a urobila týmto dobré meno našej MŠ v rámci
okresu. 1. jún 2007 bol pre deti magickým
dátumom, na ktorý čakali so zatajeným dychom
a rozžiarenými očkami, pretože okrem hier na
indiánov sa opekali špekačky pri ohníku
a povozili sa na poníkovi. Večer na nich čakala
čarovná noc, kde sa deti zabávali a pohostili sa
skvelou pochúťkou. Unavené a šťastné prespali
celú noc v našej MŠ. 23. 06. 2007 náš detský
folklórny súbor pod vedením riaditeľky
Demjanovičovej
vystúpil
na
Šarišských
slávnostiach piesní a tancov s folklórnym
pásmom „Na Dzura“, ktoré malo veľký úspech
priaznivcov našej MŠ a rodičov. Posledný
júnový týždeň sa uskutočnil aj výlet rodičov
s deťmi na Spišský hrad, do ZOO v Spišskej
Novej Vsi, z ktorého sme sa všetci vrátili plní
dojmov a zážitkov. Dôstojne sme uskutočnili aj
rozlúčku so školou, kde deti s tablom
a v kostýmoch predviedli sprievod dedinou za
účasti hudby z Obecného rozhlasu. Odmenou
bola sladká zmrzlina, dobrá hostina a pobavenie
v nafukovacom hrade. Touto cestou na záver sa
chceme
poďakovať
všetkým
rodičom
a sponzorom, ktorí nám pomohli zabezpečiť
a uskutočniť tieto netradičné aktivity. Tešíme sa
na ďalšiu spoluprácu v novom školskom roku.
kolektív MŠ II. Na ulici Toplianskej
Z činnosti Materskej školy II.
na ulici Alejovej
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Materská škola je prvá výchovnovzdelávacia inštitúcia a prvým spoločenstvom
detí a dospelých, s ktorými sa dieťa stretáva
mimo
rodinu.
Poslaním
predškolského
zariadenia je dopĺňať rodinnú výchovu
o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na
všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Deti sa
príchodom do materskej školy dostávajú do
nového sociálneho prostredia s rozmanitými
sociálnymi vzťahmi a menia svoj spôsob života.
Mení sa aj denný poriadok detí a ich doterajší
život sa obohacuje o nové zmyslovo- pohybové,
poznávacie a citové podnety ako aj sociálne
kontakty s rovesníkmi a dospelými osobami.
Deti nadobúdajú nové príležitosti na seba
zdokonaľovanie v rôznych, doposiaľ neznámych
oblastiach. Preto sa usilujeme usporiadať denné
činnosti tak, aby sa stal život detí v našej
materskej škole radostný, zaujímavý a príťažlivý.
Vo
výchovno-vzdelávacom procese
uplatňujeme princíp aktivity dieťaťa, v ktorej
dominuje hra ako dominantný prostriedok
rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku.
V čase hier a činnosti detí sa vyučujúce
sústreďujú na pozorovanie ich správania
a dosiahnutej úrovne činnosti.
Dôležitou úlohou v súčasnej premene
školy je vzdelávanie rómskych detí. V tomto
školskom roku sme zriadili v našej materskej
škole rómsku triedu. Výchovu a vzdelávanie
týchto detí považujeme za dôležitý predpoklad
ich skultúrňovania a vytvárania podmienok na
zlepšenie kvality ich života. Učitelia, ktorí sú
v kontakte s rómskou komunitou môžu urobiť
veľa v tomto smere. Venujeme zvýšenú
pozornosť výchove a rozvoju osobnosti nielen
detí ale aj ich rodinných príslušníkov. Naša práca
s rómskymi deťmi je náročná , ale pekná.
Vyžaduje si, aby sme pristupovali s taktom, a to
nielen k deťom, ale aj k dospelým rodičom.
Usilujeme sa prostredníctvom detí vplývať aj na
ich rodičov. Snahou nášho kolektívu je uľahčiť
deťom prechod z predškolského zariadenia do 1.
ročníka základnej školy a to nielen rómskym ale
aj ostatným deťom navštevujúcim našu materskú
školu.
Táto
generácia
najmladších
ľudí
v súčasnosti navštevujúcich materskú školu je
generácia, ktorá v blízkej budúcnosti bude niesť
zodpovednosť za rozhodovanie, vedenie,
riadenie a organizovanie života spoločnosti nás
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navštívili dňa 12.7. v súťaži
v bowlingu. Po skončení súťaže sa
konalo
posedenie s pohostením
a malým
občerstvením.
Na
prvýkrát sa zúčastnilo 17 členov
ZO, i keď nie všetci sa zapojili do
súťaže. Verím, že v ďalšom
ročníku sa nás zúčastní väčší počet.

všetkých, preto je žiaduce, aby boli na túto
celospoločenskú úlohu kvalitne pripravení.
Mária Varcholová
riaditeľka MŠ

Základná organizácia Klubu dôchodcov
a ZPCCH Raslavice

-

Dňa 29.9. sa uskutočnila súťaž
v riešení
krížoviek
a osemsmeroviek. Víťazkou sa
stala sl. Matysová Zdena. Prví
dvaja súťažiaci obdržali ocenenie.
Súťažiacim
bolo
podané
občerstvenie s pohostením.

-

Z príležitosti „Mesiaca úcty
k starším“
dňa
21.10.
sme
usporiadali slávnostné posedenie,
kde sme 13-im členom ZO, ktorí sa
v tomto roku dožili jubilejného
výročia , a to 65, 70, 75, 80 rokov
odovzdali upomienkové darčeky
s kyticou. Toto posedenie nám
spríjemnili kultúrnym programom
žiačky ZO Raslavice pod vedením
p. učiteľky Mgr. Liščinskej, no
a samozrejme, že jubilantom zahral
do nôty svojou vlastnou častuškou
p. Vasičkanin.

Ako vždy na záver roka, aj toho roku si
plníme povinnosť a hodnotíme činnosť našej
ZO Klubu dôchodcov a ZPCCH v r. 2007.
Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala
vo fašiangovom období dňa 17. 2. 2007, sme
prijali uznesenie, že sa zameriame viac na
kultúrne vyžitie, či už samotné usporiadanie
alebo účasť v kultúrnych zariadeniach. Výbor
ZO sa pravidelne stretáva 1-krát do mesiaca, aby
prehodnocoval činnosť uplynulého mesiaca
a navrhoval činnosti pre ďalšie obdobie.
Činnosť našej ZO možno rozdeliť do dvoch
základných činností, a to :
1 – kultúrno-spoločenská činnosť
2 – zájazdovo-poznávacia činnosť

1)

-

Kultúrno-spoločenská činnosť
Posledné fašiangy v Dome
kultúry sme oslávili dňa 18. 2.
posedením pri šálke kávy, či čaju
a malým pohostením. O dobrú
náladu sa postarali naši hudobníci
p. Vasičkanin J. a p. Novotný Š.

-

Dňa 23.3. naši 14 členovia sa
modlili Krížovú cestu v Kostole
Narodenia Panny Márie.

-

Už po štvrtý-krát sme sa
zúčastnili posedenia pri kozube
v katastri Rybníky v obci Hertník.
Naše posedenie spríjemňovali naši
hudobníci p. Vasičkanin Ján,
Rejdovjan M. a Novotný Š.

-

Znovu otvorené a vynovené
priestory nákupného strediska sme

Zábery z akcie „Mesiac úcty k starším“ –
21.10.2007
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Záverom roka mi dovoľte, aby som Vám
zaželal pokojné a šťastlivé vianočné sviatky
a Nový rok 2008. Šťastia, zdravia a rodinnej
pohody v novom roku, to Vám praje
Novotný František
predseda ZO KD a ZPCCH
v Raslaviciach

2) Zájazdovo-poznávacia činnosť
-

14.3. sa uskutočnil nákupný
zájazd
do
KROSNA.
Neobsadených
8
mies
v autobuse
dáva
na
prehodnotenie organizovanie
nákupných
zájazdov
do
KROSNA v tomto období.
- Výbor ZO KD a ZPCCH
organizoval v tomto roku aj
púte, a to :
15. 7. do Gaboltova
11. – 12. 8. púť na STARÉ
HORY – o účasť na tejto púti
je každým rokom väčší
záujem.
Dňa 18.10. sa uskutočnil
nákupno-poznávací zájazd, a to
na nákup do Poľska – Nowy
Targ a návšteva Ružencovej
záhrady v Ludžmieri. Veľkou
prekážkou lepšieho zážitku bol
silný a neustály dážď pri
poznávaní Ružencovej záhrady,
krížovej cesty a celého areálu
zasvätenia Ludžmierskej Panne
Márii.
Za túto činnosť, ktorú sme doposiaľ
vykonávali, by som sa chcel poďakovať tým,
ktorí sa zapojili do
organizovania
a samotného uskutočňovania jednotlivých
akcií.
Nemalé poďakovanie patrí obecnému
zastupiteľstvu a starostovi obce, taktiež
sponzorom AGRO Raslavice, Bona-Market
a Zelenina – Chovanec.

Cykloklub KAM – I – KADZE
Cyklistický rok 2007 v našom klube
„KAM-I-KADZE“ sa začal organizovaním
zimnej cyklistickej vytrvalostnej súťaže pod
názvom: „Čergovská stopa“ (16 km stúpania
na pohorie Čergova). Táto súťaž sa konala vo
februári (10.02.2007), kde sa pri nultom
ročníku prihlásilo dvanásť pretekárov, z toho
aj jedna žena. Z našich klubových pretekárov
sa v kategórii do 39 rokov na druhom mieste
umiestnil Tomáš Olšavský, na štvrtom mieste
Jozef Sabol, piatom Marek Angelovič,
šiestom Ján Maník a na siedmom mieste
Ladislav Angelovič. V kategórii nad 39
rokov je to tretie miesto: Jozef Šatanek
a samozrejme aj jedine prvé miesto v ženskej
kategórii a to rodáčka z Raslavíc: Mária
Olšavská ,všetkým „GRATULUJEME“.
Po veľmi kladných odozvách sa
uskutoční aj prvý ročník, a to dňa 9. 2. 2008,
t.j. v sobotu. Štartovné je 250,- Sk a je v ňom
zahrnuté tričko, občerstvenie na trati a guľáš
s pivkom, alebo minerálkou v cieli. Súťaž
bude rozdelená do viacerých kategórií podľa
ročníkov od 15 r. do 18 r., od 19 r. do 38 r.
a kategória nad 39 rokov. Tak isto je
rozdelená aj ženská kategória. Na ďalší rok
pridávame aj kategóriu detskú s rodičmi na
skrátenej trase.
Touto formou by som chcel
poďakovať obci Raslavice, Dobrovoľnému
hasičskému zboru Raslavice, Cyklo Fan
Sportu, organizačnej zložke klubu a to
Jaroslavovi Herstekovi, Petrovi Jelínkovi,
Jánovi Kancírovi a samozrejme aj všetkým
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sponzorom za uskutočnenie a zrealizovanie
tejto akcie.
Naši bajkeri tohto roku absolvovali aj
niektoré preteky zo série „MTB maratón
cup“ a to: v Lipníku nad Bečvou- hrad
Helfštýn, kde sa na 89 km trati z 839
súťažiacich umiestnil Olšavský Tomáš na
134. mieste a na 52 km trati zo 670
súťažiacich umiestnil Ján Maník na 352.
mieste. Slanský cyklomaratón na 100 km
trati: 8. miesto Jusko Marian a 50 km trati
33. miesto Sabol Jozef, 35. miesto Maník Ján
a 65. miesto Šatanek Jakub. 1. Košický
SCOTT bikemaratón na 50 km trati do 18 r.
Ján Maník 11. miesto, od 19 do 39 r.
Angelovič Ladislav 106. miesto, Kancír Ján
107. miesto a Angelovič Branislav 116.
miesto a na 25 km trati nad 39 r. Šatanek
Jozef 8. miesto a od 15 do 18 r. Šatanek
Jakub 5. miesto. Šarišský cyklomaratón na
100 km trati od 15 do 39 r. Olšavský Tomáš
6. miesto a na 50 km trati od 15 do 39 r.
Maník Ján 39. miesto, Kuchta Vladimír 74.
miesto, Šatanek Jakub 77. miesto, Kancír Ján
82. miesto, Angelovič Ladislav 91. miesto
a Jelínek Petr 92. miesto. V kategórii nad 39
r.
Šatanek
Jozef
41.
miesto.
/www.cyklomaraton.sk/.
Medzi pretekmi pokračovali naďalej
aj nedeľné jazdy klubu okolím prešovského
kraja, kde sa nám už druhý rok podarilo
absolvovať cyklotúry po našich hradoch, aj
s úctyhodným
počtom
15
bajkerov
a bajkeriek (Katka), ktorá si zaslúži osobitnú
pochvalu za zvládnutie každej naplánovanej
jazdy klubu a týmto aj dúfame, že na ďalší
rok sa pridajú ďalší cyklisti aj cyklistky na
našich potulkách po Slovensku.
Viac o našom klube na web stránke
www.kam-i-kadze.sk

Havran

Život je šanca
Občianske združenie ŽIVOT JE
ŠANCA
vzniklo pri Obecnom úrade
v Raslaviciach koncom roka 2005 a je
zamerané na všestranný rozvoj obce a
blízkeho
regiónu. OZ sa zapojilo do
Národného projektu č. V „Aktivácia
nezamestnaných
a nezamestnaných
s nízkou motiváciou odkázaných na dávku
v hmotnej
núdzi“,
ktorý
je
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu v období od januára do
novembra tohto roku. Cieľom Národného
projektu č. V je sprostredkovať uchádzačovi
o zamestnanie kontakt s pracovným trhom,
vybudovať alebo obnoviť pracovné návyky
a motivovať ho k snahe zamestnať sa.
V súčasnosti vykonáva aktivačnú činnosť
v rámci
OZ
šesť
evidovaných
nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie
v časovom rozpätí desať hodín týždenne.
Svojou
činnosťou
prispievajú
k zveľaďovaniu obce.
OZ sa zapojilo aj do výzvy Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky s projektom
Slnko svieti na všetkých rovnako, ktorý je
zameraný na rozvoj jemnej motoriky
rómskych detí a na rozvoj
detského
rómskeho súboru.
OZ Život je šanca, nezisková organizácia,
aktívnym zapájaním členov OZ do
dobrovoľníckych prác prispieva k zvýšeniu
kultúrneho,
spoločenského
a životného
prostredia v obci.
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Zástupca občianskeho združenia, Ing. Anton
Lamanec, účastník vzdelávacieho kurzu
v cestovnom ruchu organizovanom RRA
Tatry – Spiš sa zúčastnil študijnej poznávacej
cesty po štátoch západnej Európy.

Padova, Taliansko, Bazilika sv. Antona
s jeho hrobkou
Mgr. Marianna Labudová
členka OZ
Slnko svieti na všetkých rovnako

To bol názov jedinečného spoločného
vystúpenia rómskej a nerómskej mládeže
v marci r. 2005. Pod tým istým názvom
vypracovalo Občianske združenie ,,Život je
šanca“
projekt zameraný na oživenie
záujmu rómskych detí o tradičný rómsky
folklór, prebudenie záujmu mladej
generácie o tradičné rómske remeslá
a budovanie
povedomia
príslušnosti
a hrdosti rómskych detí a mládeže
o vlastnú kultúru. Projekt bol podporený
dotáciou z rozpočtu Ministerstva kultúry SR.
Cieľovou skupinou boli deti vo veku do 12
rokov.
Z pridelených
prostriedkov
bolo
skvalitnené materiálne vybavenie hudobno–
speváckej skupiny ,,Romale“.
Každý, kto pracuje s rómskymi deťmi
vie, že sa dokážu nadchnúť pre každú
činnosť, no nedokážu v nej vydržať. Ako
vhodnú motiváciu pre rozvoj praktických
zručností v rómskych
remeslách sme
z prostriedkov projektu zakúpili pracovné
náradie
a pomôcky
pre
zhotovenie
jednoduchých
ozdôb z korálok, prácu

s drôtom
a výrobu
jednoduchých
kuchynských
potrieb.
Vlastnoručne
vyrobené náhrdelníky skrášlia malé rómske
tanečnice .Zhotovené varešky, vidličky,
lopáriky sa dajú používať pri varení a pečení.
Najdôležitejším cieľom však bolo rozvíjať
u detí také morálno-vôlové vlastnosti, ktoré
podporujú
kladný
vzťah
k práci
a starostlivosti o samého seba .
Väčšina rómskej mládeže nepozná
históriu svojej národnostnej menšiny, ani
vlastnú národnostnú kultúru. Zakúpením CDnosičov s rómskou hudbou sa môžu detí
započúvať do podmanivých rómskych piesní
v podaní
amatérskych,
ale
aj
profesionálnych rómskych skupín . Veríme,
že ich podnietia k vlastnej aktivite v oblasti
zachovávania a rozvíjania rómskeho folklóru
v našej obci, pretože ten má u nás bohatú
tradíciu. Ideálne by bolo, keby sa do udržania
rómskeho folklóru
zapojili samotní
Rómovia.
Ani súčasnú rómsku kultúru sme
nenechali
nepovšimnutú.
Deti
spolu
s rodičmi navštívili divadelné predstavenie
divadla ,,Romathan“ v Košiciach. Jeho skvelí
herci nám predviedli humorno–satirický
príbeh zo života
Rómov „Rozprávka
a tanečnica“. Členkami tohto divadelného
súboru sa mohli stať aj dievčatá zo skupiny
„Romale“. Stačilo iba málo – chuť študovať,
pracovať na rozvíjaní svojho talentu,
prekonávať prekážky a mať podporu
u rodičov. No tá častokrát chýba, čo je
vlastne pochovávanie talentu vlastných detí.
Aj keď realizácia tohto projektu bola
naplánovaná na obdobie mesiacov máj –
december 2007, práca s rómskymi deťmi
týmto nekončí. Zakúpené predmety sa budú
naďalej
využívať v krúžkovej činnosti
rómskych žiakov. Veríme, že aj tieto
skromné aktivity prispejú k tomu, že z týchto
rómskych detí vyrastú aktívni a samostatní
občania .
Na záver sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k úspešnej realizácii projektu.

Anastázia Jančíková
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odborníkovi. Podľa povahy sociálneho
problému a želania klienta vykonáva svoju
prácu v rôznych sociálnych prostrediach: na
obecnom úrade, v domácnosti klienta, v
komunitných inštitúciách alebo v otvorenom
prostredí, v ktorom sa klient zvyčajne
nachádza. V závislosti od konkrétneho
prípadu sociálna práca s klientom pokračuje
spoločným stanovením cieľov na prekonanie
nepriaznivej
sociálnej
situácie
alebo
pokračuje sprostredkovaním ďalšej odbornej
pomoci od špecializovanej inštitúcie.
Terénna sociálna práca v našej obci sa
sústreďuje najmä na :
•

•

•
Terénna sociálna práca
Sociálna
práca
je
originálnou
kompetenciou obce a súčasne jedným z
inštitútov
sociálneho
systému,
prostredníctvom ktorých štát realizuje svoju
sociálnu politiku.
Terénna sociálna práca je štandardnou
sociálnou službou, ktorá pracuje s ľuďmi
žijúcimi
v
podmienkach
sociálneho
vylúčenia. V našej obci sa realizuje terénna
/komunitná/ sociálna práca od roku 2005.
Základom v terénnej
sociálnej práci je
prostredníctvom spolupráce
nájsť také
riešenie sociálneho problému klienta, ktoré
bude v súlade s jeho potrebami a žiadosťou.
Zo strany sociálneho pracovníka má
spolupráca charakter žiadosti, odporúčania,
konzultácie,
sprostredkovania
alebo
poskytovania informácie o klientovi, príp.
charakter sprevádzania klienta k danému

•
•
•

•

•

vyhľadávanie sociálne vylúčených
klientov, ktorí nemajú schopnosť,
resp. stratili zručnosť na riešenie
svojich sociálnych problémov,
nadväzovanie kontaktov s klientmi a
sprostredkovanie
kontaktov
s
oficiálnymi inštitúciami, sociálny
pracovník predstavuje premostenie
medzi
klientom
a inštitúciami,
najčastejšie
ide
o spoluprácu
s ÚPSVaR, Sociálnou poisťovňou,
lekármi,
pracovnými
firmami,
energetickými závodmi, a i.
poradenstvo
pri
osobných
problémoch,
pomoc pri vypĺňaní tlačív, žiadostí
rôzneho charakteru, pomoc klientov
pri vybavovaní korešpondencie,
sprevádzanie klienta na jednania do
jednotlivých
inštitúcií,
jednanie
v záujme klienta,
podporovanie rozvoja osobnostnej
kompetencie a motivácie vedúcej k
samostatnému
riešeniu
svojich
problémov,
podporovanie
a
posilňovanie
sebavedomia
a
zodpovednosti,
hľadanie potenciálu v klientoch,
motivovanie
klientov
k vlastnej
a k rozvinutiu vlastných schopností,
ktoré im
umožní
viesť
plnohodnotnejší život,
zmierňovanie procesu vyčlenenia zo
spoločnosti prostredníctvom hľadania
vhodného
zamestnania,
snahy
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vylepšiť si spôsob a podmienky
bývania,
úsilie o vplývanie na zmenu hodnôt
v živote klientov: napr. vzdelanie,
zamestnanie,
prevzatie
zodpovednosti... .

Cieľovou skupinou terénnej sociálnej práce
je
skupina
definovaná
nepriaznivou
sociálnou situáciou. Táto nepriaznivá situácia
môže byť vyvolaná vekom, chorobou,
zdravotným znevýhodnením, životnými
návykmi,
nepriaznivým
prostredím,
príslušnosťou k určitému etniku a inými
príčinami.
V prípade vyskytnutia sa Vás, alebo vašich
rodinných príslušníkov v hmotnej, resp.
sociálnej núdzi, či v prípade nepriaznivej
sociálnej situácie, je možné kontaktovať sa
na Obecnom úrade alebo na tel. č.
054/4792 979, kde je možné poskytnúť Vám
sociálne
poradenstvo,
sprostredkovanie
pomoci iných inštitúcií.

Mgr. Marianna Labudová
terénna / komunitná/ sociálna
pracovníčka

Raslavický futbal v IV. lige

O futbal v Raslaviciach je stále veľký
záujem.
Svedči
o tom
návštevnosť
v priemere až 320 fanúšikov na zápas
seniorov a niekoľko desiatok fanúšikov na
zápasy žiakov a dorastencov.
Spomínané družstvá úspešne pôsobia
vo svojich kategóriách v IV. ligách
Východoslovenského futbalového zväzu, kde
v jesennej časti sezóny 2007/2008 obsadili
svorne tretie miesta, čo je historický úspech.
Úspech Raslavického futbalu pramení
hlavne z prístupu všetkých futbalistov
k hernému prejavu na hracej ploche pod
vedením realizačných tímov. Seniori – Alojz
Špak tréner, Marián Janoško vedúci mužstva,
jeho zástupca Jozef Belunek, Milan Margicin
zdravotník. Dorastenci – Ondrej Šesták
tréner, Michal Gurňak vedúci mužstva, jeho

zástupca Jaroslav Molitoris. Žiaci – Adrián
Leško tréner, Martin Kovalčín tréner,
Jaroslav Špirka, vedúci mužstva.
Svojou obetavou prácou k úspechu
prispeli aj funkcionári futbalového klubu,
páni Ján Jančuš, Slavomír Sabol, Jozef Vaňo
ml.(pri
amfiteátri),
Ing.
Radovan
Demjanovič, Marián Plančár a futbalový
nadšenci , ktorí dobrovoľne pomáhali pri
zabezpečovaní prevádzky futbalových plôch
, tribúny a futbalových zápasov pp. František
Kasprišin, Milan Margicin, František
Stachura, Jozef Vaňo st.(pri amfiteátri),
Štefan Kaňuch, Milan Kaňuch (z Prešova),
Ján Šváb, Anton
Novotný, Vladimír
Droblienka, Jaroslav Sahajda , PaedDr.
Gabriel
Balšaj,
Arpád
Husár.
Neodmysliteľnou činnosťou je práca
hospodára klubu p. Jozefa Rychvalského.
K tomu, aby sa fanúšik dobre cítil na
Raslavickom štadióne prispel
bufet
s občerstvením pod vedením p. Antona
Novotného a hlásateľské schopnosti p. Ing.
Ľubomíra Majdu.
Hlavným sponzorom Raslavického
futbalu je obec. Tu patrí poďakovanie za
ústretovosť
poslancom
obecného
zastupiteľstva
a zvlášť starostovi
Ing.
Antonovi Lamancovi. Keďže rozpočet
schválený
obecným
zastupiteľstvom
nevykrýva všetky náklady klubu, sme nútení
oslovovať fyzické a právnické osoby v obci
aj mimo obce za účelom finančných
a vecných darov. Medzi najštedrejších
patria Peter Chovanec f. KOMFOS , Ing.
Radovan Demjanovič f. PARE, Jozef
Chovanec SHR, Jozef Plančár f. Gasmonta,
Stanislav
Jančuš
f.
DREVIT,
f.
COMMERCE s. r. o Prešov, František
Chovanec, Ing. Rudolf Michalov f. AVAR
plus s.r.o., Ing. Vincent Kontura PD a ďalší,
všetkým veľmi pekne ďakujeme. Zvláštnu
pozornosť si zasluhujú pohostinné služby pre
hráčov
po
futbalových
zápasoch
zabezpečované a realizované sponzormi –
Peter Demo Penzión Raslavičan, Marián
Plančár LIVE SPORT BAR, Obecný podnik
s. r. o. (konateľ Jaroslav Sahajda) a bezplatné
lekárske prehliadky hráčov a zdravotnícky
materiál, ktorý poskytli MUDr. Ján Kaňuch
a MUDr. Alžbeta Hudačová.
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To, čo bolo doteraz spomínané, je pre
raslavický futbal plusové. Patrí tam aj
zavlažovací systém pre futbalové ihrisko,
ktorý obec kúpila pred suchým tohto ročným
letom.
Sčasti sa zachránila hracia plocha , ale to, že
ihrisko je využívané celoročne (okrem zimy)
aj verejnosťou nekontrolovateľne, spôsobilo,
že trávnik je v zlom stave , potrebuje
sanáciu. Jedna z možností je prijať obecným
zastupiteľstvom také Všeobecné záväzné
nariadenie, ktoré určí užívanie hlavného
ihriska len pre futbalové družstvá
a vedľajšieho
ihriska
pre
verejnosť.
Potrebujeme s tým určite niečo urobiť, veď
máme asi najhoršie futbalové ihrisko v IV
.futbalovej lige, ale futbalové družstvá hrajú
pekný futbal - veď Raslavice sú tretie.

techniky.
Akcie
spojené
s jarným
upratovaním, ochrana úrody v letných
mesiacoch a informovanosť občanov obce
o dodržiavaní bezpečnostných predpisov
počas zimného vykurovacieho obdobia.
V obci boli vykonané preventívne
prehliadky v päťdesiatich rodinných domoch
a v piatich drobných prevádzkach a pomoc
občanom pri čerpaní vody zo studne v
rodinných domoch.
Pripravenosť na plnenie zásahových úloh
potvrdili členovia DHZ na nočnej súťaži
hasičskej všestrannosti konanej v dňoch 30. –
31.3.2007 v obci Radslavice v Českej
republike, kde obsadili 11. miesto. Pekné
výsledky dosiahlo družstvo mužov na
pohárových súťažiach, kde sa súťažilo podľa
nového súťažného poriadku:
•

Ing. Pavel Ondek
Predseda OFK

•
•

Priateľský futbalový zápas obcí
Radslavice (ČR) - Raslavice

Činnosť dobrovoľných hasičov
v Raslaviciach
Členovia DHZ Raslavice v uplynulom
období plnili úlohy vyplývajúce z plánu
činnosti pre hasičské zbory obcí, dané DPO
SR a plánu hlavných úloh DHZ, ktorý bol
schválený na VVZ DHZ Raslavice.
Činnosť členov bola zameraná na
udržanie stálej akcieschopnosti hasičskej

6.5.2007 v Záhradnom 2.
miesto
5.8.2007 vo Vyšnej Voli 4.
miesto
26.8.2007 v Raslaviciach
Raslavická
prilba
3.
miesto

V spolupráci so ZŠ Raslavice bola
organizovaná výtvarná súťaž žiakov ZŠ
z oblasti protipožiarnej ochrany, ktorá bola
vyhodnotená OV DPO Bardejov.
Družstvo Mladých hasičov – žiakov ZŠ
Raslavice obsadilo na okresnom kole hry
PLAMEŇ 25.5.2007 veľmi pekné 2. miesto,
ktorej sa zúčastnilo 26 kolektívov Mladých
hasičov.
Významnou akciou DHZ bolo stráženie
Božieho hrobu v dňoch 6. -7.4. 2007, ktorej
sa zúčastnilo 18 členov DHZ a 7 členov
Mladých hasičov. Členovia DHZ sa podieľali
na účasti alebo zabezpečovaní spoločenských
a kultúrnych akcií:
• 10.2.2007
zabezpečenie
regulácie
dopravy počas konania cyklistickej
súťaže
Čergovská
stopa,
ktorú
organizoval miestny klub Kam-i-kadze
• 4.5.2007 – oslavy Dňa hasičov
v Bardejove
• 13.5.2007 – oslavy pri soche Sv. Floriána
na Čergove /15 členov DHZ/
• 3.6.2007
–
zabezpečenie
výberu
vstupného
a organizácia
premávky
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v parkovacích
priestoroch
počas
Jazdeckých pretekov
23. -24.6.2007 – zabezpečenie kontroly
vstupného a protipožiarnej hliadky počas
konania ŠSPaT v miestnom amfiteátri

Veľmi smutným dňom bol pre nás 22. júl
2007, kedy DHZ opustil po dlhej a ťažkej
chorobe vo veku nedožitých 49. rokov náš člen
a dlhoročný predseda Jozef Džalaj. Členom DHZ
bol od roku 1976. Bol členom výboru,
predsedom, veliteľom, predsedom okrsku
a funkcionárom OV DPO Bardejov. Za svoju
prácu dostal mnoho diplomov a ocenení: medaila
za zásluhy, medaila za príkladnú prácu, medaila
za vernosť 10, 20 a 30 rokov, odznak Rozhodca
DPO SR. Počas svojej činnosti v zbore vykonal
veľa záslužnej práce a aktívne sa zapájal do
všetkých hasičských aktivít tak pri požiaroch
a povodniach ako aj pri hasičských súťažiach
a kultúrnych podujatiach. V zbore bol aktívny
ako člen výboru až do konca svojho života.
Z dobrovoľného hasičského zboru odišiel nielen
dobrý hasič, ale aj človek a priateľ, ktorý
každému ochotne poradil a pomohol. Aj touto
cestou mu vzdávame poslednú úctu a hold.
Budeme na neho spomínať s úctou.
Do Ďalšieho obdobia prajeme všetkým
členom DHZ a funkcionárom, aby práca v DHZ
prinášala uspokojenie nielen im samotným, ale aj
obecnému úradu a občanom našej obce.
Vladimír Matej
predseda DHZ

Východnej, kde sme na pódiách nového
amfiteátru ako nositelia tradícií vystúpili v dvoch
programoch, ktoré mohli diváci vidieť aj
v televízii.
Rok 2007 bol úspešný ako pre tanečníkov FS
tak aj pre spevácke skupiny a ľudovú hudbu.
Tanečný pár Martin Kontura a Mgr. Monika
Balážová získali na celoštátnej súťaži sólistov
tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou
účasťou „Šaffova ostroha“ v kategórii“ C“ 3.
miesto. Ženská spevácka skupina na Krajskej
súťažnej prehliadke v Humennom skončila
v zlatom pásme s postupom na celoštátnu súťaž,
sólista Matej Sagan sa umiestnil taktiež v zlatom
pásme a ľudová hudba pod vedením Mgr.
Stanislava Baláža sa stala laureátom celoštátnej
prehliadky ľudových hudieb v Košiciach. Tohto
roku sa FS Raslavičan zúčastnila aj 10-dňového
medzinárodného festivalu v rumunskom meste
Calarassi.
Okrem
Slovenska,
ktoré
reprezentovala FS Raslavičan tam účinkovali aj
FS zo Španielska, Cypru, Srí Lanky, Maďarska,
Poľska, Grécka a domáce rumunské súbory.
FS Raslavičan sa tohto roku rozrástol aj
o nových členov –mladých chlapcov a dievčatá,
ktoré prišli z DFS Raslavičanik. Privítali by sme
aj posily s dobrým hlasom do mužskej speváckej
skupiny.
Vedúci FS aj touto cestou chce poďakovať
všetkým členom za prácu, ktorú vykonávajú vo
folklórnej skupine aj na úkor svojho voľného
času. Poďakovanie patrí aj Mgr. Monike
Balážovej za choreografie a za spoluprácu pri
príprave programov.
Do nového roka šickim členom ščesce, zdrave,
hojne božske požehnane vinčuje Anton Kontura.

FS Raslavičan a rok 2007

Po premierovom programe „Premeny času“,
ktorý bol koncom roka 2006 si DFSk Raslavičan
získala veľa nadšencov nielen doma, ale aj za
hranicami regiónu. Svedčia o tom aj vystúpenia
na Zemplínskych slávnostiach v Michalovciach,
kde Raslavičan vystúpil v sobotu s celovečerným
programom a zožal tam veľký úspech. Ďalej
nasledovali vystúpenia v Košiciach a Prešove,
v rámci Kultúrnych dní Prešova. Veľkým
ocenením pre Raslavičan bola aj pozvánka do

Anton Kontura
vedúci DFSk Raslavičan
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Deti a folklór

39. ročník Šarišských slávností
piesní a tancov v Raslaviciach

Obec Raslavice, patrí medzi obce, kde
folklór, tradície a zvyky sú stále živé a ničím
neobmedzujúce.
Neobmedzujúce teda ani vekom. Vzťah
k folklóru sa začína rozvíjať u detí, už od
ranného veku, v rámci DFS Raslavičanika, ktorý
pracuje v rámci Základnej umeleckej školy, a
zároveň je pod záštitou obce Raslavice.
DFS ako celok tvoria tri zložky – tanečná,
hudobná a spevácka zložka. V predchádzajúcom
období pracovali tieto zložky pod vedením
jednotlivých vedúcich. Menovite - tanečnú
zložku mala na starosti Mgr. Monika Bučková,
ktorú v školskom roku 2007- 2008 nahradila
Mgr. Bibiána Udermanová.
Hudobnej a speváckej zložke zodpovedal pán
učitel Ján Daňko, ktorého nástupcom sa stal
Mgr. Jozef Franek.
V minulom školskom – kalendárnom roku
zaznamenal DFS početné úspechy a zúčastnil sa
viacerých prehliadok. Každoročne reprezentuje
detský folklór na Šarišských slávnostiach piesní
a tancov v Raslaviciach. V rámci Krajskej súťaže
detských folklórnych súborov, ktorá sa konala 5.
mája 2007, získala tanečná zložka Diplom
v striebornom pásme. Raslavický autentický
folklór
prezentovali
na
Šedzikartských
slávnostiach, ktoré sa konali v Tulčíku.
Začiatkom školského roka 2007 – 2008 sa naši
hudobníci zúčastnili Medzinárodnej dielne
detských ľudových muzík, ktorá sa konala
v dňoch 14.-16. septembra 2007 v Prahe. Táto
medzinárodná
dielna
bola
usporiadaná
Folklórnym združením Českej republiky, v rámci
projektu Dny tradiční kultúry, za spolupráce
s Národným osvetovým centrom Bratislava. Táto
účasť našich mladých hudobníkov, mala v Prahe
veľký úspech, ktorou jednaj reprezentovali náš
región a zároveň nadviazali kontakt, ktorý
v budúcnosti môžu využiť v každom smere.
Veríme, že aj tento školský rok bude rovnako
úspešný, rovnako ako aj záujem o folklór.

V dňoch 23. 06. – 24. 06. 2006 Raslavice žili
opäť tradičným ľudovým folklórom. Na
prírodnom amfiteátri sa konal už 39. ročník
Šarišských slávností piesní a tancov.

Mgr. Jozef Franek
vedúci hudobnej
zložky

Mgr. Bibiána Udermanová
vedúca tanečnej zložky

Slávnostné otvorenie tohtoročných slávností sa
uskutočnilo v priestoroch Galérie ľudového
umenia Šariša kde sa uskutočnila vernisáž
malieb a kresieb rómskych žiakov z obce
Jarovnice.
Na tohtoročných slávnostiach sa predviedli
folklórne súbory Vršatec z Dubnice nad Váhom,
Borievka z Košíc, Sabinovčan zo Sabinova,
dedinské folklórne skupiny Zamutovčan zo
Zámutova, Raslavičan z Raslavíc, zahraničný
profesionálny folklórny súbor OREN HALALY
z Izraela, FS z Chorvátska, žiaci ZUŠ z Raslavíc,
detské
folklórne
skupiny
Raslavičanik
z Raslavíc, Čečinka z Bratislavy, Dúbravienka
z Prešova, sólisti Martin Karvaš a Ivana
Sivuľková z Kamienky. O žartovné slovo sa
postarala ľudová rozprávačka Mária Triščová
alias „ARAŇA“ z Jarovníc. Tohtoročné šarišské
slávnosti sa môžu popýšiť aj rekordnou
návštevnosťou (cca. 5 000 ľudí) , a to aj napriek
zlému počasiu v sobotu, kedy sme museli
„evakuovať“ vystupujúcich aj účinkujúcich do
náhradných priestorov v Dome kultúry.
Úprimné poďakovanie patrí sponzorom, aj za
pomoci ktorých sme mohli zorganizovať tieto
slávnosti:
Obec Lopúchov
Obec Marhaň
Obec Šiba
Obec Hervartov
Obec Fričkovce
Obec Osikov
Obec Koprivnica
Obec Abrahámovce
Obec Tulčík
PROGRES telekomunikačné stavby s.r.o.
Bratislava
RAKYstav s.r.o. Raslavice
SCHOTT s.r.o. Bardejovská Nová Ves
Výroba nábytku - Jozef Petraško Raslavice
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Poľnohospodárske družstvo Tulčík
Poľnohospodárske družstvo podieľnikov Brezov
Liana Golf s.r.o., Imrich Goliaš – Raslavice
Montozvar s.r.o. – Ing. Jozef Matiaš
Agro s.r.o. Raslavice
Komfos s.r.o. Prešov
Drevit s.r.o. Raslavice
Obecný podnik Raslavice s.r.o.
Lekáreň ORFEUS Raslavice
Lekáreň „U Raka“ Raslavice
Inštalcomp s.r.o. Bardejov
Bona Market s.r.o. Raslavice
Pohostinstvo u „Dušana“ – Kamila Lukáčová
LUKAS
Unikov Bardejov
Forest Servis – Ing. Ľudovít Hajtol
Ministerstvo kultúry SR
Nadácia Matice Slovenskej

Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme
Režisérom tohtoročných šarišských slávností bol
vedúci DFSk Raslavičan Anton Kontura a
Mgr. Monika Balážová spolu s asistentkami p.
Máriou Harňakovou a p. Anastáziou Šimovou.
Moderátorom slávnosti bol p. Štefan Hij.
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Otvorenie výstavy svetoznámych výtvarných
diel rómskych žiakov z Jarovníc,
na snímke Mgr. Ján Sajko, ktorý rómskych
žiakov umelecky vedie a tvaruje

Tradičný krojovaný sprievod obcou,
na snímke folklórny súbor
OREN HALALY z Izraela

V závere chcem vysloviť poďakovanie členom
prípravnému štábu Šarišských slávností piesní
a tancov,
pracovníkom
Obecného
úradu
v Raslaviciach a všetkým, ktorí pri organizovaní
tohto
kultúrno-spoločenského
podujatia
akýmkoľvek spôsobom pomohli.
A teraz niekoľko foto momentov z tohtoročného
39. ročníka ŠSPaT:
Členovia DFSk Raslavičan s pásmom
„Maďar tanec“
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Dedinská folklórna skupina Raslavičan
Ing. Ján Artim
prednosta OcÚ
Aktivačná činnosť v obci
Aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie
je
spôsob
premostenia
medzi
stavom
nezamestnanosti
a nájdením
si
riadneho
zamestnania. Tým nezamestnaným, ktorí kvôli
dlhodobej nezamestnanosti stratili základné
pracovné návyky, prispeje k tomu, aby si ich
v rámci
menších
obecných
služieb
a dobrovoľníckych prác opätovne vybudovali.
Hlavným cieľom projektu
je podpora
udržiavania pracovných návykov uchádzačov
o zamestnanie
prostredníctvom
aktivačnej
činnosti. Aktivačná činnosť sa môže vykonávať
formou
menších
obecných
služieb
organizovaných
obcou
a formou
dobrovoľníckych
prác
organizovaných
právnickou alebo fyzickou osobou podľa § 52
ods. 5 zákona č.5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti. Aktivačná činnosť uchádzačov
o zamestnanie sa realizuje prostredníctvom
Národného projektu č. V „Aktivácia
nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou
motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej
núdzi“,
ktorý
je
spolufinancovaný
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.
Cieľom Národného projektu č. V je
sprostredkovať
uchádzačovi
o zamestnanie
kontakt s pracovným trhom, vybudovať alebo
obnoviť pracovné návyky a motivovať ho, aby sa
pokúsil hľadať si prácu aj sám. Za účasť na
aktivačných programoch sa tejto cieľovej
skupine zvýši základná dávka v hmotnej núdzi
o aktivačný príspevok. Výšku aktivačného

príspevku upravuje zákon NR SR č. 599/2003
Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Naša obec je
zapojená do Národného projektu č. V od marca
2004 do novembra 2007. Na tomto projekte sa
zúčastnilo spolu 110 uchádzačov o zamestnanie,
z toho v súčasnosti vykonáva aktivačnú činnosť
102 evidovaných nezamestnaných v časovom
rozpätí 16 hodín týždenne na jedného
nezamestnaného a sociálne odkázaného občana
(môžu sa zúčastniť aj uchádzači o zamestnanie,
ktorí nepoberajú dávku v hmotnej núdzi, ale
samozrejme bez finančného aktivačného
príspevku).Taktiež niekoľkým uchádzačom sa
podarilo si nájsť prácu a zamestnať sa na
pracovný pomer, či u nás alebo aj v zahraničí.
Organizovanie aktivačnej činnosti zabezpečujú 4
koordinátori.
Táto
sociálna
aktivita
nezamestnaných odkázaných na dávky je
nástrojom nielen pomoci sebe, ale aj svojej
komunite. Zapojenie nezamestnaných do
menších
obecných
služieb
prispieva
k miestnemu rozvoju (napr. rozvoju miestnej
infraštruktúry), a tým k zveľaďovaniu života
občanov
v obci. Uchádzači o zamestnanie
zaradení do aktivačnej činnosti sa podieľali na
likvidácii skládok komunálneho odpadu, na
upratovaní a úprave vonkajších priestorov
verejných objektov - kosenie trávy, záhradnícke
práce, hrabanie lístia, na údržbe chodníkov obci,
udržiavanie čistoty na rómskej osade - k čomu
prispeli aj pracovníci KSP, upratovanie a čistenie
cesty pred asfaltom. Keďže sme aj v tomto roku
pokračovali na káblovom distribučnom systéme,
naši uchádzači o zamestnanie sa veľkou mierou
podieľali vo výkopových prácach.

Práce na výstavbe káblového distribučného
systému v obci
Matijová Ľubica
koordinátorka MOS
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Komisia verejného poriadku

Táto komisia, ktorá pracuje pri Obecnom
úrade Raslavice, je jedna z piatich komisií,
schválených obecným zastupiteľstvom. Jej
činnosť je upriamená na pomoc pri riešení
sťažností a pripomienok občanov, ako aj na
dodržiavanie poriadku a čistoty v obci a na dobré
spolunažívanie občanov.
Zloženie komisie: Ing. Zuzana Remetová
(predsedkyňa komisie), Vladimír Droblienka,
Eva Markušová, Jaroslav Sahajda, JUDr. Milan
Baran, Jozef Saloky, Dušan Brendza, Ľubomír
Kostár (členovia komisie).
Hneď na prvom zasadaní komisie bola riešená
písomná sťažnosť konkrétneho občana, kde za
jeho účasti a po vypočutí druhej stránky
a ostatných zainteresovaných, bolo navrhnuté
prijať opatrenie, ktoré zaručuje vzájomné
nažívanie v susedstve. Ďalej boli prejednávané
podnety pre kontrolu pri udržiavaní verejného
poriadku
a ochrany
obecného
majetku.
V najbližšom období sa komisia bude venovať
problematike
skvalitňovania
systému
separovaného zberu odpadu.

Ing. Zuzana Remetová
Predsedkyňa komisie

Z činnosti Komisie finančnej, správy
obecného majetku a výstavby pri Obecnom
zastupiteľstve v Raslaviciach

Poslaním komisie, ako pomocného orgánu
obecného zastupiteľstva je pripravovať pre
zastupiteľstvo
návrhy,
prípadne
štúdie
efektívneho spravovania obecného majetku
a rozpočtu obce na rozvoj obce.
Komisia v zložení: Jozef Jarina, Miloš Kovalčin,
Bibiána Udermanová, Jozef Franek a Gabriela
Gabužďová, ako zástupca základnej školy, sa na
štyroch zasadaniach komisie v roku 2007
venovali predovšetkým tvorbe návrhov využitia
obecných, resp. verejných plôch na zlepšenie
parkovania áut v obci, prípravy nových zón

umožňujúcich výstavbu rodinných domov, ale aj
zón vhodných na podnikanie a tiež objektov
a pozemkov, ktorých potenciál by bolo vhodné
využiť na vytvorenie nových služieb pre
občanov, oddych i aktívne využitie voľného
času.
Pripravené návrhy komisie pre obecné
zastupiteľstvo majú svoju aktuálnosť najmä
z dôvodu plánovanej aktualizácie Územného
plánu obce v roku 2008. Keďže na tvorbe
územného plánu sa majú podieľať nielen orgány
obce, ale aj jej obyvatelia a ľudia podnikajúci, či
pracujúci v nej, očakávajú členovia komisie
zaujímavé návrhy a podnety práve od verejnosti,
aby tak spoločne vytvorili dôležitý strategický
nástroj, nevyhnutný pre dynamický a kvalitný
rozvoj našej obce pre nasledujúcich 10-15 rokov.
Ing. Jozef Jarina
predseda komisie
Komisia školstva
Komisia
bola
zvolená
obecným
zastupiteľstvom 16. 02. 2007 v zložení:
Ing. Radovan Demjanovič, MUDr. Alžbeta
Hudačová, Mgr. Gabriela Gabužďová, Ing. Pavel
Ondek.
Oblasťou pôsobenia je poradenstvo pre
obecné zastupiteľstvo pri riešení problémov
a nových iniciatív pre školy a školské zariadenia
na území obce.
V r. 2007 boli prednesené a sčasti riešené
problémy MŠ na zasadnutí za prítomnosti
starostu obce Ing. A. Lamanca, MUDr. A.
Hudáčovej, Ing. P. Ondeka a vedenia MŠ I.
(ulica Toplianska), p. riaditeľky Demjanovičovej
a MŠ II. (ulica Alejová), p. riaditeľky M.
Varcholovej.
Išlo hlavne o plánované výmeny lôžok
v MŠ I. a rekonštrukciu hygienických zariadení
MŠ II.
Sporadicky sa uskutočnili stretnutia
predsedu komisie s riaditeľom ZŠ p. Mgr.
Drotárom k prevádzke a financovaniu ZŠ.
V nasledujúcom období je potrebné
naďalej vytvárať optimálne podmienky, hlavne
finančné pre úspešný chod škôl a školských
zariadení.
Ing. Pavel O n d e k
predseda komisie
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Náš maratónec „Fero“

Určite všetci poznáte nášho úspešného
maratónca Fera Sabola, ktorý nás z roka na rok
prekvapuje vynikajúcimi výkonmi. Vzhľadom na
svoj vek patrí už do kategórie veteránov, no jeho
výsledky by mu mohol závidieť nejeden mladší
športovec.
A kde všade nám to Fero tohto roku bežal?:
Blažice – majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom
behu, 1. miesto
Budimír – polmaratón, 3. miesto
Košice – polmaratón, 27. miesto
Belgicko – Brusel – maratón, 3. miesto
(z celkových 100 štartujúcich)
Poľsko – Rejów, 1. miesto
Belgicko – Liege, polmaratón, 18. miesto
(celkovo štartujúcich 13 796)
Poľsko – Katowice, maratón, 5. miesto.

Fero v uliciach Bruselu a na stupni víťazov

A teraz jedna perlička. Čo si myslíte, koľko
a ako dlho asi človek vydrží bežať? Predstavte si,
že Fero v nemeckom Aachene bežal
supermaratón na 100 km, kde obsadil nádherné
9. miesto s časom 6:59:43.

Ing. Ján Artim
Prednosta OcÚ

V závere chcem vysloviť želanie, aby Ferovi
elán a dobrá kondícia vydržali čo najdlhšie,
a aby obec Raslavice a celé Slovensko aj naďalej
tak vynikajúco reprezentoval. Fero vďaka.

Raslavice - „Dedina ako klenotnica“
Obec v súťaži „Dedina roka 2007“

Obec Raslavice v súťaži „Dedina roka 2007“
získala ocenenie: Dedina ako klenotnica „za
uchovávanie
a prezentáciu
autentického
folklóru.“ Toto ocenenie bolo udelené
Slovenskou agentúrou životného prostredia pod
záštitou Ministerstva životného prostredia SR
v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny a so
Združením miest a obcí Slovenska.
V rámci
predloženej
prihlášky
obec
spracovala a predložila hodnotiacej komisii
aktivity obce a subjektov pôsobiacich v obci
v týchto oblastiach:
•
•
•
•
•
•

dedina ako hospodár
dedina ako maľovaná
dedina ako klenotnica
dedina ako pospolitosť
dedina ako partner
dedina ako hostiteľ.
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Obecný úrad pri samotnej príprave
a spracovaní prihlášky za jednotlivé oblasti, ako
aj pri prezentácii prihlášky pred hodnotiacou
komisiou, úzko spolupracoval s jednotlivými
zložkami a s ich zástupcami. Za pomoc a vzornú
reprezentáciu na tomto mieste chceme
poďakovať týmto partnerom: Mgr. Igor Drotár
(riaditeľ ZŠ Raslavice), Mária Varcholová
(riaditeľka MŠ II.), Mgr. Monika Konturová
(DFSk Raslavičan), Jaroslav Sahajda (konateľ
Obecného podniku Raslavice s.r.o.), Ing. Pavel
Ondek (prezident OFK Raslavice), RNDr. Marta
Artimová (kronikárka obce). Prihlášku obce
vrátane uvádzanej prezentácie plánujeme
zverejniť v obci na informačnom kanáli obecnej
televízie.
V súvislosti so získaným ocenením sa
zástupcovia obce a vedúci DFSk Raslavičan dňa
22. 11. 2007 zúčastnili vyhlásenia oficiálnych
výsledkov súťaže v obci Liptovská Teplička
(víťazná obec v súťaži), ako aj prijatia
u prezidenta republiky p. Ivana Gašparoviča (dňa
12. 12. 2007).

„Matrikárskym perom“
Vážení občania. Pre dnešnú dobu „bez
hraníc“ je príznačná veľká migrácia obyvateľov
nielen v rámci územia Slovenskej republiky, ale
aj za hranicami vlasti. Spôsobuje ju
predovšetkým široká ponuka pracovných
príležitostí v zahraničí. V mnohých prípadoch
znamená dlhodobé odlúčenie členov rodiny, čo
je určite negatívny jav. Ale prináša so sebou aj
pozitíva, ku ktorým patrí najmä poznávanie
cudzích jazykov, kultúr a krajín.
Ak chceme poznávať svet, mali by sme
poznať najskôr obec, v ktorej žijeme. Dúfam, že
krôčikom k tomuto poznávaniu bude aj stručná
štatistika z oblasti evidencie obyvateľov, najmä
počet obyvateľov prihlásených k trvalému
pobytu, veková štruktúra a informácia o pohybe
– migrácii obyvateľov obce k 30.11.2007.
Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci
Raslavice k 30.11.2007 je 2 608, z toho 1300
mužov a 1308 žien. V časti obce Nižné
Raslavice žije spolu 1558 obyvateľov, z toho
784 mužov a 774 žien. V časti obce Vyšné
Raslavice žije 516 mužov a 534 žien, spolu
1050 obyvateľov.

Veková štrukúra obyvateľov je nasledovná:
Zľava na snímke: Ing. Anton Lamanec, starosta
obce, doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.,
prezident SR, Ing. Ján Artim, prednosta
obecného úradu

Ing. Anton Lamanec
Ing. Ján Artim

-

deti do 5 rokov spolu 214, z toho 119
chlapcov, 95 dievčat
deti od 5-14 rokov spolu 338, z toho 167
chlapcov, 171 dievčat
mládež od 14 do 17 rokov spolu 135, z toho
70 chlapcov, 65 dievčat
18 – 60 rokov – spolu 1566 obyvateľov,
z toho 792 mužov, 774 žien
nad 60 rokov – spolu 355 obyvateľov, z toho
152 mužov, 203 žien.

Najstaršími obyvateľmi obce sú: Ľudovít
Remeta /95 r./, Mária Ondeková /93 r./ a
Mária Gregová-Guteková /91 r./.
Priemerný vek obyvateľov Raslavíc je 34,5
roka, čo znamená, že sme veľmi „mladá“ obec.
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Oproti roku 2000 stúpol počet obyvateľov o 125.
Počet narodených detí má klesajúcu tendenciu.
Napr. 39 narodených detí v r. 2000, 23
narodených detí v r. 2007. Počet zomrelých je
približne na rovnakej úrovni, ku 30.11.2007 je to
13 úmrtí. Počet prisťahovaných v roku 2007 je
19, počet odsťahovaných občanov 14. V roku
2007 výrazne stúpol počet uzavretých
manželstiev. Kým v roku 2000 bol počet sobášov
22, v roku 2007 bolo uzavretých 31 manželstiev.
Stúpajúcu tendenciu má, žiaľ, i počet rozvodov.
Kým v roku 2000 boli 2 rozvody, v roku 2007 sú
to 4 rozpadnuté manželstvá.

Mgr. Mária Ščešňaková
matrikárka

– Zo života miestneho odboru
Matice slovenskej ™

Nielen činnosť, ale aj život, tak nejako
výstižne chcem opísať v mojom príspevku, čo sa
všetko dialo v miestnom odbore Matice
slovenskej. Ale najprv odpoviem na otázku,
ktorú mi dala medzi rečou moja priateľka. Na čo
vlastne tá Matica je...
4. augusta 1863 vystavili Pomník minulosti –
základ budúcnosti v Turčianskom sv. Martine
založili Maticu slovenskú. Vtedy to bol veľký
sviatok, lebo bolo presne 1000 rokov od
príchodu
byzantských
vierozvestcov sv.
Konštantína – Cyrila a Metoda. Títo nám
priniesli
kresťanstvo
a kultúru
v nám
zrozumiteľnom jazyku – staroslovienčine.
Matica slovenská je duchovnou matkou nášho
národa, ktorá sa snaží udržiavať túto reťaz našich
dejín a tradícií.
Národnosť je vec života a nádeje. Národná
spoločnosť je ako nekonečná reťaz, siahajúca od
dávnej minulosti, cez súčasnosť až do neznámej
budúcnosti. Národ spája tých, čo už dávno
zomreli s nami, čo žijeme v prítomnosti a s tými
čo sa ešte len narodia. Karol Kuzmány, Štefan
Moyzes, ale aj takí ľudia ako boli Milan
Rastislav Štefánik, Ľudovít Štúr, Andrej Hlinka
sú práve tie želiezka nekonečnej národnej reťaze.
A aby sa táto duchovná a pokrvná reťaz

nepretrhla, o to sa už takmer storočie a pol stará
Matica slovenská.
Ciele a úlohy MS sú rôznorodé. Okrem iných je
to:
-

-

-

budovanie a rozširovanie členskej
základne,
zapájanie sa do výchovy a vzdelávania
v súlade so svojím poslaním
a osobitným zreteľom na deti
a mládež,
organizovanie kultúrnych podujatí,
starať sa o ochranu pamätných miest,
zbierať a ochraňovať, šíriť
i popularizovať hodnoty tradičnej
kultúry,
vytvárať expertné skupiny na riešenie
národných, ekologických, sociálnych a
kultúrnych otázok,
spolupracovať s orgánmi štátnej správy
a samosprávy v oblasti kultúry, vedy,
školstva a iné ďalšie úlohy.

Nakoľko sa mnohým ciele a úlohy MS
pozdávali a uvedomili si, že takáto kultúrna
ustanovizeň je potrebná, v r. 1968 bol aj
v Raslaviciach založený miestny odbor, ktorý má
približne 50 členov, z toho 2/3 aktívnych. V r.
2006 sme si na výročnej členskej schôdzi
vymenili nové preukazy. Ostatní sa do života
miestneho odboru menej zapájajú, málo sa
zúčastňujú členských schôdzí MO, ani valných
zhromaždení. Je však pravda, že odvtedy ubehlo
40 rokov a hoci by aj chceli, už nevládzu .
Miestny odbor MS v Raslaviciach je potrebné
omladiť. V niektorých mestách vznikli Kluby
mladých matičiarov, veľmi sa im darí, takže
takéto rozhodnutie by sme privítali aj u nás.
Pomôžeme, poradíme...
Rok 2007 Matica slovenská vyhlásila za rok
zvrchovanosti a spolupatričnosti ako dva
veľké
poklady
v ríši
hodnôt
doma
i v celoslovenskom svete.
Obsah týchto hodnôt vyjadril Matičný svetový
festival slovenskej mládeže ( 10. ročník),
ktorého organizátorom bola Matica slovenská
a Prešovský samosprávny kraj. Konal sa v júli 1.
– 6. júla 2007 vo Vysokých Tatrách a okolí (
Poprad, Kežmarok, Červený Kláštor ). Bol to
festival
krásy,
radosti,
rôznorodosti,
vlasteneckého cítenia, slovenskej i svetovej
spolupatričnosti. Záštitu nad ním prevzal
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prezident SR Gašparovič Ivan a predseda vlády
Róbert Fico.
Činnosť Matice slovenskej sa niesla aj v duchu
príprav na Valné zhromaždenie, na ktorom sme
v 16. – 17. novembra 2007 v Turčianskom sv.
Martine zvolili predsedu Matice slovenskej
a celý výbor a predsedu dozorného výboru
a členov
dozorného
výboru.
Z dvoch
navrhnutých kandidátov (Ing. Markuš Jozef
a Ing. Ľubomír Kraľovanský ) získal približne 60
% hlasov staronový predseda Ing. Markuš
Jozef. Asi 360 delegátov Valného zhromaždenia
prišiel pozdraviť aj predseda vlády Róbert Fico.
Jeho prvá veta bola : „Ani si neviete predstaviť,
aký som rád, že som prišiel medzi normálnych
a dobrých ľudí“.....
Zamyslela som sa nad týmito slovami a dala som
mu za pravdu, pretože z pozvaných delegátov na
Valné zhromaždenie prišlo 92 %. Ide
predovšetkým
o dobrovoľníkov
z celého
Slovenska, ktorí zo svojho vzácneho času
obetovali 2 dni, možno aj preto, aby mohli byť
medzi dobrými ľuďmi...
U nás v Raslaviciach sme zvolali Valné
zhromaždenie na deň 18. máj 2007, ktorého sa
zúčastnila nadpolovičná väčšina. Čo ma veľmi
potešilo, že sme prijali do našich radov mladú
krv a za podpredsedníčku sme si zvolili p. Mgr.
Liščinskú Slávku.
Ako vždy, aj toho roku sme spracovali projekt na
39. ročník ŠSPaT. Toho roku k nám boli ešte
štedrejší, ako minulého roku a Nadácia Matice
slovenskej nám na „Slávnosti“ prispela
čiastkou 27.tis. Sk. Aj touto cestou sa chcem
Nadácii Matice slovenskej verejne poďakovať
za tento sponzorský príspevok.
Aj samospráva bola ku nám štedrejšia v tomto
roku a v rozpočte nám na činnosť schválila 5 tis.
Sk, takže okrem toho, že sme si urobili Valné
zhromaždenie slávnostnejšie, mohli sme si
naplánovať ešte jednu kultúrnu akciu a my sme
sa rozhodli pozvať do Raslavíc ochotnícke
divadlo – Šindliarske Naše Divadlo (ochotníci
deti a mládež). Bolo to pre nás dosť veľké riziko,
lebo všetko čo robíš v čo najlepšej vôli, všade
potrebuješ mať ľudí. Len vtedy je úspešnosť
akcie zaručená. Verte, že sme s malou dušičkou
čakali 14. september a 19. hod. Ale naši ľudia
nás nesklamali a prišli v dosť hojnom počte
a vytvorili prekrásnu atmosféru, takú , že
Šindliarčania boli dojatí. A my sme z divadla

Strana 21
odchádzali s myšlienkou, keď sa to dá
v Šindliari, prečo nie v Raslaviciach??!!
Dostali sme odvahu organizovať ďalšie kultúrne
podujatia, ale už nie toho roku, financie sú
vyčerpané, ale na budúci.
A ešte niečo, musím to zverejniť v Občasníku,
lebo nie každý kupuje Bardejovské novosti. Ako
predsedníčka Matice slovenskej blahoželám
žiakom ZŠ Raslavice Šutkovi Martinovi
a Dominike Gajdošovej, ktorí sa zapojili do
projektu s názvom „Kde ešte spia vodníci na
Slovensku“? Na internete som sa dočítala, že
víťazné logo spomedzi žiakov 50 základných
škôl z celého Slovenska, ktorí sa zapojili do
projektu, nakreslil Martin Šutko – druhák zo ZŠ
Raslavice a 2. miesto v literárnej súťaži
o vodníkovi získala Dominika Gajdošová. Logo
s týmto
vodníčkom
bolo
príjemným
prekvapením pri vstupe na pôdu MŽP. Ocenenie
a diplomy si prevzali na pôde ministerstva
životného prostredia z rúk ministra ŽP Jaroslava
Izáka.
No a celkom na záver jeden krásny verš básnika
– jubilanta ( 80 ) Andreja Chudobu, ktorý bol
tiež prítomný na Valnom zhromaždení:
„Nepohŕdajte láskou. Netrýznite.
Čo žiada život, dajte životu.
Veď bez lásky, čo by bolo žitie?
Bez lásky strašne žiť by bolo tu.“
Prajem všetkým požehnané a radostné vianočné
sviatky, preniknuté tým pravým pokojom srdca.
Nehovorme si len lacné vinše, ale dopĺňajme
svoje slová konkrétnymi skutkami lásky
a záujmu o druhého človeka.
Daniela Stašková
predsedníčka MO MS Raslavice

Valné zhromaždenie v Martine – voľba predsedu
Matice slovenskej
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! Chráňme si naše životné prostredie !
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Na záver vám dávam do pozornosti kalendár
separovaného zberu odpadu na rok 2008:

Vážení občania,
využívam priestor tohto občasníka, aby som
zdôraznil
potrebu
a nutnosť
dôsledného
separovania domového odpadu. Toto je
nevyhnutná cesta, ktorou môžeme šetriť naše
vlastné ale aj obecné výdavky v odpadovom
hospodárstve. Naviac, počnúc rokom 2010 zákon
ukladá povinnosť separovať odpady každému
subjektu, aj občanovi, bez výnimky.
Druhou vecou, ktorej sa chcem dotknúť, je
pretrvávajúci neduh spaľovania plastových fliaš,
gumy, ....v niektorých domácnostiach. Toto robí
nielen zlú vizitku obci (typický zápach si museli
toho roku „vychutnať“ aj návštevníci šarišských
slávností), ale hlavne, ničíme tým zdravie
svoje, svojich detí, pretože produkty tohto
spaľovania sú rakovinotvorné.
Do tretice, odpad z domácností, z dvora, nepatrí
na skládku k potoku, do cestnej priekopy, do
poľa. Tak ako si nevieme predstaviť, že by sused
prišiel vysypať odpad na náš dvor, tak je
nepredstaviteľné, že dnes sú medzi nami ľudia,
ktorí takto ničia prírodu, životné prostredie nás
všetkých.
Pripájam ešte informáciu k zberu elektroodpadu:
podľa platnej právnej úpravy obec prevezme na
zbernom dvore (v priestoroch obecných dielní za
Domom kultúry) len elektrospotrebiče v celku,
to znamená, nemôžu byť z nich demontované
žiadne súčiastky, inak firma oprávnená na zber
elektroodpadu takýto odpad neprevezme.

Ing. Anton Lamanec
Starosta obce
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Eko okienko

Odpady
Obaly tvoria najväčší objem komunálneho
odpadu a ich množstvo neustále narastá. Ročne
na Slovensku vyhodíme 370 000 - 450 000 ton
odpadu z obalov.Triedený zber a recyklácia sú až
na treťom mieste v rámci odpadovej hierarchie.
80% produkovaného odpadu síce môžeme
vyseparovať, ale najlepší odpad je ten, ktorý
vôbec nevznikne.

Domácnosť a životný štýl
Reklama nám ponúka zaručené prostriedky na
čistenie, skrášlenie a „vyvoňanie“ domácnosti,
rýchle varenie a pod. Množstvo škodlivých látok,
ktoré tieto výrobky obsahujú, stojí za zamyslenie
ako to asi robievali naše staré mamy...

Doprava

Voda
Voda je súčasťou nášho každodenného života.
Voda tvorí podstatnú časť nášho tela. Vodu
nájdeme na povrchu, aj v podzemí, v pôde,
ovzduší, rastlinách, živočíchoch. Viac ako 97 %
všetkej vody je v moriach, 2 % tvoria ľadovce,
ale iba 1 % tvorí sladká voda.

Strava
a
záhrada
Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že
vhodný či nevhodný výber stravy ovplyvňuje
zdravie ľudí zo 60 %, zatiaľ čo ostatné vplyvy
ako duševná pohoda, lekárska starostlivosť a
pod. ostávajú hlboko vzadu. Dnešné potraviny sú
upravované a „dochucované“ množstvom
chemikálií vďaka čomu sa objavuje čoraz viac
rôznych ochorení a alergií.

Energia
Z celkovej ročnej spotreby energie sa v
domácnosti spotrebuje priemerne 60 % na
vykurovanie, 15 na ohrev vody, 10% na varenie,
10% spotrebuje chladnička, práčka, vysávač...
5%
osvetlenie,
televízor,
počítač...
Energia sa v súčasnosti vyrába najmä spaľovaním
ropy, uhlia, plynu alebo jadrovou reakciou, čo
nadmerne zaťažuje prostredie a prispieva ku
klimatickým zmenám.

Doprava spotrebuje 30 % energie na Zemi, pričom
samotná cestná doprava až 84 % tejto spotreby. Jeden
priemerný automobil vyžaduje z hľadiska záberu
plochy v 30 m2 doma, 30 m2 v cieli cesty, 60 m2
vozovky cesty a ďalších asi 20 m2 kvôli svojmu
predaju, opravám a údržbe. Doprava priamo najviac
ohrozuje ovzdušie. Spaľovacie motory produkujú
toxické látky CO (81% celkovej produkcie), NOx
(51% celkovej produkcie), SO2, tuhé znečisťujúce
látky a ťažké kovy a látky, ktoré sa podieľajú na
skleníkovom efekte (CO 2, N2O, CH4). Celkový
počet obetí automobilizmu na svete už presiahol 50
miliónov.

Ekologické Vianoce
Posledné roky narastá konzumná orientácia Vianoc,
čoho dôsledkom je okrem iného zvyšovanie záťaže
životného prostredia. Počas Vianoc produkujeme
stále viac zbytočných odpadov, zvyšujeme spotrebu
energií, materiálov... Zväčša však zbytočne, jestvuje
mnoho spôsobov, ako obdarovať svojich blízkych a
zároveň byť šetrný k Zemi. V prvom rade by sme sa
však pri diskusii o znížení dopadov dnešných
konzumne orientovaných Vianoc mali vrátiť k ich
pôvodnému zmyslu – duchovným hodnotám,
venovaniu sa rodine, priateľom.

Ing. Ján Artim
Prednosta OcÚ
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Ket ja sebe pres prestavku pocahnem
To co čitac budzece tomu ani neuverice.
Ale je to pravda – to vam hutorim,
o svuj zažitek še chcem podzelic.
O dzeviatej v škole prestavka je veľka,
nit tam učiteľ ani učiteľka a tak
dachtore dzeci – pokladi to našo od
radosci viskoča a za budovu zdravotneho
strediska si odskoča.
Pitace še co tam budu robic, či še
Nahaňac, abo lem tak dookola chodzic.
Ta dze! Nemišlice sebe rodiče premili
že vašo pokladi čerstveho vzduchu
nadichac še prišli.
Oni sebe mišľa že nichto jich nevidzi
Každi jim je ukradnuti každi jim je cudzi.
Cigaretu vicahňu sebe pocahuju, že
život sebe niča – to si neuvedomuju.
Ošvic Bože rozum šickim „dospelakom“
že bim pomahali totim „neborakom“.
Žebi tote špaki het zarucili
a tak sebe i nam od šerca šľubili:
„Nechceme už žadnu cigaretu – drogu
chceme še vracac zdrave a šťastne domu!“
Nemam patent na rozum, nechcem nikeho
poučac, lem co každi dzeň vidzim,
mi neda spac.
Vaša Hanča
z Vyšneho konca

Fotopanel

Návšteva bývalého amerického veľvyslanca
USA na Slovensku Radolpha M. Valleeho

„Mediálny deň“ na demonštračnom mieste –
miestne kompostovisko

Výjazdové zasadnutie poslancov obecného
zastupiteľstva v Kežmarských žľaboch venované
tvorbe Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Raslavice
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