RASLAVICKÉ noviny

Milí Raslavičania,
ani sme sa nenazdali a leto už klope
na dvere a spolu s ním aj nové vydanie
Raslavických novín. Sme radi, že sa
Vám môžeme prostredníctvom nich
opäť prihovoriť a priniesť množstvo
zaujímavých informácií z diania v našej
obci. Koniec školského roka vystrieda
čas dovoleniek, ale aj povinností na poliach či v záhradách. Napriek tomu však
letné mesiace najviac charakterizuje
oddych. Preto Vám aj my prinášame
tip ako zadarmo zrelaxovať v pohodlí
domova. Vyložte si na chvíľu nohy
a oddýchnite pri čítaní nového čísla
Raslavických novín, ktoré je také pestré
ako býva aj samotné leto.
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Hneď na titulnej strane tohto vydania si môžete prečítať, ako sme
v roku 2016 slávili Stavanie mája a
tiež zaujímavý pohľad do minulosti
tejto ľudovej tradície. Keďže je tento
článok v šarištine, každý z nás si môže
porovnať, či je čítanie nášho krásneho
nárečia rovnako jednoduché, ako keď
ním rozprávame. Pri tejto príležitosti u
nás vystupovali aj hostia z Poľska, o
ktorých sa viac dočítate v spracovanom
rozhovore.
Na stranách tohto čísla tiež máte
možnosť dozvedieť sa podrobnosti o
zrekonštruovaných stavbách v obci, o
aktualitách z diania v Obecnom podniku
a tiež to, čo môžu Raslaviciam priniesť
uskutočnené zahraničné cesty predstaviteľov našej obce. Okrem toho prinesi-

eme informácie o súčasnom fungovaní
Denného stacionára, Opatrovateľskej
služby a Komunitného centra. Teší
nás, že Raslavičania, ale aj ľudia za
hranicami našej obce využili príležitosť
a rozhodli sa prispieť do Raslavických
novín. Vďaka tomu si môžete prečítať
príspevky od pani Anny Halajovej, Inge
Doležalovej a pána Jaroslava Hersteka.
Ani v tomto čísle nebudú chýbať príspevky v tradičných rubrikách z oblasti
športu, školstva, zo života dôchodcov a
stručné „info v kocke“. Keďže vstupujeme do letných mesiacov, našu obec už
tradične čakajú významné podujatia, na
ktoré Vás všetkých srdečne pozývame.
Zároveň Vám prajeme krásne leto plné
oddychu, tepla a relaxu.
Vaša Redakčná rada

čan, chtorim hraľi domace hudaci pod
menem Muzikanci Raslavicke. Po ňich
svojo umeňe ukazaľi hosce zes Poľska.
Pritomne ľudze mohľi posluchac prekrasnu muziku Kupeľneho orchestra
zes poľskej Krynice, śpivaňe opernej
śpivački a oku ulahodzil taňec, chtori
zatancovala Baľetna skupina Miniatury.
I terajši rok me maľi možnosc kulturňe śe pobavic pri priľežitosci zviku Stavaňe maja a mi verime, že
toten majovi zvik furt najdze obľubu u vecej a vecej Raslavičanoch.
Tu aľe muśim napisac, že dakedi
v Raslavicoch śe taki maj pre cali valal
ňestaval. Maje zes brezkoch stavaľi ľem
parobci dzivkom - to bula jich robota.
Stavaľi jich potajme večar, abo v noci
tam, dze bula dzivka. Bulo to pre dzivki
prekvapeňe, ked sebe rano na peršeho
maja našľi pred branku postaveneho
maja, bo śe z ňim mohľi pred šickima
popišic. Tam dze bul v dome parobek

(-ci) i dzivka (-ki), tam maj furt stal.
Chtora dzivka ňemala brata-parobka,
maj jej muh postavic i suśeduv parobek. A parobci śe predbehovaľi, chtori
ho skorej pred branku domu postavi.
Poobedze, abo ku večaru parobci davaľi hrac a bula tancovačka – Majales,
na chtorej parobci za postaveni maj dostavaľi od dzivkoch odmenu. Aľe i bośkalo śe na peršeho maja. Hutorelo śe,
že chtoru dzivku žadni parobek v ten
dzeň ňepoboška, ňebudze mac śčesce, že sebe v tim roku frajira ňenajdze.
Odkedi śe prestalo gazdovac
a gazdovske ľesi začaľi uživac Štatne
ľesi, bulo zakazane stromki rubac. Preto śe mi tak vidzi, že odvtedi śe začal
stavjac po valaloch ľem jeden veľki maj
pre šicke dzivčata ve valaľe a Majales
śe robil najčastejši peršu sobotu v maju.

Stavaňe maja
Peršu majovu sobotu ku večaru me
śe śtretľi v Raslavicoch pred Kulturnim
domem, žebi me společňe i v našim valaľe postaviľi maja, bo to jedna udalosc
z barz bohatej tradičnej kulturi, chtoru
treba utrimac pre našo dzeci. Postaviľi
me ho a ozdobiľi zes barevnima pantľičkami. Bul taki visoki a pevni, že vipatral
jak kebi śe dotikal až chmaroch na ňebe.
Jak śe maj postavil sprevod ľudzi
vev chtorim buľi haśiče našeho valala, raslavicke suborisci, dzeci zes Komuňitneho centra a naokolo pritomne
ľudze śe presunuľi do sali kulturneho
domu, dze na počesc totej majovej udalosci pokračoval daľej kulturni program.
Sameperše vistupovaľi dzeci zes
Komuňitneho centra a tancovaľi cigaňski taňec na rezke cigaňske piśmički.
Potem jich vimeňiľi raslavicke kroje,
vev chtorich zaśpivaľi a zatancovaľi
členove dzeckeho suboru Raslavičaňik i suborisci zes skupini Raslavi-
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téma Zhodnotenie posledného polroka a
plány na druhý polrok
Rekonštrukcia Materskej školy na Toplianskej ulici
Začiatkom roka, čiže v priebehu januára, sa postupne
uskutočnili dokončovacie práce na materskej škole, ktoré
boli nad rámec schváleného projektu a zrealizovala sa aj
časť dohodnutej rekonštrukcie v interiéri ZUŠ. Rekonštrukcia
samotnej budovy sa vyšplhala na cca 335 000 € a pri monitorovacej kontrole bola v plnom rozsahu uznaná a preplatená.
Rekonštrukcia si však vyžiadala nejaké práce navyše, ktoré
v rozpočte chýbali. Tieto práce sme si urobili svojpomocne
v dohodnutej sume. Ak by práce realizovala externá firma, doúčtovala by obci peniaze navyše. A nebola by to malá suma.

Momentálne sa v areáli škôlky zavádzajú nové prvky, ktoré
bolo potrebné doplniť do detského ihriska a prebieha celková
úprava terénu. Doplnenie detského ihriska nás bude stáť cca
10 000 €. V časti detského ihriska, kde sa nachádzal neohradený stĺp vysokého napätia, aktuálne prebieha výstavba nového parkoviska. Predpokladaná suma parkoviska a nového
oplotenia by sa mala pohybovať okolo 20 000 €.
V súčasnosti funguje v nových priestoroch materskej školy obecná vývarovňa, v ktorej sa varí pre klientov Denného
stacionára, opatrovateľky a opatrovaných, tiež pre projektových zamestnancov Obecného úradu a Obecného podniku. Do kuchyne sme nakúpili nové prístroje v hodnote cca
10 000€. Po presťahovaní detí do novej škôlky sa bude
kuchyňa, samozrejme v plnom rozsahu, používať pre jej
účely a obecná vývarovňa sa presunie do starej škôlky na
Alejovej ulici. Predbežná komunikácia s hygienou ukázala, že sa pravdepodobne budeme musieť pustiť do rekonštrukcie kuchyne v starej škôlke a jej strojného vybavenia.
V budove starej škôlky sa pravdepodobne otvorí aj trieda
pre najmenšie deti, keďže do nového školského roka by malo
do škôlky nastúpiť cca 110 detí a kapacita zrekonštruovanej škôlky je max. 95 detí. Do budúcnosti však plánujeme
zrekonštruovať aj starú materskú školu. Slávnostné otvorenie
zrekonštruovanej Materskej školy na Toplianskej ulici je naplánované na 2. september 2016. Deti tak nastúpia do novej
škôlky od začiatku nového školského roka.
Rekonštrukcia Obecnej knižnice a Galérie
Od februára sme začali pracovať na rekonštrukcii Obecnej
knižnice a Galérie.Nakoľko nám v predchádzajúcom roku nebol schválený požadovaný grant v celkovej hodnote cca 160
000 €, pustili sme sa do rekonštrukcie sami, a to z vlastných
zdrojov. Rekonštrukcia prebiehala od demontážnych a prípravných prác po kompletné zariadenie interiéru. Spomeniem
aspoň tie hlavne práce ako sú nové potery a podlahy, nové
ústredné vykurovanie aj s kotlom, nové WC pre ženy aj mužov s kompletným obkladom a sanitou, nová elektroinštalácia
a osvetlenie, kompletne nové stierky a maľby, nové schodisko
do pivnice.
Rekonštrukcia nás celkovo vyšla na cca 25 000 €. Knižnica
a Galéria je v súčasnosti opäť sprístupnená pre verejnosť.
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Obecná knižnica je pre svojich návštevníkov otvorená v
pracovných dňoch od 13:00 hod. do 17:00 hod. Do Galérie je
potrebné ešte doplniť nábytok ako napr. podstavce a vitríny,

na ktorých sa budú vystavovať jednotlivé diela.
V tomto roku máme v pláne ešte upraviť exteriér a vytvoriť
tak v obci dlho očakávanú oddychovo-relaxačnú zónu, kde by
sa mohli prísť napr. matky s deťmi poprechádzať a pohrať a v
interiéri knižnice si dať kávu alebo čaj a zrelaxovať pri dobrej
knihe alebo rozprávke.
Rekonštrukcia Domu smútku
Zhruba na začiatku apríla sme začali pracovať na rekonštrukcii ďalšej dôležitejbudovy, akou je Dom smútku. Keďže
táto rekonštrukcia prebiehala po častiach už dlhšie obdobie,
prioritou bolo, aby sa ukončila čím skôr. Budova sa upravovala
už tretíkrát, preto bolo dôležité zladiť interiérové prvky tak, aby
to vyzeralo ko jeden celok. Všetky potrebné úpravy sa konzultovali aj s pánom farárom Mgr. Ivom Jakubíkom, ktorému
chcem vysloviť veľké ďakujem za ochotu a cenné rady.

Počas týchto dvoch mesiacov sme zrealizovali nasledovné práce: v celom interiéri sa zaviedla nová elektroinštalácia,
osvetlenie, ozvučenie a elektrické kúrenie, sadrokartónové

zníženie a zateplenie stropov, položenie novej dlažby a obkladov, vystierkovanie a vymaľovanie stien. V rámci exteriéru
sa zrekonštruovala strecha nad miestnosťou na ukladanie náradia, zateplil sa celý objekt, položila sa nová dlažba na schodisku a nainštalovalo sa aj osvetlenie. V súčasnosti prebieha
zariaďovanie interiéru a položenie zámkovej dlažby v zadnej
časti budovy, určenej na príjazd pohrebného vozidla. Kompletná rekonštrukcia by mala obec stáť cca 35 000 €.

oddychovej zóny za Komunitným centrom a na vybudovanie
prístupovej cesty popri Hlavnej ulici, kde sa nachádzajú rodinné domy pána Pillára a pána Bednára.
Starosť nám trošku robí vybudovanie ulice nad ŽSR. Na tejto
projekt sme z obecného rozpočtu vyhradili cca 100 000 €. Momentálne však stále čakáme za stavebným povolením. Veríme
a samozrejme robíme všetko preto, aby sa aj tento projekt mohol realizovať ešte v roku 2016.

Čo pripravujeme na nadchádzajúce obdobie?
V rámci schváleného rozpočtu sa nám doposiaľ podarilo
zrealizovať 4 projekty a rozpracované máme ďalšie dva. Do
konca roka by sme boli radi, ak by sa nám podarilo dokončiť
rekonštrukciu exteriéru hospodárskeho pavilónu a bazénu v
základnej škole. Naším ďalším zámerom je vybudovať v podkroví školského bazénu fitnescentrum, ktoré bude s bazénom
prepojené a doplnené o wellness (sauna a vírivka).
Za účelom zvýšenia bezpečnosti v škole máme v pláne odstrániť parkovisko pred vstupom do areálu ZŠ a namiesto neho
vytvoriť rozšírený zástavkový pruh a chodník pre chodcov.
Vďaka schválenému stavebnému povoleniu sa plánujeme
v najbližšej dobe pustiť do vybudovania chodníka a priechodu
pre chodcov pri kláštore. Okrem toho plánujeme zrekonštruovať sociálne zariadenia vo IV. pavilóne na poschodí ZUŠ.
Začiatkom júla by mala byť spustená dlho očakávaná výstavba nájomných bytov v areáli zdravotného strediska. V plánovanom rozpočte sme vyhradili peniaze aj na vybudovanie

školstvo Čo sa udialo v ZUŠ?
Po úspešnom Vianočnom koncerte,
o ktorom sme informovali v poslednom
vydaní Raslavických novín, ktorý bol
akýmsi vyvrcholením prvej polovice
aktuálneho školského roku, pokračovali pedagógovia a žiaci ZUŠ v napĺňaní svojich cieľov aj v druhom polroku.
Okrem vzdelávacieho procesu je
dôležitou súčasťou činnosti každej
umeleckej školy jej prezentácia na
verejnosti. V týchto snahách sme pokračovali aj my v poslednom období.
Pred Veľkou nocou, 23. marca sme
zorganizovali výtvarné tvorivé dielne pre
verejnosť, kde mali záujemcovia možnosť spoznať nové techniky tvorby veľkonočnej výzdoby. 5. apríla sa uskutočnil verejný koncert žiakov a pedagógov
školy v Dome kultúry v Raslaviciach. Dňa
10. mája sme uviedli tradičný koncert
„Pieseň pre mamičku“ pri príležitosti Dňa
matiek, ktorému predchádzala 4. mája
výtvarná tvorivá dielňa „Darček pre mamičku“. Na pozvanie Hornošarišského
osvetového strediska naši žiaci vystúpili
4. júna v Kláštornom parku v Bardejove
v programe pri príležitosti Dňa rodiny
Pred prijímacími talentovými skúškami, ktoré sa konali 24.-26. mája a 7.-9.
júna sme sa rozhodli prezentovať našu
školu aj v okolitých obciach. 18. a 20.
mája sme odohrali výchovné koncerty
v základných školách v Demjate, Fričkovciach, Osikove a Bartošovciach.
V Raslaviciach sme sa rozhodli prezentovať školu formou Dňa otvorených
dverí, ktorý sa uskutočnil 2. júna. V rám-

ci DOD sa konala vernisáž a vyhlásenie
výsledkov 2. ročníka našej výtvarnej
súťaže na tému „Folklór“, do ktorej sa
zapojilo 42 súťažiacich. Súťažné práce sú vystavené v priestoroch ZUŠ a
budú súčasťou prezentácie výtvarného
odboru počas ŠSPaT v Raslaviciach.
Svoj talent a usilovnosť úspešne prezentovali naši žiaci aj na rôznych regionálnych a celoslovenských súťažiach.
3. apríla sa uskutočnila Okresná súťaž
detskej ľudovej hudby v Bardejove, kde
získala Gabriela Bednárová (Mgr. Lilia
Maťašová) v kategórii „sólisti speváci“ zlaté pásmo. Zlaté pásmo a priamy
postup na krajskú súťaž získali Lucia
Novotná, Timea Bučková, Martin Bučko (Mgr. Monika Bučková). V kategórii
„spevácke skupiny“ získala DSS DFS
Raslavičanik (Mgr. Monika Bučková)
taktiež zlaté pásmo a priamy postup
na krajskú súťaž. Následne na krajskej
súťaži detskej ľudovej hudby, ktorá sa
konala 17. apríla v Raslaviciach, získala Lucia Novotná strieborné pásmo.
29. apríla sa konala celoslovenská
Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl v Sládkovičove, na ktorej sa v
III. kategórii v striebornom pásme umiestnil Ján Šinaľ (Mgr. art. Martin Franek).
Úspechy našich žiakov na súťažiach v
tomto školskom roku zavŕšila Stanislava
Lenártová (p. uč. Juraj Konečný), ktorá
sa 6. mája na cimbalovej súťaži žiakov
ZUŠ Prešovského a Košického kraja,
organizovanej ZUŠ J. Pőschla v Prešove umiestnila v bronzovom pásme.
Školský rok 2015/2016 plánujeme

autor textu: Marek Rakoš, starosta obce
úprava textu: Mgr. Kornélia Liščinská

ukončiť Absolventským koncertom spojeným so slávnostným vyradením tohoročných absolventov, ktorý sa bude konať

15. júna v Dome kultúry v Raslaviciach a
následne účasťou všetkých umeleckých
odborov školy na 48. ročníku Šarišských
slávnosti piesní a tancov v Raslaviciach.

Mgr. art. Martin Franek
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školstvo Škola je základ života, ale neunesie
všetko...

Blíži sa záver školského roka a my
učitelia budeme hodnotiť uplynulé obdobie, bilancovať naše úspechy i neúspechy, víťazstvá i prehry, radosti i sklamania školského roku 2015/2016.
Každý od nás, a treba povedať, že do
istej miery právom, očakáva tie najlepšie výsledky. V monitore, v prijímacom
konaní na stredné školy, v súťažiach či
olympiádach, v príprave na život. Cesta k ním je však veľmi tŕnistá. Ak prídu,
poteší to každého. Žiakov, rodičov, učiteľov i zriaďovateľa. Ak neprídu,
vrhá to zlé svetlo. Na školu, na
učiteľov, na riaditeľa. Nechcem,
aby nasledujúce riadky vyzneli
ako hľadanie výhovoriek, ale je
to skôr návod, ako výsledky našej školy ešte zlepšiť, skvalitniť.
Žijeme v zložitej dobe, v ktorej sa musíme vyrovnať s mnohými nebezpečnými nástrahami, negatívnymi spoločenskými
vplyvmi, zlými príkladmi i komplikovanými sociálnymi vzťahmi.
Zorientovať sa v tom, vedieť čeliť týmto hrozbám, vybrať si to
správne je ťažké pre dospelého,
ale tiež veľmi náročné pre mladého človeka, žiaka základnej
školy.
Poviete si, na to je tu škola, aby naše
deti na život v takej spoločnosti pripravila, aby boli schopní komunikovať ústne
i písomne v štátnom jazyku, aby ovládali
anglický a ešte jeden cudzí jazyk, aby
vedeli využívať informačno-komunikačné technológie, aby boli matematicky
gramotní, zdatní v prírodných vedách,
osvojili si podnikateľské schopnosti
i kultúrne kompetencie, získali správne
občianske a sociálne postoje, rozvíjali
sa u nich manuálne zručnosti, tvorivé,
umelecké psycho-motorické schopnosti... Nuž, nie je toho málo, čo musí škola
zvládnuť, ale zvládne to, či mohla by to
zvládnuť ešte lepšie, keby v tom úsilí
neostala často osamotená. Bez pomo-
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ci rodičov našich žiakov. Jednoducho
povedané, bez Vás, milí rodičia, to zatiaľ ešte nepôjde. Naše učebné osnovy
i učebné plány, počty žiakov v triedach
totiž nie sú postavené tak, aby sa všetko mal a mohol žiak naučiť v škole. Bez
poctivej a pravidelnej domácej prípravy
dobrý výsledok nepríde.
V matematike sa na vyučovacej hodine žiak dozvie ako sa riešia rôzne matematické operácie, ale naučí sa ich iba
tak, že z každej operácie doma vypočíta
desiatky, keď treba stovky príkladov. Po

takejto procedúre sa pozrie na príklad
a v tej chvíli pozná riešenie.
Bez pravidelného písania diktátov,
aspoň 2x – 3x v týždni si pravopis žiak
neosvojí, aj keby spamäti poznal všetky
gramatické pravidlá. Spomínam si, ako
sme doma mali útlu knihu Diktáty a pravopisné cvičenia a donekonečna sme
písali diktáty. Najskôr rodičia so mnou
a potom ja so svojimi deťmi. A pomohlo
to. Možno som niekedy nevedel vysvetliť prečo sa v tom alebo onom slove píše
i alebo y, ale stopercentne som vedel,
ktoré je to správne.
Keď sa chce žiak naučiť komunikovať
v cudzom jazyku, bez slovnej zásoby to
nepôjde. A tú sa v škole nenaučí, tú si

musí doma „vysedieť“. Napísať si napr.
ťažké slovíčka na papierik, nalepiť ich
na skriňu, alebo ako to robil môj syn,
napísať ich fixkou na okno. Má ich pred
sebou každý deň a určite ich za pár dní
bude vedieť spamäti a na celý život. Videl som nedávno kdesi fotografiu, na
ktorej boli sfotené schody a na podstupnici boli veľkými písmenami napísané
rôzne cudzie slová i odborné výrazy...
A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Každý predmet si vyžaduje svoje. Vo
fyzike, či chémii to bez vzorcov a značiek nepôjde a tie sa musí
žiak naučiť doma, v biológii
už od žiakov latinské názvy
nevyžadujú, ale bez poznania
významu odborných výrazov
bude žiak v tomto predmete
iba tápať. Ani v dejepise to bez
pravidelnej domácej prípravy
nefunguje, bez nej totiž žiak
stráca súvislosti medzi jednotlivými dejinnými udalosťami
a potom prirodzene nevie vysvetliť prečo sa tá alebo oná
udalosť odohrala práve vtedy
a práve tam.
Jednoducho pre úspech
musí čosi urobiť aj žiak, ktorého správne usmerňuje, kontroluje a motivuje nielen škola ale
aj rodičia, jeho rodina.
Som presvedčený, že keď Vy, milí
rodičia, prídete do školy, dostanete od
mojich kolegov oveľa viac dobrých podnetov a nápadov, ako urobiť z Vášho
dieťaťa dobrého a úspešného žiaka.
A ešte jedna dobre mienená rada na
záver. Veľa sa so svojimi deťmi rozprávajte, hovorte o všetkom, o vážnych
i banálnych veciach. Veľa sa dozviete,
ešte viac pochopíte a potom ľahšie pomôžete a usmerníte svoje deti, ktoré
Vás teraz potrebujú viac ako inokedy.
Mgr. Igor Drotár
Riaditeľ školy

školstvo Školský rok 2015/2016 v
MŠ Raslavice
Blíži sa koniec školského roka, tešíme
sa na prázdniny, dovolenky, voľno, ale
je to aj čas na bilancovanie uplynulého
obdobia.
Tento školský rok bol pre materské
školy v Raslaviciach špecifický tým, že
deti z Toplianskej i Alejovej ulice boli
v jednej materskej škole, pokým tá druhá prechádzala rekonštrukciou. Troška
sa tlačili, presúvali stoličky, rozkladali
a skladali postele, ale mali aj možnosť
spoznať sa navzájom z celej obce. A to
nielen deti, ale aj rodičia. Pri rannom
schádzaní, popoludní i na spoločných
akciách. A čas čakania na rekonštrukciu novej materskej školy zbehol veľmi
rýchlo. Pri bežných, ale aj menej bežných, či netradičných aktivitách, spoločných akciách i besiedkach.

Akcií bolo neúrekom, úspechov
ešte viac
Po Vianociach sme sa s rodičmi stretli
nielen na rodičovských združeniach, ale
aj na besiedke ku Dňu matiek a otcov,
na oslave MDD na vojenskom letisku v Prešove, na Besede o materskej
škole, či Slávnostnom zápise do MŠ na
nasledujúci školský rok. Zamestnankyne materskej školy i Obecného úradu
pri príležitosti MDŽ navštívili divadelné
predstavenie Jana z Arku v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Pre deti
sme pripravili už tradičný fašiangový
karneval, navštívil nás aj kúzelník so
svojimi trikmi a raslavickí policajti, ktorí
deťom porozprávali o bezpečnosti cestnej premávky. Bábkové divadielko Gašparko k nám zavítalo opäť, tento raz
s rozprávkou Snehulienka a sedem
trpaslíkov. Budúci prváci sa vybrali na
návštevu do divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde videli rozprávku Budulínek. Aby si pomaly zvykali osamostatňovať sa, predstavenia sa zúčastnili
iba s učiteľkami, v rámci dopoludňajšej
edukačnej aktivity.
Zaujímavosťou jari bola pre deti Motýlia záhrada. Z larvičiek, ktoré sa premenili na húsenice a zakuklili sa, sa
vyliahli krásne do oranžova sfarbené
motýle – Babôčka bodliaková. Deti sa
o ne starali, trhali im kvety a kropili ich
sladkým nektárom. Na MDD ich vypustili do voľnej prírody vediac, že nikto
v zajatí spokojný a šťastný nebude. Na
vlastné oči mali možnosť vidieť, že škaredá a chlpatá húsenica sa dokáže premeniť v krásneho motýľa, preto dúfame,
že toto posolstvo, nesúdiť nikoho podľa
vzhľadu, si odnesú do ďalšieho života.
Keďže celá obec Raslavice žije tancom,
spevom, folklórom a hudbou, využili
sme tento hudobný potenciál aj u detí.

Na prehliadke piesní s témou mama,
nás na Hornošarišskom osvetovom
stredisku v Bardejove reprezentovala
Dianka Balážová.
S prípravkármi a strednou skupinou
detí sme sa zapojili do Medzinárodného projektu eTwinning, v rámci ktorého
sme spolupracovali na projekte Morninng-eco-dance. Našimi partnermi bola
MŠ Šaľa zo Slovenska a materská škola
z poľského mesta Olsztyn. Cieľom tohto
projektu bolo krátkymi videami predstaviť deti materskej školy i obec, v ktorej
sa škola nachádza. Ďalšie videá mali
poukázať na vplyv cvičenia, pohybu
i tanca s využitím rôzneho odpadového
i recyklovateľného materiálu na zdravie
i radosť detí i jeho význam pre zdravší
život. Okrem toho si deti precvičili prácu
s fotoaparátom, kamerou, počítačom,
internetom a naučili sa zopár anglických
slov.
V tomto školskom
roku nezaháľali ani
učiteľky. Zapojili sa
do
Kontinuálneho
vzdelávania – Kreativizácia
učiteľa,
Školské
projekty
a
medzinárodné
partnerstvá cez internet,
Uplatnenie
mediálnej výchovy v
organizačnej forme
denného poriadku,
Multikultúrnou
výchovou
protipredsudkom a rasizmu.
Zúčastnili sa aj školení k inovovanému
štátnemu vzdelávaciemu programu,
školení EDULAB na využitie interaktívnej tabule v edukačnej činnosti a
rôznych odborných seminárov. Počas
školského roka absolvovali v našej MŠ
pedagogickú prax 3 študentky vysokej

školy pedagogickej a jedna študentka
strednej pedagogickej školy. V závere
roka sme mali kontrolu zo Štátnej školskej inšpekcie z Prešova, ktorá bola
s výsledkami našej práce veľmi spokojná.
Tak ako všetci, aj my sa tešíme na
leto, na oddych, načerpanie nových síl,
regeneráciu, ale hlavne na to, že začneme v krásnej vynovenej materskej
škole na Toplianskej ulici, ktorú nám
pripravili vlastnými rukami spoluobčania
obce Raslavice. Budúcim prvákom prajeme veľa úspechov v základnej škole
a očakávame nové detičky, ktoré k nám
pribudnú. Rodičom ďakujeme za trpezlivosť, ochotu, pochopenie i spoluprácu.
Obecnému úradu patrí naše poďakovanie za profesionálny prístup pri riešení
rôznych úloh a vytvorenie vhodných
pracovných podmienok.

autor: Gabriela Hanisek Salová
úprava textu: Mgr. Kornélia Liščinská
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samospráva Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 19.12. 2016 v obradnej miestnosti Ocú

Uznesenie OZ č. 01/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Program zastupiteľstva s doplnením.
Uznesenie OZ č. 2/2016
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce za rok 2015
B. berie na vedomie
Záznam z vykonanej následnej kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou
obce.
Uznesenie OZ č. 3/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
inventarizáciu majetku obce k
31.12.2015 a ukladá obecnému úradu
zverejnenie vyradeného
majetku na obecnej tabuli, internetovej stránke obce a obecnom infokanáli.
Uznesenie OZ č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
likvidačnú komisiu v zložení:
predseda komisie: Ing. Zuzana
Remetová
členovia komisie: Peter Demo, Ing.
Peter Paľa, Eva Markušová, Emilia Maníková, Vladimír
Pavel
Uznesenie OZ č. 05/2016
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2016 Obce Raslavice, ktorým sa mení
Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Raslavice
č. 7/2015 o poskytovaní opatrovateľskej
služby
a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu.
Uznesenie OZ č. 06/2016
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č.
2/2016 Obce Raslavice o podmienkach
prideľovania
obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch
v obci Raslavice.
Uznesenie OZ č. 07/2016
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
1. investičný zámer Obce Raslavice:
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a) kúpu stavby postavenej na pozemku registra „C“ s parcelným číslom
612/1, o výmere 688 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na liste vlastníctva č. 1189 a situovanom v katastrálnom území Nižné
Raslavice, v obci Raslavice, v okrese
Bardejov ako bytového domu (SO 01)
so 6 bytovými jednotkami, ktoré budú
slúžiť ako nájomné byty bežného štandardu, za kúpnu cenu vo výške 310
094,40 EUR s DPH, ktorá bola určená
ako súčin súčtu podlahovej plochy všetkých bytov, ktoré sa budú nachádzať v
bytovom dome (t.j. 352,38 m²) a ceny za
1 m² podlahovej plochy bytu vo výške
880,- EUR/1 m² a to všetko od budúceho predávajúceho: GMT development,
s.r.o., sídlo: Kúpeľná 3, Prešov 080 01,
IČO: 47 981 563, ktorý zabezpečí vybudovanie vyššie uvedenej stavby ako
bytového domu so 6 bytovými jednotkami, ktoré budú zhotovené v súlade s
projektovou dokumentáciou vypracovanou NUMERAL, s.r.o. a schválenou v
stavebnom konaní č. 31/2016-RZ41/25
Ká 5-02; obecné zastupiteľstvo súhlasí
s investičným zámerom Obce Raslavice
realizovať kúpu nájomných bytov v počte 6 bytových jednotiek vyššie uvedeným spôsobom, s tým, že nájomné byty
v počte 6 bytových jednotiek, ktoré sa
budú nachádzať vo vyššie uvedenom
bytovom dome, sú bližšie špecifikované
v prílohe tohto uznesenia;

c) kúpu stavby postavenej na pozemku registra „C“ s parcelným číslom
612/3, o výmere 809 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na liste vlastníctva č. 1189 a situovanom v katastrálnom území Nižné
Raslavice, v obci Raslavice, v okrese
Bardejov ako bytového domu (SO 02)
so 6 bytovými jednotkami, ktoré budú
slúžiť ako nájomné byty bežného štandardu, za kúpnu cenu vo výške 310
094,40 EUR s DPH, ktorá bola určená
ako súčin súčtu podlahovej plochy všetkých bytov, ktoré sa budú nachádzať v
bytovom dome (t.j. 352,38 m²) a ceny za
1 m² podlahovej plochy bytu vo výške
880,- EUR/1 m² a to všetko od budúceho predávajúceho: GMT development,
s.r.o., sídlo: Kúpeľná 3, Prešov 080 01,
IČO: 47 981 563, ktorý zabezpečí vybudovanie vyššie uvedenej stavby ako
bytového domu so 6 bytovými jednotkami, ktoré budú zhotovené v súlade s
projektovou dokumentáciou vypracovanou NUMERAL, s.r.o. a schválenou v
stavebnom konaní č. 31/2016-RZ41/25
Ká 5-02; obecné zastupiteľstvo súhlasí
s investičným zámerom Obce Raslavice
realizovať kúpu nájomných bytov v počte 6 bytových jednotiek vyššie uvedeným spôsobom, s tým, že nájomné byty
v počte 6 bytových jednotiek, ktoré sa
budú nachádzať vo vyššie uvedenom
bytovom dome, sú bližšie špecifikované
v prílohe tohto uznesenia;

b) kúpu súvisiacej technickej vybavenosti k vyššie uvedenému bytovému
domu postavenému na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 612/1, a to:
- komunikácie pre peších za kúpnu
cenu 1,-EUR s DPH,
- odstavných plôch za kúpnu cenu 3
063 EUR s DPH,
- ostatných spevnených plôch – plochy pre smetné nádoby za kúpnu cenu
1,-EUR s DPH,
- vodovodnej prípojky za kúpnu cenu
113,- EUR s DPH,
- kanalizačnej prípojky za kúpnu cenu
6 735,- EUR s DPH,
- pripojovacieho plynovodu za kúpnu
cenu 1,-EUR s DPH,
- elektrickej prípojky za kúpnu cenu
1,-EUR s DPH, a to všetko od budúceho predávajúceho: GMT development,
s.r.o., sídlo: Kúpeľná 3, Prešov 080 01,
IČO: 47 981 563, ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou NUMERAL, s.r.o.
a schválenou v stavebnom konaní č.
31/2016-RZ41/25 Ká 5-02;

d) kúpu súvisiacej technickej vybavenosti k vyššie uvedenému bytovému
domu postavenému na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 612/3, a to:
- komunikácie pre peších za kúpnu
cenu 1,-EUR s DPH,
- odstavných plôch za kúpnu cenu 3
063 EUR s DPH,
- ostatných spevnených plôch – plochy pre smetné nádoby za kúpnu cenu
1,-EUR s DPH,
- vodovodnej prípojky za kúpnu cenu
5 113,- EUR s DPH,
- kanalizačnej prípojky za kúpnu cenu
6 735,- EUR s DPH,
- pripojovacieho plynovodu za kúpnu
cenu 1,-EUR s DPH,
- elektrickej prípojky za kúpnu cenu
1,-EUR s DPH, a to všetko od budúceho predávajúceho: GMT development,
s.r.o., sídlo: Kúpeľná 3, Prešov 080 01,
IČO: 47 981 563, ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou NUMERAL, s.r.o.
a schválenou v stavebnom konaní č.
31/2016-RZ41/25 Ká 5-02.

2. účel, na ktorý bude žiadaná:
- podpora zo Štátneho fondu rozvoja
bývania (ďalej len „ŠFRB“) – kúpa nájomných bytov v bytových domoch (t.j. v
stavbe postavenej na pozemku registra
„C“ s parcelným číslom 612/1, o výmere 688 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, zapísanom na liste
vlastníctva č.1189 a situovanom v katastrálnom území Nižné Raslavice a v stavbe postavenej na pozemku registra „C“
s parcelným číslom 612/3, o výmere 809
m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, zapísanom na liste vlastníctva č. 1189 a situovanom v katastrálnom
území Nižné Raslavice) v počte spolu 12
b.j. (kód účelu U413) na základe Zmluvy
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č.
1/2016 uzatvorenej medzi obcou Raslavice a spoločnosťou GMT development,
s.r.o.; - podpora z Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MDV a RR SR):
- kúpa nájomných bytov v bytových
domoch (t.j. v stavbe postavenej na pozemku registra „C“ s parcelným číslom
612/1, o výmere 688 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, zapísanom
na liste vlastníctva č. 1189 a situovanom
v katastrálnom území Nižné Raslavice a
v stavbe postavenej na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 612/3, o výmere 809 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, zapísanom na liste
vlastníctva č. 1189 a situovanom v katastrálnom území Nižné Raslavice) v počte
spolu 12 b.j. na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
- kúpa technickej vybavenosti podmieňujúcej kúpu a užívanie nájomných bytov
v bytových domoch (t.j. stavbe postavenej na pozemku registra „C“ s parcelným
číslom 612/1, o výmere 688 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
zapísanom na liste vlastníctva č. 1189 a
situovanom v katastrálnom území Nižné
Raslavice a stavbe postavenej na pozemku registra „C“ s parcelným číslom
612/3, o výmere 809 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, zapísanom
na liste vlastníctva č. 1189 a situovanom
v katastrálnom území Nižné Raslavice),
a to odstavných plôch, vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky na základe
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve;
3. spôsob financovania kúpy bytových domov spolu s 12 b.j. (t.j. stavby
postavenej na pozemku registra „C“ s
parcelným číslom 612/1, o výmere 688
m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, zapísanom na liste vlastníctva č. 1189 a situovanom v katastrálnom
území Nižné Raslavice a stavby postavenej na pozemku registra „C“ s parcelným
číslom 612/3, o výmere 809 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
zapísanom na liste vlastníctva č. 1189 a
situovanom v katastrálnom území Nižné
Raslavice):

- úver zo ŠFRB na kúpu nájomných
bytov v bytových domoch vo výške 70 %
obstarávacej ceny, t.j. vo výške 434 130,EUR po zaokrúhlení,
- dotácia z MDV a RR SR na kúpu nájomných bytov v bytových domoch vo
výške 30 % oprávnených nákladov, t.j. vo
výške 186 050,- EUR po zaokrúhlení a
- vlastné zdroje z rozpočtu Obce Raslavice vo výške 8,80 EUR;
4. spôsob financovania kúpy technickej vybavenosti a pozemkov, a to:
a) odstavných plôch
- dotácia z MDV a RR SR na kúpu
technickej vybavenosti podmieňujúcej
kúpu a užívanie nájomných bytov v bytových domoch vo výške 4 280,- EUR a
- vlastné zdroje z rozpočtu Obce Raslavice vo výške 1 846,- EUR,
b) vodovodnej prípojky
- dotácia z MDV a RR SR na kúpu
technickej vybavenosti podmieňujúcej
kúpu a užívanie nájomných bytov v bytových domoch vo výške 3 510,- EUR a
- vlastné zdroje z rozpočtu Obce Raslavice vo výške 6 716,- EUR,
c) kanalizačnej prípojky
- dotácia z MDV a RR SR na kúpu
technickej vybavenosti podmieňujúcej
kúpu a užívanie nájomných bytov v bytových domoch vo výške 4 490,- EUR a
- vlastné zdroje z rozpočtu Obce Raslavice vo výške 8 980,- EUR
d) komunikácie pre peších, ostatných
spevnených plôch – plochy pre smetné
nádoby, pripojovacieho plynovodu a
elektrickej prípojky - vlastné zdroje z
rozpočtu Obce Raslavice vo výške 8,EUR;

5. predloženie žiadosti o úver zo
ŠFRB na kúpu nájomných bytov v bytových domoch (t.j. v stavbe postavenej na
pozemku registra „C“ s parcelným číslom
612/1, o výmere 688 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, zapísanom
na liste vlastníctva č. 1189 a situovanom
v katastrálnom území Nižné Raslavice a
v stavbe postavenej na pozemku registra
„C“ s parcelným číslom 612/3, o výmere
809 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na liste vlastníctva č.1189 a situovanom v katastrálnom území Nižné Raslavice) v počte 12
b.j. za podmienok uvedených v zákone č.
150/2013 Z. z. a súvisiacich predpisoch,
platných v čase podania žiadosti;
6. podanie žiadosti o poskytnutie
dotácie z MDV a RR SR na kúpu ná-

jomných bytov v bytových domoch (t.j. v
stavbe postavenej na pozemku registra
„C“ s parcelným číslom 612/1, o výmere
688 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na liste vlastníctva č. 1189 a situovanom v katastrálnom území Nižné Raslavice a v stavbe
postavenej na pozemku registra „C“ s
parcelným číslom 612/3, o výmere 809
m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, zapísanom na liste vlastníctva č. 1189 a situovanom v katastrálnom
území Nižné Raslavice) v počte 12 b.j. a
kúpu prislúchajúcej technickej vybavenosti - odstavných plôch, vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky a to za podmienok uvedených v zákone č. 443/2010
Z.z. a súvisiacich predpisoch, platných v
čase podania žiadosti; obecné zastupiteľstvo zároveň súhlasí s podmienkami
na poskytnutie dotácie podľa zákona č.
443/2010 Z.z. a súvisiacich predpisoch,platných v čase podania žiadosti;
7. spôsob zabezpečenia záväzku
Obce Raslavice voči ŠFRB, ktorý vznikne najmä v súvislosti s poskytnutím úveru zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov v
bytových domoch (t.j. v stavbe postavenej na pozemku registra „C“ s parcelným
číslom 612/1, o výmere 688 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
zapísanom na liste vlastníctva č. 1189 a
situovanom v katastrálnom území Nižné
Raslavice a v stavbe postavenej na pozemku registra „C“ s parcelným číslom
612/3, o výmere 809 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, zapísanom
na liste vlastníctva č. 1189 a situovanom
v katastrálnom území Nižné Raslavice),
a to zriadením záložného práva v prospech ŠFRB ku kupovaným nehnuteľnostiam situovaným v katastrálnom území Nižné Raslavice, a to:
- stavbe postavenej na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 612/1, o
výmere 688 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na
liste vlastníctva č. 1189 a situovanom v
katastrálnom území Nižné Raslavice,
obec Raslavice, okres Bardejov, resp.
k nájomným bytom nachádzajúcim sa v
stavbe postavenej na pozemku registra
„C“ s parcelným číslom 612/1, o výmere
688 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na liste vlastníctva č. 1189 a situovanom v katastrálnom území Nižné Raslavice v počte 6 b.j.
(uvedených v prílohe tohto uznesenia),
- stavbe postavenej na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 612/3, o
výmere 809 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na
liste vlastníctva č. 1189 a situovanom v
katastrálnom území Nižné Raslavice,
obec Raslavice, okres Bardejov, resp.
k nájomným bytom nachádzajúcim sa v
stavbe postavenej na pozemku registra
„C“ s parcelným číslom 612/1, o výmere 688 m2, druh pozemku: zastavané
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plochy a nádvoria, zapísanom na liste
vlastníctva č. 1189 a situovanom v katastrálnom území Nižné Raslavice v počte
6 b.j. (uvedených v prílohe tohto uznesenia) a ku
- pozemku registra „C“ s parcelným
číslom 612/1, o výmere 688 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
zapísanom na liste vlastníctva č. 1189 a
situovanom v katastrálnom území Nižné
Raslavice, obec Raslavice, okres Bardejov, pozemku registra „C“ s parcelným
číslom 612/3, o výmere 809 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
zapísanom na liste vlastníctva č. 1189 a
situovanom v katastrálnom území Nižné
Raslavice, obec Raslavice, okres Bardejov; zároveň obecné zastupiteľstvo
súhlasí s vyššie uvedeným spôsobom
zabezpečenia záväzku;
8. prijatie záväzku Obce Raslavice:
- dodržať nájomný charakter bytov v
bytových domoch po dobu lehoty splatnosti úveru zo ŠFRB, najmenej však po
dobu 20 rokov,
- zriadiť záložné právo na nájomné byty
v bytových domoch v prospech ŠFRB (t.j.
na byty v stavbe postavenej na pozemku
registra „C“ s parcelným číslom 612/1, o
výmere 688 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na liste
vlastníctva č. 1189 a situovanom v katastrálnom území Nižné Raslavice v počte
6 b.j. a na byty v stavbe postavenej na
pozemku registra „C“ s parcelným číslom
612/3, o výmere 809 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,zapísanom
na liste vlastníctva č. 1189 a situovanom
v katastrálnom území Nižné Raslavice v
počte 6 b.j.) vrátane pozemkov pod bytovými domami a pozemkov zabezpečujúcich prístup ku verejnej komunikácii, t.j.
pozemku registra „C“ s parcelným číslom
612/1, o výmere 688 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, zapísanom
na liste vlastníctva č. 1189 a situovanom
v katastrálnom území Nižné Raslavice a
pozemku registra „C“ s parcelným číslom
612/3, o výmere 809 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, zapísanom
na liste vlastníctva č. 1189 a situovanom
v katastrálnom území Nižné Raslavice,
- dodržať pri prenájme nájomných
bytov v bytových domoch ustanovenia
osobitného predpisu (§ 22 zákona č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní);
9. zapracovanie splátok úveru zo
ŠFRB do rozpočtu Obce Raslavice počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
a záväzok Obce Raslavice v budúcich
rokoch vyčleňovať finančné prostriedky
v rozpočte Obce Raslavice na splátky
úveru zo ŠFRB a zabezpečiť splácanie
poskytnutého úveru zo ŠFRB počas celej doby jeho splatnosti, obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vyčlenenie
minimálne 3 mesačných splátok úveru
zo ŠFRB v rozpočte Obce Raslavice pre
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rok 2017;
10. nájomný charakter bytov v bytových domoch (t.j. v stavbe postavenej
na pozemku registra „C“ s parcelným
číslom 612/1, o výmere 688 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria,zapísanom na liste vlastníctva č. 1189 a
situovanom v katastrálnom území Nižné
Raslavice a v stavbe postavenej na pozemku registra „C“ s parcelným číslom
612/3, o výmere 809 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, zapísanom
na liste vlastníctva č. 1189 a situovanom
v katastrálnom území Nižné Raslavice) po dobu lehoty splatnosti úveru zo
ŠFRB, najmenej však podobu 20 rokov,
11. uzatvorenie poistných zmlúv za
účelom poistenia kupovaného majetku;
12. prijatie úveru zo ŠFRB vo vyššie
uvedenej výške a za podmienok uvedených v zákone č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a súvisiacich
predpisoch,
13. uzatvorenie zmluvy o úvere a
ostatných súvisiacich zmlúv so ŠFRB a
uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie
a ostatných súvisiacich zmlúv s MDV a
RR SR,
14. zriadenie záložného práva k
nehnuteľnostiam uvedeným v bode 7 v
prospech ŠFRB a v prospech MDV a RR
SR,
15. uzatvorenie Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi Obcou Raslavice ako budúcim kupujúcim
a obchodnou spoločnosťou GMT development, s.r.o., sídlo: Kúpeľná 3, Prešov
080 01, IČO: 47 981 563 ako budúcim
predávajúcim, ktorou sa Obec Raslavice zaviaže odkúpiť od spoločnosti GMT
development, s.r.o. všetky nehnuteľnosti
uvedené v bode 1 tohto uznesenia, t.j.
stavby – dva bytové domy každý s 6 b.j.
(t.j. spolu 12 b.j.) a súvisiacu technickú
vybavenosť, ako aj uzatvorenie kúpnej
zmluvy, ktorou Obec Raslavice odkúpi
od spoločnosti GMT development, s.r.o.
všetky nehnuteľnosti uvedené v bode
1 tohto uznesenia, t.j. stavby – dva bytové domy každý so 6 b.j. (t.j. spolu 12
b.j.) a súvisiacu technickú vybavenosť a
schvaľuje nadobudnutie tohto majetku
do vlastníctva Obce Raslavice;
16. zmeny alebo úpravy vyššie
uvedených skutočností, ako aj Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
a Kúpnej zmluvy, v rozsahu, ktorý bude
potrebný, vhodný alebo účelný pre odkúpenie stavieb – dvoch bytových domov
každý so 6 b.j. (t.j. spolu 12 b.j.) a súvisiacej technickej
vybavenosti uvedených v bode 1 tohto
uznesenia, a zároveň schvaľuje ďalšie
skutočnosti a úkony,
ktoré budú potrebné, vhodné alebo
účelné pre naplnenie vyššie uvedeného

účelu (za predpokladu,
že tieto podliehajú schváleniu miestnym zastupiteľstvom)
Uznesenie OZ č. 08/2016
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
odkúpenie pozemkov CKN 676/3,
676/6, 676/7, 676/4, 675/5, 675/6, 675/7,
675/8, 797/4, 797/3 za účelom predĺženia ul. Na kameni (pravá strana), v časti
obce Vyšné Raslavice zacenu 1 € / m2
a uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy na
odkúpenie daných parciel.
Uznesenie OZ č. 09/2016
Obecné zastupiteľstvo
deleguje
zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ v Raslaviciach podľa výsledkov
hlasovania OZ:
Marek Rakoš
Ing. Peter Paľa
Ing. Jozef Jarina
Ing. Vladimír Droblienka
Uznesenie OZ č. 10/2016
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
Predložený zoznam významných
dlhodobých pohľadávok obce a obstarávaného nedokončeného majetku k
31.12.2015
B. Ukladá komisii financií, rozpočtu
a správy majetku preskúmať posúdiť a
zdôvodniť návrh na vyradenie pohľadávok a obstaraného nedokončeného majetku z majetku obce v termíne do
najbližšieho zastupiteľstva.
Uznesenie OZ č. 11/2016
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
Hodnotenie systému separovaného
zberu v obci Raslavice za rok 2015.
B. ukladá
Komisii verejného poriadku a životného prostredia zaoberať sa tématikou divokých skládok v obci a zvýšením efektívnosti separovaného zberu a predložiť
návrh opatrení v oblasti odpadového
hospodárstva v termíne do najbližšieho
zasadnutia OZ.
Uznesenie OZ č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo
A. Schvaľuje
Vyčlenenie sumy 1000,00 € z rozpočtu obce na financovanie grantov obce
Raslavice v
oblastiach: šport, kultúra, životné prostredie, voľnočasové aktivity občanov. O
sumu 1000,00 € bude znížená položka
rozpočtu Investičné aktivity z vlastných
zdrojov obce.
B. Odporúča
Starostovi obce pripraviť výzvu na
predkladanie žiadostí o grant z rozpočtu
obce do najbližšieho zasadnutia OZ.

Príloha k uzneseniu Obecného zastupiteľstva Raslavice č. 7/2016 zo dňa 19.02.2016
- Špecifikácia nájomných bytov
V stavbe postavenej na pozemku registra „C“ s parcelným
číslom 612/1, o výmere 688 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na liste vlastníctva č. 1189 a situovanej v katastrálnom území Nižné Raslavice, sa bude nachádzať celkom 6 bytov (z toho 1 jednoizbový byt, 2 dvojizbové byty
a 3 trojizbové byty) v nasledovnej skladbe:
1. nadzemné podlažie:
Byt „A“ s podlahovou plochou 68,93 m2, trojizbový byt
Byt „B“ s podlahovou plochou 40,53 m2, jednoizbový byt

V stavbe postavenej na pozemku registra „C“ s parcelným číslom
612/3, o výmere 908 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
zapísanom na liste vlastníctva č. 1189 a situovanej v katastrálnom
území Nižné Raslavice, sa bude nachádzať celkom 6 bytov (z toho 1
jednoizbový byt, 2 dvojizbové byty a 3 trojizbové byty) v nasledovnej
skladbe:
1. nadzemné podlažie:
Byt „A“ s podlahovou plochou 68,93 m2, trojizbový byt
Byt „B“ s podlahovou plochou 40,53 m2, jednoizbový byt

2. nadzemné podlažie:
Byt „A“ s podlahovou plochou 68,93 m2, trojizbový byt
Byt „C“ s podlahovou plochou 52,53 m2, dvojizbový byt

2. nadzemné podlažie:
Byt „A“ s podlahovou plochou 68,93 m2, trojizbový byt
Byt „C“ s podlahovou plochou 52,53 m2, dvojizbový byt

3. nadzemné podlažie:
Byt „A“ s podlahovou plochou 68,93 m2, trojizbový byt
Byt „C“ s podlahovou plochou 52,53 m2, dvojizbový byt

3. nadzemné podlažie:
Byt „A“ s podlahovou plochou 68,93 m2, trojizbový byt
Byt „C“ s podlahovou plochou 52,53 m2, dvojizbový byt

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 22.04.2016 v obradnej miestnosti Ocú
Uznesenie OZ č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Program zastupiteľstva s doplnením.
Uznesenie OZ č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p. Ing. Pavlom Ondekom.

Uznesenie OZ č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prijatie kontokorentného úveru vo výške 160 000,- EUR, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou obce spolu s
Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke a ktorý bude použitý na financovanie prevádzkových potrieb obce.

Uznesenie OZ č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Vzdanie sa členstva v Komisii verejného poriadku a životného prostredia p.
Mgr. Janou Kovalčinovou.

Uznesenie OZ č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo
vyhlasuje,
že na uprázdnený mandát poslanca
OZ nastupuje ako náhradníčka MUDr.
Alžbeta Hudačová.
Zároveň jej odovzdáva osvedčenie o
tom, že sa stala poslankyňou.
Uznesenie OZ č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
smernicu o zabezpečení stravovania
zamestnancov obce.
Uznesenie OZ č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
cenu za odber stravy z obecnej vývarovne denného stacionára vo výške:
2,50 € / obed pre zamestnancov
Obecných služieb Raslavice, s.r.o.
2,30 € / obed pre dôchodcov z obce
Raslavice

A. Berie na vedomie
Stanovisko komisie financií, rozpočtu
a správy majetku k návrhu na vyradenie
pohľadávok
a obstaraného nedokončeného majetku z majetku obce.
B. ukladá
Obecnému úradu konať v zmysle predloženého stanoviska.

Uznesenie OZ č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce Raslavice na
rok 2016 podľa predloženého návrhu.
Uznesenie OZ č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Správu likvidačnej komisie.

Uznesenie OZ č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu z rozpočtu
obce Raslavice
v zmysle predloženého návrhu.
Uznesenie OZ č. 24/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Príspevok k vydaniu knihy pre Mgr. Dušanu Remetovú vo výške 300,00 €.

Uznesenie OZ č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo
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vyberáme
z aktuálneho
diania

Na slovíčko

s Marekom Rakošom, starostom obce,
na tému Obecný podnik
Milí Raslavičania,
pravdepodobne ste už
zaregistrovali, že téma
obecných podnikov je
momentálne na Slovensku veľmi rozoberaná.
Podľa viacerých politických predstaviteľov je to
jedno z najdôležitejších
opatrení ako pomôcť
zamestnať
sociálne
odkázaných občanov,
a tak získať z tejto činnosti tzv. spoločenský
úžitok.

1. júna som sa zúčastnil na konferencii, práve na túto tému,
v Prešove aj ja. Bolo tam približne 40 starostov z Prešovského
kraja, z ktorých máme obecný podnik zatiaľ iba my. Najviac sa
mi páčila prezentácia pána Juraja Zamkovského, ktorý hovoril o dôležitosti obce byť čo najviac ekonomicky sebestačná.
Tzn., aby sme v obci čo najviac hodnôt sami produkovali a čo
najmenej z vonku nakupovali. Neznamená to, že všetko má
produkovať len obec, ale aj všetci raslavickí živnostníci, podnikatelia, poľnohospodári a všetci, ktorí vedia niečo vyrobiť.
Presne o tom som písal v 2. čísle našich novín minulý rok.
Obecný podnik sme založili práve preto, aby sa nám nejaké
peniaze vrátili do obecného rozpočtu. Chvalabohu, v tomto
smere môžeme hodnotiť činnosť obecného podniku za rok
2015 ako pozitívne účinkovanie pre obec. Z pohľadu čísel, ktoré si môžete pozrieť aj v daňovom priznaní, vyberám len tie

najdôležitejšie, a to: obecný podnik poslal v decembri 2015 na
účet obce 25 000 € a v tom istom mesiaci vyplatil taktiež 40%
akontáciu za obecný autobus, čo činilo čiastku 35 000 €. Je to
naozaj zaujímavý výsledok, ktorý sa možno nebude opakovať
každý rok (budeme radi, ak tam bude aj minimálny zisk), no
najdôležitejšie je to, že sa urobí podstatne viac práce pre obec
a aj ľudia, ktorí predtým nemali prácu, si takýmto spôsobom
môžu zarobiť a finančne pomôcť svojim rodinám.
Za predchádzajúci rok sa tak cez rôzne projekty zamestnalo
v Raslaviciach cca 55 ľudí a ich rodiny si tak prilepšili o cca
130 000 eur. Je však smutné, že aj napriek tomuto výsledku
sa v našej obci nájdu takí, ktorí sú voči obecnému podniku
skeptickí. Oveľa viac mám však radosť z tých, ktorých tešia
výsledky nášho spoločného úsilia a tých je ,chvalabohu, viac.
Často sa pýtate, ako to všetko stíhame a odkiaľ na to berieme
peniaze, keďže predtým bolo najčastejšou odpoveďou „nedá
sa, lebo nie sú peniaze“. Odpoveď je jednoduchá. Kto chce
hľadá spôsoby.
Táto téma by sa ,samozrejme, dala rozvádzať, no ja Vám
ponúkam aspoň základné čísla, ktoré sa líšia oproti predchádzajúcemu obdobiu. Preradením Raslavičaniku pod ZUŠ obec
získala cca 50 000 € a činnosťou obecného podniku obec získala do rozpočtu 25 000 € v hotovosti a 35 000 € na kúpu
autobusu. Spolu to tvorí zaujímavú čiastku, ktorá sa dá použiť na kúpu materiálu. A ak k tomu prirátame čiastku 5 – 20%
ceny práce všetkých projektových zamestnancov, zistíme, že
sa z toho dajú tvoriť naozaj veľmi veľké veci. Je to jednoduché.
Marek Rakoš
starosta obce

Zahraničné pracovné cesty
predstaviteľov našej obce
Starosta obce Marek Rakoš a prednosta obce Ing. Peter Paľa sa v dňoch 9.
– 12. marca 2016 zúčastnili zahraničnej
pracovnej cesty v Moldavsku a počas
20. – 23. marca 2016 spolu s učiteľkami ZŠ Raslavice a Luciou Korbelyiovou
(zamestnankyňa Úradu vlády, ktorá pri
tejto príležitosti robila tlmočníčku) navštívili Nórsko.
Na pozvanie Jána Vargu (honorárny
konzul Moldavskej republiky na Slovensku) a Róberta Kirnag (veľvyslanec SR
v Moldavsku) predstavitelia obce Raslavice navštívili mesto Kopčak (Gagauzská autonómna oblasť Moldavska) za
účelom nadviazania spolupráce s týmto
mestom, v ktorom žije cca 10 000 obyvateľov. V kultúrnom dome, pred ktorým
sa vyníma socha Lenina, s prípitkom
v ruke a za prítomnosti regionálnej tele-
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vízie slávnostne podpísal starosta obce
Raslavice zmluvu o budúcej spolupráci, ktorá zahŕňa oblasť kultúry, športu
a všeobecného rozvoja oboch dedín.
Predstava tejto spolupráce spočíva
napr. v organizovaní výmenných pobytov, kedy by deti z ich školy prišli vyskúšať ako to funguje u nás, aké tu majú
deti podmienky a ako sa na Slovensku
a v Raslaviciach žije. Zároveň by si deti
z našej obce mohli vyskúšať život v Moldavsku.
Spolupráca na kultúrnej úrovni by
mala zahŕňať účinkovanie našich folklórnych kolektívov v rámci kultúrno-spoločenských udalostí v Moldavsku a zároveň pri organizovaní podujatí našou
obcou bude mať možnosť spoznávať
krásy Slovenska moldavský folklór. Prostredníctvom veľvyslanca R. Kirnaga
boli predstavitelia našej obce ubezpeče-

ní, že Raslavice môžu počítať s podporou ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v otázke príspevku
na spoločné menšie mäkké projekty
v oblasti kultúrnej výmeny. Podľa slov
prednostu obce, predstavitelia obce
Kopčak medzičasom pozvali družstvo
našej obce na turnaj v zápasení vo voľnom štýle. „Keďže zatiaľ v Raslaviciach
nemáme takéto družstvo, museli sme
toto pozvanie odmietnuť“ uviedol s úsmevom Ing. Peter Paľa.
Otvorený je priestor aj pre spoluprácu v investičnej oblasti, napr. v oblasti hospodárenia s vodou. V rámci tzv.
Dunajského fondu, kde oprávnenými
subjektmi sú aj mestá a obce z krajín,
ktoré sú nejakým spôsobom zviazané
s Dunajom, je možné riešiť projekty, zamerané na vodné hospodárstvo, najmä
na budovanie vodovodov a kanalizácií.

Okrem uzavretia dohody o spolupráci,
sa Marek Rakoš a Peter Paľa zúčastnili
aj konferencie, venovanej bio pestovaniu
potravín. Tam sa stretli okrem iných aj so
zástupcami slovenskej firmy, ktorí ponúkajú hnojivá na báze prírodných látok
a svoje produkty skúšajú na niektorých
farmách v Moldavsku (napr. z kuracích
pierok vyrábajú hnojivo). Ich produkty sa
skúšajú aj v našom Obecnom podniku.
Počas celého trvania tejto pracovnej
cesty sprevádzal starostu a prednostu
našej obce pán J. Varga a pán R. Kirnaga. Okrem mesta Kopčak sa stretli aj so
zástupcami hlavného mesta – Kišiňov,
ktorí boli taktiež naklonení spolupráci.
V rámci spoznávania Moldavskej krajiny navštívili aj vínnu pivnicu a závod na
výrobu koňaku. Sú to dva najznámejšie
moldavské produkty. Pri prechádzke po
meste Kopčak sa boli pozrieť aj v ich
škole, v kultúrnom dome, v škôlke a zaujímavosťou je kostol. Ten si už niekoľko
rokov svojpomocne stavajú ľudia takým
spôsobom, že obyvatelia každej ulice
majú povinnosť odrobiť na jeho stavbe
určité dni. Na materiál sa skladajú, pričom každý dáva na výstavbu kostola jednu mesačnú výplatu.
Vďaka schválenej žiadosti Úradom vlády o nenávratný finančný príspevok, mali
starosta obce, prednosta obce a učiteľky
ZŠ Raslavice, možnosť koncom marca
2016 navštíviť Nórsko. Účelom tejto cesty bolo nadviazať spoluprácu s nórskym
partnerom, s ktorým by naša obec mohla
spolupracovať nielen v otázke prístupov
k inklúzii rómov, čo bolo kľúčovým bodom projektu „Norvegian knowledge and

experience in the provision of services for Roma in
field of education an social inclusion“, ale taktiež
nadviazať dlhodobejšiu
spoluprácu a rozšíriť ju aj
v oblasti kultúry a spolupráce škôl.
Pri zlepšovaní životných podmienok rómov
na Slovensku by sa dali
uplatniť nasledujúce riešenia:
Jednotná, dlhodobá
a komplexná stratégia
v oblasti zlepšovania životných podmienok rómov – spracovaný akčný
plán, ktorý bol prijatý v roku 2009, obsahujúci konkrétne oblasti života (vzdelávanie, bývanie, zdravotná starostlivosť
a zamestnanosť) a tiež opatrenia, ktoré
pôsobia prierezovo v daných oblastiach.
Takýto plán (stratégiu) by bolo potrebné
spracovať na Slovensku na národnej
úrovni, ale aj na úrovni samospráv s významným zastúpením rómskej komunity.
Vzdelanie na prvom mieste – od
náboru predškolákov, po vzdelávanie
dospelých, rodinné vzdelávanie a kvalifikačný program Úradu práce. Dôležitou
myšlienkou je najmä snaha o približovanie vzdelávania rómom. Čo sa týka
vzdelávania dospelých rómov je potrebné uvažovať o zriadení pobočiek učilíšť
(v Raslaviciach a iných
obciach) a poskytovať
dospelým rómom okrem
základného, najmä odborné vzdelanie (napr.
v stavebníctve, či poľnohospodárstve). Čo sa
týka detí, je potrebné sa
taktiež inšpirovať a robiť
nábor do materských škôl
- aby do škôl prišli rómske
deti ovládajúce slovenský
jazyk a základne sociálne a hygienické návyky
a zručnosti.
Programy pre dostupnejšie bývanie
– na základe príkladu z Nórska vytvoriť
v spolupráci s nejakou bankou, prípadne len zo zdrojov štátneho rozpočtu, či
obecných rozpočtov mikropôžičkový

fond pre poskytovanie pôžičiek na zlepšenie bývania pre sociálne najslabších.
Poradenský servis – podobne ako
na Slovensku, aj v Nórsku je naštartovaná terénna sociálna práca. V Nórsku je
výkon tejto činnosti napojený na štátny
rozpočet a nie je závislý na rôznych európskych projektoch – národných, či dopytových. Bolo by potrebné, nakoľko táto
činnosť, tak ako v Nórsku aj na Slovensku je nezastupiteľná, uvažovať o inom
systéme financovania, aby nedochádzalo k výpadkom v realizácii týchto činností,
tak ako je to v súčasnosti vo viacerých
mestách a obciach na Slovensku.
V rámci tejto pracovnej cesty, predstavitelia našej obce navštívili školu Oslo
Voksenopplæring Skullerud (projektový
partner), ktorej veľké percento žiakov rozpráva jazykom menšín žijúcich v Nórsku.
Stretli sa so zástupcami NAFO (Národne
centrum pre multikultúrne vzdelávanie).
Toto centrum pripravuje vzdelávacie osnovy, ktoré sa používajú pri výučbe žiakov hovoriacich jazykom menšín žijúcich
v Nórsku. Súčasťou stretnutia bola aj
prezentácia Mortena Tandberga o prístupe k vzdelávaniu príslušníkov menšín
v Nórsku. Zároveň sa zúčastnili workshopu s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú, alebo pracujú s tematikou „Rómovia a integracia“.
V rámci tohto workshopu prebehla aj
prezentácia akčného plánu zlepšovania
podmienok života rómov v Osle pod tak-

tovkou Inger Sigurdson. Kultúrny zážitok
z Nórska im obohatila aj návšteva Múzea
rómskej kultúry.
autor: Mgr. Anežka Salokyová
info: Ing. Peter Paľa

kultúra
a spoločenský Sociálny život v Raslaviciach
život
Naša obec sa môže pochváliť stupňujúcou sa úrovňou sociálneho života
vďaka Komunitnému centru, Dennému
stacionáru aj Opatrovateľskej službe.

Opatrovateľská služba
Opatrovateľky z opatrovateľskej služby poskytovanej našou obcou začali
svoju činnosť k 1.2.2016. K dnešnému
dňu máme 18 opatrovateliek, ktoré opatrujú 24 klientov, ktorým obec poskytu-

je túto službu. Projekt opatrovateľskej
služby v našej obci je realizovaný Implementačnou agentúrou MPSVaR národným projektom Podpora opatrovateľskej
služby.
Opatrovateľská služba je podľa zá-
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kona č. 448/2008 sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
a jej stupeň odkázanosti je najmenej II,
je v nepriaznivej sociálnej situácii, má
ťažké zdravotné postihnutie, nepriaznivý
zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Stupne odkázanosti sa určujú na
základe rozsahu potreby poskytovania
úkonov sebaobsluhy, úkonov
starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych
aktivitách v zmysle vyššie uvedeného zákona. Fyzická osoba
posúdená na stupeň II má nárok
maximálne na 4 hodiny denne
opatrovania, III stupeň odkázanosti má nárok maximálne na 6
hodín opatrovania denne, IV stupeň odkázanosti má nárok na 8
hodín opatrovania denne, V a VI
stupne odkázanosti má nárok na
12 a viac hodín opatrovania na
deň. Opatrovateľky v našej obci
poskytujú opatrovanie maximálne 8 hodín denne a iba počas
pracovných dní. Z vyššie uvedeného vyplýva, že jedna opatrovateľka môže mať
aj dvoch klientov opatrovateľskej služby
naraz. (Jedného opatrovaného 4 hodiny
a druhého opatrovaného taktiež 4 hodiny.) Opatrovaných máme s rôznym stupňom odkázanosti.
Súbor činnosti vykonávaných opatrovateľkami v prirodzenom prostredí
klienta je uvedený v prílohách zákona
o sociálnych službách. Opatrovateľka je
orientovaná na potreby klienta v prirodzenom prostredí, ktoré umožňujú ľuďom
v nepriaznivej sociálnej situácii využívať
miestne zdroje a inštitúcie, ako aj prirodzené vzťahy a väzby v lokalite. Poskytovaná opatrovateľská služba zachováva
a rozvíja podmienky na dôstojný život
klientov.
V prípade zvýšeného záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby môže
obec požiadať Implementačnú agentúru
o navýšenie počtu opatrovateliek. Navýšenie opatrovateliek bude reálne vtedy,
ak Implementačná agentúra MPSVaR
žiadosť o navýšenie schváli. O opatrovateľskú službu v obci je záujem, ľudia sa
informujú, žiadajú o pomoc. Doteraz sme
nové požiadavky na opatrovanie riešili
personálom opatrovateliek, ktorých počet máme schválený.
Kvalifikačné predpoklady opatrovateliek:
- absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín,
alebo
- nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
- stredné odborné vzdelanie získané
v odbore vzdelávania so zameraním na
opatrovanie alebo na poskytovanie zdra-
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votnej starostlivosti, alebo
- úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
- vyššie odborné vzdelanie získané
v odbore vzdelávania so zameraním na
opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Pracovná náplň opatrovateliek
Opatrovateľka vykonáva u prijímateľov
sociálnej služby úkony sebaobsluhy (hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie močového
mechúra a hrubého čreva, obliekanie,
vyzliekanie, mobilita, motorika, dodržiavanie liečebného režimu), úkony starostlivosti o domácnosť (nákup potravín
a iného spotrebného materiálu, príprava
jedla, varenie, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné
upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť
o bielizeň, starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu do zbernej nádoby, ďalšie jednoduché úkony spojené
s prevádzkou a udržiavaním domácnosti), základné sociálne aktivity (sprievod,
predčítanie, tlmočenie), zabezpečuje
dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a pri vykonávaní základných sociálnych
aktivít. Opatrovateľka nevykonáva ošetrovateľské úkony.
Komunitné centrum
Momentálne fungujeme predovšetkým
ako vyplnenie medzery v oblasti obsahu
a zamerania voľnočasových aktivít pre
jednu cieľovú skupinu, no nechceme zotrvať iba pri tom.
Aktivitou Komunitného centra bol aj
Resocializačný kurz pre ohrozených sociálnym vylúčením, čiže pre dlhodobo
nezamestnaných, ktorí si nemôžu už dlhšie nájsť prácu.
Chceli by sme zdôrazniť, že Komunitné
centrum nie je len pre rómsku komunitu,
je „otvorené“ aj pre nerómsku časť obce,
deti, mládež, seniorov, matky s deťmi
a touto cestou by sme chceli vyzvať všetkých občanov, aby prichádzali s podnetmi a nápadmi na aktivity Komunitného

centra. Keďže sa blížia letné prázdniny,
dal by sa napríklad zorganizovať denný
letný tábor. Dôchodcovia, konkrétne Jednota dôchodcov už so svojou aktivitou
prišla. Aktívne sa pripravujú na burzu
obnoseného šatstva. Mamičky s deťmi,
by sa mohli raz za čas stretnúť, vymeniť si skúsenosti, zručnosti, zorganizovať burzu detského oblečenia, hračiek
a pod. Popri tom by sa mohli len tak
porozprávať o svojich problémoch,
ale aj radostiach, vypiť si kávu, prečítať deťom spoločne rozprávku, či
len tak ich nechať družne sa spolu
hrať v detskom kútiku. Mládež by sa
namiesto vysedávania v reštauračných zariadeniach mohla stretnúť
v centre, vytvoriť si klub mládeže,
prezentovať svoje záujmy a koníčky
aj medzi ostatnými. Zorganizovať
nejaký turnaj, súťaž, alebo si len
tak zahrať nejakú spoločenskú hru.
Poskytneme Vám priestory. Seniori
môžu využiť svoju vitalitu, schopnosti a zručnosti, ktoré vekom nadobudli a formou dobrovoľníctva to
odovzdávať aj druhým - múdrosti, skúsenosti, rady.
Nechápme Komunitné centrum ako
budovu, ale ako komplex dlhodobých
a krátkodobých aktivít pre deti, mládež,
rómsku komunitu, matky s deťmi, seniorov a pod. Sme otvorení novým nápadom a podnetom, ktoré prídu práve od
Vás - detí, mládeže, matiek, rodín, seniorov a všetkých občanov obce Raslavice.
Denný stacionár
Denný stacionár vyvíja svoju činnosť
od začiatku tohto roka, jeho kapacita je
obmedzená na 40 miest. Klienti v stacionári vykonávajú rôzne aktivity a terapie.
Počas dňa sa im tam podáva desiata,
obed a olovrant. Spoločne si tam posedávajú pri kávičke, či čaji, neraz sa spoza
okien ozýva aj veselý spev. Výrobky, ktoré vyšli spod ich šikovných rúk už dokonca nielen vystavovali, ale podarilo sa im
ich aj predať. Absolvovali už aj spoločný
výlet do Krynice v Poľsku. Keď vojdete
do Denného stacionára v Raslaviciach,
máte pocit, že ste vošli do kreatívnej dielne. Klienti tvrdia, že je to pre nich terapia
a pri tom zabúdajú na svoje choroby, utlmujú bolesť aj starosti.
Vďaka týmto službám nedostali pomoc
a podporu iba seniori a rómovia, ale zvýšila sa aj zamestnanosť v obci, lebo rozšírením sociálnych služieb v obci vznikli
aj nové pracovné miesta, ktoré boli samozrejme obsadené výhradne občanmi
našej obce.

autor: Mgr. Martina Duraková

Umelci z Poľska oslávili s Raslavičanmi
Stavanie mája
Pri príležitosti Stavania mája v Raslaviciach nás navštívili naši susedia
z Poľska. Svoj talent predviedli skvelí
hudobníci Kúpeľného orchestra a nadané tanečnice baletnej skupiny Miniatury
z Krynice.
Kúpeľný orchester tvorí jedenásť
členov, ktorí počas svojho vystúpenia
ukázali, že svoje nástroje ovládajú dokonale. Tento orchester má dlhú tradíciu a je dokonca najstarším orchestrom
svojho druhu v Poľsku. Bol založený
v roku 1875 a minulý rok oslávil svoje
140. výročie. Kúpeľný orchester odohrá
viac ako 200 koncertov ročne, priamo
na Krynickej kolonáde. „Milujeme hudbu
a užívame si každý jeden koncert. Nie je
to iba naša práca, ale aj hobby“, zhodli sa členovia orchestra. Ich zostava sa
často nemení a preto sa dokážu dokonale zohrať a zladiť. Svoj talent už predviedli na rôznych miestach v domácom
Poľsku, ale aj v Nemecku a viackrát navštívili aj Slovensko. Podľa ich slov však
najradšej vystupujú doma v Krynici. Aj
keď sa zúčastňujú rôznych festivalov a
kultúrnych podujatí, ich hlavným poslaním je predviesť svoje nadanie kúpeľným hosťom a miestnym obyvateľom,
pre ktorých hrajú päť dní v týždni. Dôkazom toho, že sú hudobníci Kúpeľného

orchestra otvorení novým možnostiam
je ich spojenie s baletnou skupinou Miniatury. Výsledkom tejto vzájomnej spolupráce bol jedinečný večerný program,
ktorý sme mali možnosť vidieť aj u nás.
Baletný súbor Miniatury je o čosi
mladší ako Kúpeľný orchester. Budúci
rok oslávi svoje 30. výročie, na ktoré sa
všetci veľmi tešia. Baletnú skupinu tvorí
čisto dievčenská zostava a skladá sa
z troch podskupín. Dievčatá v najmladšej skupine sa postupne učia jednotlivé
tanečné kroky, ale vystúpení sa ešte nezúčastňujú. V strednej skupine sú baletky, ktoré už tancujú
na
vystúpeniach
a zároveň sa pripravujú do tretej skupiny. K najstaršej skupine baletiek, ktoré
sme mohli vidieť aj
v Raslaviciach patria študentky stredných škôl. Jednohlasne tvrdia: „Balet
milujeme, ale je to
obrovská
drina“.
Trénujú trikrát do
týždňa, aby mohli
svoje umenie v tej
najdokonalejšej podobe predviesť v

rodnej Krynici, ale aj v iných krajinách
ako Taliansko, Chorvátsko a v neposlednom rade aj Slovensko. Podľa tanečníčok je na balete najkrajší finálny
výsledok. Tanec ktorý si pozrú diváci,
tanec, ktorý v sebe ukýva mnoho práce,
tréningu a námahy.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa
úspechov.

autor: Natália Balážová

13

Raslavice čaká kultúrou nabité leto
Vážení občania, rád by som Vás všetkých aj prostredníctvom našich novín
pozval na letné spoločenské udalosti,
konajúce sa v Raslaviciach. Najväčším
podujatím v obci sú nepochybne Šarišské slávnosti piesní a tancov. Tento rok
spoločne zapíšeme do dejín už 48. ročník oslavy folklóru a zvykov, s ktorými sa
spája naša obec. Už o pár dní sa môžete
tešiť na podujatie s dlhoročnou tradíciou,
ktoré so sebou prinesie aj niekoľko oživení a zaujímavostí.
Keďže záujem o slávnosti z roka na
rok rastie a do povedomia návštevníkov
sa už dostal aj piatkový program, doposiaľ usporadúvaný v divadelnej sále,
rozhodli sme sa presunúť ho do priestorov prírodného amfiteátra, kde nebude
žiadne obmedzenie v počte
divákov.
Tak ako minulý rok, aj teraz bude pripravená Ulička
remesiel. Chceme dosiahnuť, aby podujatie nebolo pre deti iba o kolotočoch
a detských atrakciách, ale
aby prišli spolu s rodičmi
a mohli si pozrieť i remeslá
a vyskúšať rôzne činnosti. Svoje stánky bude mať
miestna ZUŠ, Komunitné
centrum, pozvaní sú umelci, ktorí budú mať na akcii
premiéru – pani, ktorá tká
pokrovce, majster vyrábajúci píšťalky, tešiť sa možno
i na hrnčiarsky kruh. V rámci areálu amfiteátru sa môžete tešiť aj na nové malé pódium, kde,
podobne ako napríklad vo Východnej,
vznikne priestor na sprievodný program
(divadielko, rozprávky pre deti, atď.).
Novinkou a zaujímavosťou tohto ročníka bude aj Medzinárodný maliarsky
plenér. Účasť zatiaľ prisľúbilo sedem
maliarov zo Slovenska i zahraničia, ktorí
budú obec maľovať pred slávnosťami aj
počas nich. Zahraniční maliari k nám prídu z Poľska a Moldavska. Moldavci predstavia svoje obrazy z potuliek Slovenskom v rámci výstavy „Slovensko očami
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moldavských umelcov“. Obrazy z tejto
výstavy budú samozrejme na predaj. Medzinárodný nádych bude mať tiež pripravovaná konferencia Sociálne podnikanie
samospráv vo vidieckej oblasti, ktorá sa
bude konať 17. júna o 13.30 hod. v kultúrnom dome. Keďže Raslavice majú skúsenosti s obecným podnikom, chceli by
sme prezentovať, čo sa nám podarilo za
vyše roka v tejto oblasti.

V dňoch 19. – 20. augusta sme pre
Vás pripravili bohatý program na podujatí, ktoré nesie názov Rozlúčka s letom.
Počas oboch dní sa bude pre všetkých
zúčastnených variť guľáš. Zaujímavé
atrakcie sú pripravené aj pre deti, ktoré
sa môžu tešiť na tvorivé dielne, detské
hry a súťaže, divadielko, či školu tanca.
Priaznivci športu si na svoje prídu v piatok počas futbalového zápasu. Vo večerných hodinách svoje umenie predvedie
hneď niekoľko hudobných skupín ako
Radegast, Lexel, Sorry, Problem, Wendigo, Juventus, Šarm aj Akordic.
Sobotňajší program prinesie duchovné vyžitie prostredníctvom prednášok so
zaujímavými hosťami kňazského povolania. Pódium prírodného amfiteátra bude
v tento deň patriť známym hudobníkom
a kapelám. Tešiť sa
môžete napríklad na
kapelu Hrdza, Mloci,
Komajota, Metropolis,
Gipsy Kings revival
a iných.
Neváhajte a príďte
sa spoločne s nami zabaviť na pripravované
podujatia. Zaručene sa
máte na čo tešiť!

Program 48. Šarišských slávností
piesní a tancov otvoria domáci folkloristi
z DFS Raslavičanik a FSk Raslavičan.
Piatkový program zavŕšia vzácni hostia –
PUĽS z Prešova s programom Návraty a
Rusín Čendeš Orchestra z Banskej Bystrice. Počas sobotňajšieho popoludnia
sa predstavia susedia zo Šiby, Abrahámoviec, Hažlína, Bartošoviec, Osikova i
domáci Žoltákovci. Okrem nich vystúpia
aj detské folklórne súbory. Večer už bude
patriť hosťom z Gruzínska, Bratislavy
(FS Technik), Banskej Bystrice (FS Mladosť) a Košíc (FS Železiar). Po
tomto bohatom programe sa
môžete ísť zabaviť na ľudovú
veselicu s ĽH Stana Baláža.
Nedeľný program spoločne
začneme slávením sv. omše,
krojovaným sprievodom obcou
a galaprogramom 48. ročníka slávností, ktorý sa začne
o 14.00 hod. Po 11 rokoch
v rámci programu našu obec
navštívi obľúbený rozprávač
Ander z Košíc.

J. Pročko na minuloročnej rozlúčke s letom

Varenie guľášu na minuloročnej rozlúčke s letom

Marek Rakoš
(Mária Pihuličová)

S vekom máme svoje skúsenosti
Miestny klub „Aliancia“ dôchodcov
a invalidov Raslavice. Takýto názov bol
prijatý spojením dvoch evidovaných klubov na výročnej schôdzi 10. 1. 2016. Klub
dôchodcov bol založený v roku 1982 ako
jeden z prvých v rámci okolitých dedín.
Následne s pridal v roku 1999 aj Zväz invalidov. Spojenie do jedného klubu, „Aliancia“ má svoje opodstatnenie a tiež históriu, ktorú nemôžeme len tak zameniť.
Tento Miestny klub „Aliancia“ má prijaté svoje stanovy.
Tie dávajú členovi klubu práva
a povinnosti. Je to desatoro
dôchodcu v klube. Tento klub
združuje občanov, dôchodcov
a zdravotne postihnutých iba
z Raslavíc. Je našou povinnosťou prijať takéto členstvo.
Niektorí sa nemôžu zúčastniť
náročnejších trás ako je pobyt
pri mori alebo iné rekreačné
pobyty. Preto sa snažíme pre
týchto seniorov hľadať vyhovujúce možnosti a je už na nich, čo
a koho si vyberú.
Miestny klub v tomto roku
usporiadal pre členov v mesiaci február tradičné Fašiangové posedenie pri
dobrom čaji a šiškách. V mesiaci marec
sme uskutočnili posedenie pri dobrej

knihe. V apríli sa uskutočnil zájazd do
poľského mesta Zakopané. Účastníci
mali možnosť spoznať kraj Goralov a získať nové zážitky. V máji sa usporiadali
tradičné každoročné Stolové spoločenské hry. Výhercovia boli ocenení za 1. až
4. miesto v rôznych kategóriách vecnými
darčekmi. V máji sa tiež uskutočnil pre
členov klubu zájazd do Ľutiny. Bola to návšteva pútnického miesto z druhej strany

Čergova, kde seniori mali možnosť zažiť
na správnom mieste blízkosť božieho milosrdenstva.

Počas roka máme v pláne uskutočniť ešte ďalšie podujatia. V mesiaci jún
majú členovia možnosť vypočuť si dobrý folklór z rôznych regiónov na Šarišských slávnostiach piesní a tancov. Členom prispejeme zakúpením vstupeniek.
V lete plánujeme pre členov Gril party
spojenú so športovou súťažou rôznej zábavy a ocenením. Koncom leta a v jeseni plánujeme usporiadať zájazdy a tiež
osláviť úctu k starším. Oceniť
seniorov, ktorí sa dožívajú určitého jubilea a tých, ktorí sa
nemôžu zúčastňovať akcií pre
svoj zdravotný stav.
Miestny klub „Aliancia“ si
berie za povinnosť orientovať
sa bližšie k svojmu členovi.
Jeho úlohou je ,okrem iného,
spolupracovať s garantom
tohto klubu Obecným úradom
Raslavice. Za plnenie týchto
úloh zodpovedá Výbor klubu
„Aliancia“ dôchodcov.
Za ľudskejšie a krajšie Raslavice. Prajeme všetkým občanom pevné zdravie, šťastie
a úspechy.
autor: Jozef Rychvalský,
Ján Herstek

Miestny klub „Aliancia“ dôchodcov Raslavice
pozýva svojich členov
na GRIL PARTY
spojenú so športovou súťažou, rôznej zábavy a ocenením
Súťaž sa uskutoční 30. 6. 2016 (štvrtok) v športovom areáli (ihrisko) Raslavice
o 15.00 hod.
Tešíme sa na stretnutie
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príspevky zo
schránky
Keďže Raslavické noviny sú o ľuďoch
a pre ľudí, uvítal som možnosť prispieť týmto článkom do nášho občasníka a upriamiť tak pozornosť na problém, ktorý ma ako občana dosť trápi
a znepokojuje. Zároveň si myslím, že
by to mohlo byť aj podnetom pre tých
občanov, ktorí majú podobný pocit a
potrebu sa verejne vyjadriť k rôznym
neduhom a nedostatkom vyskytujúcim sa v našej obci. Koniec koncov, aj
to je účelom a poslaním týchto novín.

Ochrana životného prostredia a vzťah
človeka k prírode by mal byť prioritou
pre ľudskú civilizáciu. To, aký vzduch
dýchame, akú vodu pijeme a v akom
prostredí žijeme, záleží od každého z
nás a mali by sme si to v plnej miere
uvedomovať. Bohužiaľ, niekedy je správanie ľudí nepochopiteľné a zarážajúce.
Napríklad v neuvedomovaní si a neakceptovaní elementárnych zásad ochrany, v dôsledku čoho sa v poslednom období sami presviedčame aké dôsledky
to našej planéte prináša. Potoky sú už
pomaly len stoky plné neporiadku a špinavej vody, krajnice okolo ciest pestrou
zmesou odpadu, vyrúbané lesy pôsobia
ako mesačná krajina a cesty plné áut
nám kvalitu ovzdušia taktiež nezlepšujú.
Je to v priamej úmere – čím vyššia životná úroveň, tým enormnejšia záťaž
na životné prostredie. Nechceme sa
vzdať pohodlnosti a výdobytkov techniky, no naša planéta trpí. My ju ničíme.
Takmer každý víkend v rámci cyklistiky navštívim blízke a úžasné pohorie
Čergova. Práve pri jazde na bicykli vidím, ako sa ľudská neuvedomelosť
a necitlivosť prejavuje na znečistení
a poškodzovaní krajiny. Je to naozaj
smutné. Vyvoláva to vo mne pocit ne-

Životné prostredie –
vizitka ľudí dnešnej doby
úcty a nedôstojnosti voči prírode a životu okolo nás. Ako môže niekto len
tak vysypať komunálny odpad do priekopy, alebo ho vyviezť do lesa a mať
pocit že sa nič nedeje? Je neprípustné a zároveň poburujúce, aby sa takto
správal človek dnešnej doby. Je našou
povinnosťou zabrániť takýmto skutkom, pretože je to úmyselné ohrozenie
zdravia a kvality života nás všetkých.
Mne osobne je veľmi ľúto, že sú preč
časy, keď sme sa ako deti mohli kúpať
v potoku, chytať ryby, pozorovať raky,
ktoré máme aj v erbe obce
(škoda že už iba tam), behať
po lúke za loptou, sánkovať
sa na „Hurke“, či hrať hokej
na klzisku v škole. Zničené
a pomaly zdevastované životné prostredie nám to už
neumožňuje a za všetkým
je nezodpovedné správanie
sa človeka k okoliu. Svedčí to o našej (ne)vyspelosti a zaostalosti v otázkach
ochrany a prevencie. A pritom v Raslaviciach máme možnosť separovať a
zbavovať sa odpadu na Zbernom dvore.
Neviem teda, či spôsob zbavovania sa
odpadu, ktorý možno vidieť aj na fotografiách je výsledkom našej pohodlnosti, alebo úplnej arogancie voči prírode.
Ľudia sa snažia mať upravené dvory,
pokosený trávnik aj čisté
okolie okolo domu. Ak však
niekto vyvezie odpad len
pár metrov od domu, alebo
k potoku, nič sa tým nevyrieši. Práve naopak. Ten
neporiadok sa ľuďom vráti
späť. Možno v inej podobe,
ale jedno je isté. Príroda to
spočíta všetkým a bez rozdielu. Spomeňme si napríklad na záplavy, ktoré boli
v našej obci pred rokom a čo
všetko k nám voda so sebou priniesla.
V súčasnosti máme množstvo príležitostí cestovať po svete a vidieť, ako
to funguje vo vyspelých krajinách. Na
miestach, kde ochrana životného prostredia a poctivé separovanie odpadu je
pre ľudí posvätná záležitosť a zásadná
vec pre kvalitu života. Avšak v našich
podmienkach a pri mentalite našich

ľudí zrejme pôjde o dlhší proces, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. Je to
aj otázka prevencie a výchovy. Myslím
si, že aj v školách by sa tomu malo začať venovať viac pozornosti. Pracovať
s mladou generáciou a venovať určitú
časť výučby a vzdelávania tomuto nežiaducemu javu je dosť podstatné a zásadné, lebo práve od týchto mladých
ľudí očakávame zodpovednejší prístup.
Spomínam to preto, lebo keď som nedávno prechádzal okolo Základnej školy, všimol som si v jej okolí množstvo
odpadkov a dosť ma to zarazilo. Vzdelanie a výchova patria k sebe a preto aj
zo strany učiteľov očakávame nasmerovanie mládeže k správnym hodnotám.
S cieľom zachovať krajší a zdravší
svet nielen pre nás, ale aj pre ďalšie
generácie, snažme sa správať k prírode
a k nášmu okoliu s rešpektom a úctou.
Týmto chcem apelovať na zástupcov
obce, poslancov a všetkých zodpovedných ľudí, aby sa viac angažovali v
prevencii a odstraňovaní nedostatkov
a prijali relevantné opatrenia v boji proti
znečisťovaniu a poškodzovaniu prostredia. Hoci aj pod hrozbou pokút a sankcií. Je potrebné odstrániť čierne skládky
a zaviesť systém a režim, ktorý bude
efektívny a zabráni ďalším škodám.
Každý z nás sa môže snažiť o budovanie krajšieho a zdravšieho pro-

stredia, aby sme sa v budúcnosti nemuseli hanbiť nie len za seba, ale aj za
ostatných, že sme proti tomuto neduhu
súčasnej doby nič nespravili. Verím,
že spoločnými silami môžeme zabrániť
hromadeniu odpadu na miestach, kam
nepatrí a aj takýmto spôsobom urobiť
z tohto sveta lepšie miesto pre život.
text: Jaroslav Herstek

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!!
Dôrazne upozorňujeme všetkých obyvateľov obce Raslavice, aby pri zbavovaní sa odpadu na Zbernom dvore dodržiavali
prevádzkový čas:
Pondelok – Piatok: 8:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 14:00
Privážanie odpadu do okolia Zberného dvora mimo otváracích hodín a následné znečisťovanie okolia je považované za
priestupok proti zákonu o odpadoch a VZN obce o nakladaní s odpadom.
Priestory Zberného dvora a jeho okolia sú monitorované kamerovým systémom, preto upozorňujeme, že občania pristihnutí pri
nelegálnej činnosti poškodzovania priestorov Zberného dvora budú postihovaní v zmysle vyššie uvedených právnych noriem.
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Obec priateľská k dobrovoľníctvu
Milí všetci,
mojim krátkym príspevkom chcem
vyzdvihnúť vašu obec Raslavice. Nielen
koláčmi, čo si dosť často, keď prechádzam cez vašu obec kúpim, ale hlavne
činnosťou, aktivitami, ktoré sa v nej dejú.

rovoľníkov, ktorí sú ochotní pomôcť
len tak. To svedčí o tom, že dianie
v obci vám, ktorí tam žijete, nie je ľahostajné a ste ochotní priložiť ruku k dielu
a tým sa zapojiť do zlepšovania života.

A nie je to preto, že potrebujem niekomu polichotiť a pod., ale preto, že
to tak je. Často cestujem po rôznych
obciach, mestách, hlavne po východe
Slovenska a všímam si veľa vecí. Spolupracujem s mnohými obcami, mestami a verte mi, nie všade je taká aktívna a ústretová samospráva ako u vás.
Mala som možnosť sa mnohých aktivít zúčastniť, či už ako hosť, alebo aj
ako spoluorganizátor a musím vás pochváliť. Všimla som si, že na mnohých
aktivitách obce sa podieľa aj veľa dob

Keď som si prečítala o ankete DOBROVOĽNÍK ROKA 2015, kde jednou
z kategórií bola „Obec/mesto priateľské
k dobrovoľníctvu“, napadli mi hneď
Raslavice. Neváhala som a vyplnila
prihlášku, poslala pár fotiek z rôznych
krásnych „raslavických“ aktivít a čakali sme na výsledky. Po pravde poviem, že očakávania neboli žiadne. Myslela som si, že aj keď obec nevyhrá,
dôležité je, aby bola prihlásená a aby
sa o vás dozvedelo čo najviac ľudí.
S týmto cieľom som Vás prihlasovala.

O to väčšia bola moja, vaša, spoločná radosť z pozvania na slávnostné
oceňovanie Dobrovoľníkov roka 2015,
ktoré už ôsmykrát zorganizovala organizácia Cardo – Národné dobrovoľnícke centrum pod záštitou Ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pána Miroslava Lajčáka.
Nás a všetkých nominovaných dobrovoľníkov na ocenenie Dobrovoľník
roka 2015, „SRDCE NA DLANI“ prijal
v popoludňajších hodinách prezident
SR Andrej Kiska, aby v mene svojom
i celej republiky vyjadril vďačnosť za
dobrovoľnícke aktivity a budovanie lepšej spoločnosti. Bolo to veľmi príjemné
stretnutie ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj čas, energiu len tak pre iných.
Slávnostného oceňovania som sa zúčastnila aj ja, ako jedna z nominovaných,
ale v inej kategórií z deviatich. Mala som
možnosť byť pri vyhlasovaní výsledkov,
kde by mi ani vo sne nenapadlo ( nie,
žeby som Vám nepriala, ale nedúfala
som), že mnou nominovaná Vaša obec
to vyhrá. O to väčšia bola moja radosť
ako aj radosť Vášho pána starostu Mareka Rakoša a prednostu pána Petra
Paľu z prvého miesta v rámci kategórie
Obec/mesto priateľské dobrovoľníctvu.
Tie pocity, veľká radosť sa nedá
slovami opísať. Je to úžasné. Som
vďačná, že som mohla byť pri tom.
Srdce na dlani, ktoré vaša obec
získala je motivujúcim prvkom do
ďalších spoločných krásnych aktivít v obci pre všetkých a so všetkými.
Už teraz sa teším na ďalšie krásne spoločné aktivity pre krajšie RASLAVICE.
text: Inge Doležalová (Prešov)

Podaj mi ruku a ja Ťa prevediem
svojou mladosťou
Všetko sa začalo v Mesiaci úcty
k starším, stretnutím detí a seniorov.
Nakoľko sa podujatie páčilo, pani učiteľka Liščinská vyjadrila želanie, aby
sme sa stretávali počas celého roka.
Každý štvrtok popoludní sme sa
v školskej knižnici stretávali so žiakmi I. stupňa a rozprávali sa o tom,
ako sme prežívali detstvo, aké boli
naše hračky a čo všetko sme zažili pri
hrách s kamarátmi. Deti pozorne počúvali a ani sa im nechcelo veriť, čo
všetko sme museli prežiť. Boli to ťažké
časy, nepochopiteľné pre našich malých poslucháčov a spolubesedníkov.

Z ďalších podujatí stojí za
zmienku stretnutie pri rozprávke z príležitosti sviatku Knihy,
návšteva Denného stacionára,
kde ich milo a úprimne privítali.
V klubovni členov JS si zahrali
spoločenské hry pri malom občerstvení. Deťom sa tieto podujatia veľmi páčili, tak sme sa
spoločne dohodli, že po prázdninách v nich budeme pokračovať.
Tešíme sa, pretože pre naše
deti pripravujeme ešte veľa
zaujímavých stretnutí s pozoruhodným
programom.
text: Anna Halajová
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šport Cykloklub Raslavice
V našej obci žije veľa športovo nadaných ľudí. Popri futbalistoch a hasičoch sa však nájdu aj takí, ktorí
našli svoju záľubu v cyklistike. „Odmietli sme ponuky od iných klubov,
vybudujeme si vlastný. Zatiaľ je to na
dobrej ceste“. Povedal Miško Čverha, talentovaný mladý Raslavičan, na
začiatku dlhej cesty k naplneniu cieľa.
To, čo sa najprv zdalo ako voľnočasová aktivita niekoľkých chlapcov postupom času prerástlo do idey zriadiť
v obci cykloklub a dnes je tu výsledok
v podobe zrealizovaného sna. Cykloklub Raslavice je občianske združenie,
ktorého vzniku predchádzalo vypracovanie prihlášky a predloženie registrácie
občianskeho združenia na Ministerstve
vnútra. Vznikol z podnetu mladých raslavických chlapcov, na čele s Michalom
Čverhom, Adriánom Hudákom a Pavlom Droblienkom. Myšlienka založiť cykloklub sa zrodila v čase, keď už mali
niektorí chlapci za sebou pár víťazných
súťaží. Hlavným cieľom klubu bolo zoskupiť nadšencov cyklistiky ochotných

zúčastniť sa spoločných výjazdov, ale
aj rôznych pretekov či už na Slovensku
alebo v zahraničí. Ide o skupinu raslavických chlapcov, ktorých baví aktívny

pohyb v prírode a s tým spojené spoznávanie nových miest zo sedla bicykla. Každý výjazd im pomáha zlepšovať fyzické
danosti i lepšie spoznať prírodu v okolí.

Ako klub sa chceli chlapci prezentovať jednotným oblečením, a tak od
apríla 2016 ich môžete vidieť na pretekoch alebo výjazdoch v jednotných
dresoch. Zakúpiť dresy im pomohla
obec sumou 500 € z obecného rozpočtu, firma RAKY stav, s. r. o., Penzión Raslavičan a firma M&A partners.
Cykloklub Raslavice je však stále
ešte v štádiu vývoja. Zatiaľ nemá trénera a štartovné aj cestu na preteky
si chlapci platia sami. Každopádne je
však realizácia klubu ukážkou toho, že
aj v dnešnej dobe počítačových hier
sa nájdu takí, ktorí chcú šport pestovať v praxi a byť tak motivujúcim príkladom pre iných mladých chlapcov.
„Chcel by som sa poďakovať sponzorom, ktorí bohatým spôsobom pomohli. Chceme byť iní ako ostatné
obce. Dúfam, že budeme pre obec
dobrým prínosom“. Vyslovil svoju vďaku a presvedčenie Michal Čverha.

Absolvované preteky v roku 2016:

13. 2. 2016 Čergovská stopa – kategória juniori (15-19 rokov, 18 km trať) – 2. miesto Michal Čverha, 9. miesto Adrián Hudák
20. 2. 2016 Smolnik (Poľsko) Zimowe Tropy - kategória juniori (15-19 rokov, 17 km trať)
		
- 1. miesto Michal Čverha, 4. miesto Adrián Hudák
30. 4. 2016 Svätý Jur – horské preteky (42km) -zúčastnil sa Michal Čverha, ktorý sa kvôli technickým problémom (defekt) 		
				
neumiestnil, celkovo skončil na 119. mieste z 443
12. 5. 2016 Cestný pretek v Cemjate (17 km) - kategória juniori – 2. miesto Michal Čverha
13. 5. 2016 Cestný pretek v Sabinove (92 km) - 4. miesto Michal Čverha
28. 5. 2016 Levoča – 3. miesto Michal Čverha
text: Mgr. Kornélia Liščinská

Veliteľ DHZ V. Kohút: Hasičina je ako láska, keď to
budeš robiť srdcom, tak to je na celý život
Začiatkom roka sa DHZ Raslavice
zaradil do skupiny B v celoplošnom
rozmiestnení síl a prostriedkov, čo znamená, že dostane dotáciu vo výške 2 000
€ na opravu techniky, nákup ochranných prostriedkov a nákup novej techniky, aby bol lepšie vybavený k zásahom.
DHZ podal žiadosť o nové hasičské vozidlo Iveco s protipovodňovým vozíkom
na Ministerstvo vnútra, no zatiaľ ostal
bez odpovede. Veliteľ DHZ Raslavice V.
Kohút pevne verí, že sa do konca roka
dočkajú odozvy a vybavení novým autom budú lepšie pripravení na povodne.
V marci mali hasiči na starosti už
tradičnú akciu stráženie Božieho hrobu vo farskom kostole. Zúčastnilo sa
jej 17 chlapcov, ktorí sa od piatka (po
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omši) až do soboty (do omše) striedali a strážili hrob. „Chcem sa im touto
cestou poďakovať za to, že to zvládli
a podporili túto akciu aby ostala tradícia

tradíciou. Chcem sa poďakovať aj farskému úradu za pomoc pri zabezpečení občerstvenia“. Uviedol veliteľ Kohút.

Zhromaždiť a pripraviť nových Plameniakov na tradičnú Okresnú súťaž
mladých Hasičov sa zboru nepodarilo.
Družstvo mužov sa však zúčastnilo Okrskovej previerky pripravenosti, ktorá sa
konala 21. 5. 2016 v Kľušove a vyhovelo
s najlepším časom. Podmienky boli tento rok iné. Tradičné disciplíny požiarny
útok a štafeta 8 x 50m vystriedal cvičný
bojový útok na uhasenie požiaru, ktorý
pozostával z výjazdu z hasičskej Zbrojnice, likvidácie hadicového vedenia
a návratu na základňu, meraný na čas.
DHZ prijal medzi seba aj nového
„člena“. Po tom, čo hasičská Avia A 30
neprešla kontrolou STK, kúpili začiatkom júna novšiu Aviu A 31 od vvHasičského zboru z obce Predajná, ktorý

dostal od ministerstva hasičské vozidlo
Iveco. Veliteľ Kohút dúfa, že toto vozidlo
budú používať iba na tréningy a dopravu na súťaže a čo najmenej na výjazdy.
Vo februári hasiči odviezli ich 8 ročný športový stroj na menšiu opravu na
Moravu. Koncom mája boli stroj vyzdvihnúť a výsledok tohto znovuzrodenia bude môcť verejnosť vidieť
na súťaži Memoriál Jozefa Džalaja.
Okrem súťažných akcií podporuje DHZ
aj obecné akcie ako sú stavanie mája,
jazdecké preteky a Šarišské slávnosti,
kde zabezpečuje Protipožiarnu Hliadku.
Mladí dorastenci trénujú už viac ako 2
týždne, no našli sa aj dievčatá v tomto
veku a začali trénovať tiež. Momentálne
má DHZ dve nové Dorastenecké družstvá, ktoré mali svoju súťažnú premiéru
11.6.2016 na Okresnej súťaži v Zlatom.
Na margo Plameniakov veliteľ Kohút

uviedol, že sa im podarilo zhromaždiť
nových mladých členov, takže ako sám

uvádza „hasičina v našej obci chytila nový trend“. Od septembra by chcel
DHZ skúsiť hasičský krúžok na I. stupni

základnej školy a aj v materskej škole.
8. ročník Memoriálu Jozefa
Džalaja sa bude konať 5. 7. 2016 (utorok
na sv. Cyrila a Metoda) v priestoroch Amfiteátra. Veliteľ Kohút dúfa, že príde čo
najviac súťažných družstiev a samozrejme aj fanúšikov hasičského športu.
Dobrovoľný Hasičský Zbor Raslavice nájdete aj na Facebooku, kde
pravidelne pridávajú aktuálne informácie o ich aktivitách. „Máme už vyše
950 like, pomôžte nám k prvej tisícke. Ďakujeme“. Uzatvoril veliteľ Kohút.

autor: V. Kohút, veliteľ DHZ Raslavice
úprava textu: Mgr. Kornélia Liščinská

anketa Ako najradšej trávite čas v
Dennom stacionári?

Pavlína Ondeková – Do stacionára chodím rada. Najviac času trávim vyrábaním niektorých výrobkov,
napr. ružičky, košíčky, podľa toho čo
ma zaujme a čo viem urobiť. Páčilo sa mi aj na výlete v Krynici, na ktorý sme si zarobili predajom výrobkov.

Mária Gvuščová – Rada pletiem košíky, to je taká moja srdcovka. Paličky si
urobím sama a potom už pletiem, či okrúhle alebo hranaté košíky. Dobre vychádzame aj s vedúcou a pracovníčkami
Denného stacionára. Dostaneme tu desiatu, obed, olovrant, urobia nám kávičku. Je tu výborne a sme radi, že sme tu.
Mária Opettová – Do stacionára
chodím väčšinou v pondelky a štvrtky. Chodím tu rada, najmä kvôli masážnym prístrojom, ktoré mi robia
dobre na chrbticu, ale aj na ruky, lebo
mi tŕpnu. Veľa tu robí aj spoločnosť. Porozprávame sa, „poľabdáme“.

omše. Výborné je pre mňa aj masážne kreslo, ktoré vždy rád využijem.
František Pillár – Je tu dobrá spoločnosť. Mám na to, aj vekom ale aj chorobami, šancu si vymeniť názor s ostatnými. Okrem iného sa pri kartách a rôznych

na spoločnej práci, tým rád pomôžem.
Justína Angelovičová – Dobre sa
tu máme. Jesť nám dajú. Starosta nám
všetko vybaví. Vždy si pozriem obľúbenú
telenovelu, ale pri tom mi chodia aj prsty
a robím čo treba. Tiež sa rada rozprávam,
takže mi chodia aj ústa. Rada zájdem
aj do kaplnky, kde chodím už dávno.
pripravila: Mgr. Kornélia Liščinská

debatách míňa čas rýchlejšie. Ak ma požiadajú o niečo potrebné k aktivitám, rád
to pripravím. Čím sa môžem podieľať

Mária Novotná – Zo začiatku som nevedela do čoho idem. Najprv sme boli
oslovení pánom starostom a potom sme
sa s manželom rozhodli začať do stacionára chodiť. Veľmi ma to tu zaujalo, sme
dobrý kolektív, dobrá partia a stále niečo
vytvárame. Začali sme so srdiečkami,
zdobili sme veľkonočné vajíčka, venčeky, všetko možné. Jedna druhú navzájom inšpirujeme a popri tom srandujeme. Do stacionára chodí aj môj manžel,
ktorý tu rád číta knihy a rieši sudoku.
Štefan Kovalčín – Rád pracujem
s drevom, z ktorého vyrábam rôzne
výrobky. Okrem toho som rád, že tu
máme možnosť zúčastniť sa svätej
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info v kocke
Plesovú sezónu nevynechali Raslavičania ani v roku 2016. Ako prvý
sa uskutočnil Fašiangový ples, ktorý
organizoval OFK Sim Raslavice. 22.
januára sa v Kultúrnom dome zabávali
najmä futbalisti ale aj priaznivci tohto
športu. Do tanca hrala hudobná skupina Radegast a o zábavu sa staral aj
Dj Pepo. Na plese sa zabávalo vyše
160 ľudí, ktorých určite lákala aj hlavná
cena tomboly – televízor. O výzdobu sa
postarali sami organizátori, ktorí ju ladili do zelenobiela. O najväčší šok večera sa postaral Pavol Vasiľko, ktorý pred
všetkými plesajúcimi požiadal o ruku
svoju priateľku.
30. januára sa v našej obci konal 3.
reprezentačný Hornošarišský ples.
Prítomných večerom sprevádzala hudobná skupina Wendigo. Tento rok pozvanie prijali a k zábave prispeli aj špeciálni hostia Katka Knechtová a Marián
Čekovský. O kultúrny program sa tento
rok postarala tanečná skupina Grimmy.
Plesovú sezónu zavŕšil Rómsky
ples, ktorý sa konal 6. februára v Kultúrnom dome. Za organizáciu, ochotu
a pomoc patrí vďaka pani Ľubici Matijovej. Na plese sa zabávalo približne
200 Rómov, ktorí opäť potvrdili svoj
temperament. Tento raz sa odzrkadlil v krásnej výzdobe, ktorú si vytvorili
svojpomocne. Hostí poctil svojou prítomnosťou aj Mgr. Peter Polák, PhD.,
splnomocnenec vlády SR pre rómske
komunity.
Do Denného stacionára bol zakúpený stroj na výrobu oplátok.
Syrové oplátky spolu s ostatnými
kreatívnymi výrobkami plánujú predávať pri rôznych príležitostiach (napr.
Šarišské slávnosti piesní a tancov).
Peniaze získané z predaja poputujú na kúpu surovín na výrobu oplátok alebo na uskutočnenie výletu.

V prvom vydaní Raslavických novín
sme avizovali projektovanie virtuálnych
cintorínov, ktorého cieľom je sprehľadniť evidenciu a možnosť vytvoriť mapy
cintorínov s podrobným rozkreslením
hrobových miest. V súčasnosti už môžeme potvrdiť spustenie cintorína vo
Vyšných a Nižných Raslaviciach vo
virtuálnej podobe na stránke www.cemeterysk.sk. Postup vyhľadávania na
tejto stránke je veľmi jednoduchý. Na
zmienenej webovej stránke si zvolíte
Prešovský kraj, okres Bardejov a dostanete sa priamo k obci Raslavice.
Potom si z ponuky vyberiete cintorín
v Nižných alebo vo Vyšných Raslaviciach. Následne môžete začať vyhľadávať konkrétneho zosnulého buď
podľa jeho umiestnenia alebo podľa
osobných dát (meno, priezvisko, dátum úmrtia). Vďaka tomuto virtuálnemu
cintorínu si hľadaný hrob môžete pozrieť na mapke cintorína alebo tiež na
osobitnej fotografii konkrétneho hrobu.
Ako postupovať pri vybavovaní
pohrebu?
Podrobné informácie týkajúce sa
vybavenia pohrebu ( pridelenie hrobového miesta, prevoz zosnulého, ďalšie
úkony súvisiace s pohrebom, vyhotovenie nájomnej zmluvy za hrobové
miesto, poplatky za pohrebné služby)
získajú pozostalí na Obecnom úrade
v Raslaviciach.
Kontaktnou osobou pri vybavovaní pohrebu a poskytovaní informácií
je:
- v pracovných dňoch: Obecný úrad
Raslavice – Ing. Ľuboslava Karpeľová,
tel.č.: 054/4792222, 054/4882098
- mimo pracovných dní:
Jozef Olšavský – tel.č.: 0905/272769
V Raslaviciach nastala zmena na
pracovnej pozícii sociálneho pracovníka, ktorý má pod dohľadom Denný
stacionár, Komunitné centrum a Opatrovateľskú službu. Za doterajšiu odvodenú prácu ďakujeme Jozefovi
Vorobelovi. Vo funkcii vedúceho sociálneho pracovníka ho vystriedala Mgr.
Martina Duraková, ktorá so seniormi
pracuje už vyše 15 rokov. Opatrovateľská služba a Denný stacionár sú
oblasti, kde sa cíti ako doma, keďže
v minulosti okrem iného pracovala
na pozícii vedúci sociálny pracovník v Domove dôchodcov v Hertníku.

V Raslaviciach funguje obecná vývarovňa, ktorá je súčasťou Denného
stacionára. Vývarovňa bola zriadená
práve na jeho účely, no služby poskytované vývarovňou súčasne využívajú
aj klienti, o ktorých sa starajú opatrovateľky v domácnostiach a tiež projektoví zamestnanci Obecného úradu
a Obecného podniku. Obec je povinná
zabezpečiť projektovým zamestnancom stravu a tým, že vo vývarovni sa
dá obed uvariť lacnejšie ako je hodnota stravného lístka, obec aj takýmto spôsobom môže ušetriť peniaze.

Obec Raslavice už tradične pred
Veľkou nocou organizovala Veľkonočnú výstavu, ktorá sa uskutočnila
v dňoch 18. – 24. marca v Obradnej
miestnosti Obecného úradu. Prevažná časť Veľkonočnej výstavy, ktorá sa
tento rok konala už siedmy krát, bola
obohatená o nové kreatívne výrobky, ako sú veľkonočné vajíčka ale aj
dekorácie ručných prác obyvateľov
našej obce, ktorí prejavili ochotu a záujem, zapojiť sa. Tohtoročná výstava
bola výnimočne spojená aj s predajom dekoratívnych výrobkov klientov
Denného stacionára. Aj napriek niekoľkoročnej tradícii, dostupnosti a dostatočnej informovanosti, návštevnosť
na veľkonočnej výstave bola v nedeľu
v popoludňajších hodinách
slabá.
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať pravidelným prispievateľom
a zároveň chceme vyzvať a povzbudiť všetkých tých, ktorí majú kreativitu
a chuť zapojiť sa opäť o rok do už v poradí VIII. ročníka Veľkonočnej výstavy.
K prispievateľom v roku 2016 patrili:
Alena Novotná, Mária Birošová, Mgr.
Mária Marcinová, Kristína Bělunková,
Kristína Pacindová, Mária Gvuščová, Natália Gvuščová, Mária Šutková,
Ing. Martin Pacinda, Anna Kendrová,
Paulina Ondeková, Tatiana Gvuščová, Mgr. Anna Mikulová, Marta Stachurová, Dana Zošová, Bc . Ľudmila
Vaňová, kolektív kreatívnych klientov
Denného stacionára, žiaci MŠ za asistencie Pedagogického personálu a žiaci ZUŠ pod vedením Mgr. J. Přibikovej.
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