RASLAVICKÉ noviny

Milí Raslavičania,
práve držíte v rukách druhé číslo prvého ročníka Raslavických novín. Sme
radi, že sa Vám týmito riadkami môžeme opäť prihovoriť. Ďakujeme za podporu, ktorú ste nám preukázali aj za
všetky tipy a námety, aby mohlo vyjsť
aj ďalšie číslo našich spoločných novín.
Od vydania prvého čísla ubehli mesiace
a my sme tu s novými témami a udalosťami z našej obce. Snažili sme sa,
aby boli príspevky tematicky rôznorodé,
obsahovo nasýtené a vyvážené. Pevne
veríme, že aj toto druhé číslo, ktoré práve držíte v rukách, bude úspešné, aby
sme sa takto spolu mohli „stretávať“ čo

najdlhšie. V októbrovom čísle Vám prinášame reportáž z najočakávanejšej
udalosti roka v Raslaviciach, Šarišských
slávností piesní a tancov, uznesenia zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva,
novinky zo školy a diania v obci. V júni
našu obec zastihla nečakaná povodeň.
Aké škody spôsobila a ako v boji s prírodným živlom obstála naša obec sa dočítate na nasledujúcich stranách.
V októbrovom vydaní máme pre Vás
aj niekoľko zaujímavých rozhovorov. O
obecnom podniku sa dozviete viac v
rozhovore so starostom obce Markom
Rakošom, o dychovom orchestri Top
Big Band, ktorý vystúpil na „Stavaní
mája“, prezradil viac jeden z jeho členov
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a podarilo sa nám vyspovedať aj známu českú umelkyňu, pani Idu Kelarovú.
V aktuálnom čísle Raslavických novín,
okrem iného, nájdete aj odpoveď na
anketovú otázku „Ako ste trávili leto?“,
predstavíme Vám aktivity Komunitného
centra, JO ZDS Raslavice a v neposlednom rade určite venujte pozornosť aj
stranám o vždy aktuálnej téme: separovanie.
Prajeme Vám príjemné čítanie a opäť
pripomíname našu e-mailovú adresu
info@raslavice.sk, na ktorú nám môžete
aj naďalej zasielať vaše tipy a námety.
Vaša Redakčná rada

anketa Ako ste trávili leto?
Helena Dvoriščáková
– učiteľka ZŠ
Keďže som učiteľka, tak
som prázdniny využila na
oddych a relax, pretože som
si potrebovala oddýchnuť nielen fyzicky ale aj psychicky. Venovala
som sa svojim vnúčatám a záhrade. Čo
sa týka dovolenky, boli sme s manželom
na desať dní v Medžugorí, lebo sme potrebovali dobiť baterky aj po duchovnej
stránke.
Martin Bašista – žiak ZŠ
V lete som robil všeličo.
Bol som v Turecku a potom som trávil prázdniny
už len v domácom prostredí. U babky cez víkend, na
rôznych zájazdoch so súborom, s dedom na chate,
na kupku.

Štefan Mačejovský
– študent VŠ
Učil som sa, keďže som
mal ešte jednu skúšku v auguste. Klasika prázdniny oddych, relax, prípadne to
štúdium a stále sme hrali.
Bol som aj na nejakých zájazdoch so súbormi.
Natália Balažová
– študentka SŠ
Cez leto som si hlavne
oddýchla od školy, vynechala som všetko učenie a bola
som s kamarátmi. Potancovala som aj
oddýchla, bola som na kúpalisku, mix
všetkého. Snažila som sa stihnúť to, čo
sa nedá cez školský rok.
Martin Bučko – žiak ZŠ
S rodinou sme boli v
Chorvátsku. Keď bolo pekne išiel som aj na kupko.
Bol som na prázdninách aj
u babky vo Vaľkovciach a aj v tábore.

Peter Marcin
– ekonóm na škole
Leto bolo stavebné, betónovali sme okolo domu, ale
boli sme aj na výlet u švagrinej v Jelenci pri Nitre. V školstve sme
mali prázdniny tak som ich využil.
František Novotný
– dôchodca
V rámci klubu dôchodcov
sme uskutočnili opekačku, nejaké hry, posedenie
pri bowlingu, púť do Levoče, púť sme spravili aj do Litmanovej
a urobili sme aj posedenie so staršími
dôchodcami, ktorí sú napríklad telesne
postihnutí a nemôžu sa zúčastňovať akcií.

FOTO: Martin Markuš
TEXT: Kornélia Liščinská
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Šarišské slávnosti piesní a tancov

Talentovaní umelci v nádherných krojoch a so zlatom v hrdle predviedli svoje
spevácke a tanečné umenie vo famóznych vystúpeniach aj tento rok. Vôňa
pečenej klobásky a sladkého čokoládového trdelníka vítala návštevníkov
47. ročníka ŠSPaT už niekoľko metrov
pred vstupom do areálu amfiteátra. Nasledujúce riadky Vám prezradia niečo
o histórii festivalu ale aj o tom, ako to
vyzeralo na tohtoročných slávnostiach.

Z HISTÓRIE FESTIVALU

Prvý ročník Šarišských slávností
piesní a tancov (v tej dobe ešte „Hornošarišských slávností piesní a tancov)
sa konal v Raslaviciach 21. 9. 1969.
Založenie festivalu vychádzalo z dlhoročnej živej tradície
Raslavíc, ako obce, v ktorej sa
zachovávajú a prezentujú ľudové piesne, tance a zvyky. Tento
predpoklad bol podporený snahou p. Metoda Kaľavského, vtedajšieho predsedu Okresného
výboru Matice Slovenskej, propagátora ľudových tradícií. Neustále vzrastajúca kvalita, rozsah
a význam festivalu prispeli k
tomu, že v roku 1987 bol v Raslaviciach vybudovaný stály prírodný amfiteáter, ktorý s niekoľkými úpravami vytvára dôstojné
priestory pre slávnosti dodnes.
Počas 46 ročnej tradície festivalu sa na
scéne predstavili takmer všetky významné folklórne súbory z celého Slovenska
a mnoho zahraničných súborov. Nemenej dôležitú súčasť programu tvoria vystúpenia súborov z okolia Raslavíc, ako
aj domáce kolektívy. Festival sa usporadúva v trojdňovom formáte, každoročne v predposledný júnový víkend. Za
réžiu a dramaturgiu festivalu už niekoľko
rokov zodpovedá p. Anton Kontura so
svojou dcérou Mgr. Monikou Balážovou.

47.ROČNÍK ŠARIŠSKÝCH
SLÁVNOSTÍ PIESNÍ A TANCOV

Predposledný júnový víkend patril Šarišským slávnostiam piesní a tancov. Aj
napriek nečakanej povodni, ktorá našu
obec postihla len pár dní pred začiatkom
trojdňového festivalu, sme nakoniec situáciu zvládli a všetko bolo pripravené
na príchod účinkujúcich hostí a divákov.
V dňoch 19. – 21. júna 2015 organizovala naša obec v spolupráci s Hornošarišským osvetovým strediskom v Bardejove v poradí už 47. ročník Šarišských
slávností piesní a tancov. Organizátori
aj tento rok sľubovali zaujímavé programy, vystúpenia, aktivity a podujatia nielen pre dospelých ale aj pre detského
diváka. Priaznivci ľudovej hudby a folklóru mali možnosť vychutnať si spev a
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tanec vo vynovenom prírodnom amfiátri.
Slávnostné otvorenie 47. ročníka sa
konalo v piatok, 19. júna o 19. 30 hod.
v sále Kultúrneho domu v Raslaviciach,
hudobno-speváckym programom „Ej
zahraj mi hudačku“, ktorý bol venovaný
vynikajúcemu primášovi a muzikantovi
Raslavíc, akým bol pán Štefan Žolták.
Úvodného slova sa zhostil moderátor
večera Štefan Hij, ktorý potom pozval
na pódium starostu obce Marka Rakoša, aby predniesol slávnostný príhovor.
Na záver príhovoru starosta odovzdal
kyticu sestre nebohého Štefana Žoltáka, pani Terézii Ferkovej, ktorá zastúpila
pani Máriu Žoltákovú, manželku Štefana
Žoltáka, ktorá kvôli zdravotným problé-

mom nemohla prísť. Štefan Hij potom
za sprievodu tlmenej hudby predniesol
prejav „Kto bol Štefan Žolták?“ a na
úvod programu pozval na pódium ľudovú hudbu Muzikanci raslavicke. Muzikanti otvorili program piesňou A ked
še Janik na vojnu bral a pokračovali
piesňou Daj že mi ma milá daj. Po ich
vystúpení pozval Štefan Hij na pódium
všetky kapely, pretože ako sám poznamenal, folkloristi sú veselá kopa a pred
vystúpením chceli ísť ešte do bufetu.
Prítomné ženy a dámy tak mali výhľad
na urastených krásavcov. Moderátor
potom predstavil ľudovú hudbu Verbunk
a prenechal im pódium. Po
nej nasledovalo vystúpenie
Ľudovej hudby Stana Baláža. Muzikanti začali svoje predstavenie naozaj vo
veľkom štýle, na čo diváci
hneď reagovali potleskom a
uznanlivým výskaním. Stano Baláž povedal niekoľko
pekných slov na adresu primáša Štefana Žoltáka, ktorému bol program venovaný a vypýtal pre neho veľký
potlesk do muzikantského
neba. Muzikanti zaspievali
piesne Chlopci kanoňire, Abo me pobiju
a Umar Janči Umar. Program pokračoval vystúpením Ľudovej hudby Šarišanci so sólistom Ľubomírom Šimčíkom a

ďalej vystúpením Ľudovej hudby Žoltákovci, ktorí si prizvali Šivákovcov zo
Zborova. Na záver piatkového programu, ktorý zostavila Mgr. Monika Balážová, vystúpila mužská spevácka skupina
Raslavičan. Po programe, v ktorom sa
ešte raz predviedli všetky zoskupenia
muzikantov a Ľudová hudba Čavargoš, sa o 22.00 hod. v tanečnej sále
Domu kultúry konala ľudová veselica.
Predskokanom sobotňajších vystúpení bol futbalový zápas mužstiev Vyšných
Raslavíc proti Nižným Raslaviciam. Toto
stretnutie sa skončilo víťazstvom mužstva Vyšných Raslavíc. Samotný sobotňajší program festivalu sa začal o 18. 00
hod. programom detských folklórnych
súborov „Na jurmaku“, v
ktorom sa predstavili deti z
I. a II.MŠ z Raslavíc, žiaci
Základnej umeleckej školy
z Raslavíc, DFS Raslavičanik, DFS Šariš z Prešova a
DFS Čarnička z Košíc. Autorkou programu bola Mgr.
Monika Bučková a program
moderoval Martin Chovanec. Večerný program začal
opäť príhovorom starostu
obce Marka Rakoša. Vrcholom sobotňajšieho programu bol večerný program
domácich kolektívov a zahraničného súboru „Iný kraj
iný mrav“, ktorý sa začal o 20:00 hod.
Predstavenie moderoval Mgr. art. Juraj
Bochňa, ktorý ako prvú na pódiu uviedol
domácu FSk Raslavičan. Ako ďalší sa v
programe predstavil FS Hermanovčan z
Hermanoviec, ktorý s ĽH Stana Baláža
nahral CD, z ktorého zaspievali niekoľko
nádherných šarišských piesní. Program
pokračoval vystúpením vysokoškolského folklórneho súboru Torysa, ktorý je
jedným z akademických umeleckých
telies Prešovskej univerzity, ktoré formou skĺbenia študijného programu a
záujmovo-umeleckej činnosti, vedie
študentov, budúcich pedagógov k ľu-

dovému umeniu a pochopeniu hodnôt
tradičnej kultúry. Po ich vystúpení nasledovalo vystúpenie FS Vršatec z Dubnice nad Váhom a nakoniec vystúpenie

zahraničného súboru FS Zemplén
z Maďarska. Po programe prítomných
svojím humorom a vtipom zabavil ľudový rozprávač Jožko Jožka. Čerešničkou
na torte sobotňajšieho programu bol
galakoncert KANDRÁČOVCOV a ich
hostí: Orchester Jula Selčana, Zbor sv.
Cecílie z Košíc, Monika Kandráčová,
Tereza Mandzáková a Marianna Železná, ktorý sa začal o 22.15 hod. Galakoncert začal piesňou Oj išla ja hori
hruňom. Po prvej várke piesní líder kapely Ondrej Kandráč predstavil členov
kapely a pridal aj niekoľko tzv. vtipov zo
života. Divákov pobavil príbehom o svojom krásnom ľudskom vzťahu so svojou
svokrou. Odkedy ju má zbiera ľudové
piesne o svokrách a samozrejme že sa
o ne s publikom podelil. Druhé kolo ľudoviek začali piesňou Pobanuješ milá.
Ondrej Kandráč potom na pódium pozval svoju mamu, Moniku Kandráčovú,
ktorá zaspievala pieseň Šedzi mlada
a mnoho ďalších. Na pódiu ju potom
vystriedal ďalší hosť Kandráčovcov
– Marianna Železná, ktorá zaspievala ukrajinskú pieseň Oj czyj to kiň stoit
ale aj rusnácku ľudovku Rozpriahajte
chlopci koni a ďalšie. Tereza Mandzáková sa predviedla s piesňou Čerešne
a potom zaspievala pieseň Koho ľúbim
od Kandráčovcov a ďalšie. Pri známych
piesňach ako Včielka alebo Dva duby
z repertoáru Kandráčovcov sa spev ozýval celými Raslavicami. Každý, kto poznal slová spieval spolu s hudobníkmi.
V galakoncerte, ktorý trval do neskorých nočných hodín si nakoniec spolu
zahrali a zaspievali všetci hostia spolu.
Nedeľňajšie podujatia sa začali o 10.
30 hod. slávnostnou sv. omšou za účasti

účinkujúcich členov folklórnych súborov.
Ako to už býva zvykom, program pokračoval ďalej o 13. 00 hod. krojovaným
sprievodom obcou a o 14. 00 hlavným
galaprogramom „Široké je raslavické
poľo“ v prírodnom amfiteátri. Po úvodnom tanci domáceho súboru Raslavičan
nasledoval príhovor Mgr. Zuzany Bobríkovej – moderátorky nedeľňajšieho programu, ktorá potom predala slovo starostovi obce Markovi Rakošovi. V úvode
pán starosta privítal významných hostí
a na záver vyslovil poďakovanie za
uchovávanie tradícií a odovzdal kyticu Antonovi Konturovi a Mgr. Monike
Balážovej, ktorí galaprogram zostavili.
V programe sa ako prvý predstavil domáci kolektív FSk Raslavičanik. Potom
nasledovalo vystúpenie žiakov zo ZUŠ
Raslavice, ktorí zahrali a zaspievali
piesne A ta naša zahradečka a Skakala
pinka. Detská ľudová hudba so žiakmi
tanečného odboru predviedli Metlový
tanec. Dievčatá zo Zušky pekne pozametali pódium, a tak dali priestor pre
tanečné a spevácke umenie FS Tarka
z Bardejova. Umelci predviedli zemplínske tance zo Zamutova. Medzi Sotákov
a Rusínov nás zaviedol FS Chemlon
z Humenného, ktorí nám ukázali ako to
vyzerá na horno-zemplínskej svadbe.
Z Humenného sme sa potom vrátili späť
do Raslavíc a k trojnásobnému laureátovi celoštátnej súťaže - FS Raslavičan.
Predstavenie otvoril Imro Maník so svojou harmonikou a potom speváci a tanečníci predviedli Prebačenu z Raslavíc
ako ženáči a parobci tancujú a prekárajú
sa. Južnejší, horúcejší folklór priniesli
hostia FS Zemplén z Maďarska, ktorí
predviedli mládenecký tanec a tance
z okolia Bodrogu. Pozdrav od Spišských
Goralov priniesol FS Vagonár z Popradu.
K tancu a spevu
sa potom opäť
dostal
domáci
FS Raslavičan
s choreografiou
Po večerni. Po
vystúpení
domáceho súboru
dostali priestor
členovia FS Vršatec z Dubnice nad Váhom.
V ich podaní sme
mohli vidieť kostelecký čardáš,
tance z Dobrej
Nivy a ako to
vyzerá keď sa
stretnú
fujtáši.
FSk Záborský zo

Župčian predviedla Dvíhanie nevesty,
zvyk, ktorý v Župčanoch pretrvával dlhé
roky. Speváci z mužskej speváckej skupiny Hačure zaspievali zbojnícke piesne
a tesne pred záverom predviedli členovia FS Tarka cigánske tance a čiko čardáš k čomu im hrala ľudová hudba Jána
Šiváka. Záverečný tanec 47. ročníka
Šarišských slávností piesní a tancov patril FS Vršatec z Dubnice nad Váhom,
ktorý predviedol zamutovské tance.
Hoci počasie tohtoročným slávnostiam
veľmi neprialo, divákom to neprekážalo
a zábavu si užívali aj pod roztiahnutými
dáždnikmi. Niektorí tancovali, iní spievali a ďalší iba postávali a vychutnávali si
svoje obľúbené piesne pri čapovanom
pivku, klobáske či trdelníku. Návštevníci festivalu si mohli užiť aj množstvo
sprievodných podujatí a aktivít, ktoré sa
konali v areáli amfiteátra. Pre detského
diváka bol pripravený tzv. „Detský košiarik“, kde mohli nielen deti, ale aj dospelí
počas celého festivalu navštíviť rôzne
atrakcie, workshopy, divadelné a hudobné predstavenia, tanečné domčeky,
výstavu ľudového umenia, uličku remesiel a multimediálnu výstavu venovanú
životu a dielu prof. Karola Plicku. Spoza
stánkov sa ozýval výskot rozjarených
detí, ktoré si užívali jazdu na kolotoči,
ale aj tých, ktoré nabrali odvahu zajazdiť
si na poníkovi. Detskí diváci „vyparádení“ v kroji mali vstup do areálu amfiteátra
zdarma. Na záver sa pani Bobríková poďakovala zúčastneným súborom a samozrejme sponzorom, vďaka ktorým
sa mohol 47. ročník ŠSPaT uskutočniť.
Tohtoročné slávnosti boli bohaté nielen na vystúpenia, ale aj na sprievodné podujatia. Ostáva len dúfať, že sa
takto spoločne stretneme opäť o rok.

FOTO: Martin Markuš
TEXT: Kornélia Liščinská
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školstvo Z aktivít ZUŠ Raslavice

Koncerty, tvorivé dielne, prijímačky...
to všetko stihla Zuška od apríla do augusta.
22. apríla sa v koncertnej sále ZUŠ
uskutočnil verejný koncert žiakov hudobného odboru. Novinkou v tomto
školskom roku bolo aj organizovanie
výtvarných tvorivých dielní pre verejnosť. 30. marca 2015 sa uskutočnila veľkonočná tvorivá dielňa a 5. mája organizovala ZUŠ Raslavice Tvorivú dielňu
pri príležitosti Dňa matiek zameranú
na výrobu šperkov. Deti si mohli prísť
vlastnoručne vyrobiť náušnice, brošňu
či prívesok pre svoju mamičku. 12. mája
sa v Dome kultúry uskutočnil koncert a
zároveň aj výstava žiakov „Mamičke k
jej sviatku“ pri príležitosti Dňa matiek.
19. mája sa tento koncert uskutočnil
aj v Dome kultúry v Tulčíku. 25. mája
nasledoval výchovný koncert pre deti v
Základnej škole v Tulčíku. Dňa 29. mája
ZUŠka v dopoludňajších hodinách zor-

školstvo

né práce boli vystavené v priestoroch
školy a 20. - 21. júna v rámci 47. ročníka
Šarišských slávnosti piesni a tancov. 6.
júna 2015 organizovalo Hornošarišské
osvetové stredisko Bardejov „Deň rodiny“ v kláštornom parku v Bardejove,

kde sa v rámci programu predstavili aj
žiaci tanečného a hudobného odboru našej školy. 9. a 10. júna sa v ZUŠ
konali talentové prijímacie skúšky. 16.
júna sa v divadelnej sále DK uskutočnil
koncert absolventov školy v školskom
roku 2014/2015 spojený s výstavou absolventských prác a so slávnostným vyradením absolventov v koncertnej sále
školy. Na záver školského roka sa 20.
a 21. júna žiaci ZUŠ predstavili na 47.
ročníku Šarišských slávnosti piesní a
tancov v Raslaviciach.
Za zmienku stoja aj úspechy našich
žiakov na súťažiach. V celoslovenskej
výtvarnej súťaži „Maľujte a fotografujte s
PRIMALEX-om“ sa výtvarná práca Natálie Gdovinovej (vyučujúca Mgr. Jana
Přibíková) umiestnila na 7. mieste z
5500 súťažných prác
FOTO: Martin Markuš
TEXT: Mgr. art. Martin Franek

Srdce robí našu školu trocha inou, ako sú tie ostatné, alebo
aký bol školský rok 2014/2015 na základnej škole...“

Na slávnostnom zasadnutí pedagogickej rady 30. júna 2014 sme konštatovali, že bol úspešný. Pre toto strohé
tvrdenie je ale veľa opodstatnených dôvodov.
Počas celého školského roku sme
neriešili žiaden závažný výchovný problém. Možno je to pre niekoho málo, ale
keď si uvedomíme, koľko násilia, hrubosti a arogancie je v súčasných školách, tak má toto konštatovanie svoju
hodnotu.
Ako riaditeľ školy si nesmierne vážim, že hodnotný program na slávnostné ukončenie školského roku sme zorganizovali vo vlastnej réžii. Opäť možno
na prvý pohľad málo, ale keď hovorím
hodnotný program, tak mám na mysli
program vysokej umeleckej i obsahovej
kvality v réžii našich učiteľov a v podaní našich žiakov a to je na tom to najcennejšie.
Bol to naozaj bohatý rok, bohatý na
zaujímavé podujatia, ktoré pripravili naši
kreatívni učitelia a šikovní žiaci. Konferencia k 70.výročiu ukončenia II.sv.
vojny zniesla aj tie najprísnejšie kritéria kvality. Za dielo, ktoré vytvorili naši
umelci, by sa nemuseli hanbiť ani profesionálni tvorcovia.
Veľký význam má pre nás aj pokračovanie spolupráce so ZŠ Troubky z
ČR. Netradičná olympiáda v Troubkách,
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ganizovala Deň otvorených dverí pre
žiakov ZŠ v Raslaviciach a následne 2.
júna Deň otvorených dverí pre verejnosť, v rámci ktorého bola vyhodnotená
výtvarná súťaž na tému „Folklór“. Súťaž-

spoločný lyžiarsky výcvik vo Vysokých
Tatrách, spoločný splav Vltavy či spoločné kladenie vencov na Dukle vyvolali
hlboký dojem a zanechali krásne spomienky na oboch stranách. Táto spolupráca má aj svoju pracovnú podobu. Pobyt
učiteľov matematiky zo ZŠ Troubky v ZŠ
v Raslaviciach, ich aktívne zapojenie do
vyučovania, rozhovory s našimi učiteľmi
boli obohacujúce pre všetkých rovnako.
Medzi naše dobré výsledky radíme aj účasť žiakov v škole v prírode
v Chorvátsku. Zvládnuť náročnú cestu,
pobyt pri mori, život v cudzom svete,
to všetko si vyžaduje nielen dobrú prípravu, veľa trpezlivosti ale hlavne veľké
srdce, ktoré naši učitelia dávajú do svojej práce každý deň.
To srdce, ktoré robí našu školu
trocha inou, ako sú tie ostatné, možno
trocha lepšou. Srdce, ktoré musí byť na
tom správnom mieste, musí biť pre dobrú vec. Srdce, bez ktorého by ani Paula
Zbrehová, žiačka IX.C nebola najlepšia
na Slovensku. Paula vyhrala celoslovenské kolo súťaže „Jazykový kvet“
(prednes poézie a prózy v cudzom, v
jej prípade anglickom jazyku). Dosiahla
úspech, ktorý príde možno raz za desať
rokov.
Srdce, ktoré sme potrebovali aj v
to smutné utorkové ráno, ktoré prišlo
po nočných záplavách. Tie nám naro-

bili nemalé starosti. Celkové škody sme
predbežne vyčíslili na viac ako 60.000
eur. Prvý nápor prác sme zvládli aj
vďaka veľkej obetavosti, pracovitosti a
veľkému srdcu všetkých zamestnancov
školy, ktorí si vyhrnuli rukávy a spoločne
pomáhali pri odstraňovaní následkov
povodní, aby sme už na tretí deň mohli
učiť a ukončiť školský rok 2014/2015 v
štandardnom režime a v normálných
podmienkach. Aj táto, i keď smutná udalosť potvrdila, že uplynulý školský rok
bol na Základnej škole v Raslaviciach
naozaj úspešný.

Mgr. Igor Drotár
Riaditeľ školy

rozhovor So starostom na tému
Obecný podnik

V prvom čísle Raslavických novín
sme Vás v krátkosti oboznámili so založením Obecného podniku. Teraz Vám
ponúkame odpovede na otázky, týkajúce sa jeho vzniku.
Čo bolo cieľom založenia obecného
podniku?
Hlavným cieľom založenia podniku je,
aby zákazky, ktoré sa realizujú na obecných majetkoch nerobili externé firmy
napr. z Prešova alebo Bardejova, ale
aby ich vykonávali naši Raslavičania.
Tzn., že ľudia majú nielen prácu, ale aj
zisk, ktorý vyprodukuje obecný podnik
ostane v Raslaviciach. Z obecného podniku sa presunie do obce a z obce môže
zasa vyjsť objednávka, napr. na nejaký
chodník alebo cestu a takýmto cyklom
sa môže obec zveľaďovať. Základnou
filozofiou je, aby sa peniaze točili v obci
a neodchádzali z nej preč. Zamestnanci sú obyvateľmi obce a peniaze, ktoré
zarobia by sa mohli použiť na nejaké
väčšie investície, čím dajú prácu ďalším Raslavičanom. Prioritou je, aby
zamestnanosť a peniaze ostali v obci.
Ako chce obec podporiť podnik?
Obec môže podporiť podnik tak, že mu
bude zadávať zákazky, čo je jednoduché, lebo obec ako stopercentný majiteľ
podniku, môže podniku zadať zákazku
aj priamym zadaním. Pre výber externej
firmy musí obec zrealizovať výberové
konanie a vybrať najvýhodnejšiu ponuku. Z dôvodu úspor prepravných nákladov a mzdových nákladov (80% miezd
prepláca pracovníkom úrad práce) môže
obecný podnik predložiť najvýhodnejšiu
cenovú ponuku, preto by uspel v súťaži
aj v prípade, že by dodávateľa musela
obec tendrovať. Ďalším plusom je, že
peniaze zo zakázky zostavajú v obci.
Aké sú aktivity podniku?
Zatiaľ sú rozbehnuté dve hlavné akti-

vity. Jedna je poľnohospodárska – pestovanie (zatiaľ iba základnej) zeleniny,
a to sú zemiaky, mrkva, petržlen, cibuľa,
kapusta. Do budúcna by sme to chceli
rozvinúť aj o pestovanie vo fóliovníkoch
alebo v skleníkoch, až by nám vyšiel
nejaký projekt, prípadne cez ziskovosť
v podniku. Tovar, ktorý v obecnom podniku vypestujeme by sme mali umiestňovať hlavne v obecných zariadeniach
– kuchyňa ZŠ a kuchyne obidvoch MŠ.
Spoluprácu máme dohodnutú aj s penziónom Raslavičan, ktorý od nás bude
odoberať tovar. Zvyšok predáme. Samozrejme, nechceme tu vytvárať predajňu, preto tomu, kto bude mať záujem
sa tovar predá na miestach, kde bude
uskladnený. Druhá aktivita je zameraná na stavebnú činnosť – zatepľovanie
budov, prestavby interiérových priestorov, prípadne menšie strechy. Cieľom
je vypracovať sa na firmu, ktorá dokáže
postaviť dom na kľúč. Ešte sa snažím
rozbehnúť jednu divíziu, ktorá myslím
si, že má zmysel, a to je výroba drevených brikiet cez odpadové drevo a dreviny, ktoré nám vznikli aj po záplavách,
sú aj okolo potokov a samozrejme aj
v lesoch. Toto je však dlhodobejší vývoj,
lebo sme odkázaní na to, aby sme mali
odbyt brikiet. Našťastie v Raslaviciach
máme dosť obecných budov, kde by
sa to dalo zrealizovať. Vtedy by to bolo
pre obecný podnik zaujímavé, lebo by
sa brikety vyrobili a hneď zužitkovali.
Aké pracovné miesta sa vďaka
podniku vytvorili? Resp. koho podnik
zamestnáva?
V poľnohospodárstve je vedúcim pracovníkom pán Ján Ščešňák a pod jeho
vedením pracuje momentálne 8 žien,
ktorých náplňou práce je zabezpečiť
kompletné práce od sadenia až po predaj. Stavebnú činnosť má momentálne
na starosti pán František Kontura st.
Pod jeho vedením pracuje 9 odborných
pracovníkov a 10 pomocných. Aktuálne
dáva obecný podnik prácu 30 Raslavičanom. Dopyt po práci je zatiaľ väčší ako
ponuka, čo nás mrzí, no momentálne si
nemôžeme dovoliť zamestnať viac ľudí.
Založiť podnik je jedna vec ale viesť
ho a spravovať druhá. Požiadala obec
v tomto smere o pomoc nejakých odborne vzdelaných ľudí?
Áno, samozrejme. Ja s poľnohospodárstvom a stavebníctvom nemám stopercentné skúsenosti, preto som oslovil
odborníkov, ktorí nám s tým pomáhajú.
Konkrétne je to pán Ján Ščešňák, ktorý má na starosti poľnohospodárstvo a
pán František Kontura st., ktorý má na

starosti stavebníctvo. Oslovil som aj Petra Tomaščíka, ktorý má vlastnú stavebnú firmu a na stavbách sa pohybuje už
dlhodobo, takže aj s ním budeme nejaké veci konzultovať. Okrem týchto ľudí
spolupracujem aj so starostom Spišského Hrhova, kde založili Obecný podnik
už pred rokmi a je dôkazom toho, že
spolupráca majority a minority môže priniesť pozitívne výsledky. Samozrejme
využil som aj svoje skúsenosti s podnikaním, najmä pri založení eseročky, či
pri vybavovaní administratív, výbere
pracovníkov a komunikácii s úradmi.
Ako bude podnik financovaný?
Obecné zastupiteľstvo schválilo založenie obecnej eseročky, ktoré je podmienené vkladom päťtisíc eur s tým, že
z tohto balíka sa použilo ešte minimum
peňazí. Vklad bol potrebný, lebo bez
neho by sa podnik nerozbehol. Režijné
náklady na chod eseročky nie sú veľké,
lebo zamestnancov vybavujeme predovšetkým cez Úrad práce, ktorý nám na
cenu ich práce prispieva až 80%. Financie prichádzajú zo zákaziek, ktoré
zhotovíme a riadnym spôsobom odovzdáme. Samozrejme rátame s tým, že
obecný podnik by mal vytvoriť finančné
prostriedky na to, aby bol zabezpečený
základný chod, prípadne základné investície do technológií a samozrejme čo
najväčší zisk, ktorý by mal ostať v obci.
Kto podnik riadi?
Konateľom a hlavným manažérom
som ja. Robím to za starostovský plat,
takže obec to už nič viac nestojí. Celé
sa to nejakým spôsobom snažím tvoriť
a pasovať na tie možnosti a tých odborníkov, ktorých máme v Raslaviciach,
a takto postupne formovať podnik do
profesionality. Začiatky sú, samozrejme,
ťažké a momentálne si zvykáme jeden
na druhého, no verím tomu, že postupne sa to vyformuje na podnik, ktorý bude
mať hlavu a pätu. Samozrejme čas ukáže, lebo je dosť náročné dať dokopy ľudí,
ktorí boli zväčša nezamestnaní a nemali
stopercentné pracovné návyky. Snažím
sa riadiť podnik tak, aby v ňom bol systém, aby sa vytvoril aj nejaký zisk a aby
sa prostriedky nepremrhali na nerentabilné riadenie. Robím to rád, ale vyžaduje to určitú obetu, pretože je to práca
navyše, nielen na 8 hodín, ale zväčša
aj na 12 niekedy aj viac hodín denne.
Čo so ziskom? Bude z neho ťažiť obec?
Samozrejme. Obec je 100% vlastníkom obecnej eseročky, preto sa
všetok zisk presunie do obce. Podnik je vytvorený za tým účelom, aby
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sa zisk vrátil do obce a aby obec
mohla investovať do ďalších prác –
chodníky, cesty, infraštruktúra, zhodnocovanie obecných budov a pod.
Aké činnosti už obecný podnik
vykonal?
Prvou činnosťou, na ktorej sme si
chceli odskúšať robotníkov na stavbe,
bolo postavenie prestrešenia na amfiteátri, kde sme sami prevádzali výkopové
práce, tesárske práce, železobetonárske práce až po pokrývanie strešnej
krytiny. Skúšali sme viacerých ľudí a zisťovali ich pracovné návyky. Druhou činnosťou, ktorú sme tohto roku robili, bolo
zateplenie bývalej knižnice a terajšieho
komunitného centra. Budovu sme sa
rozhodli zatepliť celú z toho dôvodu,
aby vyzerala ako jeden celok. Firma,
ktorá zákazku zastrešovala nám dodala
materiál na celú budovu a my sme im
dodali pracovníkov. Celá budova tak
pôsobí ako jeden celok. Momentálne
pracujeme na troch zákazkách. V celom areáli ZŠ sa menil asfaltový chodník
na zámkovú dlažbu. Okrem toho sa v
ZŠ zatepľuje hospodársky pavilón, kde
by sme postupne mali zatepliť aj jedáleň, resp. celý objekt, ktorý ostal jediný

nezateplený. Rekonštrukcia prebieha aj
v kláštore, kde sa z jestvujúcej kaplnky urobí denný stacionár pre seniorov.
Najväčšou prioritou ale aj výzvou tohto
roku je rekonštrukcia MŠ I. Rekonštrukcia bude dosť náročná, lebo za relatívne
krátky čas (do konca novembra) musí
byť dokončená. Ostali len obvodové
múry. Budova sa trošku rozšíri a bude
sa robiť nadstavba. Súťaž bola vyhodnotená a s firmou, ktorá vyhrala, máme
dohodnuté, že pre nich v subdodávke môžeme robiť komplet celú zákazku, takže je na nás ako to zvládneme.
Čo bude s podnikom cez zimné
obdobie?
Je to dosť náročné, ale aj na to som
,samozrejme, myslel, lebo skúsenosti,
ktoré mám s podnikaním hovoria, že je
potrebné plánovať nie pol roka dopredu ale jeden a viac rokov dopredu. Cez
zimné obdobie, okrem zákaziek, ktoré
som spomínal, budeme prevádzať interiérové práce. V prvom rade by sme
chceli dokončiť Domu smútku, kde sme
práce museli prerušiť kvôli havarijným
prácam po záplavách, najmä v ZŠ. Ďalej chceme dokončiť interiérový priestor
Galérie a Knižnice, zrekonštruovať celý

priestor sauny, ktorý bol zaplavený a teoreticky by sme sa mohli pustiť aj do pivníc po záplavách v IV. pavilóne ZŠ. Cez
zimné obdobie sa budeme pripravovať
na to, čo tento rok nestihneme, a to je
výstavba nájomných bytov, ktorú sme
kvôli náročnej práci po záplavách museli
preložiť. Čo sa týka poľnohospodárstva,
tak ženy sú zamestnané len do konca
roka, lebo cez projekt sme ich brali na 6
mesiacov, takže tam by sa mala činnosť
ukončiť. Cez zimu ostanú len dve ženy,
ktoré budú zabezpečovať predaj týchto
výrobkov. Máme pripravené priestory
na uskladnenie a postupne cez zimu by
sme to mohli rozpredávať. V januári až
marci začneme vybavovať ďalšie ženy
na projekt a zamestnáme ich na nové
obdobie. Treba spomenúť, že hlavné
činnosti poľnohospodárstvo a stavebníctvo, ktoré sme tento rok rozbehli, sa
dokážu dobre dopĺňať. V poľnohospodárstve sa nedá plánovať. Je ovplyvnené počasím. Nie každý rok je úrodný.
Preto ho dopĺňa práve stavebníctvo,
kde sú zákazky naplánované aj na ďalší
rok. Jednoducho povedané, poľnohospodárstvo bude vykryté stavebníctvom.
FOTO: Ing. Vladimír Droblienka
TEXT: Kornélia Liščinská

samospráva Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 29. 4. 2015 v obradnej miestnosti

Uznesenie OZ č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program zastupiteľstva s doplnením.
Uznesenie OZ č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo volí pani Bc.
Ľudmilu Kopčákovú do funkcie hlavnej
kontrolórky obce Raslavice.
Uznesenie OZ č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) prijíma ponuku spoločnosti MCOM
NET, s.r.o. zo dňa 29.4.2015 na prevádzkovanie Káblovej distribučnej siete v
obci Raslavice po úprave mesačného
poplatku za užívanie KDS vo výške 0,60
€ / užívateľ káblovej televízie.
b) odporúča starostovi obce podpísať so spoločnosťou MCOM NET, s.r.o.
zmluvu o prevádzkovaní KDS spracovanú na základe predloženej ponuky
upravenej podľa bodu a) tohto uznesenia. Zmluva o prevádzkovaní bude uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou
lehotou 6 mesiacov.
Uznesenie OZ č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
schvaľuje Členov Komisie pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť – predseda Vladimír Pavel, členovia: MUDr.
Ján Kaňuch, PharmDr. Dušan Pribula,
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MUDr. Alžbeta Hudačová, Ing. Vladimír
Droblienka, Mgr. Tatiana Balšajová.
Uznesenie OZ č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer zapojenia sa do príprav územia pre
vytvorenie Miestnej akčnej skupiny.
Uznesenie OZ č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie hodnotenie separovaného zberu v obci Raslavice za rok
2014
b) ukladá obecnému úradu v spolupráci s Komisiou verejného poriadku
a životného prostredia pripraviť návrh
VZN o odpadoch s cieľom zefektívniť
odpadové hospodárstvo obce do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie OZ č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o prieskume trhu na

dodávateľov prestrešenia pódia prírodného amfiteátra a zmenách v spôsobe
realizácie diela.
Uznesenie OZ č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úväzok hlavného kontrolóra obce na nasledujúce funkčné obdobie v rozsahu

6,67 %, t.j. 2,5 hod. týždenne, pričom
plat kontrolóra je stanovený zákonom č.
369/2004 Z.z..
Uznesenie OZ č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu v spolupráci s Komisiou
verejného poriadku a životného prostredia prešetriť na tvári miesta upozornenie obyvateľov a majiteľov rodinných
domov na ul. Pod kaštieľom.
Uznesenie OZ č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program zastupiteľstva s doplnením o bod
rôzne.
Uznesenie OZ č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
A) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Raslavice“, ktorý je realizovaný obcou Raslavice,
B) zabezpečenie realizácie projektu v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
C) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizova

Uznesenia zo zasadnutia mimoriadneho
OZ obce RASLAVICE
konaného dňa 12.06.2015 v obradnej miestnosti
Uznesenie OZ č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program zastupiteľstva s doplnením o bod
rôzne.
Uznesenie OZ č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
A) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Raslavice“, ktorý je realizo-

vaný obcou Raslavice,
B) zabezpečenie realizácie projektu v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
C) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Uznesenie OZ č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie kúpnopredajnej zmluvy o odkúpení parciel CKN 8/2, k.ú. Vyšné Raslavice
o výmere 2 m2 a CKN 8/3 k.ú. Vyšné
Raslavice o výmere 4 m2 , vlastníka Ing.
Daniela Nosaľa a parcely CKN 9/2, k.ú.
Vyšné Raslavice, o výmere 22 m2 vlastníka Jozefa Nosaľa, podľa geometrického plánu 37119192-34/2015 na účely
vytvorenia obecnej komunikácie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ
obce RASLAVICE
konaného dňa 26.06.2015 v obradnej miestnosti
Uznesenie OZ č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zastupiteľstva s doplnením.

Uznesenie OZ č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje náplň práce Komisie kultúry a školstva.

Uznesenie OZ č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k
návrhu záverečného účtu obce za rok
2014.

Uznesenie OZ č. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje náplň práce Komisie životného prostredia
a verejného poriadku.

Uznesenie OZ č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce Raslavice
za rok 2014 bez výhrad.

Uznesenie OZ č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje náplň práce Komisie pre šport.

Uznesenie OZ č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje povinný prídel do rezervného fondu vo
výške 957,21 €, t. j. 10 % z prebytku
hospodárenia v roku 2014 (bez finančných operácií).

Uznesenie OZ č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Krízový štáb obce Raslavice v zložení: Marek Rakoš – predseda, Ing. Jozef Jarina
– člen, Mgr. Gabriela Gabužďová – člen,
Ing. Peter Paľa – člen, Vladimír Kohút –
člen, Vladimír Pavel – člen.

Uznesenie OZ č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje náplň práce Komisie finančnej, rozpočtovej a správy obecného majetku.

Uznesenie OZ č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok OZ podľa predloženého
návrhu.

Uznesenie OZ č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje náplň práce Komisie pre podnikanie a zamestnanosť.

Uznesenie OZ č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle
zákona č. 307/2014 Z. z. podľa predloženého návrhu.
Uznesenie OZ č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie
OZ č. 47/2015 zo dňa 12.6.2015.

ce o výmere 2 m2 , CKN 8/3 k.ú. Vyšné
Raslavice o výmere 4 m2 a parcely CKN
9/2, k.ú. Vyšné Raslavice, o výmere 22
m2 vlastníka Jozefa Nosaľa, podľa geometrického plánu 37119192- 34/2015 na
účely vytvorenia obecnej komunikácie.
Uznesenie OZ č. 62/2015
Obecné zastupiteľstvo ukladá komisii
životného prostredia a verejného poriadku vypracovať evidenciu škôd na
majetku občanov po povodni zo dňa
15.6.2015.
Uznesenie OZ č. 63/2015
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zvolať stretnutie členov
komisie životného prostredia a verejného poriadku, krízového štábu a zástupcov občanov dotknutých povodňou zo
dňa 15.6.2015 na obecnom úrade dňa
29.6.2015 o 9:30.
Uznesenie OZ č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
A) predloženie žiadosti o finančnú pomoc pri riešení havarijnej situácie, ktorá nastala v dôsledku povodne zo dňa
15.6.2015 na objektoch Základnej školy
Raslavice, príslušnému ministerstvu,
B) Spolufinancovanie riešenia havarijnej situácie na objektoch Základnej školy Raslavice vo výške 6000 €.

Uznesenie OZ č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie kúpnopredajnej zmluvy o odkúpení parciel CKN 8/2, k.ú. Vyšné Raslavi-
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Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 28.08.2015 v obradnej miestnosti
Uznesenie OZ č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Program zastupiteľstva s doplnením.
Uznesenie OZ č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľujeVšeobecne záväzné nariadenie o mieste a
čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, o výške
príspevku v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov spojených so
štúdiom v základnej umeleckej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu
detí , o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
Centra voľného času zriadeného pri ZŠ
Raslavice, ovýške príspevku na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup potravín.
Uznesenie OZ č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Raslavice o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári a o spôsobe a
výške úhrad za sociálne služby.
Uznesenie OZ č. 62/2015
Obecné zastupiteľstvo
A)berie na vedomie Plnenie rozpočtu
obce Raslavice k 30.6.2015.
B) odporúča Starostovi obce predložiť na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva návrh úpravy
rozpočtu obce na rok 2015.
Uznesenie OZ č. 63/2015
Obecné zastupiteľstvo
A)schvaľuje žiadosť MUDr. Madzina o zámenu a odkúpenie pozemkov
CKN253/2 a CKN 273/2, k.ú. Nižné Raslavice.
B)Odporúča Starostovi obce začať
proces zámeny a odpredaja pozemku 273/2 v zmysle ustanovení zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí s ohľadom
na osobitný zreteľ a s cenou 1 € za m2
pozemku.
Uznesenie OZ č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo
A) schvaľuje odpredaj obecných pozemkov na rómskej osade za cenu
minimálne 1 €/ m2 pri zastavaných
pozemkoch, u ostatných pozemkov odpredaj formou verejnej súťaže za cenu
minimálne 5 € / m2.

8

B) Odporúča Starostovi obce začať
proces odpredaja obecných pozemkov
na rómskej osade v zmysle ustanovení
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Uznesenie OZ č. 65/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje A. Vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve SR v správe SPF
EKN 2129/2, EKN 2128 (CKN797/2)
novovytvorené podľa GP č.3711919233/2015 na účely výstavby miestnej
komunikácie C3-MO 6,5/40 , Ul. Na kameni, ktorá je v záväznej časti UP obce
Raslavice určené ako verejnoprospešná stavba, čo je potvrdené v zozname
verejnoprospešných stavieb tak aj vo
výkresovej časti UP výkresy č.2 . č.
55/2013 zo dňa 18.10.2013. Uvedená
stavba MK bude vlastníctvom obce Raslavice na základe zmluvy.
B. Vysporiadanie pozemku vo vlastníctve SR v správe SPF EKN 1519 zodpovedajúci CKN 795/4 novovytvoreného podľa GP č.37119192-33/2015, na
ktorom bude osadená trafostanica.
Uznesenie OZ č. 66/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Raslavice o finančný príspevok na
rekonštrukciu kostola vo výške 1500,00
€.
Uznesenie OZ č. 67/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť Klubu železničných zamestnancov
Raslavíc o finančný príspevok na náklady na činnosť klubu vo výške 150,00 €.

Uznesenie OZ č. 68/2015
Obecné zastupiteľstvo odporúča
starostovi obce začať konanie vo veci
osadenia dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť vozidiel na 40 km/h a
značku pozor chodci na ul. Lopuchovskej.
Uznesenie OZ č. 69/2015
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zistiť možnosti rekonštrukcie multifunkčného ihriska pracovníkmi
obce a predložiť obecnému zastupiteľstvu rozpočet na predmetnú rekonštrukciu.
Uznesenie OZ č. 70/2015
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu predložiť žiadosť o osadenie tabúľ označujúcich kultúrne pamiatky v obci na úrad PSK v termíne do
konca roka 2015.

vyberáme Povodeň v
z aktuálneho obci Raslavice
diania

POVODEŇ – jednoduché slovo, ktoré už pri vyslovení vzbudzuje u ľudí rešpekt, obavu, často i strach. Reálne ide
o prírodný proces, ktorý vzniká vtedy,
keď voda vystúpi zo svojho koryta a zaplavuje okolité prostredie. Najbolestivejšie postihne ľudí a ich majetok vtedy, ak
sú na tuto situáciu najmenej pripravení.
Žiaľ, tuto realitu ste zažili aj vy, občania
obce Raslavice dňa 15.6.2015, kedy ste
vo večerných hodinách museli zachraňovať svoje obydlia a aj iný súkromný či
obecný majetok.
Vznik povodne podmieňuje súbeh
viacerých okolností. Okrem orografických (charakteristika reliéfu zemského
povrchu), geologických a geografických
pomerov je to často aj zvláštny vývoj
počasia, zrážok a teplôt nad veľkým
územím povodia. Ak sa k tomu priradia ďalšie faktory spôsobené činnosťou
človeka v podobe rôznych prekážok (divoké skládky v korytách vodných tokov,
uložené drevo či stavebný materiál), nevhodné hospodárenie na lesnej a poľnohospodárskej pôde, je len otázkou času,
kedy nás povodeň postihne. Človek
nevie ovplyvniť ani veľkosť ani časový
priebeh povodní.

Ak už nás postihne povodeň, je veľmi
dôležité ako sú riadené a koordinované
záchranné práce. Na túto činnosť sú zriadené v obciach a mestách, ale aj na
úrovni okresu príslušné povodňové komisie. V prípade vašej obce povodňové
a záchranné práce v obci boli organizované povodňovou komisiou obce a koordinované a monitorované Okresnou
povodňovou komisiou Bardejov, ktorej
členovia pravidelne sledovali postup
prác priamo v teréne. Hlavné úlohy povodňových záchranných prác boli zamerané hlavne na odstraňovanie padnutých
stromov vo vodných tokoch, odstraňovanie naplavených konárov, odčerpávanie vody z domov, pivníc a obecných
budov, zabezpečenie stabilizácie odplaveného a poškodeného brehu lomovým
kameňom.Povodňová komisia obce
Raslavice, na čele s novým starostom,
riadila povodňové záchranné práce bez
náznaku neskúseností. Okamžite nasadzovali dosiahnuteľnú techniku na
výkon záchranných prác, organizovali
účasť občanov obce prostredníctvom
uložených osobných úkonov a účelne
komunikovali jednak s okresnou povodňovou komisiou, ako aj správcom vod-

ného toku. Na pomoc obci bola nasadená aj technika okresného hasičského
zboru z Bardejova. Niekoľko týždňov v
obci pracovala technika správcu vodného toku – Povodie Sekčova. To, ako boli
zvládnuté nielen záchranné práce, ale aj
práce na vodných tokoch viete najlepšie
zhodnotiť vy občania obce. Výsledkom
každej povodne sú predovšetkým materiálne škody. Odhadovaná výška škôd
na majetku občanov, na majetku obce či
iných právnických osôb presahuje výšku
454.000,- €.
Človek nevie ovplyvniť veľkosť a časový priebeh povodní. S vedomím, že
povodne boli, sú a budú sa musíme usilovať o znižovanie povodňových rizík na
najnižšiu možnú mieru.Voda je životodarnou tekutinou, ale iba vtedy, ak ju má
človek pod kontrolou. Preto by človek v
žiadnom prípade si nemal prisvojovať
napr. breh vodného toku na svoj prospech, pretože možno práve jeho konanie môže spôsobiť vyliatie vody z koryta.
FOTO: Martin Markuš
TEXT: Ing. Miroslav Bujda, prednosta
Okresného úradu v Bardejove a predseda
Okresnej povodňovej komisie.

Priebeh a dôsledky povodne v našej obci
Len niekoľko dní pred dlho očakávaným 47. ročníkom ŠSPaT postihla našu
obec prírodná katastrofa. Skôr narodení
občania vraveli, že to bola najsilnejšia
prietrž mračien, akú si pamätajú.
Dňa 15. 06. 2015 došlo v našej obci v
dôsledku vytrvalého dažďa v čase cca
o 23:00 k vybreženiu potoka Sekčov
v časti ul. Lúčna. Všetko sa to začalo
približne o pol desiatej večer, keď začala
byť voda monitorovaná. O 23:00 starosta obce vyhlásil v celej obci III. povodňový stupeň, pretože hrozilo vybreženie aj
potoka Hrabovec, ku ktorému došlo cca
o 23:15 hod. Okamžite boli zmobilizované záchranné zložky – polícia, HaZZ,
DHZ a zamestnanci obecného úradu, a
tým aj zahájené záchranné práce. Zaplavené boli komunikácie, domy a pivnice – ul. Lúčna, Ku amfiteátru, časť ul.
Papajová, ul. Sekčovská, Hrabovecká,
Kostolná, Kopčáková, časť ul. Toplianska a Alejová. Voda zaplavila všetkých 5
pavilónov ZŠ, MŠ I, Kultúrny dom, multifunkčné ihrisko, športový areál, odd. po-

lície, rodinné domy. Toky začali kulminovať a postupne klesať približne o druhej
hodine ráno. Neustále však hrozilo ďalšie vybreženie menovaných tokov, preto
II. stupeň povodňovej aktivity trval až do
odvolania. Odvtedy sa s pomocou dobrovoľných hasičov, približne 16 ľudí a
dvoch hliadok profesionálnych hasičov
pracovalo na odstraňovaní následkov
povodní – odstraňovanie nánosov konárov a uvoľňovanie odtoku vody, odčerpávanie vody z domov, pivníc a obecných budov, odstraňovanie padnutých
stromov z korýt potokov. V najkritickejších úsekoch tokov Sekčov a Hrabovec
sa zabezpečila stabilizácia odplaveného
a poškodeného brehu lomovým kameňom. Pri záchranných prácach museli
hasiči na člne z domu evakuovať pani
Máriu Uličnú s dvoma dcérami.
Na záchranných prácach počas povodní sa podieľalo spolu 75 osôb, z toho
3 členovia obecnej povodňovej komisie,
14 príslušníkov obecného hasičského
zboru, 13 zamestnancov obce a organizácií v zakladateľskej alebo zriaďo-

vateľskej pôsobnosti obce a 45 zamestnancov iných subjektov vykonávajúcich
povodňové záchranné práce.
S Božou pomocou a samozrejme s
pomocou všetkých záchranných zložiek
sme situáciu pomaly dostali pod kontrolu a obec urobila všetko preto, aby
ŠSPaT prebehli v poriadku. Kinosála
Domu Kultúry bola plne pripravená na
piatkové vystúpenie a nám neostáva nič
iné len veriť, že to, čo naša obec zažila
v júni, nezažije už nikdy.

FOTO: Martin Markuš
TEXT: Kornélia Liščinská
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Zástupcovia židovskej
komunity z Izraela a USA na
návšteve v Raslaviciach
Obecná samospráva pripravuje v tomto volebnom období niekoľko nových
strategických smerovaní obce, ktoré
by mali pozitívne ovplyvniť život našich
obyvateľov. Jedným zo zámerov obce
je obnovovať historickú pamäť našich
obyvateľov a v celej svojej komplexnosti
s úctou pristupovať k dedičstvu našich
predkov, ctiť a zachovávať ich životné
hodnoty, pripomínať ich tradície a so
starostlivosťou dobrého hospodára udržiavať a zveľaďovať ich dedičstvo.
Zástupcovia obce si uvedomujú, že v
tejto oblasti má naša obec značný dlh
voči raslavickej židovskej komunite, ktorá po vyše dve storočia spolunažívala
vedľa seba s väčšinovým obyvateľstvom
v mieri a pokoji a spoločne zveľaďovali
obec i život v nej.
Z uvedených dôvodov sme už v minulom roku začali v spolupráci so Základnou školou v Raslaviciach postupne
kultivovať židovský cintorín pri Hlavnej
ulici.
Obecná samospráva chce upriamiť
pozornosť na jednu z mála vzácnych
národných kultúrnych pamiatok v obci i
širšom okolí – bývalú Židovskú synagógu na Hlavnej ulici v centre obce. Jej
súčasný vzhľad i využívanie považuje,
určite nielen obecná samospráva, za
neadekvátne národnej kultúrnej pamiatke.
Prvým krokom bola diskusia starostu
obce s poslancami miestneho zastupiteľstva, na ktorej sa spoločne rozhodli
osloviť majiteľa objektu – Židovskú náboženskú obec na Slovensku. Cieľom
bolo uskutočniť stretnutie, na ktorom
by boli jej zástupcovia oboznámení so
zámermi obce i ponukou na širšiu spoluprácu.
Stretnutia boli hneď dve. Na prvom rokoval starosta obce spolu so svojím zá-
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stupcom s tajomníkom Ústredného
zväzu Židovskej náboženskej obce,
Martinom Kornfeldom. Potom nasledovalo stretnutie s významnými
zahraničnými zástupcami židovskej
komunity.
Do Raslavíc pricestoval Giora
Solar, izraelský architekt, člen Medzinárodného výboru pre národné
pamiatky a pamätihodnosti – poradného výboru Svetového dedičstva
UNESCO spolu s manželkou Rachuel a pani Orit Stieglitz – výkonná
riaditeľka amerického Bardejovského výboru na ochranu židovského dedičstva. Zahraničných hostí sprevádzali
Peter a Pavol Hudákoví z Bardejova,
ktorí boli aj sprostredkovateľmi tejto návštevy. Všetci prítomní hostia majú veľký podiel na tom, že v júni 2014 bol v
Bardejove odhalený unikátny Pamätník
Holokaustu všetkým židovským obetiam
z okresu Bardejov.
V úvode návštevy privítali starosta
obce Marek Rakoš, jeho zástupca Jozef Jarina a prednosta obecného úradu
Peter Paľa vzácnych hostí v kancelárii
starostu obce. Po rokovaní nasledovala prehliadka vonkajších i vnútorných
priestorov objektu bývalej židovskej
synagógy. Hostia sa zamerali na identifikáciu stavebných zmien od obdobia
jeho užívania raslavickou židovskou
komunitou a skonštatovali jeho vcelku
dobrú zachovalosť.
Na želania pána Solara, ktorý má v
našej obci korene, pretože jeho mama
Edita rodená Atlasová bola rodáčkou z
Raslavíc, navštívili hostia spolu s hostiteľmi pani Helenu Belunkovú. Pani Helena je 94 ročná pamätníčka miestnej
židovskej komunity a rada si zaspomínala na svoje detstvo a mladosť, ktorá
je spojená so spolunažívaním so židovskými rovesníkmi.

Pri spomienkach sa nedalo vyhnúť tragickým vojnovým udalostiam II. svetovej
vojny, ktoré tým najkrutejším spôsobom
zasiahli do životov aj raslavických židovských spoluobčanov. Za správanie
týchto spoluobčanov sa súčasní zástupcovia obce hlboko ospravedlňujú našim
bývalým židovským susedom a ich potomkom.
Z histórie každej spoločnosti sa jej
múdri potomkovia vedia poučiť. Skúsme
sa zamyslieť nad tým, ako by sme sa
zachovali k našim židovským susedom
v podobnej situácii my teraz, keby tu žili
(?). Ako by mohol vyzerať život v našej
obci a spoločnosti vôbec, keby s nami
naďalej žili - v mieri a porozumení, ako
dve storočia pred tým?

FOTO: Martin Markuš
TEXT: Ing. Jozef Jarina

Komunitné centrum Lienka Raslavice
zostávajú v segregovanej komunite, kde
je prítomná generačná chudoba.Komunitné centrum týmto osobám poskytuje
sociálne poradenstvo, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a vyučovanie,
sprevádzanie dieťaťa do školského zariadenia. Vykonáva preventívne aktivity a
zabezpečuje záujmovú činnosť.

Bývalá stará škola podľahla rekonštrukcii a dnes sa v jej priestoroch nachádza Komunitné centrum Lienka.
Dlhou chodbou Vás prevedú fotografie z
predchádzajúcich aktivít detí, ktoré toto
centrum navštevujú, takže máte pocit,
akoby ste atmosféru sálajúcu z fotografií
zažili na vlastnej koži. Z kancelárií Vás
vítajú usmievaví pracovníci a z ďalších
miestností vašu pozornosť púta detský
krik. „Nebijeme sa, nekričíme, nenadávame...“hlása oznam na dverách. Tieto
a ďalšie body sú záväzným pravidlom
pre všetkých, ktorí chcú navštevovať komunitné centrum. V miestnosti sú deti,
niektoré si robia úlohy, iné si vyfarbujú
obrázky. Pekne pozdravia a ďalej sa
venujú svojim aktivitám. Na stene visí
velikánsky papier. Sú na ňom mená a
body za aktivitu. Chlapček sa chváli, že
už má 7 bodov a pán riaditeľ mu s úsmevom vraví, že si body môže vymeniť
napríklad za lístok na diskotéku. Z druhej miestnosti sa ozýva zvuk gitary. Pod
dozorom tam cvičia traja chlapci, nádejní hudobníci. Niektoré deti sú zvedavé,
kto k nim prišiel na návštevu, a tak pod
zámienkou upratovania chodby, vykúkajú von. . . aj takto vyzerá bežný deň
v Komunitnom centre Lienka Raslavice.
Čo je komunitné centrum a aké služby
poskytuje?
V zmysle Štandardov komunitných
centier Národného projektu Komunitné
centrá, vypracované Implementačnou
agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny je komunitné centrum
charakterizované ako spoločný priestor
pre celú sídelnú komunitu obce, priestor
pre sociálny rozvoj skupín obyvateľov,
pričom obyvatelia sociálne vylúčených
komunít predstavujú len jednu z týchto
podskupín, aj keď prioritnú. Ide o podpornú inštitúciu pre obec v oblasti komunitného rozvoja a budovania komunity.
Podľa platného Zákona o sociálnych
službách sa v komunitnom centre poskytujú odborné činnosti a iné sociálne
činnosti fyzickej osobe, rodine alebo komunite v nepriaznivej sociálnej situácii,
ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením,
majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, dlhodobo

Načo komunitné centrum? Pre koho?
V našej obci žije významná časť obyvateľov, ktorí patria do skupiny sociálne
vylúčenej komunity. Preto sme v roku
2015 zriadili Komunitné centrum Lienka
s cieľom znižovať dopady negatívnych
sociálnych javov pre túto komunitu a
pre ďalšie sociálne skupiny obyvateľov
obce, ktoré vykazujú podobné sociálne
znaky. Komunitné centrum chce prostredníctvom dlhodobej komunitnej práce a sociálnej rehabilitácie napomáhať
začleneniu obyvateľov sociálne vylúčenej komunity. Prioritnú cieľovú skupinu
tvoria deti a mládež zo sociálne vylúčených lokalít, u ktorých sa komunitné centrum zameriava na podporu ich vzdelávania, budovanie pozitívnych sociálnych
vzťahov a osobnostný rast. Komunitné
centrum okrem toho, že poskytuje sociálne služby, zameriava sa na zmierňovanie stereotypov a odstraňovanie sociálnych bariér medzi obyvateľmi obce.
Vytvára spoločný priestor pre záujmové
aktivity obyvateľov sociálne vylúčenej
komunity a chce prispieť k tomu, aby sa
neprehlbovalo ich sociálne vylúčenie,
ale aby sa posilňovala osobná zodpovednosť a aktívny prístup k riešeniu sociálnych problémov. Cieľom komunitného centra je prostredníctvom sociálnych
služieb zvyšovať povedomie obyvateľov
sociálne vylúčenej komunity v oblasti
sociálnej prevencie a v neposlednom
rade zvyšovať záujem detí a mládeže
o kontinuálne vzdelávanie so zameraním na poskytovanie neformálneho a
inkluzívneho vzdelávania. Pre účely realizácie komunitných aktivít vybudovala
naša obec prostredníctvom finančných
zdrojov z Regionálneho operačného
programu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja adekvátne priestory
komunitného centra. Ďalej sme pristúpili k materiálnemu zabezpečeniu pre
dlhodobé fungovanie komunitného centra(prostredníctvom finančných zdrojov
Národného projektu Komunitné centrá)
a k personálnemu obsadeniu komunitnými pracovníkmi. Aby mohli komunitné
aktivity efektívne fungovať, zabezpečili sme s pomocou finančných zdrojov
Implementačnej agentúry Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny technické vybavenie priestorov komunitné-

ho centra. Od 1. apríla 2015 pôsobia
v komunitnom centre na plný pracovný
úväzok piati komunitní pracovníci, ktorí
sú financovaní prostredníctvom Národného projektu Komunitné centrá realizovaného Implementačnou agentúrou
Ministerstva práce sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky, čím je zabezpečené ich dlhodobé pôsobenie v
lokalite, pričom všetci sú obyvateľmi
Raslavíc. Na pracovné pozície Odborný
pracovník komunitného centra nastúpili
Patrícia Pavlovská, Kamila Olšavská a
Stanislav Šerdzik. Pozície Pracovník
komunitného centra boli obsadené Marcelou Ferkovou a Jozefom Žoltákom.
Pracovná pozícia Odborný pracovník
poverený riadením komunitného centra, bola personálne obsadená až od 1.
mája 2015, Jozefom Vorobelom z Prešova.
Aktivity komunitného centra
Lienka Raslavice

Prvou akciou Komunitného centra Lienka bol Výtvarný deň, ktorý sa uskutočnil ešte v máji. Desiatky detí, ktoré
navštevujú rôzne záujmové krúžky a
doučovanie do školy, mohli pomocou
temperových farieb pomaľovať svoje
dlane a urobiť odtlačky rúk na pripravenú nadrozmernú kartónovú škatuľu z
multifunkčného zariadenia. Na túto škatuľu mohli napísať alebo nakresliť niečo
o sebe. Deti si užili zábavu nielen pri
maľovaní ale aj pri následnom upratovaní.Svoje zastúpenie mali deti Komunitného centra Lienka a ich Tvorivá dielňa
aj v rámci sprievodných podujatí na Šarišských slávnostiach piesní a tancov,
ktoré sa konali v júni. Návštevníci týchto
slávností mali možnosť pozrieť si vystúpenie detí s pripraveným programom
a pod prístreškom komunitného centra
pokochať sa ich výrobkami, kde si mohli
aj sami niečo namaľovať, vyrobiť a pomôcť pri vytváraní erbu Raslavíc z krepového papiera. Najväčšiu radosť mali
deti vtedy, keď sa pri vytvorenom erbe
mohli spoločne odfotiť s pánom starostom.Počas prázdnin sa v Komunitnom
centre konala aktivita Miss komunitné
centrum. Deti z Komunitného centra Lienka vystúpili aj na Raslavickej rozlúčke
s letom, ktorá sa konala 5. septembra
v prírodnom amfiteátri. 15.septembra
organizovalo Komunitné centrum pre
dôchodcov a seniorov vo svojich priestoroch poobedie plné smiechu a zábavy
strávené pri spoločenských hrách – človeče nehnevaj sa a žolík. O 13.00 hod sa
začalo súťaženie, na ktorom nechýbalo
okrem dobrej nálady aj občerstvenie.
FOTO: Martin Markuš
TEXT: Kornélia Liščinská
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kultúra „Stavanie mája“ stále ostáva
a spoločenský jednou z najveselších
život ľudových tradícií
Tradíciu „Stavanie mája“ sme nevynechali ani tento rok. Našou dedinou sa
30. apríla vo večerných hodinách niesol
veselý spev a tanec.
V bohatom kultúrnom programe vystúpila folklórna skupina Raslavičan,
Raslavičanik, ZUŠ Raslavice a deti z
Komunitného centra. Ako špeciálny
hosť sa so svojím širokým repertoárom
predstavil dychový orchester TOP BIG
BAND z Prešova.
Hasiči z Dobrovoľného hasičského
zboru priniesli za spevu folklóristov vysoký, farebnými stužkami ozdobený
Máj. Po jeho úspešnom postavení program pokračoval vystúpeniami folklórnej
skupiny Raslavičan a Raslavičanik. Svoj
talent v speve a tanci predviedli aj deti z

Komunitného centra.
O veselú atmosféru pred Kultúrnym
domom sa postarali nielen účinkujúci,
ale aj samotní diváci, ktorí si pospevovali pesničky a deti sa vykrúcali do rytmu ľudovej nôty.
Program pokračoval aj za múrmi Kultúrneho domu, kde vystúpili deti zo ZUŠ
Raslavice. Čerešničkou na torte tradície
„Stavanie mája“ bol tento rok, koncert
dychového orchestra Top Big Band z
Prešova. Nadaní muzikanti predviedli
bohatý výber piesní a v speve im pomáhali aj Raslavičania, sediaci v hľadisku.
Prítomnosť dychového orchestra z
Prešova u nás sme využili. V rozhovore
s jedným z jeho členov, Marekom Majorošom, sme sa o orchestri dozvedeli
viac.
A: Ako Top Big Band pôsobíte už 25
rokov. Túto aktuálnu zostavu tvoríte už
od začiatku, alebo ste sa počas rokov
postupne rozrástli?
M: Orchester na scéne pôsobí od roku
1989, prvá formácia mala koncert v apríli toho roku. Dokonca tu máme ešte pár
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pôvodných muzikantov. Z úplne prvej
formácie sú tu asi traja-štyria ľudia. Big
Band má parametre a teda zostava (počet) muzikantov je plus mínus stále tá
istá. Ale ľudia sa tu menia. Keď vznikol
orchester, muzikanti boli mladí študenti,
nadšenci. Mnohí však odišli do sveta a
prišli iní. Ja sám nie som pôvodný, prišiel som asi v roku 1998.

A: Ste orchester, ale nepostrehla som,
že by ste mali dirigenta.
M: Vo svojej histórii sme mali troch
dirigentov, ktorí sa vymenili. Prvým bol
zakladateľ, Peter Olejár. On stál pred
orchestrom a dirigoval. Potom odišiel z
mesta a začal žiť iný život. Po ňom na
chvíľu (dva roky) prevzal taktovku a vyslovene dirigoval Tibor Kapitán. Neskôr
dirigoval náš trubkár, Toník Horkel, ktorý
tu s nami hrá aj dnes. Časom sa však
orchester už zdokonalil aj vďaka príchodu muzikantov, ktorí boli aj v divadlách a
teda sme už až tak neviseli na dirigentovi. Ovládame niektoré pravidlá a tie nám
pomáhajú hrať aj bez dirigenta.
A: Nepovažujete to za istý
nedostatok?
M: Nie, sme zohratí tím, máme svoj
systém a keďže väčšina z nás sú profesionáli, alebo bývalí profesionáli, lebo
divadelný orchester v Prešove už neexistuje, zvykli sme si a dirigenta nepotrebujeme. Ak by sa však objavil nejaký
väčší projekt, niekoľko ľudí z orchestra
môže dirigovať, takže s dirigentom problém nemáme.
A: Ako často skúšate?
M: Raz za týždeň. Skúšky máme každý týždeň v pondelok večer. Občas sa
stane, že skúšku zrušíme, lebo ľudia
majú svoje zamestnania a povinnosti.
Avšak ak sú nejaké akcie, koncerty a cítime potrebu tak skúšky nahustíme.
A: Čiže vy sa neživíte len v rámci orchestra?
M: Nie, každý máme svoje zamestnanie. Dá sa povedať, že orchester je naše
hobby. Robíme to pre potešenie. Sme
dobrá partia, dobrá komunita a vieme si
navzájom pomôcť aj v súkromí.
A: Ako často a kde všade koncertujete?
M: Máme široký repertoár, ktorý sa
snažíme prispôsobiť konkrétnemu miestu, kam ideme. Hráme na plesoch, robí-

me výchovné koncerty pre deti, máme
niekoľko výchovných koncertov, kde
predvádzame hudobné nástroje a tiež
predvádzame tanečné štýly. A potom takéto koncerty ako u vás v Raslaviciach.
Veľmi radi vítame aj takéto príležitosti.
Niekedy je tých príležitostí viac, niekedy
menej. Nežijeme z toho, takže ak máme
koncerty je to super, ak nemáme tak si
vieme zarobiť aj inak.
A: Máte ponuky aj do zahraničia?
M: Koncertovali sme aj v zahraničí,
ale asi tri roky sme za hranicami s orchestrom neboli. V Čechách je však
takou tradíciou, že tam chodievame.
Keď sme boli mladší, robili sme výjazdy.
Koncertovali sme aj v Západnej Európe,
keď to bol taký boom. V Západnej Európe boli zvedaví na nás, a my sme zase
boli zvedaví čo sa deje vonku, hlavne po
revolúcii. To bolo v 90. rokoch, ale teraz
keď už sme starší, už to až tak my sami
nevyhľadávame.
A: Okrem speváčky ste čisto pánska zostava. Nechýba vám v kolektíve
žena?
M: Nie sme čisto pánska zostava. Prezradím, že v kolektíve máme saxofonistku, Mišku, ktorá v týchto dňoch skladá
štátne skúšky na I. stupni vysokej školy
a teda má teraz iné starosti. Predtým
sme tiež mali dievčatá na flautu aj saxofonistky. Je pravda, že väčšinou sme
pánska zostava, ale dievčatá sa medzi
nami majú veľmi dobre.
A: Ako ste sa u nás cítili?
M: Super. Vedel som, že v Raslaviciach bude skvelá atmosféra, lebo už
sme tu boli dávno, na Hrnčiarsky bál asi
v roku 1996 a spomínam si, že tu bolo
super publikum. Viem, že to tu žije, že
je tu Raslavičan, Stano Baláž a že tu
vznikla ZUŠka.
FOTO: Martin Markuš
TEXT: Anežka Salokyová

kultúra Putovný pohár Jozefa
a spoločenský Džalaja po 4 rokoch opäť
život doma
11. júna 2015 sa pod záštitou Dobrovoľného hasičského zboru Raslavice
a obce Raslavice konal na prírodnom
Amfiteátri 7. ročník hasičskej súťaže
„Memoriál Jozefa Džalaja“. V disciplíne
požiarny útok na 2 pokusy sa predviedli
v kategórii muži, ženy a 1500ccm nielen
domáci hasiči, ale aj hasiči z Poľska.
Vedľa súťažného poľa bola prichystaná
trať aj pre Plameniakov, ktorí si zmerali
sily v štafete.
Úvodného slova sa ujal Ing. Jozef
Svit, ktorý vyzval prítomných a spoločne si minútou ticha uctili pamiatku
Jozefa Džalaja. Potom odovzdal slovo
starostovi obce Markovi Rakošovi, ktorý privítal zúčastnené hasičské zbory
ako aj hostí, medzi ktorými nechýbala
manželka Jozefa Džalaja, pani Džalajová. Starosta na záver príhovoru zaželal
všetkým mužstvám veľa zdaru. Podpredseda okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Michal Soroka pri
tejto príležitosti odovzdal Ing. Jozefovi
Svitovi odznak za zásluhy a výcvik, kto-

rý mu udelil Výcvikový štáb dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR. Veliteľ DHZ Raslavice ešte zhrnul technické a organizačné pokyny a potom nasledovala samotná súťaž. Súťažné mužstvá dostali
čas na prípravu a hneď potom začali

požiarny útok prvým pokusom. Takmer
pre všetky mužstvá bol prvý pokus neúspešný, resp. neplatný. Po prestávke
však nabrali nové sily a v druhom pokuse už uspeli. Po zaznamenaní všetkých
platných pokusov a časov nasledovalo

vyhodnotenie.
Putovný pohár Jozefa Džalaja ostal
po 4 rokoch opäť doma, keď ho tento
rok vybojovali muži Raslavice A. Druhé
miesto v kategórii muži vybojovali hasiči
z Lúčky a tretie hasiči z Veľkého Slivníka. V kategórii ženy tento rok súťažili
iba naše domáce Raslavičanky, preto
im patrí prvenstvo. V kategórii do 1500
ccm prvé miesto dosiahli hasiči zo
Sveržova, druhé miesto hasiči z Lúčky,
tretie miesto hasiči z Raslavíc B mužstvo, na štvrtom mieste sa umiestnili
hasiči OSP Nebiocko z Poľska a na piatom mieste skončili hasiči OSP Krzive
taktiež z Poľska.
V súťaži Plameniakov sa v kategórii dievčat na prvom mieste umiestnil
Kľušov a v kategórii chlapci Raslavice.
Druhé miesto obsadil Sveržov.
Po skončení súťaže mali víťazné
mužstvá možnosť úspech osláviť na
Hasičskej benátskej noci, ktorá trvala do
skorých ranných hodín.
FOTO: Vladimír Kohút
TEXT: Kornélia Liščinská

kultúra Ida Kelarová, Česká filhara spoločenský mónia a Čhavorenge opäť v
život Raslaviciach
Známa česká umelkyňa Ida Kelarová
pripravila s občianskym združením Miret
aj tento rok letnú umeleckú školu pre talentované rómske deti Romano drom. V
rámci nej navštívili aj našu obec.
31. 7. 2015 mohli deti rozvíjať svoje
hudobné nadanie a ďalšie zručnosti na
tvorivých workshopoch. O 21.00 hod.
sa uskutočnil koncert Idy Kelarovej, členov Českej filharmónie, detského zboru
Čhavorenge a hostí. Napriek množstvu
povinností si pani Ida našla čas a ochotne odpovedala na niekoľko našich otázok.
K: Precestovali ste svet krížom krážom, v Raslaviciach ste už po druhýkrát.
Ako sa Vám u nás páči?
I: Raslavice sú pre mňa, ja musím
hovoriť teraz za Rómov, jednou z najlepších osád. Myslím si, že tu Rómovia
žijú celkom dobre, pretože je tu vidieť,

že aj starostovia, aj keď sa menia sa im
venujú. Je vidieť, že sa tu vylepšuje životná úroveň. Napríklad včera sme boli
v osade Hermanovce, kde naozaj je, ja

tomu hovorím koncentrák na doživotie
– proste katastrofa, ako môže existovať
niečo také vo vyspelej Európe. A Raslavice oproti Hermanovciam? Keby išli
včera Rómovia z Raslavíc s nami, tak si
budú veľmi vážiť to, čo tu majú.

K: Čo Vás motivovalo k tomu, že ste
si vybrali práve Rómske deti z osád Východného Slovenska?
I: Jazdím tu 20 rokov a vidím, že tie
decká to bez nejakej pomoci nezvládnu,
takže som tak nejako cítila zodpovednosť za to ukázať tým deckám cestu von z
osád, aby videli svet, aby poznávali aj
iné kultúry, aby poznávali vôbec životný štandard, aby sa mohli rozhodnúť,
či chcú stráviť celý život v osade, alebo
chcú niečo dokázať. Nastavujeme im
rôzne ciele a prekážky, aby sa učili cez
tie prekážky prechádzať, pretože predsa len majú vždy tendenciu vzdávať to.
Deti z osád sú aj takým spestrením pre
deti z miest a z tých lepších vrstiev, pretože tie už sú tak integrované, že zabudli na to, že majú nejaké korene. Tie deti
sa môžu od seba navzájom učiť.
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K: Čo je cieľom projektu, s ktorým ste
zavítali aj medzi nás?
I: Tento projekt je vyslovene Rómsky,
napriek tomu, že pracujeme najmä na
tom, aby sme spojili Rómov a Nerómov.
Ale projekt Romano Drom venujeme
Rómom, chceme priniesť do osád trošku sily a života. Chceme im vzdať úctu
za to, že predsa len Rómovia to majú
ťažšie než Nerómovia a dodať im silu,
aby sa nevzdávali, aby sme motivovali hlavne deti, pretože ich budúcnosť je
iba na nich. My ich môžeme teraz maximálne motivovať a navigovať, ale až
tu nebudeme tak to budú oni, kto bude
musieť situáciu riešiť.
K: S projektom Romano Drom ste sa
nám predstavili už minulý rok. Prečo ste
si ako miesto jedného z vašich koncertov vybrali opäť Raslavice?
I: Raslavice sme si vybrali, pretože
sme chceli osloviť hlavne deti, ktoré sa
nám prihlásili na letný tábor, ktorý dnešnému koncertu predchádza. Vybrali
sme dvoch chlapcov z Raslavíc, ktorých
chceme dnes večer postaviť s nami na
javisko, aby ostatní videli, koľko sa toho
za krátky čas naučili a zároveň aby boli
vzorom toho, že keď na sebe pracuješ
je to vidieť.
K: Spojenie Vás, detského speváckeho zboru Čhavorenge a hráčov Českej
filharmónie sa nevidí každý deň. Ako sa
Vám s deťmi a filharmóniou spolupracovalo?
I: S rómskymi deťmi pracujem dvadsať rokov a tento projekt Romano drom,
čo znamená Rómska cesta robím osemnásť rokov. Za tých osemnásť rokov to
narastá každý rok o niečo viac a minulý
rok sa pridala Česká filharmónia, ktorá
ma oslovila na spoluprácu. Ja som spoluprácu samozrejme uvítala, aj keď sme
s deťmi vystupovali už s rôznymi filharmóniami, Česká filharmónia je najlepšia
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vôbec vo svete, takže si myslím, že je to
obrovská pocta Rómom a taktiež podpora detí, pretože oni za nami prišli do
Bardejova, kde máme s deťmi letný projekt a spolu sme nacvičili ten koncert, s
ktorým dnes vystúpime.
K: Plánujete v tejto zostave ešte ďalšie koncerty?
I: My sme koncertovali v Prahe, v
Rudolfíne, čo je také prestížne miesto,
pred dvoma mesiacmi sme s deťmi vystupovali na Hradčanskom námestí, kde
vystupovali s celou českou filharmóniou
a pod vedením pána dirigenta Bělohlávka, ktorý je proste kapacita. Zúčastnilo
sa tam asi sedemtisíc divákov a vysielala to česká televízia. Bol to naozaj veľký
projekt, takže decká mali obrovský zážitok.
K: Okrem koncertu ste u nás zorganizovali aj workshopy. Na čo boli zamerané?
I: My sme sa rozhodli priniesť do Raslavíc Rómskym deťom tvorivé dielne.
Môžu bubnovať, môžu kresliť, o chvíľu
budú tancovať. V ZUŠke prebiehajú
workshopy, kde filharmonisti predstavujú deťom rôzne nástroje, pretože
tie decká dnes už ani nevedia čo je to
kontrabas. Dokonca sa nám stalo, že
nevedeli, čo sú to husle. Takže preto im
filharmonici robia tie workshopy. Máme
tu jednu pani, ktorá sa bude zameriavať
na sexuálnu výchovu a plánované rodičovstvo, pretože chceme zabrániť tomu,
aby dievčatá v 15. rokoch mali deti, ale
aby si najprv vybudovali podmienky a
život. Takže máme tu rôzne elementy a
kto chce príde a kto nie tak sa zúčastní
niečoho iného. V podstate sme celý deň
venovali deťom no a večer sme to otvorili širšiemu publiku, a dúfame, že prídu
Nerómovia aj Rómovia.

K: V máji ste navštívili naše Komunitné centrum Lienka. Čo naň hovoríte?
I: Myslím si, že ste tu urobili kus práce
a že vám to tu pekne funguje. Myslím,
že Rómovia to naozaj potrebujú a hlavne tie deti. Majú tu krásne vybudované
podmienky a teraz už záleží iba na nich.
K: Poznáte ĽH Žoltákovci? Ako sa
Vám páčia?
I: Áno, dnes tu budú ako hostia. Zatiaľ
som ich tvorbu nepočula, no myslím, že
budú výborní. Veľa som už o nich počula, takže sa na nich teším. Vďaka Žoltákovcom sme aj našli Raslavice, pretože
sme hľadali osady, kde ešte žijú také
kapely, kde celá rodina drží tie tradície.
Raslaviciam ma vlastne priblížil Michal
Mižigár, študent romistiky na Karlovej
Univerzite, ktorý robil výskum v Raslaviciach a zistil, že v tu žijú Žoltákovci a
už to bolo.
K: Ste výnimočný človek, ktorý ide príkladom nielen Rómom ale aj nám „bielym“, pretože nám ukazujete to dobré,
čo sa v Rómoch skrýva a čo sa oplatí
hľadať. Kto bol vzorom pre Vás a priviedol Vás k myšlienke záchrany vzťahu
medzi Rómami a Nerómami?
I: Určite moji rodičia. Ja si myslím, že
pre každého sú rodičia najväčším učiteľom. To, čo nás naučia oni, nás nikto
nikdy v škole nenaučí. Takže ja som
dostala obrovský dar, moja mama bola
vždycky taký trošku generál, učiteľka
takže ma naučila akoby organizovať a
otec bol ten Róm, ktorý tam dával to srdce. Takže som to tak nejako spojila.
Ďakujem za rozhovor.

FOTO: www.miret.cz
facebook/.com/Komunitne-centrum-Lienka-Raslavice
TEXT: Kornélia Liščinská

kultúra Z aktivít Klubu dôchodcov:
a spoločenský Stolové hry v Klube
život dôchodcov
Klub dôchodcov a Jednota dôchodcov
Slovenska organizovali 1. mája 2015
zábavné popoludnie, ktoré sa nieslo v
znamení stolových hier. 1. máj je sviatkom práce, a preto si naši dôchodcovia
chceli aj takýmto spôsobom tento deň
uctiť.
O 13:00 hod. sa priestory Klubu
dôchodcov začali zapĺňať všetkými,
ktorí mali čas, chuť a súťaživého ducha.
Muži a ženy si zasúťažili v hre 14-kartový žolík a Človeče nehnevaj sa. Hneď
ako sa všetci zišli začalo sa súťažiť.
Priebeh súťaže je zahájený losovaním.
Keď sa vytvoria súťažné skupinky, hrá
sa na tri kolá a dvaja najlepší zo skupinky postupujú vyššie až sa najlepší z
najlepších stretnú vo finále. Odmenené
sú prvé štyri miesta. Rodinnú atmosféru
v Klube dôchodcov podporilo aj občerstvenie a kávička. Pre najúspešnejších

súťažiacich čakali zaujímavé ceny.
Organizátori prezradili, že účasť je z
roka na rok vyššia, no na súťaženie vo
viacerých hrách nemajú dostatočne veľké priestory. Premýšľajú aj nad obmenou hier, no najprv ich musia zakúpiť.
Zúčastnení dôchodcovia nám prezradili,
že hry hrávali aj doma, no častejšie v
mladšom veku. Obľúbenou hrou je pre
niektorých Durak, ktorý im poslúžil aj
ako zahrievacie kolo. Niektorí mali viac
šťastia v hre, tí druhí, menej úspešní
zrejme v láske. Nakoniec sa vytvorilo 5
súťažných skupín. 3 žolíkové, z toho 1
ženská skupinka a 2 skupinky pre hru
človeče.
Víťazkou ženskej partie 14-kartového žolíka sa stala pani Viera Jančiková,
druhé miesto obsadili dve súťažiace Zuzana Remetová a Helena Slivková, na
treťom mieste skončila Mária Bělůnkova

a na štvrtom mieste Cecília Matysová.
Víťazom mužskej partie žolíka sa stal
pán Ján Jančuš, za ním sa umiestnil
František Novotný, Tibor Gužik a Dušan Remeta. Víťazkou spoločenskej hry
Človeče nehnevaj sa sa stala pani Mária Vaňová ml. , druhé miesto obsadila
Mária Sabolová, tretie Anna Hudačková
a na štvrtom mieste sa umiestnila Magdaléna Majcinová.

FOTO: Martin Markuš
TEXT: Kornélia Liščinská

7. ročník Okresných športových
hier seniorov
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Bardejove a Základná
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Raslavice organizovali tento rok už
7. ročník Okresných športových hier seniorov.
Vo štvrtok 11. júna 2015 sa v športovom areáli v Raslaviciach zišli seniori z
celého okresu, aby si zasúťažili v rôznych športových disciplínach. Prezentácia súťažiacich prebiehala od 9.00
hodiny a potom nasledovalo slávnostné

otvorenie. Samotné športové disciplíny
boli zahájené o 10.00 hod a trvali do
popoludňajších hodín. Hier sa mohli zúčastniť všetky ženy vo veku 60 a viac
rokov a muži vo veku 62 a viac rokov.
Súťažilo sa v individuálnych disciplínach
a jeden súťažiaci maximálne v 4 disciplínach. Muži si boli navzájom rivalmi
v disciplínach beh na 60 m, vrh guľou,
streľba zo vzduchovky, hod granátom
na cieľ, kop loptou do bránky, hod loptou
do basketbalového koša, hod granátom

do diaľky. Ženy zasa súperili v disciplínach beh na 50 m, hod valkom na figurínu, hod granátom na cieľ, hod granátom
do diaľky, kop lopotou do bránky, hod
loptou do odpadkového koša a hod gumenou čižmou.
1. miesto a putovný pohár tento rok
získalo družstvo I. ZO JDS Bardejov. 2.
miesto obsadilo družstvo ZO JDS Sveržov a 3. miesto ZO JDS Dubinné.

FOTO: Martin Markuš
TEXT: Kornélia Liščinská
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ekologické AKO SPRÁVNE
Raslavice SEPAROVAŤ
Prečo separovať?
Ak chceme vo svojom okolí vidieť
zmeny a pokroky, mali by sme začať od
seba. Buďme zmenou, ktorú chceme
vo svete vidieť. Niektorí z nás vidia veci
také, aké sú a pýtajú sa prečo. Skúsme
sa zamyslieť a opýtať sa inak – prečo
nie? Prečo neseparovať, ak sa tým dajú
ušetriť nielen peniaze, ale aj príroda?
Vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, to znamená, že sa vracia do výroby a tým znižuje nároky na
prírodné zdroje a energiu. Separovaním
sa zabezpečuje materiálové zhodnotenie odpadu a šetria sa surovinové zdroje. Navyše, ak budeme separovať, zvýšime tým kvalitu životného prostredia v
ktorom sami žijeme. Ba viac, vytvoríme
pracovné miesta a trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi.
Ako správne separovať PAPIER?
Čo ÁNO
noviny, časopisy, knihy, zošity, písací
papier, ústrižky, prospekty, kalendáre,
telefónne zoznamy, obalový papier, vlnité lepenky, papierové a kartónové krabice.
Krabice treba poskladať, prípadne
stlačiť na minimum, noviny a časopisy
pri veľkom množstve zviazať.
Čo NIE
papier znečistený potravinami, olejom
a ropnými produktmi, prieklepový papier
(indigo), vrstvený papier s iným materiálom, použité papierové vreckovky, vata

a výrobky z vaty, použité jednorazové
plienky, použité papierové utierky, celofán.
Ako správne separovať PLASTY?
Čo ÁNO
plastové fľaše od nápojov – PET fľaše, plastové fľaše od octu, potravinového oleja, sirupu, plastové fľaše od
kozmetiky, čistiacich a hygienických
potrieb, plastové fľaše od prípravkov
na ošetrenie a ochranu rastlín, TETRAPACKY (kompozitné obaly) od mlieka,
džúsov, plastové obaly z jogurtu, masla, pomazánok, kečupu, polyetylénové
obalové fólie, plastové hračky a plastové kuchynské predmety, boby, sane,
plastové bandasky, vaničky, misky,
dózy, kvetináče, vedrá, plastové stoly,
stoličky, prepravky, debničky, koše, polyetylénová fólia čistá bez blata, tašky –
igelitky, plastové a polystyrénové tácky.
PET fľaše treba stláčať na minimum,
plasty nesmú obsahovať iné materiály, obaly musia byť bez obsahu! Plasty
nevkladať do ďalších obalov, tašiek a
neviazať!
Čo NIE
silne znečistené zeminou, olejom,
potravinami, farbou, polystyrénové tácky, obaly, výrobky, plastové obaly od
motorového oleja a ropných produktov,
kovové uzávery z fliaš, obaly kombinované so sklom, kovom, polyetylénovú
fóliu s textilom (tašky a obrusy s tkanou
textíliou), obaly z jedov a výbušnín, gumolit, linoleum, obuv a ošatenie, obaly
z liekov.

Ako správne separovať SKLO?
Čo ÁNO
predovšetkým bez obsahu – prázdne, sklenené poháre z konzervovaných
potravín (zelenina, kompót, detská výživa, pochutiny, káva...), sklenené fľaše
rôznej farby od nápojov, sklenené obaly
rôznej farby bez kovových uzáverov ,
dekoratívne a tabuľové sklo, poháre na
pitie.
Sklo nerozbíjať!
Čo NIE
silne znečistené zeminou, olejom,
potravinami, farbou, porcelán, zrkadlo,
obrazovky, autosklo
žiarivky, výbojky, žiarovky patria medzi ELEKTROODPAD !
Ako separovať KOVOVÉ OBALY A
KOVOVÝ ŠROT?
Čo ÁNO
kovové uzávery a konzervy bez obsahu, kovové plechovky od piva a nealkoholických nápojov, kuchynské potreby
(príbor, mlynček, hrnce...), kovové súčiastky, vybavenie domácností (kovové
vane...), kovové ploty a rúry, náradie
(fúrik, pluh, hrable, lopata, motyka, rýľ...)
Čo NIE
obsahujúce výbušniny a jed, obsahujúce toxické látky

ZNAČKY NA OBALOCH

Na obale každého výrobku sú uvedené značky, ktoré informujú o druhu materiálu, z ktorého je obal vyrobený a po jeho použití
určuje ako s ním máme nakladať.
Tento znak
Symbol „ZELEnie je znakom
NÝ BOD“ znamerecyklácie,
ná že spoločnosť
iba upozorje zapojená do
ňuje, že obal
systému ZELEmáme zahoNÉHO
BODU
diť do koša.
ktorého hlavnou
Tieto značky znamenajú, že použitý obal je
možné zhodnotiť a opätovne použiť.
Vedeli ste že?
-
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Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel
30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu jednej fleecovej bundy
Zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť jeden koberec
Z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky
Z dvoch 1l nápojových kartónov sa stane 1m2 kuchynských utierok
Z oceľových plechoviek sa stávajú kľúče
Z recyklovaného papiera sa vyrába napr. puzzle

úlohou je zabezpečovanie separovaného zberu
odpadov z obalov, jeho zhodnocovanie a osveta
obyvateľstva.

FOTO: web
TEXT: Kornélia Liščinská

vyberáme Prevádzkovanie kanalizácie
z aktuálneho a zneškodňovanie
diania odpadových vôd
Podľa § 23 ods. 2 Zákona č. 442/2002
Z. z. je vlastník stavby alebo pozemku
povinný pripojiť stavbu alebo pozemok,
kde vznikajú odpadové vody, na verejnú
kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu
pripojenia na verejnú kanalizáciu.
Podľa § 2 písm. b)
zákona č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o
regulácii v sieťových odvetviach sa pod
verejnou kanalizáciou rozumie prevádzkovo samostatný súbor objektov a
zariadení slúžiacich verejnej potrebe na
hromadné odvádzanie odpadových vôd
umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových
vôd. Ďalej podľa § 3 ods. 1 sa verejné
kanalizácie zriaďujú a prevádzkujú vo
verejnom záujme najmä na účely hromadného odvádzania odpadových vôd
zo sídelných útvarov.
Jednoducho povedané kanalizácia
slúži nám, občanom. Vďaka nej môžeme žiť lepšie, kultivovanejšie a čo je
najdôležitejšie šetrnejšie k prírode. No
aj napriek týmto výhodám mnohí z nás
ešte stále nie sú napojení na verejnú kanalizáciu a odpadovou vodou zaťažujú
naše potoky a obsahom svojich žúmp
zase poľnohospodársku pôdu. Podľa čl.
VI. VZN č. 02/2015 o Prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd sa producentom zakazuje
likvidovať odpadovú vodu vylievaním, či
vypúšťaním cez akékoľvek zariadenie
na všetky druhy pozemkov bez rozdielu
vlastníckeho vzťahu k týmto pozemkom
a bez rozdielu ich zaradenia.
Dôvod je jednoduchý. Odvádzanie od-

padovej vody do potoka v porovnaní so
sumou stočného nič nestojí. Tento postoj je však mylný. Stojí oveľa viac. Stojí
„život“ našej prírody a koniec koncov aj
ten náš, pretože aj toto je dôsledkom vybreženia potokov. Podľa čl. VI. ods. 5 pri
nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva
a životné prostredie, pritom je povinný
vytvárať predpoklady pre likvidáciu odpadových vôd spôsobom, ktorý je v
súlade s podmienkami a možnosťami v
obci na to vytvorenými.
Tých, ktorí sú na verejnú kanalizáciu
napojení chceme vyzvať, aby nesplachovali všetko, čo sa spláchnuť dá!
Podľa čl. VI. VZN č. 02/2015 o Prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd sa producentom zakazuje vypúšťať do verejnej
kanalizácie dažďovú vodu
a nebezpečné látky:
- koncentráty chemikálií a iných škodlivých látok podobného druhu /napr.aj
liekov/,
- motorové oleje a podobné olejové a
mazivové roztoky,
- farby rôzneho zloženia,
- hygienické vložky, plienky, handry,
igelitové fólie, ostré tvrdé predmety a
podobne,
- odpady vznikajúce pri chove hospodárskych zvierat – močovinu,
- látky takého druhu, ktoré nie sú určené ako odpadové vody.
Čistička odpadových vôd nedokáže
spracovať handry, hygienické vložky ani
sáčky či tašky, preto dochádza k tomu,
že sa čerpadlá zaseknú. Zaseknuté
čerpadlá znamenajú, že sa šachty napĺňajú odpadovou vodou a dochádza k
zápachu. Ba viac, zvyšujú sa náklady na
údržbu. A keďže na verejnú kanalizáciu

je pripojených iba 47,5% občanov, obec
je v strate, pretože náklady sú vyššie
ako poplatky. Ak budeme aj naďalej nerešpektovať zákony a nariadenia, premietne sa to do vyšších cien za stočné.
Týmto apelujeme na všetkých občanov
– je vašou povinnosťou nahlásiť osobu,
ktorú vidíte pri vypúšťaní odpadových
vôd do potoka!
Ďalej upozorňujeme občanov, že
obecná samospráva už podniká kontrolné kroky, zriadením niekoľkých skupín, ktoré budú kontrolovať odvádzanie
odpadových vôd. Ak producent likviduje
odpadové vody mimo zariadenia verejnej kanalizácie a ČOV Raslavice, je
povinný uchovávať (minimálne po dobu
3 rokov) doklad o likvidácii (s uvedením
likvidovaného množstva v m3) a na požiadanie OcÚ Raslavice, prípadne OÚ
Bardejov, odboru starostlivosti o životné
prostredie, či iného kontrolného úradu na takúto kontrolu oprávneného, sa
týmto dokladom o likvidácii preukázať. V
prípade, ak na vyzvanie obce, prípadne
iného kontrolného úradu sa takýmto dokladom producent nepreukáže, hrozia
mu sankcie podľa Čl. VIII VZN. Sankcie
hrozia aj tým, ktorí odmietnu likvidovať
odpadovú vodu prostredníctvom verejnej kanalizácie v prípade, že kanalizačné rozvody a prípojkové časti napojenia
odpadových vôd z daných objektov toto
umožňujú.

Sankcie (Uznesenie OZ č. 17/2015 zo dňa 27.03.2015):

1. Pri nedodržaní ustanovení tohto VZN je starosta obce Raslavice oprávnený uložiť pokutu v nasledovných výškach:
a/ pri porušení Čl. VI. ods. 1 tohto VZN:
- pre fyzické osoby v sume do 3.300,- € + úhrada spôsobenej škody
- pre právnické osoby a podnikateľov v sume do 6.600,- € + úhrada
spôsobenej škody
b/ pri porušení Čl. VI. ods. 2 a ods. 3 tohto VZN:
- pre fyzické osoby: - do 330,- €
- do 660,- € pri opakovanom porušení,
- do 3.300, - € pri treťom porušení a následne riešením cez OÚ Bardejov
- pre právnické osoby a podnikateľov - do výšky 6.600,- €
c/ pri porušení Čl. VI. ods. 6 a ods. 7 tohto VZN:
- pre fyzické osoby: - do 15,- €
- do 50,- € pri opakovanom porušení a riešení cez OÚ Bardejov,
- do 170,- € pri ďalších porušeniach
- pre právnické osoby a podnikateľov do 6.600,- €.

FOTO: web
TEXT: Kornélia Liščinská
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Práce v obci

Rozširenie schodiska zo železničnej stanice

Rozširenie parkoviska pri kostole sv. Mikuláša

Úprava kanálov v obci

Úprava svahu pri cintoríne v Nižných Raslaviciach

Prestrešenie pódia amfiteátra

Rekonštrukcia chodníkov v areáli ZŠ

Rekonštrukcia budovy 1.MŠ
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Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu ZŠ

info v kocke
Milovníci koní a priaznivci parkúrového jazdectva si prišli na svoje v nedeľu, 31. mája 2015. V športovom areáli
sa u nás v Raslaviciach konal 21. ročník Jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní. 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. 21. ročník sa
tešil veľkej účasti ako zo strany súťažiacich tak aj zo strany divákov. Tí nadšene povzbudzovali svojich favoritov a
samozrejme fotili si ich.
Cena starostu obce Raslavice: Súťaž č.4 L(120cm)
1. miesto Kristína Drotárová s Grandou – JK Parkur
team Prešov
2. miesto Kamil Kavčák s Latinou – JK AJC Snina
3. miesto Radovana Stratilová s Palestrou – JMC
Lužany

Martin Markuš, člen Redakčnej rady Raslavických
novín a čerstvý absolvent digitálnych technológií,
vymyslel zaujímavé tablo, o ktorom sa dozvedeli aj
slovenské médiá. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že
ide o videotablo, na ktorom sú jeho spolužiaci v pohybe.
Martin poskytol rozhovor o svojom nápade Novému času,
Korzáru, Topkám a Najkám. Video si môžete pozrieť tu
https://www.youtube.com/watch?v=XZk0sl1U0Fs

Súťaž č. 1 ZM (90 cm)
1. miesto Alexandra Kovalčíková s Rainmanom – JMC
Lužany
2. miesto Nina Čeryová s Dracom – Slávia UVLF
Košice
3. miesto Lucia Tarabová s Picardom – Slávia UVLF
Košice

Milí Raslavičania,
dovoľte nám upriamiť Vašu pozornosť na Schránku na
podnety a návrhy, ktorá sa nachádza v budove „Fontána“
na Hlavnej ulici. Do tejto schránky môžete vhadzovať
svoje nápady, námety, ale aj pripomienky a otázky, a tým
prispieť k zlepšeniu života v našej obci. Odpovede na
Vaše otázky uverejníme na našom Infokanáli. Už teraz sa
tešíme na vašu odozvu a spoluprácu.

Súťaž č. 2 Z (100m) dvojfázové skákanie
1. miesto Tamara Miklošová s Carou Miou – ŠK Noxwel Sečovce
2. miesto Zuzana Nováková s Lenny – JK Equipolis
Košice
3. miesto Juraj Poláš s Anconou – JMC Lužany

O tom, že muzikanti z Ľudovej hudby Stana Baláža
sú majstri svojho umenia sme síce nikdy nepochybovali,
no hudobníci nás v tom utvrdzujú stále. Na 47. ročníku
ŠSPaT sme ich za skvelý výkon odmenili potleskom, no
za hranicami im venovali prvé miesto. Hudobníci najnovšie získali ocenenie na Medzinárodnom folklórnom
festivale „Strážnica“. Titul Laureáta získali za presvedčivý
interpretačný výkon v programe „Se Strážnicí 70 let na
společných vlnách“.

Súťaž č. 3 ZL – stupňová náročnosť do 110 cm so
žolíkom
1. miesto Pavol Drobňák s Avalanom – JK GAAD Real
Prešov
2. miesto Stanislav Podlesný s Casperom Jordin – JK
J.A.S HORSES Koprivnica
3. miesto Ján Cigán so Stressmanom – JMC Lužany

POVODŇOVÉ ŠKODY 2015
Kotolňa Domu kultúry
Kinosála DK
Sauna DK
Ihrisko – drevený prístrešok – murovaná časť
ZŠ pavilón č. 1 a č. 2
ZŠ pavilón č. 3
ZŠ pavilón č. 4, ZUŠ – suterén
ZŠ – chodníky v areáli školy
I. MŠ – suterén
I. MŠ – kanalizačná šachta
Multifunkčné ihrisko
Opravy spolu
Majetok obce spolu
Majetok občanov spolu
Celkové škody spolu
Výdavky na povodňové záchranné práce

suma v €
4 778, 93
4 682, 71
11 681, 68
4 981, 02
23 246, 48
31 461, 64
19 433, 71
33 794, 17
9 703, 28
2 589
34 999, 90
146 352, 62
181 352, 52
282 608, 57
463 961, 09
13 475, 21
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Predstavujeme Vám Redakčnú radu Raslavických novín
Za každým mediálnym výstupom, či už je to časopis, noviny, alebo televízna relácia, stojí skupina ľudí – redakčná rada. Títo
ľudia majú na starosti výber tém, vyhľadávanie a zhromažďovanie informácií, písanie článkov, nahrávanie rozhovorov atď. Je
to práca, ktorá si vyžaduje odborné znalosti a prax. Kto vlastne stojí za označením Redakčná rada Raslavických novín a prečo
ju tvoríme práve my sa dočítate na tomto mieste.

V krátkosti o nás:

Bc. Anežka Salokyová (23)
– vyštudovala som bakalársky stupeň v odbore masmediálne štúdiá na PU v Prešove.
Veľmi nerada sa nudím, a preto si stále zháňam nejaké aktivity. Popri škole pracujem v
Penzióne Raslavičan, kde sa neustále stretávam s množstvom ľudí, a to ma veľmi baví.
Rada si tiež zájdem na turistiku do Tatier a
najradšej trávim každú voľnú chvíľu s ľuďmi,
ktorých mám rada.
Martin Markuš (20)
– vyštudoval som odbor grafik digitálnych
médií na Spojenej škole v Bardejove. Nepoznám slovo nuda. Vlastne, ani nemám čas sa
nudiť. Po škole som sa naplno začal venovať
mojej dlhoročnej záľube, a to práci s videom.
Snažím sa na sebe pracovať a byť čo najlepší
v tom, čo robím. Vo voľnom čase najradšej trávim chvíle s priateľkou a rodinou.
Bc. Kornélia Liščinská (24)
– vyštudovala som bakalársky stupeň v odbore masmediálne štúdiá na UPJŠ v Košiciach.
Momentálne všetok svoj čas venujem rodine,
keďže mám ročného syna. Vo voľnom čase
rada pečiem, zahrám si tenis alebo volejbal. Od
strednej školy píšem básne a skúšam už aj prózu. Práve som nastupila do posledného ročníka
na VŠ, kde ma čaká diplomová práca a magisterské štátnice.

Prečo práve My tvoríme Redakčnú radu?
Anežka
Lebo som vďačná za príležitosť v praxi zužitkovať to, čo študujem. Navyše si myslím, že aj takýmto spôsobom môžeme
prispieť k zviditeľneniu a zveľaďovaniu Raslavíc.
Martin
Teší ma, že viem byť užitočný a dokážem pomôcť. Veď prečo
nezúžitkovať poznatky nadobudnuté rokmi v prospech dobrej
veci? Navyše, práca v oblasti masmédií ma baví. Som vďačný,
že som dostal možnosť podieľať sa na spracovaní novín a na
spravovaní miestneho Infokanála. Verím, že naša spoločná práca bude pre občanov Raslavíc prínosom.
Nelka
Mám rada prácu s písaným a hovoreným slovom, preto v prvom rade ďakujem za možnosť tvoriť tento tím. Počas štúdia na
VŠ som pracovala ako redaktorka vo viacerých študentských
mediálnych organizáciách a mám za sebou aj prax v TASR.
Myslím si, že moje skúsenosti a nadobudnuté odborné vedomosti sú dobrým predpokladom na to, aby som mala miesto v
redakčnej rade Raslavických novín.

Zaujímavosti
Prázdniny v školskom roku 2015/2016
Hoci sa školský rok začal ešte len pred pár dňami, určite
sa už všetci školopovinní tešia na nejaké voľno. Prinášame
prehľad prázdnin v školskom roku 2015/2016.

Prázdniny

Termín prázdnin

Začiatok
vyučovania
2.11.2015

Vianočné

29.10.2015 30.10.2015
23.12.2015 -7.1.2016

Polročné

1.2.2016

1.2.2016

Jarné

15.2. - 19.2.2016

22.2.2016

Veľkonočné

24.3. - 29.3.2016

30.3.2016

1.7. - 2.9.2016

5.9.2016

Jesenné

Letné

8.1.2015

Pranostiky o počasí – september
Ako na 1. septembra, tak bude celý mesiac.
Aký je september, taký bude i marec.
Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží.
Na sv. Václava, býva blata záplava.
Po Matúši, ľahko na duši.
September - z poľa ber!
Septembrový dážď, poliam potrava, vinohradom otrava.
Čo svätý Michal zakazuje, to svätý Mikuláš rozkazuje.
Keď na Michala prší, nebude veľkej zimy do Vianoc.
Na Michala, či z hory a či z doly, zimný vetrík vstane.

Pranostiky o počasí – október
Ak opadá lístie do polovice októbra , bude mokrá zima.
Ak skoro v októbri sneh padá , bude mäkká zima.
Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok.
Keď je v októbri mnoho sršňov a osí , bude dlhá zima.
Keď v októbri mrzne a sneží , budúci január teplom blaží.
Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov v decembri.
Teplý október , studený november.
Sucho na Gála zvestuje suché budúce leto.
Ak je október veľmi zelený, bude potom január studený.
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