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Vážení občania,
predkladám vám odpočet
činnosti obecného úradu za
rok 2011.

Na prelome rokov obec
organizovala
projekt
Vybudovanie
systému
preventívnych protipovodňových opatrení v katastri obce
pre zabezpečenie zníženia rizík povodní, ako súčasť
realizačného projektu 2010 Programu revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí SR. Práce boli
ukončené v marci 2011. Počas realizácie boli vytvorené
protipovodňové objekty s celkovou vodozádržnou
kapacitou 7 947 m3 vody, čím bol splnený cieľ projektu –
vytvoriť 7500 m3 vodozádržných systémov na území
katastra obce.
Začiatkom roka obec bezplatne rozdala občanom na
výsadbu 250 líp, ďalších 100 ks jelší (darované
Ing. Ľudovítom Hajtolom) obec vysadila na verejných
plochách.
Vo februári bola začatá dlho očakávaná výstavba ČOV
a kanalizácie Raslavice. Do konca roka bolo
preinvestovných zhuba 2,5 mil. €. Vo vlastnej réžii obec
realizovala výstavbu Predlženie kanalizácie na ul. Vyšnej,
ľavá strana Predlženie kanalizácie na ul. Vyšnej – pravá
strana, kanalizačná prípojka povyše MŠ II.

nepredajné

V marci začala realizácia projektu Revitalizácia obecnej
zóny Raslavice. Na projekte sa preinvestovalo
cca 500 tis. €. V rámci projektu sa vybudovalo dláždené
parkovisko pri zdravotnom stredisku, chodník okolo
kostola, rekonštrukcia chodníka na vstupe do Domu
kultúry, rekonštrukcia prístupovej cesty na ihrisko, lávka
cez potok Hrabovec spájajúca areál školy a Domu kultúry,
vydláždenie verejnej plochy pri knižnici, vybudovanie
chodníka v oblúku ulíc Čergovská a Hlavná, rekonštrukcia
ulíc Hrabovecká a Vyšná, ľavá strana, vrátane jej
predĺženia po p. Ivanka, rekonštrukcia prístupu ku Domu
kultúry zo strany ulice Kopčákovej.
Koncom júna, v spojení so Šarišskými slávnosťami, sa
v obci uskutočnili aj oslavy 750. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Raslavice. Súčasťou týchto osláv
v „Mestečku fantázie“ bolo stavanie májky a tieto
sprievodné podujatia:
• Hudobná rozprávka žiakov ZUŠ – „Janko Hraško“
• Bábkové divadlo – „Dračie zuby“ v réžii HOS Bardejov
• Divadelné predstavenie žiakov ZŠ – „Cárov diadém“
• Ľudová hudba „Dolina Slomki“ z Poľska
• Výstava osobností Raslavíc očami žiakov ZŠ
„Putovanie históriou“
• „Ulička remesiel“
• Škola tanca pre deti a dospelých.

-
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Súčasťou sprievodných podujatí bola aj výstava „Žiaci
Raslaviciam“, kde boli predstavené najúspešnejšie
výtvarné práce žiakov ZŠ a ZUŠ v 4. pavilóne ZŠ,
v Galérii ľudového umenia Šariša.
Začiatkom roka sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov.
K termínu 31.5.2011 odišiel z funkcie prednostu obecného
úradu Ing. Ján Artim. Vo funkcii ho vystriedal Ing. Peter
Paľa.
Do dôchodku z agendy daní a poplatkov odišiel Ján
Dvoriščák.
V priebehu roka sa dokončili interiéry nového Klubu pre
FS Raslavičan, vybudované v novom, 3. nadzemnom
podlaží nad šatňami v Dome kultúry.
V objekte bývalej požiarnej zbrojnice sa začala
rekonštrukcia v réžii Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru, s termínom ukončenia do konca roku
2011. Hasiči zo zásahovej jednotky dostali prechodné
priestory v objekte Domu kultúry, v Klube dobrovoľných
hasičov.
Obec v spolupráci s ukrajinským partnerom vypracovala
projekt „Ľudia ľuďom...“ orientovaný na spoluprácu
v oblasti folklóru.
Ako stavebná aktivita nadväzujúca na výstavbu
kanalizácie sa zrealizovala výstavba Odvodňovacej
priekopy okolo ul. Hlavnej v časti Šport bar - staré Kovo).
Ďalej sa vykonala kompletná rekonštrukcia dažďovej
a splaškovej kanalizácie v areáli obecnej knižnice ako aj
vybudovanie a vodovodnej prípojky pre budovu obecnej
knižnice.
Vybudovalo sa verejné osvetlenie k cintorínu Nižné
Raslavice, s napojením z ulice Hlbokej, spolu 5
podperných bodov.

Vážení občania, prajem Vám príjemné
Vianočných sviatkov a úspešný rok 2012.

prežitie

Ing.Anton Lamanec
Starosta obce

Zo života Základnej školy

Milí Raslavičania, vážení spoluobčania,
rok sa stretol s rokom a my sa stretávame na stránkach
nášho občasníka, aby som Vám po roku opäť povedal, čo
je nové v našej škole i v školstve všeobecne.
Nie je toho málo, čo sa udialo v našom rezorte i v našej
alma mater za posledný rok. To najdôležitejšie sa určite
vzťahuje na prebiehajúcu školskú reformu, ktorá by sa
mala zavŕšiť v budúcom školskom roku 2012/2013, keď
zasiahne posledný deviaty ročník základnej školy.

V novembri sa uskutočnili oslavy 80. výročia pôsobenia
Folklórnej skupiny Raslavičan, súčasťou osláv bolo
vystúpenie FS v programe „V śercu ce nośim ...“.

A práve o tom, o čo ide v tejto reforme, ktorú učiteľská
verejnosť prijíma veľmi rôznorodo a ako sa táto reforma
dotýka našej školy, chcem hovoriť v nasledujúcich
riadkoch.

V priebehu roka, opäť ako nadväzujúca investícia na
výstavbu kanalizácie, sa realizovali zemné práce na
pokládke optickej chráničky pre budúci optický kábel.
Uložilo sa cca 2800 metrov optickej chráničky.

Reforma sa začala prijatím tzv. školského zákona v máji
2008. Podľa tohto zákona môže žiak na základnej škole
získať základné vzdelanie, ktoré sa člení na:

LSKxP doplnená o dva projekty podnikateľských
subjektov sídliacich v obci so zameraním na zamestnanosť
príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

a) primárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným
absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu pre prvý stupeň ZŠ

Jednania so ŽSR vo veci výkupu pozemku na miestnu
komunikáciu Okolo Nosaľa (popri trati) vyústili do
súhlasu železníc s týmto zámerom.

b) nižšie stredné vzdelanie, ktoré získa žiak
úspešným absolvovaním posledného ročníka
vzdelávacieho programu pre druhý stupeň ZŠ

Jednorázové dotácie získane v danom roku:
Ministerstvo Kultúry SR – Šarišské slávnosti – 3 300,00 €
Úrad vlády SR – protipovodňové opatrenia - 30 000,00 €
MK SR – podpora knižničného fondu - 400,00 €
Úrad vlády SR – Raslavickí umelci – 1 900,00 €

Zákon ustanovil princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah,
formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách,
stupne vzdelania, dĺžku a plnenie povinnej školskej
dochádzky a, čo je v tomto zákone najreformnejšie
vzdelávacie programy na štátnej úrovni (tzv. štátny
vzdelávací program ŠVP) a výchovno-vzdelávacie
programy na školskej úrovni (tzv. školský vzdelávací
program ŠkVP).
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Toľko stručne k vecnej stránke zákona i reformy a teraz
krátko k jej filozofii. Nový systém výchovy a vzdelávania
by mal zmeniť našu tradičnú jednotnú školu na modernú
vzdelávaciu inštitúciu, ktorá dokáže pohotovo reagovať na
potreby doby, na prebiehajúce zmeny spoločenské
i ekonomické a bude odrážať záujmy spoločnosti i regiónu.
Dáva našim školám viac autonómnosti a slobody, ktorá
však nie je absolútna a bezmedzná.
O čo teda v praxi ide. Štát cez ŠVP zadefinoval obsahový
a výkonový štandard, teda to, čo by mal žiak po
absolvovaní jednotlivých stupňov vzdelania vedieť
a stanovil pre tento cieľ potrebný počet hodín (na I. stupni
21, na II. stupni 24 v ročníku) a škola si cez svoj ŠkVP
zadefinuje a to je tá autonómnosť a sloboda, čo by ešte
žiak opäť po absolvovaní jednotlivých stupňov vzdelania
opäť pri stanovení presného počtu hodín (na I. stupni 5, na
II. stupni 6 v ročníku) v súlade s koncepciou rozvoja školy,
personálnymi a materiálnymi možnosťami školy i v súlade
so záujmami rodičov mohol vedieť. Učitelia, rodičia, žiaci
i zriaďovateľ tak získavajú možnosť dať svojej škole tú
svoju podobu, svoju tvár. Profilovať ju tak, aby odrážala
ich predstavy ale predovšetkým pohotovo reagovala na
požiadavky meniaceho sa sveta, na potreby našej doby.
A ako to robíme v našej škole? Tzv. voľné hodiny dávame
po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy, v súlade
s koncepciou a našimi možnosťami na posilnenie tých
predmetov, v ktorých žiaci zaostávajú (matematika
a slovenský jazyk), ktoré si žiada doba (cudzie jazyky
a informatika), ktoré posilňujú vzťah k regiónu (regionálna
biológia a regionálna geografia), ktoré zábavnou formou
sprístupňujú náročné úlohy (matematika hravo, veselá
matematika ...), ktoré naplno rozvíjajú ich tvorivé
myslenie (mediálna výchova ...) ale hlavne tých, ktoré
umožnia žiakom lepšie sa etablovať na stredných školách
a rozvíjajú ich logické myslenie, ktoré im pomáha lepšie
zvládať a riešiť náročné životné situácie, využiť pri riešení
jedného problému všeobecne platné zákonitosti
(matematika, informatika a prírodovedné predmety).
Od 1. septembra 2011 platia nové tzv. rámcové učebné
plány, ktoré dávajú školám ešte viac autonómie a voľnosti.
Tieto dokumenty totiž nestanovujú, koľko hodín z daného
predmetu sa má v tom ktorom ročníku učiť, ale iba
rámcovo vymedzujú počet hodín pre jednotlivé predmety
za každé vzdelávacie obdobie. To znamená, že neurčia
koľko hodín matematiky sa má učiť v 5. ročníku, ale
stanovia, koľko hodín matematiky sa má učiť v 5. – 9.
ročníku spolu. Počty hodín v danom predmete pre
jednotlivé ročníky určí riaditeľ školy po prerokovaní
v pedagogickej rade a rade školy. A práve táto skutočnosť
vyvolala veľkú polemiku medzi učiteľskou verejnosťou.
Zľakli sme sa slobody, bojíme sa vziať na svoje plecia
zodpovednosť, neveríme vo svoje vlastné sily a schopnosti
... Osobne tieto zmeny vítam, i keď neviem v tejto chvíli
jednoznačne povedať či prinesú novú kvalitu do každej
školy. Je tu však veľká šanca zmeniť našu tradičnú školu
na modernú vzdelávaciu inštitúciu. My v Raslaviciach ju
určite využijeme.
Mgr. Igor Drotár
Riaditeľ školy
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Revitalizácia obecnej zóny
Počas celého roka pracovali dodávateľské firmy na
skrášľovaní a úprave verejných priestranstiev, ulíc
a chodníkov v obci – realizoval sa projekt „Revitalizácia
obecnej zóny“. V rámci tohto projektu sa podarilo:
•

Obnoviť
miestne
komunikácie
–
ulice
Hrabovecká, Vyšná a zadná pristupová cesta ku
Kultúrnemu domu (asfaltový povrch), ulica okolo
potoka Hrabovec v smere na ihrisko (dláždený
povrch)

•

Obnoviť spevnené plochy vydláždením – parkovisko
pred zdravotným strediskom, plocha (parkovisko) pri
obecnej knižnici, chodník a plocha pred vstupom do
kultúrneho domu

•

Postaviť nové chodníky – pri kostole a na Čergovskej
ulici

•

Vybudovať nové oddychové zóny – pri parkovisku
pred Kultúrnym domom a pri chodníku okolo kostola

•

Vybudovať novú lávku cez potok Hrabovec

Celkové náklady na projekt predstavujú sumu
548 207,00 €, z toho spolufinancovanie obce je vo výške
31 626,00 €. Verím, že zrealizované práce prispeli
k zlepšeniu
vzhľadu
obce,
k zvýšeniu
pohodlia
a bezpečnosti nás všetkých.

Novovybudovaná oddychová zóna

Hrabovecká ulica
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folklórnych dňoch v Kapušanoch, na jarmokoch v
Bardejove a Krompachoch, v Sedliskách, skupina
nahrávala v Slovenskom rozhlase a televízii.
V októbri tohto roku bol Raslavičan súčasťou Prešovského
etnomuzikologického seminára, kde spoločne s VFS
Torysa z Prešova sa predstavil nielen domácemu publiku
ale aj uznávaným slovenským etnomuzikológom, ktorí
prijali pozvanie na tento seminár.

Chodník pri kostole

12.11. 2011 sa v Dome kultúry v Raslaviciach uskutočnil
slávnostný program pri príležitosti 80.výročia založenia
FSk Raslavičan s príznačným názvom “V śercu ce nośim”.
Tento premiérový program mal u divákov veľký ohlas, čo
členov skupiny podnietilo k usporiadaniu ďalších repríz
tohto programu.

Ulica Vyšná

Ing. Peter Paľa
Prednosta Obecného úradu

80-ročná folklórna skupina Raslavičan
bilancuje
Spomedzi stoviek súborov a folklórnych skupín na
Slovensku sa určite vyníma reprezentant tradičného
hornošarišského folklóru – dedinská folklórna skupina
Raslavičan z Raslavíc. Prvopočiatky skupiny siahajú do
rokov 1920-1921, ale svoju činnosť traduje Raslavičan až
od prvého historického vystúpenia v roku 1931 v Prahe. A
práve tento “jubilejný rok” bol pre Raslavičan veľmi
úspešný. Hneď v úvode roka folklórna skupina začala s
prípravou nového, v poradí už tretieho CD nosiča. Tento
CD nosič s názvom “Ňepujdzem valalem” uviedol do
života jeho krstný otec PaedDr.Ľubomír Šimčík, PhD. na
43. ročníku Šarišských slávností piesní a tancov. V júli
tohto roku Raslavičan prezentoval hornošarišský región a
taktiež aj obec Raslavice na najväčšom folklórnom
festivale na Slovensku, a to vo Východnej.
V tomto roku folklórna skupina vycestovala aj do
zahraničia na 2-týždňové turné po severe Francúzska a
Belgicka. Zúčastnila sa medzinárodného folklórneho
festivalu, kde vystupovala spoločne s kolektívmi z ďalších
9-tich krajín Európy a Latinskej Ameriky.
Folklórnej skupine Raslavičan tlieskalo publikum aj na
domácich pódiách, konkrétne na Kapušianskych

Foto zo slávnostného galaprogramu k 80. výročiu

V novembri tohto roku
úspech a to priamy
prehliadku dedinských
tradícií, ktorá sa bude
Trenčíne.

Raslavičan dosiahol ďalší veľký
postup na celoštátnu súťažnú
folklórnych skupín – Nositelia
konať v máji budúceho roku v

Vedúci folklórnej skupiny Anton Kontura touto cestou
ďakuje všetkým členom za ich aktívnu prácu, za hodiny
strávené na skúškach a vystúpeniach na domácich a
zahraničných pódiách a do nastávajúceho obdobia praje
všetkým členom veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania
a veľa elánu do ďalšej práce.
Mgr.Monika Balážová

II. materská škola v Raslaviciach
„Dieťa je živý kvet Zeme.“ (Maxim Gorkij)
V našej materskej škole sa snažíme k deťom pristupovať
nie ako teoretici, ale ako praktici, vychovávame a vedieme
ich vzdelávaním k umeniu, čo praktizujeme mnohými
výtvarnými technikami, pracovnými zručnosťami, no
najradšej využívame v našej MŠ hudbu, pretože ako sa
hovorí: „Hudba je pocit slobody, si šťastný keď ju máš,
naplníš ňou boľavé srdiečko, tak si ju váž.“

December 2011
Počas celého roka odovzdávame deťom množstvo
poznatkov a informácii a tým sa snažíme, aby boli čím
lepšie pripravené na ďalšie vzdelávanie v základnej škole.
Taktiež chceme, aby naše deti zažili čo najkrajšie chvíle
v našej MŠ a preto organizujeme rôzne aktivity z ktorých
Vám v krátkosti niektoré predstavíme.
Každý školský rok v čase Turíc organizujeme pre našich
najmenších karneval. Je to deň na ktorý sa tešia už len
preto, že sa môžu predviesť v maskách, ktoré im pomáhajú
vyrobiť alebo zabezpečiť ich rodičia. Ani tento rok 2011
nebol výnimkou! Diskotéka, občerstvenie, spev a radosť
sprevádzali celý „Karnevalový deň“.
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opekačka rodičov s deťmi, hry, úsmevné zážitky, streľba
rodičov aj detí zo vzduchovky, prezentácia divej zveri,
kotlíkový guláš, výstup na poľovnícky posed, prechádzka
lesom ku krmelcu pre zvieratá zanechali na nás všetkých
spomienky na ktoré sme radi spomínali. Obkolesovala nás
krásna príroda a prostredie, ktoré napomohlo k tomu, že
sme sa tam dobre cítili. Tešíme sa aj na budúci výlet. ☺
Teraz v jeseni sme zorganizovali „HALLOWEENSKU
NOC“, ktorá bola pre zúčastnené deti potešením. Podvečer
sme sa prezliekli do Halloweenskych kostýmov, navarili
sme spoločne čarovný odvar, ktorý sme aj ochutnali ☺ ,
nasledovala dlhá večerná diskotéka, občerstvenie, pizza,
rozprávka. Pred spaním sme sa vďaka deťom a ich humoru
nasmiali, no a potom už nasledoval „pre niekoho“ ☺
vytúžený spánok. Bol to pre nás veľký zážitok a to vďaka
Vašim deťom!
U detí nepretržite vzbudzujeme záujem o prírodu, snažíme
sa u nich prebudiť kladný vzťah k prírode a chceme, aby si
uvedomili aké dôležité pre nás ľudí je starať sa o ňu.
Pred vianočnými prázdninami pripravujeme program pre
starých rodičov a vianočnú besiedku pre rodičov. Už teraz
sa na to veľmi tešíme ako aj na ďalší rok a nové zážitky.

Veľkú noc sme prezentovali výtvarnými prácami na
výstave veľkonočných kraslíc v miestnej ZUŠ.
Neoddeliteľnou súčasťou našej MŠ ja slávnosť – Deň
matiek na ktorého príprave sa svedomito podieľal celý
pedagogický zbor. Mamičky, ale aj oteckovia mali
možnosť vidieť svoje ratolesti, ktoré boli veľmi šikovné
a s láskou venovali rodičom básničky, pesničky, tance
a scénky. Mamičky boli obdarené darčekom. Slávnosť
bola ukončená príjemným posedením pri občerstvení
s ktorým pomohli aj babky a rodičia. Za to im ďakujeme!
1.júna sa konala oslava pri príležitosti Dňa detí na ktorú
sme pozvali aj kamarátov z I. MŠ. Veľmi sme sa tešili na
príchod policajtov z OPZ v Bardejove, ktorí nám dali
možnosť spoznať policajné autá aj z interiéru a predviedli
nám ukážku kynológie – práce so psami. Deti to veľmi
zaujímalo a bolo to pre ne poučné. Policajti boli veľmi
ochotní a snažili sa čo najviac priblížiť svoju prácu aj
našim deťom. Za to im od nás patrí veľké ĎAKUJEM!

Školský rok 2010/2011 sme ukončili fantastickým výletom
na poľovníckej chate „Krivuľa“ v obci Závadka. Spoločná

Bc. Mária Poníková
Riaditeľka MŠ

Naša Materská škola na Toplianskej
152 a jej pedagogická identita
Čo znamená pojem pedagogická identita materskej školy?
Čím je materská škola z aspektu pedagogiky?
Z prezentovania a charakteristiky školy je zrejme, že ide
o inštitúciu, ktorá je určená na edukáciu najmladších
občanov.
Naša materská škola realizuje plnohodnotnú, cieľavedomú,
systematickú,
kvalifikovanú
a profesionálne
zabezpečovanú edukáciu našich detí. Je prvou školou,
ktorú dieťa navštevuje a kde sa nedeje nič náhodne.
Jadrom edukačného procesu v našej MŠ je hra, od ktorej
sa všetko odvíja a rozvíja dieťa vo všetkých rozvojových
oblastiach. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti
sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej
a estetickej, rozvíja vedomosti a schopnosti a utvára
predpoklady pre
ďalšie
vzdelávanie.
Poskytuje
predprimárne vzdelávanie a pripravuje dieťa pre vstup do
ZŠ.
Dnešná rodina materskú školu potrebuje k vzájomnému
dopĺňaniu sa. Škola aj rodina dáva dieťaťu práve to, čomu
druhá inštitúcia sama dať nemôže. Preto je veľmi potrebné
s rodinou spolupracovať. Pre dobrú spoluprácu s rodinou
a verejnosťou a so základnou školou sme si vypracovali
plány spolupráce, ktoré prekonávame na rodičovských
aktívoch a rodičia ich môžu dopĺňať novými aktivitami
a formami. Máme skvelých rodičov, ktorí sa aktívne
zapájajú do spolupráce formou brigády, sponzorstvom,
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opravou a dopĺňaním nábytku, poskytovaním materiálu na
kreslenie alebo pomoc pri pečení koláčov na jednotlivé
akcie.
V školskom roku 2010/2011 sme mali zapísaných 46 detí,
z toho 26 detí v staršej skupine, čo bolo veľmi náročné na
počet detí a tak isto aj na priestor. V našej materskej škole
prevláda tvorivá atmosféra, ktorá nachádza svoj odraz
nielen v práci s deťmi, čo je vidieť na výstavkách práci
detí, ale aj dobrej spolupráci s rodinou, ZŠ, obecným
úradom. Zo štrukturálnych fondov Európskej Únie sme
dostali didaktickú techniku – počítač, televízor, tlačiareň,
digitálny fotoaparát, čo prispelo k skvalitneniu edukačnej
činnosti s deťmi. Stolík pod PC nám zasponzoroval pán
Petraško a pán Gdovin, ktorým patrí naše poďakovanie.
V spolupráci s obecným úradom sme triedu starších detí
doplnili novým nábytkom, stolmi a stoličkami na písanie.
Aj touto cestou sa im chceme poďakovať.
V uplynulom školskom roku odišla do dôchodku naša
vedúca ŠJ pani Božena Vašková, ktorej touto cestou
chceme poďakovať v mene detí a nášho celého kolektívu
za dlhoročnú a obetavú prácu a prajeme jej príjemný
oddych, veľa zdravia, šťastia, a slnečných dní v kruhu
svojej rodiny. Na miesto vedúcej ŠJ nastúpila pani Marta
Belejčáková, ktorá nám varí chutnú a zdravú stravu pre
deti a toho roku v septembri sa dožila krásneho životného
jubilea 50-tky. Chceli by sme jej popriať zdravie, lásku
a šťastie v kruhu svojich najbližších, aby sa v našom
kolektíve cítila aj naďalej dobre a príjemne.
Dlhoročnou praxou sa nám potvrdilo, že najlepšou cestou
je poskytovať rodičom čo najviac informácií o MŠ
a ponúkať im čo najviac možností zapojenia sa do aktivít,
ktoré škola organizuje. V nasledujúcom texte uvedieme
aspoň niektoré z aktivít, ktoré realizujeme na našej škole.
Na zahájení školského roka sme oboznámili rodičov na
rodičovskom aktíve, najmä rodičov novoprijatých detí
s našim denným režimom, školským poriadkom
a školským vzdelávacím programom “Hrou spoznávame
svet.” Pani učiteľky sa prezentujú láskavým pedagogickým
prístupom, peknou výzdobou interiéru, aby sa deti
v novom prostredí cítili čo najlepšie.
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a šťastné sa vracali domov s rodičmi, ktorí neľutovali čas
ani námahu a zahrali sa s deťmi.
V októbri sme si z príležitosti “Mesiaca úcty k starším”
sme si pozvali na dopoludnie babky a dedkov, aby mohli
spoločne prežiť radostné chvíle, ktoré im pripravili pani
učiteľky spolu s ich vnúčatami. V nejednom oku babičiek
sa zjavili slzy radosti a dojatia, keď deti vystúpili
s hodnotným kultúrnym programom a obdarovali svojich
starkých darčekmi, ktoré pomáhali zhotoviť. Pohostenie
nám zabezpečila Raslavická pekáreň svojimi chutnými
koláčmi, na ktorých si pochutili babky a dedkovia. Za to
im patrí veľká vďaka.
Medzi najkrajšie a najpôsobivejšie sviatočné chvíle v našej
MŠ patria oslavy Mikuláša a Vianočných sviatkov. U detí
posilňujeme lásku k ľudovým tradíciam za účasti rodičov
a starých rodičov. Pri vianočnom stromčeku recitujeme
básne, vinšovačky, spievame koledy novonarodenému
dieťatku Ježiškovi. Najviac zažiarili očká pri darčekoch od
Mikuláša a Ježiška a preto chceme poďakovať týmto
sponzorom – pánu Gdovinovi, p. Bankovi, p. Olšavskému,
p. Petrovi, p. Homovi, ale aj všetkým rodičom, ktorí
prispeli k bohatšiemu stolu svojimi medovníčkami
a vianočným pečivom.
V januári sme usporiadali spoločnú sánkovačku s rodičmi
a starými rodičmi. Deti boli šťastné a aj bezpečnejšie sa pri
spúšťaní sa zo svahu. Deťom zažiarili očká pri
odovzdávaní medaily, ktorú získali všetci, lebo všetci boli
víťazmi. Takéto spoločné akcie sú prínosom nielen
z hľadiska zdravia, ale radosť z cvičenia pomáha vytvárať
u detí pozitívny vzťah k telovýchovným činnostiam
a športu. Tomuto podujatiu predchádzala aj beseda s našim
maratónskym bežcom Františkom Sabolom, ktorý doniesol
deťom ukázať aj medaily, ktoré si deti mohli vyskúšať,
obzrieť a aj odfotiť sa s nimi. Pánu Sabolovi prajeme ešte
veľa športových úspechov.
Cez Fašiangy sme usporiadali karneval, do ktorého sme
aktívne zapojili aj rodičov a starých rodičov. V promenáde
masiek k nám zavítali víly, vodníci, šašovia, zvieratká
a iné rozprávkové bytosti. Niektorí rodičia nás milo
prekvapili, prišli v maskách a tým potešili svoje deti, ktoré
sa s nimi vytancovali a vyšantili. Každá maska bola
odmenená sladkou odmenou. Poďakovanie patrí rodičom
za krásne zhotovené masky.
V marci sme u detí prehlbovali pozitívny vzťah ku knihám
a literatúre návštevou v obecnej knižnici, galérii ľudového
umenia ako aj bábkovým divadlom. Pracovníčka nám
preukázala veľkú ochotu pri spolupráci s deťmi. Deti jej
recitovali básničky a odchádzali z knižnice s priehrštím
nových poznatkov aj s vypožičanými knižkami, z ktorých
sme denne čítali pred spaním. Veríme, že vzťah ku knihám
a literatúre ostane deťom aj v škole. Vrelá vďaka patrí
pracovníčke v obecnej knižnici.

V mesiaci októbri sme previedli spoločnú aktivitu
“Šarkaniádu”, na neďalekom kopci “ Na Hurke.” Na
očarujúcej lúke zaliatej jesenným slnkom sa deti dosýta
vyšantili s lietajúcimi šarkanmi, s rodičmi, s pani
učiteľkami, starými rodičmi. Čí šarkan vyletí najvyššie?
Deti unavené, ale plné dojmov, zážitkov, spokojné

V ľudových tradíciách pokračujeme aj na Veľkú noc.
Pečieme medovníčky, zdobíme kraslice, z prác robíme
výstavky pre rodičov a aj v galérii pre verejnosť.
Druhá májová nedeľa “Deň matiek” je sviatkom, ktorý si
zaslúži, aby sme si pripravili s deťmi niečo výnimočné.
Mamičky a babky sme potešili bohatým kultúrnym
programom a krásne vyzdobenými srdiečkami od našich
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deti. Kvetinárka pani Knišová, ktorej chceme touto cestou
poďakovať, zasponzorovala živé kvety, ktorú dostala
každá mamka od svojej ratolesti. V nejednom oku bolo
vidieť slzičku šťastia a radosti. Ďakujeme aj tým rodičom,
ktorí pripravili na pohostenie chutné koláče.

Deň detí sme oslávili netradične. Vďaka rodičom,
sponzorom zavítal do materskej školy Boborland. Oslava
prebehla na školskom dvore za krásneho počasia, kde
nechýbal spev, tanec, šašo, súťaže s loptičkami, vo
vreciach, s balónami a nechýbali ani odmeny. Deti
prezentovali svoju húževnatosť, trpezlivosť, navzájom sa
povzbudzovali a vládla výborná atmosféra. Deti čakala
ešte opekačka, poďakovanie patrí Vijofelu,ktorý nám
zabezpečil chutné klobásky, taktiež pánu Matysovi, ktorý
nám prispel sladkými chrumkami a pánu Novotnému,
ktorý zabezpečil živého koníka, takže si mohli všetky deti
zajazdiť a i keď začalo poprchávať deťom to vôbec
nevadilo, každý si chcel skúsiť, aké to je sedieť na živom
koníkovi, a vôbec sa nebáli ani tí najmenší.
Deti majú zvieratká veľmi radi, o čom sme sa presvedčili
aj na výlete do košickej ZOO. Na spoločnom výlete
s rodičmi vďaka neformálnej atmosfére sa vzťahy medzi
rodičmi, deťmi a učiteľkami utužujú najlepšie. A dojmy
a zážitky detí, o ktorých ešte dlho rozprávali a kreslili,
o tom svedčia najviac.
Raslavice majú vyše 40 ročnú tradíciu horno-šarišských
tancov a preto aj ľudová slovesnosť a folklór sú žriedlom
inšpirácie pre našu prácu s deťmi. V chodbe máme ľudový
kútik, ktorý dopĺňajú aj rodičia rôznymi starožitnosťami
a krojmi. Deti sa radi hravou formou učia ľudové hry
a piesne v šarištine, lebo sú im blízke a niektorých vedú už
z domu rodičia a starí rodičia. No najväčšiu radosť majú ak
môžu vystupovať na amfiteátri v ľudových krojoch. Tento
rok sa naša materská škola zúčastnila horno-šarišských
slávností s vlastným programom. A keď náš malý
Martinko rozkázal ľudovej hudbe “Zahrajce nám
Raslavické hudáci” a všetci sa začali vykrúcať a hneď si
získali srdcia všetkých prítomných, ktorí ich odmenili
veľkým potleskom. Každý si odnášal z vystúpenia pekný
zážitok a nás hrial pocit, že sme urobili niečo navyše, čo
možno ovplyvní život našich detí k zachovávaniu
ľudových zvykov a tradícií pre ďalšie generácie.
Ďakujeme obecnému úradu, že nám umožňuje prezentovať
sa na verejnosti a taktiež ľudovej hudbe Raslavičanik
a Mgr. Monike Bučkovej, ktorá ich vedie a za jej
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spoluprácu s našou materskou školou na tomto folklórnom
programe. Je to veľkým prínosom pre deti, pre nás a pre
rodičov a bolo by na škodu nepokračovať v tom.
A už je tu koniec školského roku. Pripravili sme rozlúčku
so školákmi za účasti rodičov. Deti dostali osvedčenia
o absolvovaní pred primárneho vzdelávania v MŠ
a hodnotný knižný darček. Pani učiteľky pripravili na
rozlúčku hodnotný program so školákmi a zhotovili aj
pekné tablo. Rodičia – sponzori pripravili príjemné
posedenie, v príjemnej atmosfére a pohostenie a aj touto
cestou
chceme
všetkým
rodičom
poďakovať.
A v neposlednej miere chcem poďakovať celému
kolektívu našej materskej školy, menovite pani vedúcej ŠJ
Marte Belejčákovej, pani kuchárke Anne Kmecovej, ,
pani školníčke Anne Kendrovej, pani učiteľke Blanke
Michtovej, pani učiteľke Mgr. Anne Vaňovej a pani Bc.
Márii Novákovej, ktorí sa po celý rok snažili o aktuálnu
výzdobu interiéru v MŠ, ktorá bola vždy na dobrej
estetickej úrovni a pomáhali pri všetkých akciách na škole.
A čo dodať na záver? Dobrá spolupráca a vzájomná dôvera
a komunikácia medzi zamestnancami školy, školou a
rodinou je pre nás veľmi dôležitá. Veď všetkým nám ide
o to, aby naše deti prežívali šťastné detstvo.
Mária Chovancová
Riaditeľka MŠ I

Rada školy pri Základnej škole
v Raslaviciach
Rada školy pri Základnej škole v Raslaviciach je zložená
z jedenástich členov. Tvoria ju dvaja zástupcovia
pedagogických
zamestnancov,
jeden
člen
nepedagogických zamestnancov, štyria zástupcovia
rodičov a štyria zástupcovia obce Raslavice a obcí
spadajúcich do obvodu školy.. Činnosť Rady školy je
kontrolná, ale hlavne pomocná škole.
Rada školy sa stretáva štyrikrát ročne. Na jednotlivých
zasadnutiach prerokúva v spolupráci s vedením školy Plán
práce školy a výchovnovzdelávacie výsledky, zaoberá sa
výsledkami z hodnotiacich správ za jednotlivé školské
roky a aktuálnymi problémami, ktoré sa momentálne v
škole vyskytli.
Rada školy je volená na obdobie štyroch rokov. V tomto
školskom roku v apríli prebehlo výberové konanie na
funkciu riaditeľa Základnej školy v Raslaviciach. Rada
školy je pri takomto výberovom konaní komisiou, ktorá
posudzuje uchádzačov o toto miesto. Riaditeľom školy na
ďalších päť rokov sa stal doterajší riaditeľ školy Mgr. Igor
Drotár. Pre Radu školy toto rozhodnutie nebolo vôbec
ťažké, vzhľadom na vynikajúce výsledky, ktoré tento
výnimočný človek priniesol našej základnej škole.
Ing. Anna Rákošová
predsedníčka Rady školy pri ZŠ v Raslaviciach
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..... z činnosti Matice slovenskej

Aj toho roku Vás chcem vo svojom článku informovať, čo
je nové v Matici. Myslím, že sa toho udialo dosť.
Matica slovenská vstúpila po Valnom zhromaždení 19.-20.
novembra 2010 do novej epochy svojej bohatej histórie, čo
sa odzrkadlilo v jej novom programe, ktorý prijala na
Sneme v septembri 2011 v Martine, ktorého sa zúčastnilo
viac ako 400 delegátov z celého Slovenska. Matičiari sa
okrem iných bodov venovali najmä dvom najzásadnejším
úlohám – návrhu stanov Matice slovenskej a programu MS
pre roky 2011 až 2013. Bol to predovšetkým snem, ktorým
bol impulzom na prekonanie problémov v Matici.
Dôležitosť snemu MS zdôraznila aj prítomnosť viacerých
vzácnych hostí ( vedúci kancelárie prezidenta
SR p.
Milan Čič, podpredseda NR SR Róbert Fico). Boli prijaté
nové stanovy, ktoré prešli konštruktívnou diskusiou, do
ktorej sa zapájali všetci delegáti snemu.
Významným výsledkom Snemu bolo aj prijatie nového
programu MS. Dôležitý bude rok 2013, v ktorom si
Slovensko pripomenie 150. výročie vzniku Matice
slovenskej
Predovšetkým bolo povinnosťou Matice čestne sa
vysporiadať s tieňmi matičnej povesti, ktoré boli
spôsobené riskantnými investičnými aktivitami v minulom
období. Matica slovenská chce a aj naďalej sa usiluje
získavať vlastné finančné prostriedky na matičné aktivity,
pričom však musí byť maximálne transparentná.
Očistená – „nová Matica slovenská“ je verná aj naďalej
svojmu poslaniu, ktoré definovali jej zakladatelia v r. 1863
ako jednota milovníkov národa a života slovenského.
Toto poslanie je aj teraz aktuálne a zmysluplné. Snahou
Matice slovenskej je rozšíriť matičný vplyv medzi mladou
generáciou.
V rámci pracovnej cesty po regiónoch Slovenska zavítal 4.
februára 2011 do Bardejova a potom aj do Prešova
novozvolený predseda MS Ing. Marián Tkáč PhD.
V následnom rokovaní s predsedami MO diskutovali sme
o celej sfére matičnej činnosti, pričom boli podrobnejšie
rozobraté matičné aktivity v okrese a meste. Predsedovia
MO MS kládli otázky, týkajúce sa budúceho smerovania
Matice slovenskej.
A čo sa udialo v našom miestnom odbore ? Tak ako sa
dohodli matičiari z okolitých obcí, pokračovala tradícia
„Matičnej nedele „ toho roku v Osikove. Predsedníčka MO
MS v Osikove p. Mgr Ľubka Maníková spolu s ostanými
matičiarmi pripravila veľmi pekné podujatie. Pozvala si FS
z Mokroluhu , Fričkoviec, Abrahamoviec a heligonkárov,.
Sami pripravili veľmi pekné tanečné vystúpenie. Chutný
guľáš, podpora občanov v preplnenej sále a pekné počasie
umocnilo krásny dojem z Matičnej nedele. Ako
predsedníčka MO MS som bola pozvaná tiež do
Mokroluhu, kde matičiari zorganizovali „Mokrolužskú
heligónku“a do Abrahamoviec, kde sú matičiari tiež veľmi
aktívni.
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V Raslaviciach sme sa zúčastnili 43. ročníka ŠSPaT. Tieto
slávnosti majú svoje meno nielen v našom regióne, ale aj
na celom Slovensku. Svedčí o tom aj to, že komisia, ktorá
rozdeľovala prostriedky na matičné aktivity udelila tomuto
matičnému projektu plnú dotáciu 400,- €. Druhý projekt
pod názvom „Rozprávkam je do spevu“, ktorý tiež
vypracoval MO MS Raslavice, nebol podporený, takže sa
ani neuskutočnil. Plánujeme ho v r. 2012 s tým, že časť
prostriedkov na tento projekt použijeme aj z tohtoročného
príspevku na činnosť. V roku 2012 pripravujeme aj
výročnú členskú schôdzu v mesiaci máji. Tu musím
podotknúť, že dívajúc sa na vekové zloženie členov nášho
miestneho odboru, trápi ma, že vekový priemer je dosť
vysoké číslo. Veľmi by som privítala nových členov do
nášho miestneho odboru, môže ísť aj o kolektívne
členstvo. V našom odbore máme 53 členov, no mnohí
z nich sú pasívni, nezúčastňujú sa vôbec schôdzí. Snahou
Matice je rozšíriť matičný vplyv medzi mladú generáciu,
preto aj tou cestou apelujem na mladých, ak majú záujem
stať sa členom nášho MO MS, pozrite si činnosť Matice na
webovej stránke www.matica.sk.
V novembri prijal pozvanie do Raslavíc tajomník MS
a predseda Mladej matice JUDr. Marián Gešper na
vystúpenie FSk Raslavičan z príležitosti osláv 80. výročia
jej vzniku. Spolu s predsedom KR MS PhDr. Matiskom
odovzdal folklórnej skupine Raslavičan ďakovný list
a Zlatú cenu Matice slovenskej.
Bližšie o tomto vystúpení sa môžete dočítať na matičnej
webovej stránke v rubrike Uskutočnilo sa.
A na záver tradične pekný vinš :
Až vianočné zvony odbijú polnoc a oznámia príchod
čarokrásnych Vianoc, zabudnite hneď na všetky starosti a
prežite chvíle v zdraví, šťastí a v radosti.
Daniela Stašková
Predsedníčka MO MS Raslavice

ZO KLUB Dôchodcov a Zväz
postihnutých civilizačnými
chorobami Raslavice
Úlohou výboru ZO KD a ZPCCH je organizovať
a pripravovať
rôzne
kultúrno-športové
podujatia
a poznávacie a nákupné zájazdy pre svojich členov.
Aj v tomto roku 2011 sme sa snažili pripravovať
a organizovať rôzne akcie, ako sú poznávacie a nákupné
zájazdy, rôzne hry, či posedenia spojené so súťažou
a samotné súťaže. Výbor ZO sa stretáva pravidelne
jedenkrát do mesiaca, kde spolu riešime a prehodnocujeme
navrhované akcie pre nasledujúce obdobie.
Nie vždy dôjde k spokojnosti všetkých členov, no aj
napriek tomu sa snažíme čo najviac vyhovieť väčšine
členov. Chceme pripomenúť ešte, že každú nedeľu od 1500
hod. organizujeme posedenie v miestnosti klubu
dôchodcov kde sa zúčastneným podáva káva, čaj a nejaká
sladkosť v podobe zákuska.
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V krátkosti Vás chcem informovať o uskutočnených
akciách.
27.2.2011 – sa uskutočnila VČS základnej organizácie na
ktorej sa zúčastnilo 98 členov, za prítomnosti hosti a to
starosta OcU p. Ing. Anton Lamanec a p. MUDr. Jozef
Chovanec. Prítomný členovia boli oboznámení s činnosťou
a hospodárením ZO za rok 2010 a predpokladaným plánov
práce na rok 2011. V kultúrnom programe vystúpili členky
speváckej skupiny z Abrahámoviec. Po ukončený
oficiálnej časti schôdze bolo podané pohostenie
s občerstvením. Na počúvanie a dobru náladu zahrali
hudobníci
Lamanec,
Novotný
z Abrahámoviec
a Vasičkanin.
7.4.2011 – sa uskutočnil nákupný zájazd do Krosna.
Zúčastnilo sa celkom 45 osôb z toho 12 nečlenov.
Účastníci mali možnosť nákupu rôzneho druhu tovaru. Pri
spiatočnej ceste účastníkom bolo podané občerstvenie
káva, čaj resp. pivo na salaši Alpinka.
8.5.2011 – ešte sme usporiadali súťaž v 14 kartovom
žolíku. Účastníkom bolo podané malé pohostenie
s občerstvením. Víťazom prvého až tretieho miesta boli
odovzdané vecné ceny. Jedinou chybou bolo, že tohto roku
sa nezúčastnilo predpokladané množstvo účastníkov.
20.5.2011 – sme uskutočnili poznávací zájazd po
poľských mestách a to: Vadovice – rodisko Jána Pavla II.,
Žebžidovská – kalvária a Krakov – Bazilika Božieho
milosrdenstva. Účastníci zájazdu mali možnosť návštevy
troch
významných
bazilík
o ktorých
podrobne
oboznamoval duchovný sprievodca a aj o ďalších
kultúrnych pamiatkach aj osobných zážitkoch a príhodách
na rôznych púťach. Duchovným sprievodcom bol p.
Chromý.

21.7.2011 – v uvedený deň sa uskutočnila Gril party
v priestoroch areálu amfiteátra na ktorej sa zúčastnilo 36
členov. Účastníkom boli pripravované a podané Gril
pochúťky, ovčí syr, občerstvenie a dobrú náladu udržiaval
harmonikár p. Ján Vasičkanin. Aj pri tejto akcii sme
pripravili pre záujemcov súťaž v hádzaní šípok na terč.
Boli utvorené dva družstvá muži a ženy. Víťazom
jednotlivých družstiev boli odovzdané sladké odmeny.
2.10.2011 – ako každoročne aj v tomto roku sme
zorganizovali slávnostne posedenie k príležitosti mesiaca
októbra „Mesiac úcty k starším“. Na toto posedenie zvlášť
pozývame členov ktorí v tomto roku sa dožili jubilujúceho
veku života ako 65, 70, 75, 80, 85,... rokov. Pravdaže, že
na tomto posedení sa môžu zúčastňovať aj ostatní
členovia. Jubilujúcim členom sa odovzdáva darček
s kytičkou. V kultúrnom programe vystúpili speváčky
folklórneho súboru Raslavičanik pod vedením p. Moniky
Bučkovej. Po ukončený oficiálnej časti bolo podané
účastníkom pohostenie s občerstvením. Na počúvanie
zahral na harmonike p. Ján Vasičkanin kde si mali
možnosť účastníci aj zaspievať.
20.10.2011 – bol zorganizovaný nákupný zájazd do
Krosna za účelom nákupu rôzneho tovaru ale hlavne
potrebné veci k sviatku Všetkých svätých. Účastníkom bol
podaný obed a káva resp. pivo na salaši Alpinka. Počas
posedenia pri kávičke nás potešil a rozveselil harmonikár
p. Ján Vasičkanin, kde sme si aj zaspievali.

Z výletu v Poľsku

Účastníci poznávacieho zájazdu v Poľsku

7.7.2011 – púť seniorov na Levočskú horu. Rok čo rok sa
tu zúčastňuje čoraz viacej pútnikov. Škoda, že na poslednú
chvíľu sa nám odhlasovali záujemcovia pre nepriaznivé
počasie a pohrebu p. Tomáška.
9.7.2011 – sme usporiadali športovo - zábavnú akciu
v Bowlingu na ktorej sa zúčastnilo 29 členov. V súťaži sa
vytvorili dva družstvá, a to: 1 družstvo muži a 1 družstvo
žien. Víťazmi jednotlivých družstiev sa stali p. Magnaléna
Packová a p. František Kasprišin ktorým boli odovzdané
vecné ceny. Po skončený súťaže bola podaná večera
s občerstvením. O dobrú náladu zúčastnených členov sa
postaral harmonikár p. Ján Vasičkanin.

Pri organizovaní a samotnom uskutočňovaní takto
rozsiahlej činnosti je potrebné nemálo úsilia pri
zabezpečovaní jednotlivých akcií, preto patrí poďakovanie
celému výboru ZO KD a ZPCCH a to: František Novotný,
Jozef Rychvalský, Anna Kovalčinová, Mária Salokyová,
Anna Palšová, Mária Belunková, Ján Vasičkanin, Ján
Jančuš, Božena Bartková a Božena Rychvalská. Že takto
rozsiahlu činnosť môžeme uskutočňovať, patrí sa nám
poďakovať za materiálne a finančné zabezpečenie
zastupiteľstvu obecného úradu, PD-AGRO Raslavice,
zelenina
Chovanec,
BONA-MARKET
Raslavice,
obecnému podniku spol. s.r.o. Raslavice.
Záverom chcem všetkým členom ZO KD a ZPCCH ako aj
nečlenom a čitateľom zaželať radostné a požehnané
Vianočné sviatky a Šťastný Nový rok 2012, do ktorého
Vám želám veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a veľa
síl na splnenie svojich predsavzatí.
František NOVOTNÝ
Predseda ZO KD a ZPCCH v Raslaviciach
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Životné jubileum pána farára
Jágerského

Aktivity občianskeho združenia
ŽIVOT JE ŠANCA v roku 2011

Evanjelický farár ThMgr. Ján Jágerský, rodák zo stredného
Liptova, z dedinky Sokolče, bývalý farár Cirkevného
zboru v Lopúchove, no najmä človek s obdivuhodnou
vierou sa 31. mája 2011 dožil 90 rokov svojho
požehnaného života.

Život je šanca, občianske združenie v obci Raslavice, v
období od 1. apríla 2010 do 30. septembra 2011
realizovalo projekt s názvom “Raslavice = spoločnými
silami k lepšej zamestnateľnosti”.

Celý svoj život oddal Bohu a práci pre cirkev. Značnú časť
svojho života venoval tiež veriacim v Raslaviciach. Aj
jeho zásluhou sa podarilo zachrániť bývalý katolícky
kostol Narodenia Panny Márie pred jeho pravdepodobným
chátraním. Tento kostol bol po jeho odkúpení od bratov
katolíkov a následnej oprave slávnostne posvätený
6. septembra 1998.
Pán farár s radosťou prijal pozvanie od p. farárky Mgr.
Eriky Kaňuchovej a od cirkevníkov Raslavíc na
Slávnostné služby Božie 26. júna 2011, ktoré boli nielen
oslavou Božieho milosrdenstva nad svojim služobníkom,
ale aj vyznaním p. farára k histórii spomínaného kostola.
Podivuhodné sú cesty Božie. A viditeľným sa stávajú tam,
kde v jeho službe stoja tak vytrvalí a verní pracovníci, ako
bol p. farár Ján Jágerský, ktorý sa nevzdal myšlienky na
získanie dôstojného Božieho Stánku pre evanjelických
veriacich v Raslaviciach aj pre úctu a lásku k cirkvi a jej
histórii, ktorá sa viaže k tomuto miestu. Z Božej milosti
má pri svojom veku dostatok sily vyjsť na kazateľnicu
a zvestovať Božie slovo, Božiu lásku a milosrdenstvo.
S veľkou radosťou a vďakou zaspomínal p. farár Jágerský
na rímskokatolického kňaza ThLic. Karola Džupinu,
s ktorým mali dobré vzťahy, na kňaza tolerantného,
oddaného Bohu a cirkvi s bohatými ekumenickými
skúsenosťami.

Projekt bol schválený v rámci výzvy OP ZaSI - FSR 2009/2.2/02 vyhlásenej v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 - Podpora
sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.2 Podpora vytvárania
rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora
integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s
osobitným zreteľom na MRK. Výška NFP činila sumu
169 169,16 €.
Cieľom projektu bolo zvýšenie zamestnateľnosti
rizikových skupín obyvateľstva v obci cestou vhodnej
motivácie a dostupného doplnkového vzdelávania,
získavania
praktických
zručností
prostredníctvom
programov vzdelávania a prípravy pre trh práce
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným
zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným
zreteľom na osoby z marginalizovaných rómskych
komunít.
Cieľové skupiny projektu :

• obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych
komunít;

• ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo
sociálne vylúčené
faktormi;

inými,

než

vyššie

uvedenými

• osoby bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania,
s problémami čítania, písania a počítania, ktoré sú
nezamestnané viac ako 24 mesiacov a ktoré nemožno
identifikovať v rámci vyššie uvedených cieľových
skupín.
Výstupy a dosiahnuté výsledky :

A keďže sa Slávnostné služby Božie konali v deň osláv 43.
ročníka Šarišských slávností piesni a tancov spojené
s oslavou 750-tého výročia založenia obce Raslavice,
jubilanta 90-nika p. farára Jána Jágerského prišiel
pozdraviť aj starosta obce Ing. Anton Lamanec.
Raslavickí evanjelici oceňujú prínos pána farára
Jágerského pre fíliu Raslavice a vyslovujúc mu veľkú
vďaku, blazoželajú k tak vzácnemu životnému jubileu.
Ing. Zuzana Remetová

•

počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov – spolu 193

•

počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov – 98 mužov

•

počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov – 95 žien

•

počet osôb vyškolených v projekte - 65

•

počet vytvorených pracovných miest cielene pre
MRK - 2

Prvotným a hlavným cieľom bola realizácia vzdelávaco praktických kurzov zameraných na získanie a zvýšenie
pracovných návykov, zmenu nevhodných pracovných
návykov
prostredníctvom
vzdelávania,
zvýšenie
sebavedomia, komunikačných a sociálnych zručností ako
aj pomoc pri uplatnení sa na trhu práce.
Pre mužov sa uskutočnili kurzy stavebných a
remeselných zručností; pre ženy to boli kurzy pre
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povolanie kaderníčky, opatrovateľky a krajčírky.
Hlavným ťažiskom bolo eliminovanie nepriaznivého stavu
vysokej nezamestnanosti a to naštartovaním nových aktivít
smerujúcich k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne po
teoretickej, ale aj praktickej stránke, ktoré prebiehali pod
odborným dohľadom lektorov v rozsahu 240 hodín.
Uskutočnené vzdelávaco – praktické kurzy v rámci
projektu boli :
1.

Kurz krajčírka - 8 účastníčok

2.

Kurz kaderníčka - 9 účastníčok

3.

Kurz opatrovateľka - 14 účastníčok

4.

Kurz stavebný - 12 účastníkov

5.

Kurz opatrovateľka II. - 8 účastníčok

6.

Kurz zváračský - 12 účastníkov

7.

Kurz krajčírka II. - 8 účastníčok

Z dôvodu veľkého záujmu o vzdelávacie aktivity sme boli
nútení upraviť rozpočet s cieľom zorganizovania ešte
dvoch ďalších vzdelávacích aktivít – Opatrovateľka II.
a Krajčírka II. – technika patchwork. Z celkového počtu
zúčastnených si uplatnenie na trhu práce našli 5 členovia
cieľových skupín.

Kaderníčky

Brána v MŠ II vyrobená v rámci kurzu zváračov

Realizáciou aktivít projektu sa prispelo k zvýšeniu
vzdelanostnej úrovne cieľových skupín, k zvýšeniu ich
šancí pri uplatnení na trhu práce, k prevencii sociálnopatologických javov, k lepšej informovanosti klientov
v rámci voľných pracovných miest na pracovnom trhu,
k podpore spoločenskej integrácie cieľových skupín, čím
sa zvýšila svojím spôsobom zamestnateľnosť rizikových
skupín obyvateľstva v obci Raslavice.

Mgr. Marianna Labudová, Ing. Peter Paľa

Realizácia chodníka v MŠ II v rámci stavebného kurzu

Dobrovoľný hasičský zbor
Raslavice

Účastníčky krajčírskeho kurzu

Rok 2011 sme v DHZ začali ako vždy pomocou pri
regulácii dopravy a účastníkov na trati 5. Ročníka
cyklistických pretekov „ Čergovská stopa“ dňa 5.2.2011.
Následne sme v ten istý deň dostali pozvanie z družobnej
obce Mogilno z Poľska, na výročnú členskú schôdzu OSP
Mogilno. Takže sme po súťaži vyslali delegáciu do
Poľska. Začiatkom marca sme už začali s tréningom na už
10. Jubilejný ročník „Radslavskej Přilby“ v družobnej obci
Radslavice v Českej Republike. Takže v dňoch 2527.3.2011 sme sa vydali na 3 dňovú návštevu spojenú
z nočnou súťažou, na ktorej sme v konkurencii 28
družstiev z 3 štátov (Česka, Poľska a Slovenska) obsadili
pekné 10. miesto. Počas noci sme sa v okruhu 40 km okolo
Radslavíc stretávali z nástrahami trate kde sme museli
zvládnuť 18 disciplín, napríklad autonehodu, stavanie
protipovodňovej hrádze a prekonanie rybníka na člne.
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2 neplatné pokusy im stačili iba na 5. miesto v kategórii
ženy.
3.7.2011 sa muži zúčastnili súťaže v Šarišskom Štiavniku,
kde sa umiestnili na 10. mieste s časom 17,26s.
10.7.2011 sa muži vo Veľkom Slivníku umiestnili na 5.
mieste s časom 16,13s .

DHZ Raslavice na nočnej súťaži v Radslaviciach ČR

Dna 17.7.2011 v krásnu slnečnú nedeľu sa naše obe
družstva zúčastnili na II. ročníku hasičskej súťaže
v Nemcovciach kde sa naše ženy v konkurencii 9 ženských
družstiev umiestnili na krásnom 1. mieste s časom 22,73s.
Mužom sa v silnej konkurencii nedarilo keď, s dobrým
časom 16,49s skončili iba na 8. mieste.

V apríli nás čakala ďalšia tradícia v obci ktorá je stráženie
Božieho hrbu v miestnom rímsko- katolíckom kostole
Narodenia Panny Márie. Od piatku 23.4.2011 od 16:50 do
soboty 24.4.2011 do 19:20 sme nepretržite 27 hodín a 30
minút strážili Boží Hrob. Zato sa chcem osobne
poďakovať týmto skvelým ľuďom bez ktorých by táto
tradičná akcia DHZ Raslavice nebola úspešná. Menovite:
Róbert Kohút, Patrik Gaži, Pavol Handzuš, Ondrej Vaňo,
Patrik Železník, Michal Kočamba, Jakub Vaňo, Stano
Sabol, Ján Svit, Róbert Koscelník, Jakub Špirka, Matej
Bielunek, Marek Vašičkanin, Slavomír Sabol, Štefan
Mačejovský, Tončo Lamanec, Pavol Droblienka, Dano
Zobka, Patrik Mihalčin, Martin Dankovič, Dominik
Mihalčin, Dávid Ivanko, Peter Jelínek, František Rákoš a
Slávka Opetová.
Po týchto akciách nám už od mája (kedy sme museli
prenechať svoje priestory profesionálnym Hasičom
z dôvodu rekonštrukcie ich stanice) do októbra začínala
Hasičská súťažná sezóna v ktorej sme vzorne
reprezentovali Obec Raslavice a DHZ Raslavice.
Zúčastňovali sme sa na rôznych hasičských súťažiach
v Rôznych okresoch. A tu sú výsledky za rok 2011.
Ešte pred sezónou starších hasičov mali Mladý hasiči
v Bardejove súťaž kde v novom zložení naši chlapci
skončili na 5. Mieste a Dievčatá skončili na peknom 2.
Mieste. Týmto by som chcela poďakovať P. Handzušovi,
K. Vaňovi, M. Džalajovej V. Kohútovej že sa ich ujali
a pripravili ich na tuto ich prvú súťaž.
Sezónu nám otvárala Okrsková súťaž v Osikove v sobotu
dňa 28.5.2011, kde sa súťažilo v 2 kategóriách útok
a štafeta. Muži obsadili časom 19,01s v útoku a 89s
v štafete 1. Miesto a získali postup na Okresnú súťaž
v Kurime. Ženy s najlepším časom v útoku 22,85s ale pre
nepriazeň počasia v štafete s časom 113s skončili až na 2.
Mieste a nepostúpili na Okresnú súťaž.
V nedeľu 29.5.2011sme sa zúčastnili súťaže v Kapušanoch
kde súčet časov štafety a útoku bol 167,74s a stačil nám
iba na 2 miesto.
Okresne kolo sa uskutočnilo 12.6.2011 v Kurime naši
muži umiestnili na krásnom 6. mieste s časom 22,13s.
18.6.2011 v sobotu sme zúčastnili I. ročníka nočnej súťaže
Sveržov Super Cup vo Sveržove kde sme bohužiaľ mali
neplatný pokus a nepostúpili do druhého kola.
19.6.2011 sa naše ženy zúčastnili I. ročníka hasičskej
súťaže v Kľušove kde bolo nepriaznivé počasie a bohužiaľ

Víťazné družstvo žien DHZ Raslavice v Nemcovciach

Po úspechu v Nemcovciach prišiel veľký neúspech oboch
našich družstiev 24.7.2011 na hasičskej súťaži v Ľubovci,
kde silno pršalo. Obe naše družstvá získali spolu 4
neplatné pokusy.
13.8.2011 v Richvalde, kde súťažilo zmiešane družstvo sa
v kategórii mužov naši hasiči umiestnili na 7. mieste
s časom 23,39s.
Naši Plameňaci sa 14.8.2011 zúčastnili v Giraltovciach na
hasičskej sútaži v kategórii Plameň kde sa umiestnili na
krásnom 2 mieste.
31.8.2011 nočná súťaž v Bijacovciach, kde sa muži z 46
družstiev umiestnili na 13 mieste s časom 20,11s.
4.9.2011 súťaž v Gregorovciach, kde nás najprv porucha
na časomiere a následne porucha na stroji pripravila
o dobrý čas. A tak sme sa museli uspokojiť iba s časom
17,36 s ktorý nám stačil iba na 8. miesto.
V sobotu 10.9.2011 sa naši hasiči zúčastnili na I. ročníku
nočnej hasičskej súťaži vo Veľkom Folkmare kde bola
skvelá atmosféra a nečakali až také bojové podmienky
úplnú tmu na trati aj na základni kde svietilo iba svetlo
z mašiny. Nato že tam bolo zmiešané družstvo 4 ženy a 3
muži v kategórii muži sa naši hasiči umiestnili na krásnom
5. mieste s časom 18,20s.
Hneď v nedeľu 11.9.2011 sa v Ovčom na súťaži naše ženy
umiestnili na 2. mieste s časom 23,50s kde po prvých
pokusoch boli na 1. mieste ale v druhom pokuse ich
prekonalo domáce družstvo z Ovčieho. Muži sa umiestnili
na 4. mieste s časom 19,23s.
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17.9.2011 sa u nás V Raslaviciach konal už 3. Ročník
„Memoriálu Jozefa Džalaja“, ktorý sa ako tradične nekonal
na parkovisku pred domom Kultúry, ale na miestnom
Amfiteátri. Súťaže sa zúčastnilo 24 družstiev. Prišli aj
Hasiči z družobných obcí z Radslavíc z Česka a z obce
Dydnia z Poľska. Ako je už v hasičine zvykom doma sa
nevyhráva tak domáce družstvá obsadili 16, 7 a ženy 5
miesto. Česi skončili 11 a Poliaci ktorý u nás boli prvý krát
a na takejto súťaži tiež skončili posledný. Večer po súťaži
sme usporiadali Hasičskú noc a uzavreli sme tak
tohtoročnú sezónu.

3. ročník Memoriálu Jozefa Ďzalaja – nastúpené družstvá

Znovuposvätenie zástavy železničných
zamestnancov Raslavíc
V sobotu 3. decembra 2011 sa v kostole Narodenia Panny
Márie uskutočnila slávnostná svätá omša pri príležitosti
sviatku svätej Kataríny Alexandrijskej – patrónky
slovenských železničiarov, pri ktorej bola znovu posvätená
pôvodná zástava železničných zamestnancov Raslavíc
z roku 1952. O 8.00 hod. sme očakávali príchod novej
motorovej jednotky radu 869 001-0 z Prešova, na ktorej
pricestovali hostia na túto slávnosť. Boli milo prekvapení
z privítania a atmosféry, ktorá vládla na stanici. O 10.00
hodine začala svätá omša, ktorú celebroval p. biskup
Stanislav Stolárik spolu s miestnymi kňazmi – Albínom
Senajom, Jozefom Mihokom a Jánom Mackom. Okrem
raslavickej zástavy boli tu aj zástavy z poľského mesta
Nowý Sącz, Prešova, Sabinova, Demjaty a Tvrdošoviec.
Pri sv. omši bola znovu posvätená pôvodná zástava a obraz
sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorý namaľovala pani Mária
Jochmanová. Pred záverečným požehnaním sa za
železničiarov poďakoval pán Kravec – generálny riaditeľ
ZSSK, za klub železničiarov pán Obšut spolu s pani
Jochmanovou. Po sv. omši bolo v kultúrnom dome
posedenie, kde sa prítomným hosťom prihovoril starosta
obce Ing. Anton Lamanec, poďakoval im za účasť na tejto
akcii a odovzdal upomienkové darčeky.

3. ročník Memoriálu Jozefa Ďzalaja – trofeje

Čakala nás už len posledná súťaž a to Giraltovská
naberačka 2.10.2011- súťaž o najrýchlejšie naberanie vody
kde súťažia iba 3 členovia družstva. S časom 8,20s sme
skončili iba na 7 mieste.
DHZ Raslavice ako každoročne vypomáhalo dňa 5.6.2011
pri organizácii XVII. Ročníka Jazdeckých pretekov pri
regulácii dopravy účastníkov, výbere vstupného
a protipožiarnej Hliadke. Taktiež od 24 do 26.6.2011
pomoc pri oslavách 750 Rokov Obce a ŠSPT pri výbere
parkovného, službou na bráne a protipožiarnou hliadkou.
V tomto roku boli aj smutné udalosti keď nás v marci
opustil pán Kračanský Milan, náš predseda a v septembri
pán Marcin Ján, náš bývalý pokladník.
Na záver by som sa týmto chcel poďakovať členom, ale aj
ľuďom, ktorý sa podieľali celý rok na organizácii
a vybavovaní akcií pre DHZ, príprave Mladých Hasičov
na súťaže a zabezpečení akcieschopnosti DHZ v Obci.
Viac informácii, fotiek a videí z akcii DHZ nájdete na
našej stránke www.hasici.raslavice.sk, sme aj na
Facebooku- Dobrovoľný Hasičský Zbor Raslavice.
Vladimír Kohút
Veliteľ DHZ Raslavice

Znovuposvätenie zástavy železničných zamestnancov Raslavíc

Na záver sa chceme poďakovať Obecnému úradu
v Raslaviciach, miestnym podnikateľom, sponzorom, ktorí
nám pomohli finančne a materiálne a všetkým, ktorí
organizačne zabezpečili túto akciu.
Klub železničných zamestnancov Raslavíc

Športový rok 2011 Tibora Sahajdu
Tibor je členom člen atletické klubu TJ Obalservis Košice
Základom pre jeho tohtosezónne výkony bola vydarená
zimná príprava, ktorej súčasťou bolo aj dvojtýždňové
sústredenie v Čiernej Hore.
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Výsledky v halovej sezóne:
- majstrovstva Moravy a Sliezka beh na 3000 m - čas
8:43,78 vytvorený osobný rekord
- Halové majstrovstva SR mužov a žien v športovej
Hale Elán v Bratislave, disciplína 3000m muži, čas
8:50,11 – 3. miesto a zisk bronzovej medaily.
Polmaratóny
- marec - ČSOB Polmaratón – vzdal
- apríl - Budimirsky polmaratón - 4 miesto, čas 1:11:40
- máj Majstrovstva SR v polmaratóne v Martine - vzdal
tesne v polovici z priebežného 4. miesta
- október Medzinárodný Maratón Mieru Košice polmaratón - 2. miesto časom 01:13:51
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43. ročník Šarišských slávností piesní
a tancov v Raslaviciach
V dňoch 24.6.2011 – 26.6.2011 sa v našej obci konal
43. ročník Šarišských slávností piesní a tancov, v tomto
roku spojený s oslavou výnimočného 750. výročia
1. písomnej zmienky o obci.
Festival bol slávnostne otvorený piatkovým programom,
v ktorom účinkoval folklórny súbor Šarišan a domáca
dedinská folklórna skupina Raslavičan uvádzajúca na trh
svoje nové CD „Ňepujdzem valalem“.
750. výročiu obce bolo venované najmä podujatie s
názvom „Mestečko fantázie“, ktoré sa odohrávalo počas
sobotného popoludia v areáli Domu kultúry. V rámci
programu bola odohraná hudobná rozprávka žiakov ZUŠ
Raslavice „Janko Hraško“, bábková divadelná hra „Dračie
zuby“ a divadelné predstavenie žiakov ZŠ z Raslavíc
„Cárov diadém“ – divadelné stvárnenie raslavickej
legendy. Žiakmi ZŠ a ZUŠ boli prezentované ich ľudovoumelecké práce v uličke remesiel, otvorená bola výstava
osobností Raslavíc očami žiakov ZŠ „Putovanie históriou“
a výstava najúspešnejších výtvarných prác žiakov ZŠ
a ZUŠ „Žiaci Raslaviciam“ v Galérii ľudového umenie
Šariša v Raslaviciach. Popoludie spestrila svojím
vystúpením ľudová hudba „Dolina Slomki“ z Poľska.
Sobotný večerný program v prírodnom amfiteátri bol
zahájený vystúpením detských súborov. Predstavili sa deti
z MŠ Raslavice, detský folklórny súbor Raslavičaník,
Základná umelecká škola Raslavice, detský folklórny
súbor Šariš, detský folklórny súbor Jurošík a zahraničný
hosť z Moldavska - detský folklórny súbor Kodreny.
Highlightom sobotného programu bolo vystúpenie
svetoznámeho orchestra „Cigánski diabli“, ktorý skvelo
doplnili ďalšie súbory na čele s tanečnou skupinou
„Romafest“ z Rumunska, domácim speváckym triom
Sabrossa, univerzitným folklórnym súborom Mladosť
a folklórnym súborom Ekonóm.

Tibor Sahajda (vľavo) na stupňoch víťazov v Košiciach –MMM

Podľa priebežných tabuliek Slovenského atletického zväzu
(SAZ) za rok 2011 figuruje medzi mužmi v behu na
3000m na 3. mieste časom 8:43,78
Podľa priebežných tabuliek SAZ za rok 2011 figuruje
medzi juniormi 20-22 rokov:
- v behu na 1500m, 6 miesto časom 4:15,90
- v behu na 3000m, 1 miesto časom 8:43,78
- v behu na 5000m, 1 miesto časom 15:27,41
- v polmaratóne, 1 miesto časom 1:11,40
Prajeme Tiborovi mu darilo neustálym tréningom rozvíjať
rýchlosti a vytrvalosť, aby splnil svoj cieľ a v časovom
horizonte 2 rokov zabehol svoj 1. maratón s dobrým
časom.
Jaroslav Sahajda, Ing. Peter Paľa

Vystúpenie Cigánskych diablov v rámci 43. ŠSPaT

Vyvrcholením slávností bol nedeľný galaprogram
v prírodnom amfiteátri. Divákov do varu dostali folklórne
súbory a skupiny Romafest z Rumunska, Ekonóm
z Bratislavy Mladosť z Banskej Bystrice, Rovina z Dlhého
Klčova, Topľan z Giraltoviec, spevácka skupina

December 2011
z Hertníka a samozrejme domáca dedinská folklórna
skupina Raslavičan.

Strana 15
Ing. Peter Paľa
Prednosta Obecného úradu

Rozhovor s maratóncom Ferom Sabolom
Ako by si zhodnotil svoj rok po športovej stránke?
V roku 2011 som trénoval a zúčastnil som sa viacerých
behov na Slovensku a v zahraničí.
Ktoré svoje tohtoročné výsledky by si rád vyzdvihol?
V roku 2011 som dosiahol následovné výsledky:
- Budapešť – maratón (marec 2011) – 11. v kat. veteráni
Mužská spevácka skupina DFsk Raslavičan počas 43. ŠSPaT

Účinkujúcim počas víkendu nadšene tlieskal preplnený
prírodný amfiteáter. K zdarnému priebehu okrem
zanietených organizátorov prispelo po dvoch rokoch opäť
aj krásne počasie. Neostáva teda nič iné, len sa tešiť opäť
o rok na 44. ročník Šarišských slávností piesní a tancov do
Raslavíc.
Na záver, ale nie v poslednom rade by som chcel
poďakovať tiež sponzorom tohto krásneho podujatia:

- Viedeň – maratón (apríl 2011) – 27. v kat. veteráni
- Brest (Bielorusko) – horský maratón – 33 km – 5.
miesto v celkovom hodnotení
- Medzinárodný Maratón Mieru Košice - polmaratón 214. miesto v kat. muži, 111. miesto v kat. veteráni,
časom 01:39:40
- Bardejov – Slovenský pohár – 5. miesto na dráhe v kat.
veteráni.

Ministerstvo kultúry SR
Matica Slovenská
GATON, s.r.o.
AGRO Raslavice, s.r.o.
Ing. Radovan Demjanovič – PARE
RAKY stav, s.r.o.
ECIVALSAR, s.r.o.
Imrich Goliáš – LIANA GOLF
DELTA ONLINE, s.r.o.
KOMFOS Prešov, s.r.o.
Stolárstvo MAČEJOVSKÝ
REMOPEL, s.r.o.
Tlačiareň Bardejov, s.r.o.
INŠTALCOMP, s.r.o.
Ladislav Hudák
František Chovanec

František Sabol (vpravo) – na štarte MMM v Košiciach

Ako vidíš svoje plány do budúcnosti?
Chcel by som aj naďalej behať a zúčastňovať sa
pretekov. Som zároveň rád, že mám v Raslaviciach
mladého nasledovníka, ktorý dosahuje výborné
výsledky.
Ďakujem za rozhovor.
Rozhovor spracoval: Ing. Peter Paľa

Ing. Jozef Matiaš – MONTOZVAR
Bona Market, s.r.o.
Obec Fričkovce

Raslavičanik po roku

Obec Marhaň
Obec Lopúchov
Obec Abrahámovce
Obec Koprivnica
Rádio REGINA – mediálny partner

Ľudové piesne a tance patria k najstarším umeleckým
prejavom. Človek si spieval pri práci, v radosti i žiali už od
nepamäti. Môžeme povedať, že Raslavičania si spievajú
a tancujú už od detstva. Detský folklór úzko súvisí s
folklórom dospelých, no odlišuje sa od neho tematikou,
funkciou aj slovníkom. Tvoria ho riekanky, vyčítanky,
hádanky, prekáračky, detské piesne a hry. Členovia nášho
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detského súboru sa o to snažia v interpretácii
choreografických celkov, ktoré predvádzajú na rôznych
vystúpeniach. Aj v tomto roku sme pracovali v plnom
nasadení. V máji sa zúčastnili krajskej prehliadky detských
ľudových súborov, s programovým pásmom „Vareňe
mačanky“, kde získali umiestnenie v striebornom pásme
spomedzi
19.
súborov
Prešovského
kraja.
Neodmysliteľnou súčasťou obce sú ŠSPaT, kde nesmeli
chýbať ani členovia Raslavičaniku. V detskom pásme
s názvom „Ako Jurko do sveta išiel“, sa úspešne postavila
pred moderátorsky mikrofón jedna z členiek – Klaudia
Kmecová. Všetky deti
predviedli vynikajúci výkon
a ukázali, že aj „maľučky môže byť šikovňučky“. Presne
tak sa niesol názov ich programového čísla. Chlapcom
nechýbala hrdosť v tanci ako je verbung a dievčatá
preukazujú svoju krehkosť pri dievčenských kolesách.
Každému rodičovi sa môžu tisnúť slzy dojatia do očí , keď
ľudové tradície predstavujú ich mladší potomkovia.
Môžem s radosťou konštatovať, že od nového školského
roka k nám pribudlo veľa nových členov. Deti sú
rozdelené do dvoch skupín – mladšej a staršej (okolo 60
detí). Tancujú s veľkou radosťou a túžbou niečo dosiahnuť
a preukázať svoj talent. Do našej činnosti sa zapojilo od
septembra viac organizačných členov, ktorí sa budú snažiť
o lepší chod a napredovanie súboru.

2011. Práce boli ukončené v marci 2011. Počas realizácie
boli vytvorené opatrenia s celkovou vodozádržnou
kapacitou 7 947 m3 vody, čím bol splnený cieľ projektu –
vytvoriť
7500
m3
vodozádržných
systémov
protipovodňovými objektmi na území katastra obce. Jedná
sa o tieto vybudované opatrenia:
1.

Systém drevených hrádzok v roklinách, tzv. suchých
potokoch a lesných potôčikoch – vybudovaných 586
hrádzok s celkovou vodozádržnou kapacitou 2 650 m3
vody.

2.

Revitalizácia močiarov v lokalite „Bobčanka“ za
pomoci vŕbových kolov, vŕbových zápletov, hrádzok
a terénnych úprav – vodozadržná kapacita 3050 m3
vody.

3.

Revitalizácia močiaru pri cintoríne – výstavba hrádzky
z vŕbových kolov a zápletov + terénne úpravy.
Terénnymi úpravami vytvorená zádržná nádrž
a revitalizovaný svah - celková vodozádržná kapacita
1320 m3 vody.

4.

Zasakávacie ryhy v lokalite „pri vodárni“ spolu
s výsadbou stromov – celková vodozádržná kapacita
640 m3 vody.

5.

Zasakávacia jama vystužená vŕbovými kolmi
a zápletmi, spolu s odrážkou na lesnej ceste (7m) vodozádržná kapacita 190 m3 vody v lokalite „nad
Vyšnou ulicou“.

6.

Odrážky na lesných cestách v lokalite Bobčanka, pri
starom a novom cintoríne spolu 97 bm – vodozádržná
kapacita 97 m3 vody.

Raslavičanik na 43. ŠSPaT

Chcem popriať všetkým členom RASLAVIČANIKU veľa
chuti v tancovaní a poďakovať sa im za doterajšie
účinkovanie a uchovávanie detského folklóru v našej obci.
Mgr. Monika Bučková
vedúca DFS Raslavičanik

Štartovací projekt prevencie pred
povodňami
V období 12/2010 – 03/2011 sa v obci Raslavice, z
prostriedkov dotácie poskytnutej Úradom vlády SR vo
výške 30 000,00 €, realizoval projekt „Vybudovanie
systému preventívnych protipovodňových opatrení
v katastri prijímateľa (obec Raslavice – k. ú. Vyšné
Raslavice) pre zabezpečenie zníženia rizík povodní, ako
súčasť realizačného projektu 2010 Programu revitalizácie
krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR.
V decembri 2010 boli navrhnuté opatrenia, ktoré sa po
výbere pracovníkov začali realizovať v mesiaci január

Jedna z perfektne fungujúcich hrádzok
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2. Hudobná tvorivá dielňa – pod vedením pánov Štefana
a Jozefa Žoltakových. V rámci tejto dielne sa pravidelne
stretávalo 5 – 6 detí, ktorých lektori zasväcovali do
základov hry na gitaru a husle.
3. Tanečná tvorivá dielňa – pod vedením Martina
Cvoreňa, ktorému pomáhala p. Mgr. Monika Bučková.
Približne 50 detí sa s veľkou radosťou stretávalo
v telocvični a tancovali a tancovali....

Odrážka na poľnej ceste

Na záver sa nám koncom októbra podarilo zorganizovať
v Divadelnej sále Kultúrneho domu kultúrnospoločenské
podujatie, na ktorom účastníci tvorivých dielní
odprezentovali výsledky svojej práce – hralo sa, tancovalo
a rezbári predviedli svoje výrobky.

Močiar revitalizovaný vŕbovým zápletom

Realizácia projektu mala priaznivý vplyv na zamestnanosť
v obci – prácu v zimnom období získalo 13
nezamestnaných obyvateľov obce Raslavice. Významný
vplyv by mal mať výsledok projektu - vytvorené
vodozádržné systémy, ktoré by mali znížiť riziko povodní
a tým zvýšiť pohodlie života obyvateľov. Predpokladom,
aby tento cieľ bol naplnený je to, aby vybudované
opatrenia ostali funkčné, preto prosím, aby sme tieto
systémy úmyselne nepoškodzovali, aby sme vedeli
objektívne vyhodnotiť ich reálnu účinnosť schopnosť
ochrany pred povodňami. Odporúčam tiež každému, aby si
našiel čas na prechádzku po vŕškoch nad Raslavicami
a popozeral si, ako sa vybudované opatrenia „zrástli“
s prostredím, a ako fungujú.

Jozef Billý a jeho „zverenci“

Ing. Peter Paľa
Prednosta Obecného úradu

Projekt „Raslavickí umelci“

Hudobná tvorivá dielňa

V mesiacoch august – október Obec Raslavice realizovala
s prispením dotácie Úradu vlády na podporu kultúry
národnostných menšín projekt s názvom „Raslavickí
umelci“. Celkový rozpočet projektu bol 1 900,00 €, z toho
spolufinancovanie z prostriedkov obce bolo vo výške
200,00 €.
Hlavným cieľom projektu bol rozvoj talentu a umeleckých
zručností príslušníkov rómskej menšiny žijúcich v obci.
V rámci projektu boli zorganizované 3 tvorivé dielne:
1. Tvorivá dielňa so zameraním na umelecké rezbárstvo –
pod vedením pána Jozefa Billého sa vrámci nej pravidelne
stretávalo 5 chlapcov.

Záverečné vystúpenie tanečníkov

Postupy, zásady a technické podmienky
pre budovanie kanalizačných prípojok
December 2011
Hlavnou myšlienkou projektu bolo, aby miestni rómski
umelci cielene predávali svoje skúsenosti v jednotlivých
umeleckých oboroch ostatným členom komunity, čím by
sa podporil záujem najmä mladej generácie o umenie a
vyplnil by sa jej voľný čas zmysluplným spôsobom.
Chcel by som poďakovať všetkým lektorom a deťom,
ktoré sa na tvorivých dielňach zúčastňovali, za to, že
myšlienka projektu bola počas projektu napĺňaná a verím,
že tento, rozpočtom malý projekt, naštartoval aktivity,
ktoré budú pokračovať aj po oficiálnom ukončení projektu.
Ing. Peter Paľa
Prednosta Obecného úradu

Povinnosť vlastníka nehnuteľnosti pripojiť nehnuteľnosť
na verejnú kanalizáciu upravuje Zákon č. 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
nasledovne:
„Vlastník
nehnuteľnosti,
na
ktorej
vznikajú odpadové
vody,
je
povinný pripojiť
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické
podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia
na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s
vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území
sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená a vlastník
nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej
správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.“
(§ 23, odst. 2 zákona č. 442/2002 Z. z.)
V nadväznosti na tento zákon a iné súvisiace predpisy je
pri budovaní kanalizačných prípojok potrebné dodržiavať
tieto postupy, zásady a technické podmienky:
Postup odberateľa pri budovaní kanalizačnej prípojky:
1. Odberateľ – vlastník nehnuteľnosti alebo iná osoba
poverená vlastníkom nehnuteľnosti si vyžiada na OcÚ
tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby – kanalizačná prípojka“.
2. OcÚ po prijatí kompletnej žiadosti vydá písomné
stanovisko k žiadosti.
3.
Napojenie
na
verejnú
kanalizáciu
môže
byť vykonané až po súhlasnom stanovisku obce a taktiež
po uvedení verejnej kanalizácie do prevádzky
/predpokladaný termín 06/2012/
Zásady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky:
1. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje
jedna samostatná prípojka. Odkanalizovanie dvoch a
viacerých nehnuteľností jednou spoločnou kanalizačnou
prípojkou je možné len v odôvodnených prípadoch a to so
súhlasom správcu verejnej kanalizácie /VK/.
2. Producent môže do VK vypúšťať výlučne splaškovú
odpadovú vodu v množstve podľa skutočnej spotreby.
3. Producent nesmie do VK vypúšťať odpadovú vodu cez
domovú čistiareň, septik alebo žumpu.
4. Producent nesmie do VK vypúšťať vodu z povrchového
odtoku (voda z atmosferických zrážok), drenážnu vodu,
priesakovú vodu, alebo inú balastnú vodu, ktorá by
narieďovala splaškovú odpadovú vodu a hydraulicky
zaťažovala stokovú sieť.
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5. Do VK možno vypúšťať odpadové vody s mierou
znečistenia, ktoré zodpovedá prevádzkovému poriadku
VK. Pre producentov z domácností a nerozhodujúcich
producentov platia všeobecné limity znečistenia
charakteristická pre mestské (komunálne) odpadové vody
(STN 75 6401).
6. Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť
obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v
zoznamoch v prílohe č.1 k zákonu č.364/2004 Z.z. o
vodách.
7. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťa do VK
nemeria a tvorí ich len voda odobratá z verejného
vodovodu (VV), množstvo vypúšťaných odpadových vôd
sa bude určovať podľa merania množstva dodanej pitnej
vody z VV.
8. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťa do VK
nemeria a tvorí ich voda odobratá z rôznych zdrojov vody ,
množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa vypočíta podľa
prílohy č.1 k Vyhláške MŽP SR č. 397/2003 Z.z.
Technické podmienky pre zriadenie kanalizačnej
prípojky:
1. Do verejnej kanalizácie sa prípojkou odvádzajú len
splaškové odpadové vody vznikajúce výhradne bežnou
prevádzkou domácnosti, resp. činnosťou prevádzky
nevýrobného charakteru. Vzhľadom na charakter verejnej
kanalizácie (splašková) nesmú byť do prípojky pripojené
dažďové zvody a drenážne systémy.
2. Najmenšia menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej
prípojky je DN 150. Kanalizačné prípojky väčšie ako DN
200 je potrebné doložíť hydrotechnickým výpočtom.
3. Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky a DN
150 je 2%, DN 200 je 1%.
4. Kanalizačná prípojka musí byť čo najkratšia, priama, v
jednom sklone, z jedného druhu materiálu a rovnakého
profilu (svetlosti). V prípade nutnosti zmeny smeru alebo
sklonu potrubia musí byť v každom bode zmeny
vybudovaná kanalizačná šachta.
5. Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov
ako PVC, PP a PE. Iný materiál je možné použiť len v
súlade s platnými STN pri zabezpečení 100% vodotesnosti
samostatných rúr a spojov.
6. Na VK sa nehnuteľnosť môže pripojiť len ak technické
parametre prípojky a technické podmienky, týkajúce sa
miesta a spôsobu napojenia, vyhovujú pre bezpečné
prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti
za každých okolností a kanalizačná prípojka vyhovuje
podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej
odolnosti.
7. V prípade nepriaznivých výškových pomerov sa
producent napojí na VK výtlačným potrubím a odpadovú
vodu dopravuje do RŠ prečerpávaním cez zriadenú
domovú čerpaciu stanicu (čerpaciu šachtu) odpadových
vôd. Akumulačná nádrž čerpacej stanice má mať
maximálny objem 600l, čo je cca jednodňová spotreba
vody priemernej rodiny. V prípade väčších akumulačných
nádrží ČS OV by odpadová voda, sústredená aj niekoľko
dní v nádrži, zahnívala a zapáchala.
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8. Kanalizačná revízna šachta sa osádza na hranici
pozemku. Kanalizačné potrubie musí byť priamo napojené
od nehnuteľnosti až do revíznej kanalizačnej šachty.
Potrubie nesmie byť prerušené. To znamená nie prerušene
do žumpy a odtiaľ vývodom do kanalizácie, žumpy musia
byť vyradené z prevádzky.
9. Kanalizačná prípojka nesmie byť zrealizovaná tak, aby
splašková voda pritekala do žumpy,septiku alebo domovej
čistiarne, kde sa bude akumulovať a následne odtekať do
kanalizačnej prípojky. V prípade nutnosti trasovania
prípojky miestom týchto zariadení je potrebné ich
odstrániť, resp. zasypať.

Raslavičania v roku 2011 – čo nám
prezradili čísla
Na začiatku tohto roka žilo v našej obci 2659 obyvateľov.
V priebehu roka 2011 sa narodilo 37 detí, z toho 21
chlapcov a 16 dievčat.
Na trvalý pobyt v obci sa prihlásilo 28 osôb, 38 občanov sa
z trvalého pobytu odhlásilo. Najčastejším dôvodom na
zmenu pobytu v oboch prípadoch bolo nasledovanie
partnera po sobáši alebo riešenie bytového problému.

10. Do kanalizačnej prípojky sa nesmie prečerpávať obsah
žúmp, septikov a domových čistiarní a vypúšťať látky
chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie

V priebehu roka bolo uzavretých 22 manželstiev, pričom
v ôsmich prípadoch mali trvalý pobyt v obci Raslavice
obaja snúbenci.

11. Vlastník nehnuteľnosti je povinný udržiavať časť
prípojky, ktorú vybudoval na vlastné náklady a vykonávať
na nej opravy a údržbu.

Od začiatku roka zomrelo 21 osôb, z toho 13 mužov a 8
žien. Priemerný vek zomrelých bol 64 rokov.

Ing. Ľubomír Grocký
Autorizovaný stavebný
Raslavice

dozor

ČOV

a kanalizácia

Dúhový svet
Dušana Remetová, mladá poetka z Raslavíc, po troch
vydaných zbierkach básní („Kúsok zo mňa“, Ďalšie sústo“
a „Niečo na L“) vydala v januári 2011 novú básnickú
zbierku „Dúhový svet“, ktorá je určená pre deti a ich
rodičov.

Ku 12. decembru 2011 mala naša obec 2665 obyvateľov,
z toho 1320 mužov a 1345 žien. V časti obce Nižné
Raslavice má trvalý pobyt 1587 a v časti obce Vyšné
Raslavice 1078 občanov.
V obci žije 645 mladých ľudí do 18 rokov. Z toho je 40
detí do 1 roka, 107 detí od 1 do 6 rokov, 387 detí od 6 do
15 rokov a 111 mladých ľudí od 15 do 18 rokov.
Veková kategória od 18 do 60 rokov zahŕňa 1598
obyvateľov. V obci žije 422 občanov vo veku nad 60
rokov, z toho 344 obyvateľov je vo veku od 60 do 80
rokov, 71 obyvateľov má od 80 do 90 rokov. Vekovú
hranicu 90 rokov prekročilo 7 občanov /3 muži, 4 ženy/.
Najstaršia obyvateľka obce má krásnych 95 rokov,
najstarší obyvateľ – muž má 94 rokov.
Kým vo vekovej kategórii od 0 – 60 rokov je počet mužov
a žien približne na tej istej úrovni, v kategórii nad 60 rokov
je 178 mužov a až 244 žien.
U chlapcov do 15 rokov sú najfrekventovanejšie mená:
Samuel, Marek, Martin, Patrik, Jakub a Dominik.
U dievčat sú to mená: Natália, Vanesa, Mária, Klaudia,
Ema a Monika.
U mužov nad 15 rokov dominujú s veľkým náskokom
mená Jozef a Ján, nasleduje Peter, František, Martin a
Štefan. U žien nad 15 rokov je najviac nositeliek mena
Mária, Anna, nasleduje Helena či Elena, Jana, Marta, Eva
a Monika.

Titulná strana básnickej zbierky

Ing. Peter Paľa
Prednosta Obecného úradu

V obci žije 80 obyvateľov s priezviskom Novotný/
Novotná, časté je aj priezvisko Cvoreň/Cvoreňová - spolu
u 69 osôb, Šerdzik/Šerdziková u 51 osôb, rôzne podoby
pôvodného priezviska Billý/Billá - u 50 osôb, 42
obyvateľov s priezviskom Chovanec/Chovancová, či
Hovanec/Hovancová, 40 nositeľov priezviska Gdovin/
Gdovinová a Žoltak/Žoltaková, 36 občanov má priezvisko
Marcin/Marcinová, 35 osôb Matys/Matysová. Nasledujú
Vaňovci, Salokyovci a Angelovičovci – po 31 osôb.
Obyvatelia Raslavíc sú prihlásení na trvalý pobyt v 510
rodinných domoch a 5 bytových domoch. Počet
obývaných domov je v skutočnosti vyšší. Niektorí občania
totiž bývajú v nových domoch aj niekoľko rokov bez toho,
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aby sa táto skutočnosť premietla do ich osobných
dokladov.
Všetkým občanom želám pokojné Vianoce a do nového
roku „chcem Vám priať, aby človek človeka mal opäť rád,
aby jeden druhému znova viac šťastia prial, aby nový rok
/aj náš život/ za to stál.“

Mgr. Mária Ščešňaková
matrikárka

Veľkonočná výstava
výzva pre všetkých šikovných obyvateľov
Raslavíc
Obecný úrad už tradične organizuje pri príležitosti Veľkej
Noci veľkonočnú výstavu. Aj touto cestou, by sme sa
chceli poďakovať pravidelným prispievateľom zároveň
chceme vyzvať a povzbudiť všetkých tých, ktorí majú
chuť a elán zapojiť sa do už v poradí tretieho ročníka.
Výstava sa oficiálne sprístupní pred Veľkou Nocou
v dňoch 26.3.2012- 4.4.2012 v Galérii ľudového umenia.
Kontaktovať nás môžete osobne na obecnom úrade, alebo
telefonicky na čísle 4792 222. Kontaktná osoba: Mária
Birošová.
Mária Birošová

Fotografie z „Veľkonočnej výstavy 2011“:

K výročiu obce perom básnika

Radosť dívať sa na tú obec,
Rozkvitnuté lúky, nad nimi kopec,
Rozhliadni sa na všetky strany,
Raslavice – to pojem známy...
Ako len rýchlo ten čas letí,
Až 750 rokov má obec v pamäti,
Aspoň že máme o tom zmienku,
Ako to tu bolo, keď Raslavice nosili ešte plienku.
S bohatou históriou a pamiatkami,
S významnými osobnosťami,
S krásnymi piesňami,
S typickými tancami.
Ladí s týmto krajom,
Lesy, polia, lúky,
Lákajú ťa svojim rajom,
Lenže nie bez záruky.
Akúže záruku ?
Ako rodičia, vezmú ťa za ruku,
A keď raz do Raslavíc prídeš,
Asi tak rýchlo neodídeš.
Veľa sa zmenilo, všetci majú na tom kus podielu,
Virtuálny svet internetu,
Vidia ho občania bez rozdielu,
Veľa ľudí má cez káblovku sieť spätú.
Iste, kráčať s dobou je treba,
I keď pre Raslavičana je folklór ako kúsok chleba,
Iskrou je v oku každého,
Ihneď, keď vidí súboristu hrdého.
Cestou z Bardejova do Prešova, či naopak,
Cez Raslavice, asi v polovici, zbystri zrak,
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Celé sú už vynovené,
Celkovo sú obnovené.
Ešte stále tradície trvajú,
Ešte stále sa vylepšujú,
Ešte stále tu ľudia domy stavajú,
Ešte stále sa piesňami potešujú.
Dedín je u nás na tisíce,
každá má to svoje naj,
niet nad naše RASLAVICE,
môj, tvoj, rodný kraj...
Dušana Remetová

Raslavice, moja obec
Raslavice, to veru krásna dedina,
zná o tom i celá krajina.
I za hranicami sa preslávili,
by svojich predkov nezahanbili.
Bo do vienka nám veľký dar oni dali,
samotný raslavický kroj po sebe zanechali.
Raslavice na dve časti sa delili,
v tých Uhorských, tam šľachtici sídlili.
To mocný gróf, pán Bán i s pani Bánovou,
v ňom istý čas panoval.
O tom vedel i sám ruský cár,
ktorý v kaštieli po návrate
z Viedenského kongresu prebýval.
Alexander I. jeho meno bolo,
a do histórie Raslavíc sa navždy zapísalo.
I veľký dar on pani grófke dal,
pretože už po svojom odchode z obce,
ju stále na zreteli mal.

Do toho boja on išiel,
by ako víťaz z vojny prišiel.
Tam kdesi ďaleko, na talianskom fronte
on bojoval, by svoju vlasť
pred nepriateľom varoval.
A tí, čo v obci zostali,
i výstrely z diel neraz oni počuli.
Strach v očiach, krik detí a obavy o vlastnú
rodinu,
to mali Raslavičania v tú nešťastnú hodinu.
Hodiny, dni, týždne, mesiace či roky oni
rozprávali,
a stále na ten čas pokojný
a plný radosti, aj keď síce vo veľkej skromnosti,
si veľakrát radi zaspomínali.
A keď Nemci so Sovietmi tu bojovali,
tí veľké stopy na dušiach
našich ľudí veru zanechali.
Vo svojich domoch domáci cudzích často
ukrývali,
by tak životy malých i veľkých zachránili.
Ťažký život Židov poznačený vojnou v dedine bol,
lebo sám osud o tom tak rozhodol.
Pred deportáciou Židov, Atlasovcov ľudia
prichýlili,
a svoje životy tak na nebezpečie vystavili.
A keď posledný výstrel z dela zaznieval,
zvuk raslavických zvonov
do kostola všetkých ľudí pozýval.
By ďakovali sa Bohu za svoj život a svoju rodinu
i zato, že ochránil ich rodinu.

Cez dedinu dve riečky pretekali,
Sekčov a Hrabovec, tak ich pomenovali.
I teraz ich pekne vyčistené máme,
no na židovský cintorín akosi zabúdame.
I synagóga sa v obci nachádza,
o živote ľudí, ona istotne veľa prezrádza.

Po vojne ľudia dlhé roky spomínali,
ako tú vojnu oni prežívali.
Že pokoj, porozumenie a mier medzi
všetkými národmi rozsievaj,
a o svoju obec sa s láskou a úctou vždy staraj.
Váž si jej veľké hodnoty,
aby žiaden človek neupadol do večnej temnoty.

Že spomienka na padlých vojakov
a nevinných ľudí nám Raslavičanom zostala,
aby obec ich stále vo svojom srdci mala,
a nikdy pritom na ne nezabúdala.

Bo našou každoročnou pýchou
sú šarišské slávnosti,
šíria sa o nich len
samé dobré zvesti.

Že ten čas vojny, čas hrôzy,
i našu dedinu postihol.
A so vztýčenou hlavou,
raslavický muž do boja zbehol.

Krásny spev a raslavický tanec,
to zatancuje každý raslavický mládenec.
Kroj je krásne vyzdobený,
spevom dievčat okrášlený.
A teraz si 750.výročie obce pripomíname,
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v celom šírom svete, to je už vopred i dobré
známe.
Ako sa tu žilo vtedy,
si teraz všetci spoločne spomíname.
Históriu, my tu teda bohatú v obci máme,
na to však nikdy nezabúdame.
Len láskou a rečou si treba rozumieť,
iba tak krásna hudba klenôt,
bude po stáročia z úst našich súboristov
hrdo znieť.

Nerucajce bordeľ, šak to Raslavice.
Ket som bul maľučki, napil som še vodi, vodi a to z jarku,
taki bul vam čisti, našol ši i fijalku.
Neška ket popatrim do tej brudnej vodi,
dzvihne mi žaludek, mušim brac i sodi.
Podzme už popratac co sme narucali,
žebi v okolici nam to zavidzeli.
Bi dzeci chvalili tich svojich rodičoch,
jake dobre žice v našich Raslavicoch.
Feri z Kotuľca

Mgr. Jana Balšajová

Humorne o vážnych témach
Ket som išol na nakupi
Ej ket idzem valalem, ta kaminki pukaju
pret nakupnim centrem dziri vikukaju.
Išol som s motorom, do jednej som spadnul
a predňu napravu na nej som otarhnul.
Ej nepujdzem tam vecej chleba nakupovac,
žebi ja furt mušel motor opravovac.
Ej pokim tote dziri nedaju do šoru,
pujdzem do pekarni na svojim motoru.
Bo tam parkovisko bars šumne a rovne,
nakupim ja chleba i veci podobne.
Vonegdi som išol pešo vipic sebe kavu,
spadla mi tam sanka to rovno na prahu.
Asfalt tam davali na tote dziriska,
to ne jednotare, lem cudze dzeciska.
Pitam ja še šmelo chto toto zaplaci,
to Raslavičani a i Komfosaci.
Už bulo na čaše dac to do poradku,
už možeš parkovac a to bez poplatku.
Ten gazda co ma toto parkovisko,
ma ho utrimovac ne tak jak šmecisko.
Bo oštaru robi calemu valalu
a to a i sebe ne na veľkú chvalu.
Feri z Kotuľca

Šmecisko či co to...
Žijem na kotuľcu, to od narodzeňa,
co vidzim v dvoch jarkoch, to do poražeňa.
Pod každu zahradu bordeľu na kopi,
to i vam pomije od hentej soboti.
Ve vodze topanky,
na stromoch geroki,
sački medzi travu
i čapka na hlavu.
Či to nevidzice, že co to robice?

Práce v obci počas roka
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ČOV, Kanalizácia, Revitalizácia obecnej zóny...
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