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Vážení občania,
milí Raslavičania,

Predkladám
Vám
správu
o aktivitách obce v roku 2013.
Obec
ukončila
skúšobnú
prevádzku
stavby
ČOV
a kanalizácia.
Kolaudačné
rozhodnutie
nadobudlo
právoplatnosť dňa 8.7.2013. Od
novembra 2012 je možné realizovať kanalizačné prípojky.
Za
účasti
evanielickej
farárky
Mgr.
Eriky
Kaňuchovej, katolíckeho pána farára Mgr. Iva Jakubíka a
kaplána Mgr.Jozefa Oláha sa dňa 1.12.2013 uskutočnila
v evanjelickom kostole posviacka „Domu nádeje“. Týmto
skutkom, ktorý si zaslúži pochvalu a za ktorým sú
členovia fílie Raslavice sa vytvorili dôstojné pietne
priestory pre uloženie zosnulého do času pohrebu.
Zrealizovalo sa odkúpenie pozemku pod Domom nádeje
na novom cintoríne od p. Kováča.
Vysporiadala sa (cez inštitút vyvlastnenia) posledná
parcela na komunikácii Nad železničnou stanicou.
Odkúpili sa
ďalšie podiely (Daniel Nosáľ a Marta
Riegelova), so zámerom zokruhovať túto komunikáciu –
súbežne so železničnou traťou.
Ukončil sa schvaľovací proces zmien a doplnkov
územného plánu obce (VZN obce schválené v októbri
2013).
Obec uzatvorila zmluvu s pánom Stachurom o nadstavbe
bytov v objekte Domu služieb.
Po 15 rokoch bola obec organizátorom prestížnej hasičskej
súťaže Šarišský pohár, 21. ročník.
Zároveň Dobrovoľní hasiči oslavovali 90 rokov od svojho
založenia, pri tejto príležitosti bola vydaná publikácia.
Uzatvorila sa dohoda o vysporiadaní pozemkov na
rómskej osade s podielovými spoluvlastníkmi. Obec
následne začala proces prípravy odpredaja jednotlivých
parciel záujemcom z rómskej osady.
V súvislosti s neplnením si zmluvných záväzkov na
obecnej káblovke, obec podala žalobu na spoločnosť
Globalron, s.r.o. V tomto spore obec zastupuje aj
jednotlivých občanov. Výška škody vyčíslená občanmi
predstavuje sumu 1967,88 €, škoda spôsobená obci
predstavuje sumu 10 678,30 €.
Obec začala prípravu Projektu pozemkových úprav.
V súčasnosti obec disponuje súhlasom s týmto projektom
od cca 430 subjektov, vrátane občanov.

nepredajné

Pre rok 2014 obec pripravuje realizáciu dvoch novo
schválených projektov: Rekonštrukcia multifunkčného
centra (budova obecnej knižnice) a Zberný dvor v obci
Raslavice (odpadové hospodárstvo v areáli objektu bývalej
Mediky).
Bol zrušený Obecnéhý podnik s.r.o. a to na základe
rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Po konateľovi
Ing. Olšavskom ostali voči obci neuhradené záväzky vo
výške 14 063,71 €.
V oblasti kultúry obec pripravila 45. ročník Šarišských
slávnosti piesní a tancov a novú akciu Záver folklórneho
leta, v rámci ktorej sa uskutočnil koncert Kandráčovcov
a touto akciou aj vyvrcholil projekt s poľským partnerom,
gminou Korzenna „Kultura blízka i ... ďaleká?“.
Spomeniem aj skutok, ktorý nás nepotešil - z rozhodnutia
biskupského úradu od 3.7.2013 bolo zastavené vysielanie
sv. omší – priamych prenosov – z kostola .
V rámci investícií a stavebných prác a výkonov
pracovníkov miestneho hospodárstva boli vykonané
nasledovné práce:
- Na základe podmienok dohodnutých v nájomnej zmluvy
vykonal nájomca, p. Demo zateplenie Domu kultúry
(severná strana bude dokončená v roku 2014). Obec
zrealizovala výmenu okien a osadenie nadstrešníkov.
- Na splaškovú kanalizáciu boli napojené tieto objekty:
obecný úrad, Základná škola, nový kostol, Zdravotné
stredisko, Polyfunkčný dom, knižnica, Dom kultúry.
- Na ulica Lopuchovskej sa vybudoval
vodovod
a plynovod v dĺžke 250 m.
- Na ulici Hlavnej na vstupe do obce boli osadené dva
merače rýchlosti.
- Začala sa rekonštrukcia Domu nádeje na novom
cintoríne (vybudovanie sedlovej strechy a rozšírenie
objektu).
- V objekte Zdravotného strediska bola urobené
termoregulácia – osadenie termoregulačných ventilov
a výmena časti radiátorov.
- Obec súhlasila (dohoda s pánom Džubakovským)
s rekonštrukciou objektu sociálnych zariadení pri starej
škole na predajňu mäsa - dlhodobý prenájom.
- Boli vykonané stavebné úpravy priestranstva pri
zdravotnom stredisku (ul. Sekčovská), vyvolané
zriadením predajne Milkagro. Súčasťou týchto
stavebných úprav je aj vybudovanie dažďovej
kanalizácie
(ul.
Sekčovská,
pod
chodníkom)
v dĺžke 40 m.
- Rozšírili sme verejné osvetlenie na ul. Hraboveckej.
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- Bezpečnostný kamerový systém bol rozšírený o ďalšie
tri kamery.
- Zrealizovala sa elektrická prípojka na cintorín – Nižné
Raslavice a zároveň sa vybagrovala a upravila plocha pri
cintoríne pre parkovanie áut, vrátane dažďovej
kanalizácie v dĺžke 50 m.
- Rekonštruoval sa kanála prechádzajúci záhradou p.
Varchola v dĺžke 15 m.
- Vybudoval sa krytý kanál pri evanjelickom kostole
v dĺžke 70 m.
- Vyčistil a vyspravil sa kanála v dĺžke 200 m od ev.
kostola po p. Gabužďovú.
- Začali sme budovať chodník na ul. Čergovskej, vrátane
dažďovej kanalizácie pod chodníkom v dĺžke 60 m.
- Vybudovali sa prípojky splaškovej kanalizácie na ul.
Sekčovskej (p.Sokol - p.Baran) a prípojka pre p.
Halusku.
- Bola spracovaná projektová dokumentácia na
rekonštrukciuMaterskej škola 1.
- Vybudovala sa dažďová kanalizácia (p.Pribula,
Hudáček), resp. jej predlženie na ul. Hlavnej v dĺžke 90
m.
- Vymenila sa prepadnutá kanalizácia profilu 0,8 m na
ulici Kláštornej pod cestou (p.Klimčo, p.Straka)
Na celoštátnej súťažnej prehliadke hudobného folklóru
Vidiečanova Habovka 2013 Raslavičania získali dve
najvyššie ocenenia. Jedno získala Mužská spevácka
skupina FSk Raslavičan a druhé v kategórii hudieb a
hudobných zoskupení Ľudová hudba Stanislava Baláža.
Ľudová hudba Stanislava Baláža zvíťazila aj v konkurencii
15 kapiel z celého Poľska a zahraničia na súťažnej
prehliadke kapiel s cimbalistami v poľskom Rzeszówe.
Tešíme sa z týchto úspechov a našim folkloristom
blahoželáme.
V svislosti s odchodom do dôchodku ku dňu 2.8.2013
ukončila pracovný pomer Mária Chovancová, riaditeľka
Materskej školy I. Za prácu vykonanú pre obec Raslavice
jej úprimne ďakujem.
Vo funkcii predsedu miestneho odboru Matice Slovenskej
ukončila pôsobenie p. Daniela Stašková. V tejto pozícii
obec a miestny odbor úzko spolupracovali pri kultúrnych
aktivitách, hlavne pri šarišských slávnostiach. Ďakujem p.
Daniele Staškovej za jej prácu vykonanú v prospech obce
a želám novozvolenému predsedovi, Ing.Petrovi Paľovi
veľa dobrých nápadov v aktivitách miestneho odboru
Matice Slovenskej.

Vážení priatelia, želám Vám pokojné vianočné sviatky,
veľa zdravia a úspechov v Novom Roku 2014.
Ing.Anton Lamanec
Starosta obce
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Zo života Základnej školy
Milí Raslavičania,
tento predvianočný čas nám každoročne dáva príležitosť
prihovoriť sa Vám s prianím prežiť pokojné a požehnané
Vianoce, zaželať Vám všetko dobré do nového roku
a súčasne povedať pár slov o tom, aký bol uplynulý
kalendárny rok 2013 na Základnej škole v Raslaviciach.
Ako riaditeľ školy hodnotím toto obdobie ako úspešné.
Urobili sme spoločne kus dobrej roboty na poli výchovy
a vzdelávania našej mladej generácie, dosiahli sme
niekoľko pozoruhodných výsledkov a dosť sme urobili aj
pre zlepšenie materiálno-technického vybavenie našej
školy.
Pôjdem pekne po poriadku. V marci 2013 sme do nového
šatu odeli našu telocvičňu. Dostala novú strechu, novú
palubovku, nové okná, zrekonštruovali sme šatne, sociálne
zariadenia, chodbu i kabinet telesnej výchovy v celkovom
náklade 129.922.- €. Telocvičňa vyzerá zvnútra a čiastočne
aj zvonku skutočne ako nová. Naše deti tak môžu cvičiť,
naberať kondíciu a rozvíjať svoje zručnosti, talent
v zdravom, čistom, bezpečnom a teplom prostredí.
Koncom uplynulého školského roku, v júni 2013 sa naša
vtedajšia V.C pod vedením Mgr. Moniky Balážovej
presadila po víťazstve na krajskej prehliadke v Prešove aj
na celoslovenskom kole v Bratislave v súťaži o „Super
triedu“. Keďže som celú prehliadku v našom hlavnom
meste videl na vlastné oči a pozorne som sledoval
konkurenciu, môžem zodpovedne povedať, že naša,
raslavická „Super trieda“ bola skutočne bezkonkurenčne
najlepšia. „Náš“ program zaujal nielen porotu ale aj
divákov, ktorí ich odmenili búrlivým potleskom, čím
nedali porotcom možnosť rozhodnúť inak ako spravodlivo,
v prospech ZŠ v Raslaviciach.
Nový školský rok sme začali verme, že už tradičným
bežeckým podujatím „Memoriálom Jozefa Kovalčina“
s podtitulom beh ulicami Raslavíc, ktorého sa v tomto roku
zúčastnilo 137 bežcov v rôznych vekových kategóriách,
pričom v tej hlavnej bežalo 36 pretekárov, medzi ktorými
boli aj úspešní profesionálni bežci, ktorých zdobia úspechy
z väčších i medzinárodných podujatí. Nás teší, že
pretekárov bolo o 16 viac ako v prvom ročníku, že bežalo
veľ mladých ľudí a že sme zase vyslali do sveta dobrú
správu o Raslaviciach.
A tú chceme šíriť aj u našich západných susedov
v Čechách, pretože v októbri 2013 pri príležitosti 95.
výročia vzniku Československej republiky sme po viac
ako 20 rokoch obnovili spoluprácu so ZŠ Troubky nad
Bečvou, na ktorú si pamätajú nielen naši starší kolegovia,
ale hlavne naši bývalí žiaci, dnes už rodičia našich
súčasných školákov. Cieľom spolupráce je vzájomná
výmena skúsenosti, získavanie nových poznatkov,
skvalitňovanie výchovno/vzdelávacej práce i výsledkov
ale aj rozvoj česko-slovenskej vzájomnosti, spolupráce
dvoch európskych národov, ktoré majú k sebe hádam
najbližšie na celom starom kontinente a možno aj na
väčšom kúsku našej Zeme...
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Prvé stretnutie sa uskutočnilo v gmine Korzenna, v dedine
Bokowec, v rámci tzv. „Majowky na Bukowcu“, čo bolo
vlastne otvorenie turistickej sezóny spojené s vystúpeniami
folklórnych súborov (Raslavice zastupovala DFSk
Raslavičan a ĽH Muzikanci raslavicke) a prezentáciou
práce a výrobkov ľudových remeselníkov (z Raslavíc sa na
všetkých spoločných podujatiach zúčastňovali vždy piati
z týchto umelcov: výšivkárky Kristína Bělunková, Mária
Gvuščová, Kristína Kleinová, keramikárka Mgr. Anna
Vrabľová, tvorkyňa dekoratívnych predmetov Marta
Stachurová a rezbári Patrik Železník a Daniel Baláž).

Podpisovanie rámcovej zmluvy o spolupráci medzi ZŠ Troubky a ZŠ
v Raslaviciach (Zľava: Mgr. Petr Vrána, riaditeľ ZŠ Troubky, ČR; Mgr.
Igor Drotár, riaditeľ ZŠ v Raslaviciach, SR)
Spoločné foto účastníkov „Majowky na Bukowcu“

Záver kalendárneho roku sa už tradične nesie v duchu
blížiacich sa vianočných sviatkov i nového roku. Týždeň
pred odchodom na vianočné prázdniny 13.decembera 2013
bude na škole „Noc čítania Biblie“, podujatie, ktoré pod
vedením Mgr. Vladimíra Salokyho organizujú naši učitelia
pre žiakov školy s cieľom pripraviť našu školopovinnú
mládež na najkrajšie sviatky v roku narodenia Pána
predovšetkým po stránke duchovnej. Žiaci súčasne
poznávajú dejiny kresťanstva, vianočné zvyky i tradície.
Milí Raslavičania,
verím, že aj Vás tešia tieto dobré zvesti o našej škole, že
mate rovnako radosť z úspechov našich žiakov i z toho,
ako sa postupne zveľaďuje naša raslavická alma mater.
Želám Vám ešte raz pokojné prežitie vianočných sviatkov,
veselého Silvestra a úspešný nový rok.

Druhé spoločné stretnutie sa odohralo počas Šarišských
slávností piesní a tancov v Raslaviciach a bolo ich
príjemným spestrením.
Počas prázdnin sa odohrali ďalšie 2 stretnutia v Korzennej
– začiatkom júla to bol Korzenský jarmok, koncom
augusta Dožinky. Na obidvoch podujatiach zastupoval
Raslavice Detský folklórny súbor Raslavičaník
v doprovode ĽH Muzikanci raslavicke a samozrejme tiež
remeselníci.
Záverečné spoločné stretnutie sa konalo v Raslaviciach
v septembri v rámci podujatia „Záver folklórneho leta“
Počas tohto stretnutia sa okrem iného nahralo spoločné
dvoj CD FS Lipniczanie z Korzennej a DFSk Raslavičan,
ktoré je taktiež jedným z výstupov projektu.

Mgr. Igor Drotár
Riaditeľ školy

„Kultúra Blízka ... a ďaleká“ – projekt
spolupráce s poľskou Gminou Korzenna
Obec Raslavice v spolupráci s partnerskou gminou
Korzenna realizovala počas roka 2013 projekt spolupráce
„Kultúra blízka a ... ďaleká“. Tento projekt bol
spolufinancovaný
zo
zdrojov
Európskej
únie
(z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) a zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika –
Slovenská republika 2007 – 2013. Hlavným projektovým
partnerom projektu bolo Centrum kultúry v Korzennej,
ktoré celý projekt administratívne a finančne zastrešovalo.
V rámci projektu sa podarilo zrealizovať niekoľko
zaujímavých aktivít, ktorých cieľom bolo napomôcť
zbližovaniu
a lepšiemu
vzájomnému
poznávaniu
prihraničných regiónov po obidvoch stranách hranice.

Obal spoločného CD vydaného v rámci projektu

Ťažiskovými aktivitami bolo 5 vzájomných kultúrnych
stretnutí folklórnych kolektívov a ľudových remeselníkov
z obce Raslavice a gminy Korzenna, z ktorých dve sa
uskutočnili v Raslaviciach a tri v Korzennej.

Počas spoločných stretnutí mali možnosť účastníci okrem
nadväzovania nových kontaktov s priateľmi z partnerských
obcí spoznávať krásy Raslavíc a okolia na jednej strane
a krásy gminy Korzenna a jej okolia na strane druhej.
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Realizovaný projekt dokázal upevniť a posilniť partnerskú
spoluprácu medzi Raslavicami a Korzennou, naštartoval
úsilie pre tvorbu ďalších spoločných projektov, ale
hlavným „hmatateľným“ prínosom je fakt, že aj po
skončení oficiálneho programu sa účastníci projektu
stretávajú na rôznych formálnych či neformálnych
spoločných stretnutiach.

Strana 4
Ministerstva kultúry, ktorý sčasti pokryl náklady na
dopravu súboru dôstojne prezentovala tradičnú kultúru
Raslavíc, ale aj celého Slovenska. Nezabudnuteľné zážitky
si členovia FS doniesli nielen zo samotného festivalu, ale
aj z návštevy svetoznámeho pútnického miesta Fatimy.

Ing. Peter Paľa
Prednosta Obecného úradu

Dedinská folklórna skupina Raslavičan
v roku 2013

Tak ako každý rok, tak aj v tomto roku folklórna skupina
Raslavičan zaznamenala úspešné obdobie, počas ktorého
získala úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Navštívila
zaujímavé miesta a zažila množstvo zážitkov, ktoré sa
natrvalo vryli do pamäti členov skupiny.
Folklórnu sezónu sme začali už tradične na domácej pôde,
vystúpením na 45. ročníku Šarišských slávnosti piesni
a tancov. Tohtoročné leto bolo bohaté na vystúpenia. FS
účinkovala na domácich festivaloch v Giraltovciach, vo
Svidníku, na festivale Remesiel a kultúry v Kežmarku, ale
aj v obci Jarabina, Kľuknava, Kyjov a v ďalších obciach
prešovského kraja. Okrem toho sa s programom „V šercu
ce nošim“ predstavila aj divákom v Banskej Bystrici.
Vyvrcholením festivalovej sezóny bola účasť na
najväčšom festivale Slovenska, vo Východnej. V sobotu
večer pred naplneným amfiteátrom folklórna skupina
zožala veľký úspech s pásmom Rukovačka a v nedeľu
účinkovaním v galaprograme, ktorý v priamom prenose
vysielala aj STV. V rámci projektov cezhraničnej
spolupráce mohli naše vystúpenie vidieť aj diváci
v poľskej Korzennej a v Užhorode na Ukrajine, počas
osláv Dní mesta Užhorod.
Chcem spomenúť aj vystúpenie našej speváčky Slávky
Konturovej, ktorá v Terchovej na Jánošíkových dňoch
účinkovala ako sólistka v programe s názvom OĽUN
a jeho hostia, pod taktovkou Miroslava Dudíka.

Vystúpenie v rámci festivalu Celestino Graca v Porugalsku

„Účastníci zájazdu“ v Portugalsku

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším bola folklórna
skupina pozvaná do Bardejova, kde v naplnenej športovej
hale svojim vystúpením urobila radosť nielen staršej
generácii, ale širokej verejnosti. Účinkovala tiež
v programe
venovanom
60.
výročiu
vzniku
Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove.
Záver folklórneho leta sa niesol v súťažnom duchu, kedy
sa v Habovke, v okrese Dolný Kubín konala celoštátna
súťažná prehliadka hudobného folklóru – Vidiečanova
Habovka.

Vystúpenie Slávky Konturovje na Jánošíkových dňoch v Terchovej

Folklórna skupina tohto roku okrem spomínaného Poľska
a Ukrajiny, vycestovala aj do Portugalska. Zúčastnila sa
medzinárodného folklórneho festivalu v meste Santarém,
ležiace neďaleko Lisabonu, kde aj vďaka príspevku

Laureáti: Mužská spevácka skupina Raslavičan
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Na tejto súťaži opäť dominovali Raslavičania, kde dva
z piatich
titulov „laureát“ putovali do Raslavíc.
V kategórii speváckych skupín sa laureátom súťaže stala
naša mužská spevácka skupina a v kategórii ľudových
hudieb titul laureáta získala Ľudová hudba Stanislava
Baláža z Raslavíc.

Laureáti: ĽH Stana Baláža

Tieto ocenenia urobili krásnu bodku za náročným, ale pre
všetkých členov folklórnej skupiny úspešným rokom 2013.
Rok 2013 bol bohatý nielen na vystúpenia, ale aj na
svadby. Traja naši tanečníci – Martin Kontura, Ján Straka
a Matej Sagan vstúpili tohto roku do „stavu manželského“,
k čom im srdečne blahoželáme a veríme, že sa naše rady
rozšíria o tanečníčky alebo speváčky.
Na záver sa chcem všetkým členom poďakovať za ich
celoročnú prácu a popriať hlavne veľa zdravia, elánu
a veľa úspechov v novom roku.
Anton Kontura
vedúci DFSk

II. Materská škola v Raslaviciach

S blížiacou sa Veľkou nocou nastáva pre nás a našich
škôlkarov povinnosť pripraviť, vyrobiť, namaľovať
výtvarné práce, ktoré obohatia Veľkonočnú galériu
v priestoroch miestnej ZUŠ. Deti sa vždy snažia, aby sa
v Raslaviciach prezentovali čo najkrajšími prácami a tak
ukázali, že sú pre nás prínosom, aj keď ešte nie sú dospelí.
V máji je Deň matiek. Týmto sviatkom vzdávame úctu
všetkým mamkám prostredníctvom programu, ktorý im
deti venujú od srdca. Čo je krajšie, než úprimné
poďakovanie dieťaťa za život, lásku a starostlivosť, ktorý
mu rodičia darovali a naďalej darujú. Prichádza na rad 1.
Jún – MDD. Detský smiech je jeho súčasťou, lebo škôlkari
vedia, že to je ich deň, ich sviatok. Venujeme im
pozornosť a úctu, aby cítili, že si ich vážime. Pomocou
rodičov im pripravujeme občerstvenie, čo ich poteší, ak si
po „tanečných kolách“ môžu zajesť niečo dobré, sladké.
Novinkou pred letnými prázdninami boli v našej MŠ
hasiči. Chceme sa touto cestou poďakovať p. Bc. Petrovi
Pacherovi aj hasičom, s ktorými sme sa stretli, za veľkú
ochotu a otvorenosť, ktorú škôlkarom venovali. Spolu s I.
MŠ ich deti čakali na školskom dvore. Po príchode
predstavili svoju prácu, pripomenuli, akí sú pri záchrane
domovov a životov dôležití, deti si mohli obzrieť hasičské
auto, vyskúšať si, aké je to hasiť požiar. Návštevu sme
zanedlho opätovali. So svojimi nakreslenými obrázkami
deti netrpezlivo čakali, kedy sa otvoria dvere a vstúpia do
priestorov, kde hasiči pracujú. Boli to pre ne dni plné
zážitkov a radosti. Ešte raz ďakujeme!

Milí obyvatelia obce Raslavice!
Blíži sa koniec roka 2013, a preto nastala milá povinnosť
pre nás, bilancia. Tak ako každý rok, aj tento bol niečím
výnimočný, niečím nás prekvapil, potešil.
V priebehu kalendárneho roka sme s Vašimi deťmi zažili
mnoho akcií, ktoré Vám v nasledujúcich riadkoch
zhrniem. Tradične vždy začiatkom roka sú fašiangy. Preto
je prvou zábavnou akciou v našej materskej škole
karneval. Deti sa na tento deň samozrejme tešia, pretože sa
môžu preobliecť do masiek, ktoré im pripravujú ich
rodičia. Keďže v dnešnej dobe nie je problém nájsť
v obchode karnevalový kostým, pomôže to rodičom
uľahčiť prípravy na tento deň a čo je ešte lepšie, ušetrí to
čas. No my si ceníme a sme rady, že máme rodičov, ktorí
si tento vzácny čas nájdu a vyrobia svojim deťom
karnevalový kostým doma, vlastnoručne. Je to veľký dar –
mamka a ocko venuje svojmu dieťaťu čas, napriek tomu,
že mnoho ľudí povie: „Nemám čas.“

S predškolákmi sme sa v rámci rozlúčky vybrali vlakom
na námestie do Bardejova. Deti sa stretli s mnohými
materskými školami, zatancovali a zaspievali si
s Boborlandom. Po vyčerpávajúcom dopoludní sme sa
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vlakom vrátili do Raslavíc, aby si deti v materskej škole
mohli oddýchnuť.
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I. Materská škola v Raslaviciach
Pri deťoch človek potrebuje pohár plný múdrosti, súdok
obozretnosti a more trpezlivosti (František Saleský)
Každoročne sa deťom snažíme v učení odovzdať niečo,
vďaka čomu budú schopní sa úspešne začleniť do života,
čo ich bude ako samostatného človeka posúvať dopredu.
Preto im v našej MŠ dávame možnosť prejaviť sa
v rôznych úlohách, aktivitách v rôznych situáciách,
rozhovoroch pri ktorých ich usmerňujeme a vedieme
k tomu, aby sa snažili v živote robiť len správne
rozhodnutia. Pre nás ako učiteľov je najkrajším darčekom
to, že sa nám dieťa otvorí a dôveruje nám.

Vďaka počasiu sme náš tradičný výlet na poľovnícku
chatu niekoľkokrát presunuli, no oplatilo sa. Mali sme
pekný, teplý a slnečný deň. Nálada bola vynikajúca vďaka
deťom a ich rodičom. Zažili sme pekné chvíle. Neskoro
poobede sme sa v naďalej dobrej nálade pobrali domov
s peknými spomienkami. Tešíme sa na IV. ročník.

Pani učiteľku Mgr. Ivanu Vasičkaninovú, ktorá deti
pripravila na 45. Šarišské slávnosti piesní a tancov, tento
rok vystriedala pani učiteľka Mgr. Daniela Angelovičová.
Škôlkari Vám spestrili program pred KD, kde zaspievali,
zatancovali a zabávali obecenstvo, ktoré ich vrelo
povzbudzovalo.
V septembri začal nový školský rok.
Prišli k nám šikovné a veselé deti. Snažíme sa ich
s pomocou rodičov vzdelávať a vychovávať tak, aby z nich
vyrástli dobrí a múdri ľudia. December sa nesie v duchu
Vianoc, preto poctivo pripravujeme program na Vianočnú
besiedku pre rodičov. Tešíme sa aj na starých rodičov,
ktorí nás už tretí rok navštívia, aby im deti mohli zaspievať
koledy a zavinšovať.
Blíži sa koniec roka, preto sa patrí poďakovať všetkým
(rodičom, personálu, dobrým ľuďom), ktorí nám pomáhajú
akýmkoľvek spôsobom a sú prínosom pre II. MŠ.
Staré príslovie hovorí: „Kto lásku seje, ten lásku žne.“
Preto Vám prajem pokojné a láskyplné prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup do Nového roka 2014!
Bc. Mária Poníková
Riaditeľka MŠ

Blíži sa koniec kalendárneho roka, preto Vám chceme
touto formou priblížiť akcie, ktoré sme s Vašimi deťmi
zažili. Čas po Vianociach je u nás spojený s očakávaním
karnevalu, kedy majú deti možnosť prezliecť sa za
rozprávkové, filmové alebo vymyslené postavičky od
výmyslu sveta. Počas karnevalu je atmosféra v MŠ trošku
iná hlavne v ponímaní detí čarovnejšia, už len tým, že
nemusia v tento deň v škôlke spať. Veď kto to kedy videl,
aby Spiderman, Batman alebo akýkoľvek hrdina spal keď
má zachraňovať svet  No a celodenná diskotéka nie je
tiež na zahodenie, nehovoriac o občerstvení, ktoré u nás
vždy rýchlo mizne zo stolov.

Pred Veľkou nocou sa deti zapájajú do maľovania kraslíc,
či výroby rôznych výrobkov, ktoré sme aj tento rok
prezentovali na Veľkonočnej výstave v ZUŠ. Potom sme
už v našej škôlke pripravovali slávnosť pre naše mamky.
Veď komu inému patrí najviac poďakovania ak nie práve
mamám, mamkám a mamulienkam. Deti im pripravili
slávnosť s občerstvením. Zatancovali a zaspievali im, ale
samozrejme vystískanie a vybozkávanie mamky na konci
bolo predsa len najväčším poďakovaním.
A po májovej slávnosti je to už čakanie na sviatok
všetkých detí sveta. Aj tento rok sme ho slávili trošku
netradične a to výletom na Ranč Petrovce. Tam sa naše
deti vyšantili pri koníkoch, na ktorých sa aj učili jazdiť.
Samozrejme, že nás pri tom navštívili aj Spievanka
a Zahrajko, ktorí si s deťmi zaspievali či zatancovali. A kto
im povedal aj nejakú básničku dostal ako odmenu balíček
sladkostí a plus nejaké to prekvapenie k tomu. Potom sme
sa boli pozrieť aj na leteckej základni v Prešove a hoci
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nám tam počasie veľmi neprialo, predsa nám to na nálade
neubralo a veselo bolo aj na ceste domov 
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MŠ pani Márii Chovancovej, ktorá tento rok odišla do
zaslúženého dôchodku. Chceli by sme jej popriať hlavne
veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody v kruhu svojich
najbližších.
Tento rok nás čaká ešte akcia so starými rodičmi pri
stromčeku, kde sa budú pýšiť svojimi vnúčatami, ktoré im
budú spievať či tancovať. A kalendárny rok zavŕšime
s našimi rodičmi na vianočnej besiedke. Veríme, že im
koledami a vinšovačkami v podaní ich detí navodíme tú
správnu vianočnú atmosféru.
Predstavili sme Vám len v skratke akcie, ktoré sme v našej
MŠ v roku 2013 zažili a neostáva nám nič iné len sa tešiť
nato, čo nové nám Nový rok 2014 prinesie.

No a v júni nás čakala ešte jedna veľká akcia, na ktorú sme
sa pripravovali už dlhší čas pred tým. Naši starší škôlkari
si aj so svojimi učiteľkami pripravili vystúpenie na 45.
Šarišských slávnostiach piesní a tancov v Raslaviciach.
Pásmo s názvom „Vešelo na vešeľu“ zožalo úspech
a myslím si, že krajšieho ženícha a nevestu, či
svadobčanov ešte v Raslaviciach nevideli 

Prajeme Vám Šťastné a požehnané Vianoce a úspešný
Nový rok 2014!
Mgr. Anna Vaňová
učiteľka MŠ

Jazdecké preteky „2013“
Obec Raslavice v spolupráci s jazdeckým klubom Novotný
Abrahámovce zorganizovala 26. mája 2013 už 19. ročník
Jazdeckých pretekov – Cena starostu obce v parkúrovom
skákaní.
Celý program sa odohrával v športovom areáli – na
tréningovom futbalom ihrisku, pričom „opracovisko“
(miesto kde sa kone a jazdci na svoje jazdy pripravujú)
bolo zriadené v priestore pred kultúrnym domom,
čím zároveň pôsobilo ako živá reklama podujatia.

Školský rok sme zakončili rozlúčkou s predškolákmi, ktorí
už teraz sedia v školských laviciach a my pevne veríme, že
sa im podarí zúročiť aj tie vedomosti, ktorých základy
dostali aj v našej MŠ. Týmto sa chceme poďakovať aj
rodičom našich, teraz už prvákov, za to, že nám celý ten
čas pomáhali pri rôznych akciách v škôlke a takisto sa
zúčastňovali rôznych akcii ako bolo púšťanie šarkanov
v jeseni a sánkovačka v zime. Ďakujeme, že nám pomohli
nájsť aj telefónne číslo na Mikuláša . A hoci zobral aj
čerta, aj tak sa táto akcia mimoriadne vydarila a deti
dostali od neho sladké balíčky.
Súťažiť sa začalo o 11:00 hod Skokom „Z“ – na optimálny
čas. Po tejto súťaži určenej najmä pre mladých jazdcov
a mladé kone nasledoval Skok „ZL“ – dvojfázové
skákanie, potom hlavná súťaž Skok „L“ – cena starostu
obce Raslavice. Program vyvrcholil bonusovou súťažou
Mini-Maxi, v ktorej súťažiace dvojice súperili o to, kto
preskočí najvyššiu prekážku. Účasť na tohtoročnej súťaži
bola ovplyvnená najmä zlým počasím, keď svoju účasť
kvôli rannému dažďu odrieklo viacero jazdeckých tímov.
Aj napriek tomu diváci ktorí prišli a povzbudzovali mali
možnosť zažiť krásny športový a estetický zážitok, ktorý
nepochybne jazdecký šport poskytuje.
Patrí sa nám povedať ešte jedno poďakovanie. A to našej
dlhoročnej učiteľke a v posledných rokoch aj riaditeľke

Ing. Peter Paľa
Prednosta Obecného úradu
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FIT- club Raslavice
Milí spoluobčania,
možno o tom ani neviete, no v našej obci už dlhé roky
funguje Fit-club (posilňovňa). Počiatky siahajú do 80-tých
rokoch a spájajú sa s menom Jaroslav Gdovin, ktorý sa
tomu venoval a úspešne viedol chod posilňovne. Jaroslav
Gdovin sa zúčastnil rôznych súťaží v tomto športe, kde za
svoje úspechy bol odmenený oceneniami a cenami vo
forme športového náčinia. Tieto náčinia sa využívajú
dodnes. Postupom rokov sa do posilňovne dopĺňalo nové
náčinie a menili sa priestory (terajšia predajňa Fontána,
základná škola, ...).
Momentálne sa posilňovňa pod názvom Fit-club Raslavice
nachádza v priestoroch materskej školy v Nižných
Raslaviciach. Na účely klubu nám obec Raslavice poskytla
miestnosť, ktorá sa predtým využívala ako sklad uhlia.
Klub navštevuje približne 20 ľudí. O cvičenie, ako také, sa
v Raslaviciach zvyšuje záujem a aj z tohto dôvodu nás
čoraz viac ťaží otázka väčších priestoroch.

Členovia klubu a ich získané ocenenia

Našej organizácii Fit-club Raslavice je pridelený finančný
príspevok vo výške 300 € ročne.
Peniaze z tohto príspevku boli použité na nevyhnutnú
rekonštrukciu priestorov klubu. Rekonštrukcia sa týkala
hlavne podlahy posilňovne. Za týmto účelom bola v lete
2013 zorganizovaná brigáda, kde sme si vlastnými silami
vybetónovali podlahu, ktorá bola v nevyhovujúcom stave
pre účely cvičenia. Na úpravu podlahy sme použili väčšinu
príspevku. Zvyšné financie sa vynaložili na zakúpenie
koberca s protišmykovou úpravou.
Ďalšie príjmy Fit-clubu pozostávajú z členských
príspevkov vo výške 5 € na jeden kalendárny mesiac.
Peniaze z členských príspevkov sa používajú na údržbu
strojov a zariadení na cvičenie. Taktiež sme časť financií
použili na vymaľovanie interiéru Fit-clubu.
V rámci cvičenia si ako spestrenie a aj za účelom zvýšenia
motivácie, organizujeme súťaž v silovom päťboji, ktorá
pozostáva z:
1.

Bc. Gabriel Gdovin so získanými oceneniami z armwrestlingu

Tlak na lavičke so 100% vlastnej váhy (maximum
opakovaní),
2. Zhyby na široko s vlastnou váhou (maximum
opakovaní),
3. Zhyby na bradlách s vlastnou váhou (maximum
opakovaní),
4. Drepy so 100% vlastnej váhy (maximum
opakovaní),
5. Nosenie jednoručných činiek so 100% vlastnej
váhy (za čas 2 minúty).
Členovia klubu sa okrem posilňovania venujú aj iným
športom a zúčastňujú sa rôznych silových a
vytrvalostných súťaží.
Ak by sa do budúcna našli sponzori, tak by sa dali
zorganizovať súťaže pre širšiu verejnosť, kde by si mohli
vyskúšať svoje silové a vytrvalostné schopnosti tí, ktorí o
to prejavia záujem.

Bc. Gabriel Gdovin
správca Fit-clubu Raslavice
Časť priestoru Fit-clubu Raslavice
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.......zo života Miestneho odboru
Matice slovenskej v Raslaviciach

A máme ďalší rok za sebou. Rok 2013. V matičnej
činnosti bol bohatý na udalosti, zmeny . Rok 2013 bol pre
Maticu rok jubilejný – oslava 150 rokov od vzniku
Matice slovenskej a 1150 rokov od príchodu
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie.
Preto na výzvu Matice slovenskej o predkladaní projektov
sme odpovedali spracovaním 2 projektov. Jeden pod názov
„Vďaka Vám solúnski bratia“ a ďalší „45. ročník ŠSPaT
v Raslaviciach“.
Prvé podujatie sme naplánovali 27. apríla 2013. Myšlienka
osláviť sv. vierozvestcov, pripraviť scenár pre toto
podujatie taký, aby túto myšlienku vystihoval, sa myslím
podarila. Matičný spevokol Zborovčan zo Zborova
vystúpil s krásnymi hymnickými, náboženskými aj
ľudovými
piesňami. Obdiv a uznanie patrilo aj
dievčenskému speváckemu triu ROSA z Prešova. V ich
podaní zneli náročné 2-3 hlasné štylizované úpravy
ľudových
piesní.
Zazneli
aj
úryvky
z básne
Cyrilometodiada a najstaršia báseň PROGLAS. Očarilo
nás aj potešilo prvé vystúpenie detského spevokolu
„Zvonček“ v Dome kultúry.
V spolupráci s HOS Bardejov sme pripravili hodnotný
jeden a polhodinový program, ktorý vďačné raslavické
publikom odmenilo bohatým potleskom.
Aj stretnutie všetkých účastníkov v salóniku Domu kultúry
bolo milé, spontánne. Náš hosť – predseda Krajskej rady
MS PhDr. Matisko Ladislav nám priniesol posolstvo zo
starobylého Devína, nakoľko súčasne v tomto termíne sa
konal druhý ročník Národných slávností, ktoré
organizovala Matica slovenská. Tlmočil pozdrav od nášho
predsedu Matice Ing. Mariána Tkáča, v ktorom zdôraznil
túto vetu: „Vlastenectvo je láska k vlasti, ktorú sme si
nevybrali, máme ju od Boha...“
Po tomto úspešnom podujatí nasledovala ďalšia matičná
akcia v máji. Pripravovali sme Valné zhromaždenie,
veľmi dôležité v tomto roku, pretože sme navrhovali
kandidátov do výboru Matice a volili sme si predsedu
Matice slovenskej. Súčasne sme si zvolili aj v našom
miestnom odbore nový výbor a nového predsedu, ktorým
sa stal Ing. Peter Paľa.
V októbri 2013 na Valnom zhromaždení v Martine bol
znovu zvolený staronový predseda Matice slovenskej
Ing. Marián Tkáč PhD. Do výboru boli zvolení aj naši
okresní predstavitelia Matice - Mgr.art Juraj Bochňa,
predseda OR MS, Dušan Pribula, člen výboru okresnej
a krajskej Matice, Gabriela Kaščáková, pracovníčka
oblastného pracoviska OM MS. Sme tým naozaj potešení,
prajeme im veľa úspechov!!
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45. ročník ŠSPaT bol ako vždy úspešný a jubilejný.
Vynikal precíznosťou v réžii a vystúpeniach účinkujúcich.
Pripraviť program na tri dni tak, aby to všetko zapadalo do
seba, aby sa divák bavil a mal možnosť si vybrať to, čo ho
zaujíma, to potrebuje talent a dar od Boha. Mgr. Monika
Balážová spolu so svojím otcom Antonom Konturom to
všetko využila a réžiruje nám podujatia, ktoré už dopredu
vieme, že budú mať úspech. Oceňujeme to nielen my,
raslavickí diváci, ale všetci, ktorí majú možnosť vidieť
vystúpenia či už na rôznych podujatiach a súťažiach.
Dokazuje to aj účasť na súťažnej prehliadke v Habovke
2013. Stretlo sa tam do 250 ľudových muzikantov
a spevákov z celého Slovenska, medzi nimi aj naša
folklórna skupina Raslavičan. Dva z piatich titulov Laureát
celoštátnej súťaže putovali do Raslavíc, a to pre mužskú
spevácku skupinu a ľudovú hudbu Stanislava Baláža.
Srdečne blahoželáme.
Nemôžem nespomenúť aj obrovský úspech DFS
Raslavičanik, ktorý sa zúčastnil Medzinárodného festivalu
v rumunskom meste Tulcea, kde z 20 súborov zo
zahraničia získal to najvyššie ocenenie – Laureát. Aj im
srdečne blahoželáme.
Za úspešnú reprezentáciu a prácu v Matici boli navrhnutí
členovia našich folklórnych skupín na rôzne ocenenia.
V decembri sa teda konalo v salóniku Domu kultúry
„Predvianočné stretnutie“ s členmi folklórnej skupiny
Raslavičan a okresnými predstaviteľmi Matice slovenskej.
Tie najvyššie ocenenia Zlatú cenu MS odovzdal predseda
okresnej Matice do rúk vedúceho FS Raslavičan Antonovi
Konturovi a jeho manželke Milene Konturovej. Ďakovné
listy za Maticu, podpísané našim predsedom Matice
Ing. Mariánom Tkáčom, boli odovzdané všetkým
pozvaným členom tohto milého podujatia.
Za dlhoročnú matičnú činnosť bola odmenená Zlatou
cenou MS aj Daniela Stašková a DFS Raslavičanik.
Ocenenie sme si prevzali na podujatí HOS Bardejov
v Bardejove.
Ukončím myšlienkou, ktorá sa stala v mojej matičnej
činnosti mojím krédom. Osvojila som si ju a celý čas sa
snažím, aby bola skutočnou. Povedal mi ju p. Kaľavský,
dlhoročný predseda Matice v Bardejove vtedy, keď som do
funkcie predsedníčky MO MS bola zvolená. Znie: „Matica
má v Raslaviciach silné korene“. Preto som sa celý čas
snažila udržať túto členskú základňu. Podarilo sa mi ju
rozšíriť o 8 nových členov. Pretože už nemám taký kontakt
s mladými, nechcela som už na funkciu predsedníčky
kandidovať. Túžim, aby sa Matica u nás rozšírila o ďalších
nových členov. Aby sme nemali problém uviesť, že ide
o matičné podujatie. Želám novému predsedovi úspešne
pokračovať v našej matičnej činnosti, v ktorej mu budem
aj naďalej pomáhať ako členka MO MS v Raslaviciach.
Požehnaný a úspešný nový rok 2014 zo srdca želá

Daniela Stašková
Podpredsedníčka MO MS Raslavice
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LENARTOV. V dopoludňajších
hodinách sa
účastníci zájazdu mali možnosť na hore ZVIR
v Litmanovej duševne sústrediť a načerpať duševnej
útechy a duševnej sily. Po ukončení obradov sme sa
premiestnili do
LELUCHOVA, kde sme mali
možnosť nákupu rôzneho tovaru a mäsa. Pri
spiatočnej ceste bol účastníkom zájazdu podaný obed
a občerstvenie na salaši v LENARTOVE.

ZO Klubu dôchodcov a Zväzu
postihnutých civilizačnými chorobami
v Raslaviciach
Aj v tomto roku sa výbor snažil pripravovať a organizovať
rôzne akcie pre svojich členov - seniorov, ako sú
poznávacie zájazdy, rôzne hry či posedenia spojene so
súťažou a samotné súťaže.

-

Ako je už tradíciou, v mesiaci október sa konajú
slávnosti Úcta k starším. Z tejto tradície aj my sme
pripravili túto slávnosť a to dňa 20.10.2013 v salóniku
Domu kultúry, za účasti starostu obce, p. Ing. Antona
Lamanca a jubilujúcich členov a ostatných členov ZO.
Jubilujúcim členom, ktorých tohto roku bolo 27, sme
odovzdali spomienkové darčeky s kytičkou. V
kultúrnom programe vystúpil detsky folklórny súbor
RASLAVIČANIK pod vedením p. Mgr. Moniky
Bučkovej. Po ukončení oficiálnej časti bolo podávané
pohostenie s občerstvením aj pre ostatných
zúčastnených členov. Dobrú náladu udržiaval
harmonikár Ján Vasičkanin a k tejto nálade prispeli aj
samotní prítomní svojimi piesňami a to najmä: Jolana
Lackova, Marta Žoltáková, Eva Žoltáková, Cecília
Matysova, Božena Bartková, Anna Palšová a k nim
sa pripojili aj Milan Hudáček, Standa Belunek,
František Kašprišin, Štefan Leško a další.

-

Aj naďalej sa konajú pravidelne nedeľné posedenia
v miestnosti v klube dôchodcov pre všetkých členov
ZO. Na týchto posedeniach sa podáva káva, čaj, malé
pohostenie - suché zákusky, možnosť si zahrať
kartové hry- žolík, mariáš a pod.

-

Pre skrášlenie miestnosti klubu sme na jar vymaľovali
steny a vymenili ohrievač vody. Tieto akcie sa
uskutočnili v spolupráci s obecným úradom.

Výbor ZO KD a ZPCCH sa stretával podľa možnosti raz
do mesiaca, kde hodnotil činnosť za uplynulé obdobia,
riešil a navrhoval akcie pre svojich členov, ktorých tohto
roku evidujeme 160. Pri takom množstve členov, nemá
každý člen či členka totožný názor k organizovaniu
jednotlivých akcií. No i napriek tomu sa
snažíme čo
najviac vyhovieť väčšine našich členom.
V tomto roku sme organizovali tieto akcie:
- V mesiaci február sa uskutočnila výročná členská
schôdza, na ktorej sa zúčastnilo takmer 60%
z celkového počtu členov, za účasti starostu obce p.
Ing. Antona
Lamanca. Prítomní členovia boli
informovaní podrobne o činnosti a hospodárení ZO za
rok 2012. V kultúrnom programe vystúpili členovia
detského folklórneho súboru RASLAVIČANIK, pod
vedením p. Mgr Moniky Bučkovej, ktorí za svoje
vystúpenie boli odmenení dlhotrvajúcim potleskom.
-

Nákupný zájazd do KROSNA sa uskutočnil v tomto
roku 2-krát a to jarný pred Veľkou nocou a jesenný
pred sviatkom Všetkých svätých. Účastníci zájazdov
mali veľkú možnosť si nakúpiť tovar rôzneho
druhu podľa širokého výberu.

-

Dňa 11.7.2013 sme zorganizovali zájazd - Púť
seniorov na Levočskú horu, na ktorej sa každým
rokom zúčastňuje viac a viac pútnikov aj pri
nepriaznivom počasí.

-

-

V tomto roku sme zorganizovali Gril-Párty v areáli
futbalového štadióna dňa 21.8.2013. Na tejto akcii sa
zúčastnilo 36 členov. Zúčastneným členom boli
podávané Gril - pochúťky, ovčí syr, zelenina
a občerstvenie. O dobrú náladu sa staral náš
harmonikár Ján Vasičkanin. Pri tejto akcii bola aj
súťaž vo vedení lopty a presnej streľbe na malú
bránku. V kategórii ženy si najlepšie počínali:
1. miesto Cecília Matysová, 2. miesto Anna
Palšová, 3. Miesto Božena Bartková. V kategórii
muži: 1. miesto Dušan Marton, 2. miesto Milan
Hudáček, 3. miesto Ján Jančuš. Najlepší boli
odmenení sladkou pochúťkou.
Dňa 12.9.2013 sme zorganizovali a usporiadali Púť
spojenú s nákupom – LITMANOVA - LELUCHOV-

Za vykonanie týchto činnosti, patrí poďakovanie všetkým
členom výboru ZO KD a ZPCCH, ktorí sa podieľali na
organizovaní a samotnom zabezpečovaní jednotlivých
akcií. Hlavným sponzorom pre činnosť ZO je nesporne
obecný úrad, ktorému patrí poďakovanie. Poďakovanie
patrí aj firme Bona–Market Raslavice, AGRO Raslavice,
Zelenina-Chovanec a Ondrejovi Demovi prevádzkovateľovi
Kultúrneho domu.
Na záver chcem všetkým našim členom ako aj čitateľom
OBČASNÍKA zaželať radostné a požehnané Vianočné
sviatky a Šťastný Nový Rok 2014, do ktorého vám prajem
veľa zdravia a rodinnej pohody.
František NOVOTNÝ
Predseda ZO KD a ZPCCH v Raslaviciach
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Zrodilo sa dobré dielo
Myšlienka zriadenia Domu nádeje a rekonštrukciou
priestorov miestnosti v prístavbe evanjelického kostola
a.v., pre dôstojné dočasné uloženie zosnulého tela, bola už
viac rokov vyslovená, najmä obyvateľmi Nižných
Raslavíc.
Realizácia tejto myšlienky nebola ľahká. Bolo potrebné
rešpektovať pripomienky a podmienky k tejto historickej
budove od kompetentných orgánov, najmä však od
Pamiatkového úradu. Nasledovali nekonečné rokovania,
ale v úzkej spolupráci s OcÚ a jeho starostom Ing.
Antonom
Lamancom,
sa
podarilo
cirkevným
funkcionárom fílie Raslavice pod vedením Jána Katuščáka
túto myšlienku presadiť.
Veľkú podporu a silu k realizácii tohto diela prinieslo aj
pochopenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí už na
aprílovom zasadaní jednomyseľne schválili žiadosť CZ
ECAV fílie Raslavice o finančný sponzorský príspevok.
Finančná čiastka 6000 eur z OcÚ bude slúžiť všetkým
občanom obce pre poskytovanie tak nevyhnutnej
a potrebnej služby.
Zanietenosť obyvateľov a chuť pomôcť dobrému dielu,
bola taká veľká, že zbierkou v časti Nižné Raslavice bolo
nazbieraných takmer 3000 eur od rímsko-katolíckych
a evanjelických rodín. Boli prijaté aj milodary.

a svojou prácou bez nároku na odmenu prispeli: Pavol
Šoltys, Milan Baňas, Jaroslav Hrivňák, Viera Marcinová,
Peter Demo, Ján Riegel, Andrej Kostár, Miroslav ZálehaKačmár, Ján Katuščák, Emília Birošová a ďalší členovia
CZ fílie Raslavice, ktorí podľa rozpisu odpracovali
v jednotlivých dňoch 4-8 i viac hodín na tejto stavbe.
Najvyššou položkou v nákladoch bolo zakúpenie dvoch
chladiacich boxov, vo výške 4 700 eur. Za zhotovenie
dverí a okien bolo zaplatené 2 592 eur, stavebný materiál
bol spotrebovaný vo výške takmer 1 000 eur a ostatný
materiál pre vybavenie miestnosti predstavoval 1 360 eur.
Vysoko si vážime ochotné srdcia i ruky v snahe pomôcť
dobrému dielu a tak ďakujeme všetkým, ktorí prispeli, či
už finančne, materiálom, prácou ale aj radami, či
organizáciou prác na tomto diele, ktoré prebiehalo
necelých 6 mesiacov.
Poďakovanie patrí aj duchovným predstaviteľom oboch
cirkví, bez ich podpory by táto myšlienka nenašla
adekvátne pochopenie a akceptáciu u veriacich.
Dňa 1. decembra 2013, v prvú adventnú nedeľu sa práce
na tomto diele ukončili ekumenickou slávnosťou
posviacky miestnosti, v evanjelickom kostole sv. Trojice.
Po úvodnej básni, prednesenej Kristínkou Čorbovou
a príhovoroch starostu obce a kurátora fílie Raslavice
ECAV, nasledovala samotná posviacka, ktorú vykonali
Mgr. Erika Kaňuchová , evanjelická farárka, Mgr. Ivo
Jakubík, duchovný rímsko-katolíckej cirkvi a Mgr. Jozef
Oláh, kaplán rímsko- katolíckej cirkvi. Slová, ktoré na
tejto slávnosti zazneli boli balzamom na dušu a každému
veriacemu pripomenuli, že nemáme hľadať to, čo nás
rozdeľuje, ale to čo nás spája. So zúčastnenými na tejto
posviacke boli na diaľku prítomní i ďalší občania Raslavíc
prostredníctvom raslavickej káblovej televízie, ktorá
vysielala túto slávnosť v priamom prenose. Tak sa
v Raslaviciach zrodilo ďalšie dobré dielo, Bohu vďaka!
Ing. Zuzana Remetová

Aktivity občianskeho združenia ŽIVOT
JE ŠANCA v roku 2013

Foto z posviacky

Veľkou mierou prišla pomoc od sponzorov poskytnutím
finančných prostriedkov a to : Zbierka v rímsko katolíckej cirkvi, Imrich Goliáš, AGRO Raslavice, s.r.o.,
Jaroslav Herstek -HERACO, Ľubomír Margicin (Janovce),
MUDr. Ľudmila Kundrátová, PARE- R. Demjanovič,
Peter Demo, Ján Riegel, KOVO Raslavice, s.r.o., Pekáreň
Raslavice, Raky-stav s.r.o. Rákoš, Ján Mihalčin (Vyšná
Voľa). Ďalej, poskytnutím materiálu, náradia, dopravy

Občianske združenie Život je šanca sa v roku 2013
podieľalo na príprave a realizácií aktivít v rámci projektu
spolupráce medzi obcou Raslavice a Gminou Korzenna
v oblasti folklóru a tradičných ľudových remesiel pod
názvom „Kultúra blízka a ... ďaleká“.
Nakoľko aktivity združenia a ich realizácia sú podmienené
získaním dotácií z rôznych európskych, alebo národných
zdrojov, prebiehala aj v roku 2013 príprava ďalších
projektov a žiadostí.
Veríme, že niektoré naše žiadosti budú opäť schválené a
občianske združenie bude i naďalej zmysluplne napĺňať
svoje ciele.

Ing. Peter Paľa, člen OZ
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Rok 2013 – rok osláv 90-tého výročia
Dobrovoľných Hasičov v Raslaviciach
(1923-2013)
Rok 2013 bol pre DHZ výnimočným. Tento rok sme totiž
oslávili 90. Výročie založenia dobrovoľných hasičov
v obci. Najstaršia fungujúca
zložka v Raslaviciach.
Dobrovoľný hasičský zbor by nefungoval bez obetavých
jednotlivcov a kolektívov. Za roky jeho existencie sa
v zbore angažovalo mnoho našich obyvateľov.
Pri tejto príležitosti nášho 90. Výročia boli odovzdane
pamätne listy zaslúžilým dlhoročným členom DHZ
Raslavice. Veľká vďaka za vašu dlhoročnú pracú v našom
dobrovoľnom hasičskom zbore.
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Rok sme začali ako vždy pomocou pri regulácií dopravy
a účastníkov na trati 7. Ročníka cyklistických pretekov
„Čergovská stopa” - 9.2.2013
Počas veľkej noci 29. 3. 2013 sa v rímsko - katolíckom
kostole Narodenia Panny Márie zúčastnili naši chlapci
stráženia Božieho hrobu. Týmto sa chceme chlapcom
poďakovať za ich vytrvalosť a ochotu stráviť čas touto
tradíciou, ktorá je v obci zachovaná už par rokov.
Najväčšou akciou tejto sezóny
,,ŠARIŠSKÉHO POHÁRA “.

bolo

organizácia

V roku 1998, keď si DHZ pripomínalo 75. Výročie
založenia, mali Raslavice tú česť organizovať VI. Ročník
„Šarišského pohára”, na ktorom sa zúčastnilo 38 družstiev.
Keďže sme tento rok oslavovali 90. výročie založenia
DHZ Raslavice, podarilo sa nám znovu zorganizovať už
po druhý krát už XXI. ročník súťaže hasičských družstiev
Šarišský pohár, ktorý sa konal dňa 28. júla 2013
v športovom areáli obce. Za účasti 37 hasičských družstiev
z okresov BARDEJOV, PREŠOV, STARÁ ĽUBOVŇA,
SABINOV, SVIDNÍK a domácich družstiev DHZ
Raslavice, ako usporiadateľa súťaže a družstiev OR HaZZ
Bardejov, Prešov, Stará Ľubovňa, Sabinov a Svidník. Tejto
súťaže sa zúčastnilo aj družstvo z SDH Radslavice našej
družobnej obce z Českej Republiky.

Odovzdávanie pamätných listov počas Šarišského pohára

Šarišský pohár 2013 - Slávnostný nástup - vlajkonosiči

Odovzdávanie pamätných listov počas Memoriálu Jozefa Džalaja

Šarišský pohár 2013 - Slávnostný nástup – trofeje a rozhodcovia
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Šarišský pohár 2013 - Slávnostný nástup – súťažné družstvá

Usporiadateľmi súťaže boli - Okresný výbor Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Bardejov, Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Bardejove, obec
Raslavice a Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice. Záštitu
nad súťažou prevzal predseda OV DPO Bardejov a člen
prezídia DPO SR pán CEĽUCH Pavol. Veliteľom súťaže
bol pán HAVÍR Slavomír. Súťaž začala svätou omšou
v miestnom farskom kostole a pokračovala slávnostným
nástupom, na ktorom boli prednesené príhovory
predstaviteľov obcí a Okresného výboru DPO Bardejov.
Dlhoročným a zaslúžilým členom DHZ Raslavice boli
udelené Pamätné listy a medaily pri príležitosti vzniku
DHZ v obci. Predstaviteľ Prešovského samosprávneho
kraja odovzdal Dobrovoľnému hasičskému zboru sochu
sv. Floriána, ako dar od predsedu Prešovského
samosprávneho kraja MUDr. Petra CHUDÍKA.

-

26.5.2013 – pohárová súťaž Kapušany dorastenci 5. miesto
1.6.2013 – pohárová súťaž Zlaté muži - 5. miesto
8.6.2013 – pohárová súťaž Tulčík muži - 3. miesto,
dorast - 7. miesto
8.6.2013 - nočná súťaž Osikov dorast - 7. miesto,
muži - 6. miesto, ženy- 3. miesto
15.6.2013 - pohárová súťaž Richvald muži - 4. miesto
29.6.2013 - okresná pohárová súťaž Sveržov,
dorastenci - 2. miesto
7.7.2013- pohárová súťaž Hankovce muži- 7. miesto
14.7.2013 - pohárová súťaž Hrabovec muži - 6. miesto
21.7.2013 - pohárová súťaž Hubošovce muži 5. miesto
4.8.2013 - Šarišská Poruba muži - 2. miesto, dorast 5. miesto
17.8.2013 - nočná súťaž Sveržov Supercup- účasť
18.8.2013 - pohárová súťaž Torysa muži - 1. miesto
25.8.2013 - pohárová súťaž Lúčka muži - 5. miesto
31.8.2013 - pohárová súťaž Vyšný Mirošov muži 4. miesto
31.8.2013 - nočná súťaž Bijacovce- účasť
15.9.2013 - V. ročník Memoriál Jozefa Džalaja, ženy 2. miesto, dorast - 5. miesto, muži - 3. miesto, muži
v kategórii do 1500 ccm- 3. miesto
21.9.3013- Bardejov na námestí - účasť
29.9.2013- Giraltovce Naberačka – účasť

Súťažilo sa v 8 kategóriách, na 1. miestach sa umiestnili:
Plameniaci – Chminianska Nová Ves
Dorastenci – Hermanovce
Dorastenky – Chminianská Nová Ves
Muži – Sveržov
Muži nad 35 r. – Rožkovany
Ženy- Terňa
Ženy nad 30 r. – Hrabkov
HaZZ SR – Stará Ľubovňa
Šarišský pohár je aj súťaž okresov a tento rok, po sčítaní
výsledkov všetkých kategórií, zvíťazil okres Sabinov.
Putovnú prúdnicu prevzal Sabinovsky okres, obec
Brezovica kde sa bude konať ,,XXII. Ročník
ŠARIŠSKÉHO POHÁRA“ v roku 2014.
V mene výboru DHZ Raslavice by som sa chcela
poďakovať sponzorom súťaže XXI. Ročníka Šarišského
pohára a oslavu 90. Výročia vzniku DHZ v obci:








Prešovský samosprávny kraj- MUDr. Peter
CHUDÍK predseda
Obec Raslavice , Dobrovoľný Hasičský zbor
Raslavice
František Hvizda- HM comp, Janovce
F&M CATERING, Štefánikova 61, Bardejov
Ing. Rastislav Homa, Raslavice
Mini-mix Market, Ľubomír Palša
Okresný výbor DPO Bardejov

Počas roka 2013 družstvá DHZ Raslavice zúčastnili
okrem Šarišského pohára aj iných súťaží s týmito
výsledkami:
- 25.5.2013 – okrsková súťaž Lopuchov muži 4. miesto, dorastenci - 1. miesto

Trofeje získané v roku 2013

Okrem Šarišského pohára sme 15.9.2013 v Raslaviciach
zorganizovali ďalší, v poradí už 5. ročník Memoriálu
Jozefa Džalaja.
Tento rok sa pre DHZ podarilo zadovážiť techniku
v podobe
Hasičskej Avie, ktorú sme kúpili z obce
Podvysoká. Kúpili sme aj sadu nových športových hadíc
a 3 sady nových dresov pre mužské, dorastenecké a ženské
družstvá.
Na záver by sme sa týmto chceli poďakovať členom, ale aj
ľuďom, ktorý sa podieľali na organizovaní a fungovaní
akcií pre DHZ.
Bc. Vierka Kohútová
DHZ Raslavice
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45. ročník Šarišských slávností piesní
a tancov v Raslaviciach
V dňoch 21. – 23.6.2013 Obec Raslavice zorganizovala
jubilejný 45. ročník Šarišských slávností piesní a tancov.
Slávnostné otvorenie festivalu sa už tradične odohralo
v piatok 21.6.2013 v divadelnej sále Domu kultúry.
V rámci programu vystúpil FS Zemplín s programom
„Láska v srdci nosená“. Pokrstené bolo CD „Ked ja
nadešol do kraja s účinkujúcimi – ĽH Stana Baláža
a sólistami východu - Viktor Ťasko, Ľubomír Šimčík,
Matej Sagan, Anton Kontura, Štefan Štec, Ondrej Majer,
Jozef Hrušovský.
Sobotný program sa začal sprievodným podujatím
„Mestečko fantázie“, v rámci ktorého vystúpili deti
z miestnej MŠ a ZŠ, návštevníci sa mali možnosť
zúčastniť školy tanca pre deti a dospelých, či detského
workshopu „Pletieme z handričiek a papiera“. O 18:15
program festivalu pokračoval v prírodnom amfiteátri
detským programom „Zahrajce huśličky pod našo
nožički“, v rámci ktorého účinkovali DFS Cifroško
z Vranova, DFS Maguráčik z Kežmarku, ZUŠ z Raslavíc,
MŠ z Raslavíc a DFS Raslavičaník. O 20:00 nasledoval
hlavný sobotný program domácich a zahraničných
folklórnych kolektívov „Vitajce v Raslavicoch“. Vystúpili:
FS Lipniczanie (Gmina Korzenna, Poľsko), sólistka
ľudových piesní z Užhorodu (Ukrajina), FS Hornád
z Košíc, FS Rozsutec zo Žiliny, Ľudová hudba
Kandráčovci, Spevácke trio Sabrosa.

FSk Raslavičan, FS Lipniczanie z Poľska, sólistka
ľudových piesní z Užhorodu, FSk Vinica z Myslavy, FS
Vranovčan, FS Rozsutec zo Žiliny, FS Háj z Rimavskej
Soboty, Spevácka skupina Suché karki z Prešova,
Spevácke skupina a Ľudová hudba FS Železiar z Košíc,
Ľudový rozprávač Jožko Jožka.
Počas festivalu prebiehali aj ďalšie sprievodné podujatia –
ulička remesiel s účasťou domácich a zahraničných
ľudových remeselníkov organizovaná v rámci projektu
Poľsko – Slovenskej spolupráce obce Raslavice a Gminy
Dydnia „Kultúra blízka a ... ďaleká“, vzdelávací program
pre organizátorov kultúrnych podujatí organizovaný
v rámci cezhraničného projektu „People to people –
effective cooperation based on love for folklore“
v spolupráci s ukrajinskými partnermi obce Raslavice,
nedeľný krojovaný sprievod obcou, výstava prác žiakov
ZUŠ „V našom svete“ v Galérii ľudového umenia,
prezentácia folklórnych festivalov z regiónu Šariš, zábavné
atrakcie, stánky s občerstvením a iné.
Slávnosti sa uskutočnili pod záštitou prezidenta SR
a s prispením dotácie Ministerstva kultúry SR vo výške
4000 €.
Na záver, ale nie v poslednom rade by som chcel
poďakovať tiež sponzorom tohto krásneho podujatia:
Ministerstvo kultúry SR
Matica Slovenská
GMT projekt, s.r.o.
RAKY stav, s.r.o.
KOMFOS Prešov, s.r.o.
AGRO Raslavice, s.r.o.
Imrich Goliáš – LIANA GOLF
ECIVALSAR, s.r.o.
Ing. Rastislav HOMA
M-com net – Miloš Kovalčin
VIJOFEL

Záverečná scéna detského programu

OSVO Prešov
Proenergs, s.r.o.
Ladislav Hudák
PROGRES – TS, s.r.o.
REMOPEL, s.r.o.
VIVA TRADE, s.r.o.
WEGA-MS, s.r.o.
WI-NET – Ing. Miroslav Goliaš
Rádio REGINA – mediálny partner

Divákov do varu dostali Kanráčovci

V rámci nedeľného galaprogramu „V Raslavicoch śtrid
valala“ účinkovali: ZUŠ z Raslavíc, DFS Raslavičaník,

Ing. Peter Paľa
Prednosta Obecného úradu
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Raslavičanik opäť po roku
DFS Raslavičanik mal v roku 2013 dosť pestré
a namáhavé obdobie. Aj keď vystúpení bolo v tomto roku
viac než dosť, členovia súboru to prežívali dosť intenzívne
a s oduševnením. Ukazovali svoju šikovnosť a lásku
k folklóru, ktorú prejavovali na doskách akéhokoľvek
pódia.
Už začiatkom roka zabávali a spestrovali svojim tancom
rôzne obecné plesy. V máji sa zúčastnili krajskej
prehliadky detských folklórnych súborov. Umiestnili sa
v zlatom pásme s návrhom na postup na celoštátnu
prehliadku v Likavke, kde dosiahli bronzové pásmo. Ich
tanečný a spevácky prejav vzbudil neopísateľné emócie
u všetkých členov, u vedenia aj u divákov, o čom svedčil
neutíchajúci potlesk publika v hľadisku. Nasledujúce
obdobie počas leta bolo plné vystúpení.
VÝCHODNÁ – bol to pre našich členov krásny zážitok,
ktorí mohli svoje tanečné umenie prezentovať v srdci
slovenského folklóru. Tlačili sa nám slzy do očí, keď sme
videli, ako tancovali plní radosti, elánu a s láskou k
folklóru - hoci len na bočnom javisku. U publika mali
neskutočný úspech a obdiv.

Raslavičanik v Rumunsku

Každé jedno vystúpenie - či už doma , alebo v zahraničí
v nás zanecháva hlboké spomienky. Je to však možné iba
s pomocou ľudovej hudby, v našom prípade sú to chlapci:
Muzikanci Raslavicke, pretože aj ich hudobný doprovod
prinášal často krát veľký úspech. To, že deti sú
sprostredkovateľmi ľudovej kultúry ukazuje aj množstvo
iných vystúpení v okolitých obciach – Demjata, Záhradné,
mesto Bardejov, Nižná Olšava, Matiaška, Hervartov,
Kurov a mnoho iných.
Chcem vyjadriť úprimnú vďaku všetkým sponzorom, ktorí
počas roka svojou finančnou pomocou pomohli nášmu
súboru: obec Raslavice, ZŠ Raslavice, Komfos, Pare,
Drevit, Sport bar LIVE, CENTRUM Comerce EW,
Stavebniny LIANA, p. Mačejovský Štefan, p. Bank
Slavomír, p. Horváthová Marcela, p. Džubakovský Peter,
p. Riegel Ján, p. Leško Adrián, p. Dvoriščák Branislav.
Moja vďaka patrí aj všetkým rodičom, pretože vedú svoje
deti ku krásnym tradíciám a ľudovému umeniu.

Raslavičaník pred zaplneným hľadiskom vo Východnej

KORZENA – malé poľské mesto, s hrsťou dobrých
a pohostinných ľudí, späté
s novými
priateľstvami
a zážitkami. Cez leto sme sa zúčastnili výmenného
pobytu v Poľsku a zanechalo to u všetkých hlboké
spomienky. Vystúpili sme v rámci dvoch podujatí –
Korzenský jarmok – začiatkom júla a Dožinky
v Korzennej – koncom augusta.
Najväčším zážitkom bol však zahraničný zájazd
v rumunskom meste TULCEA, počas letných prázdnin –
v auguste. Tento festival niesol názov „Golden fish“ –
Zlatá rybka - detský festival na delte Dunaja. Išlo
o súťažný festival detských súborov, spomedzi 20 krajín
Európy. Najkrajším darčekom bolo, keď pri vyhlasovaní
výsledkov zaznelo RASLAVICANIK – SLOVAKIA. DFS
Raslavičanik získal titul LAUREÁT! Slzy dojatia sa tlačili
všetkým zúčastneným do očí, pri verdikte poroty, ktorá
slovenský folklór odmenila takýmto ocenením. Takýto
úspech nečakal asi nikto, ale tanečné prevedenie
nasvedčovalo jednoznačnému víťazstvu. Každý jeden člen
súboru sa zaslúžil o to, že aj vďaka nemu prinášame okoliu
radosť a lásku k tancu.

Najviac chcem poďakovať členom DFS RASLAVIČANIK
za ich čas, šikovnosť a nesmiernu odovzdanosť a lásku
k tancu, ale aj manažerovi Slavomírovi Sabolovi, ktorý
svojou nezištnou pomocou prispel k rozvoju súboru.
Prajem všetkým členom, aby tajomstvá našich predkov
uchovávali a rozširovali a boli hrdí na to, že žijú v tak
krásnej a rázovitej obci Raslavice.
Mgr. Monika Bučková
vedúca súboru

Projekt „Raslavickí umelci 2013“
Po tom, ako sme úspešne a s veľkým záujmom účastníkov
realizovali v roku 2011 a 2012 projekt tvorivých dielní
„Raslavickí umelci“ resp. „Raslavice – tvorivá obec“,
požiadali sme o príspevok z Úradu vlády SR na podobný
projekt aj pre rok 2013. Na realizácii projektu sme začali
pracovať v mesiaci november. Cieľom projektu bol opäť
rozvoj talentu a umeleckých zručností príslušníkov
rómskej menšiny žijúcich v obci.
Celkový rozpočet projektu je 1 579,00 €, z toho
spolufinancovanie z prostriedkov obce vo výške 79,00 €.
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V rámci projektu boli zorganizované 4 tvorivé dielne:
1. Tvorivá dielňa so zameraním na umelecké rezbárstvo –
pod vedením pána Jozefa Billého sa vrámci nej pravidelne
stretávalo 3-5 chlapcov.
2. Hudobná tvorivá dielňa – pod vedením pána Žoltaka.
V rámci tejto dielne sa pravidelne stretávalo 5 – 6 detí,
ktorí boli zasväcovaní do základov hry na kontrabas, gitaru
a husle.
3. Tanečná tvorivá dielňa – pod vedním Mgr. Alena
Jančíkovej Približne 40 detí sa s veľkou radosťou
stretávalo v priestoroch ZŠ a tancovali a tancovali....
4. Tvorivá dielňa zameraná na ručné práce – v rámci dielne
sa stretávalo 10 – 12 dievčat, ktoré tvorili patchwork,
rôzne vianočné ozdoby a podobne.

Tvorivá dielňa zameraná na ručné práce

Rezbárska tvorivá dielňa

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
hlavná myšlienka bola počas projektu, tak ako po minulé
roky napĺňaná a verím, že v podobných aktivitách budeme
aj naďalej pokračovať.
Ing. Peter Paľa
Prednosta Obecného úradu

Aktivačná činnosť v obci v roku 2013
Aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie je spôsob
ako pomôcť nezamestnaným preklenúť obdobie medzi
stratou zamestnania a nájdením si nového zamestnania.
Tým
nezamestnaným,
ktorí
kvôli
dlhodobej
nezamestnanosti stratili základné pracovné návyky,
prispeje k tomu, aby si ich v rámci menších obecných
služieb a dobrovoľníckych prác opätovne vybudovali čo je
aj hlavným cieľom projektu. Aktivačná činnosť sa môže
vykonávať
formou
menších
obecných
služieb
organizovaných obcou, alebo formou dobrovoľníckych
prác organizovaných právnickou alebo fyzickou osobou
podľa § 52 ods.5 zákona č.5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti.
Aktivačná
činnosť
uchádzačov
o zamestnanie sa realizuje prostredníctvom Národného
projektu XXXI ,,Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce
v rámci SR bez BSK-2“, ktorý je spolufinancovaný
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Cieľom
tohto projektu je sprostredkovať nezamestnaným kontakt
s pracovný trhom, vybudovať alebo obnoviť pracovné
návyky a motivovať uchádzačov o zamestnanie, aby sa
pokúsili hľadať si prácu aj sami. Za účasť na aktivačných
programoch sa tejto cieľovej skupine zvýši základná dávka
v hmotnej núdzi
o aktivačný príspevok.
Výšku
aktivačného príspevku upravuje zákon NR SR č. 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. V roku 2013 sa tento
projekt realizoval formou malých obecných služieb
a zúčastnilo sa ho 120 nezamestnaných, sociálne slabých
občanov, prevažne Rómov, v rozsahu 16 hodín týždenne.
Ich pracovnú činnosť koordinoval 1 pracovník.
Zapojenie nezamestnaných do malých obecných služieb
prispieva
k miestnemu
rozvoju,
zveľaďovaniu
a skvalitňovaniu
života občanov v obci. Uchádzači
o zamestnanie zaradení do malých obecných služieb sa
podieľali na likvidácii skládok komunálneho odpadu,
zbere a triedení odpadu, na udržiavaní a skrášľovaní
verejných priestranstiev a rómskej osady, udržiavaní
parkov v obci, vo veľkej miere sa podieľali na výkopových
prácach
súvisiacich
s
rozvojom
infraštruktúry
v obci, udržiavaní, oprave a rekonštrukcii obecných
objektov.

Tanečníci

Ľubica Matijová
Koordinátorka aktivačných prác

December 2013
Záver folklórneho leta

Sezóna folklórnych festivalov - „folklórne leto“ – začína
každoročne už koncom mája. Jedným z prvých väčších
festivalov v regióne sú tradične Šarišské slávnosti piesní
a tancov v Raslaviciach. Keďže hlavná folklórna „sezóna“
začína v Raslaviciach, vznikla myšlienka, že by bolo
zaujímavé zorganizovať v Raslaviciach aj rozlúčku
s folklórnym letom. Dôležité bolo vytvoriť kostru
podujatia, ktorá by nadväzovala na Šarišské slávnosti
piesní a tancov, ale zároveň bola niečim odlišná.
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Počas sobotného popoludnia sa v areáli amfiteátra
návštevníci mali možnosť zúčastniť školy tradičného
tanca. Lektori v doprovode ľudovej hudby vyučovali tance
ako raslavická poľka, krucena čardáš a iné. Okrem toho
v pripravených stánkoch predvádzali svoje umenie,
i hotové výrobky ľudoví remeselníci z Raslavíc
a Korzennej.

Jedným z hlavných pilierov
„nového“ podujatia
organizovaného v Raslaviciacho sa stala (aj podľa vzoru
Ukrajinských festivalov, ktoré sme mali možnosť spoznať
v rámci projektu spolupráce) prezentácia prípravy
a ochutnávka tradičných raslavických jedál.
Program podujatia sa začal v sobotu 21.9.2013 skoro ráno
tradičnou zabíjačkou. Počas dopoludnia pripravili šikovní
mäsiari (pán Kuchcik a pán Miko) s pomocou pracovníkov
obecného úradu tradičné bravčové výrobky – klobásu,
tlačenku, hurky, škvarky, ktoré následne popoludní
v priestore prírodného amfiteátra ponúkali „raslavické
gazdinky“ spolu s ďalšími tradičnými jedlami, ako
mačanka, či holúbky.
Pre účastníkov bolo pripravené čerstvé pečené mäso zo
zabíjačky, teplý guláš, príjemné posedenie v prírode
a široký sortiment nápojov.

Sobotný program bol zavŕšený večerným galaprogramom,
ktorý sa odohrával v divadelnej sále domu kultúry.
V rámci programu účinkovali všetky domáce folklórne
telesá a tiež hostia FS Lipniczanie z Lipnice Vielkej
(gmina Korzenna).
Folklórne leto sme „úplne uzatvorili“ v nedeľu 22.9.2013
vystúpením populárnych Kandráčovcov, ktorí opäť
predviedli strhujúce folklórne predstavenie.
Celé podujatie organizátori aj návštevníci hodnotili
pozitívne. Jediné čo podujatiu chýbalo, bol väčší záujem
divákov, najmä o bohatý sobotný program. Verím, že sa
podobné podujatie podarí zorganizovať aj v nasledujúcich
rokoch, a tiež verím, že si naň nájde cestu väčšie
množstvo návštevníkov.
„Folklórne leto“ skončilo a mohla začať ... „Folklórna
jeseň“.
Ing. Peter Paľa
Prednosta Obecného úradu
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Obyvatelia obce Raslavice v roku 2013
K 1.1.2013 bolo na trvalý pobyt v našej obci prihlásených
2684 obyvateľov. Z tohto počtu bolo 1323 mužov a 1361
žien. V roku 2013 sa narodilo 30 detí, z toho 17 chlapcov
a 13 dievčat.
V priebehu roka sa na trvalý pobyt v obci prihlásilo 25
osôb, odhlásilo sa 34 občanov. K zmene pobytu v
oboch
prípadoch
dochádza
hlavne
po sobáši
/nasledovanie partnera/,
prípadne po získaní bytu či
stavbe rodinného domu. Štyria občania ukončili trvalý
pobyt v našej obci
z dôvodu dlhodobého pobytu
v zahraničí, kde zároveň získali povolenie na trvalý pobyt.
V tomto roku bolo uzavretých 27 manželstiev, pričom
v dvoch prípadoch mali trvalý pobyt v obci Raslavice
obaja snúbenci. Priemerný vek snúbencov bol 28 a pol
roka. Rozvod manželstva nebol zaznamenaný.
Od začiatku roka zomrelo 20 našich spoluobčanov - 10
mužov a 10 žien. Priemerný vek zomrelých bol 72 a pol
roka.
Ku
4.decembru 2013 mala naša obec spolu 2685
obyvateľov, z toho 1332 mužov a 1353 žien. V časti
obce Nižné Raslavice má trvalý pobyt 1616 a v časti obce
Vyšné Raslavice 1066 občanov. Traja občania sú
prihlásení k trvalému pobytu na obec Raslavice, t.j. bez
konkrétnej adresy pobytu.
V obci žije 635 mladých ľudí do 18 rokov, z toho je 31
detí do jedného roka. Najpočetnejšia je skupina
obyvateľov vo veku 18 – 60 rokov. Zahŕňa 1603 osôb, z
toho je 809 mužov a 794 žien. Spolu 368 občanov je
vo veku 60 – 80 rokov, z nich je 170 mužov a 198 žien.
Vo vekovej kategórii 80 – 90 rokov sa nachádza 72 osôb.
Aj tu majú miernu prevahu ženy – je ich 48, kým
mužov je iba 24. V Raslaviciach žije 7 občanov, ktorí
majú viac ako 90 rokov – 5 žien a 2 muži. Najstaršia
obyvateľka obce má krásnych 97 rokov, najstarší obyvateľ
– muž má 93 rokov, rovnako ako ďalšie dve obyvateľky.
Ďalší občania z kategórie nad 90 rokov majú 92 /muž/, 91
a 90 rokov /ženy/.
Priemerný vek obyvateľov obce je 36,38 roka / muži
36,03 r., ženy 37,07 r./.
Najčastejšie krstné mená u mužov s trvalým pobytom
v našej obci : Ján /109/, Jozef /108/, Martin a Peter /65/,
František /56/, Marek /54/, Štefan /51/, Milan /42/,
Andrej/Ondrej /40/, Pavol/Pavel /36/, Miroslav /33/,
Vladimír /31/, Stanislav /29/, Marián /27/, Patrik a Daniel
/23/, Dušan /21/, Tomáš /20/, Anton a Vincent /19/, Dávid,
Gabriel a Jakub /18/, Jaroslav a Lukáš /17/, Michal /16/.
Najfrekventovanejšie krstné mená u žien: Mária /169/,
Anna /111/, Jana, Helena, resp. Elena /51/, Marta /48/, Eva
/33/, Monika /31/, Gabriela /28/, Martina /25/, Zuzana /24/,
Viera /20/, Lenka, Lucia, Veronika, Margita a Daniela
/19/, Emília /18/, Iveta a Magdaléna /17/, Erika
a Dominika /13/, Viktória /12/, Božena /11/.
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Sedem našich spoluobčanov oslavuje svoje narodeniny
24.decembra. Dvanásti uzreli svetlo sveta 1.januára, t.j.
na Nový rok.
V obci žije 143 občanov, ktorých rodinný stav je
„ovdovelý/ovdovelá“. Mužov – vdovcov je 26, žien –
vdov je až 117. Rodinný stav „rozvedený/rozvedená“
má 25 mužov a 27 žien, spolu 52 osôb.
V priebehu roka 2013 bolo skolaudovaných 6 nových
rodinných domov. V obci je toho času obývaných 507
rodinných domov a 7 bytových domov. V 507 rodinných
domoch je na trvalý pobyt prihlásených 2551 osôb.
V šiestich bytových domoch má trvalý pobyt 106
obyvateľov. Osobitnou kategóriou je Kláštor sv. Jozefa,
v ktorom je na trvalý pobyt prihlásených 25 osôb. V 36
rodinných domoch je prihlásená na trvalý pobyt iba 1
osoba.
V obci je 57 neobývaných rodinných domov, z ktorých
je asi tretina neobývateľná /V.R./, ďalších približne 10
domov je obývaných prechodne – bez prihlásenia osôb
na trvalý pobyt. V tejto kategórii sú aj nové rodinné domy
po kolaudácii, ktorých vlastníci ešte neriešili zmenu
trvalého pobytu, ale aj niekoľko rozostavaných rodinných
domov pred kolaudáciou. V októbri 2013 pribudla v časti
obce Nižné Raslavice ďalšia nová ulica - Lopúchovská.
Toľko teda štatistika.
Všetkým spoluobčanom želám
sviatky a šťastný nový rok.

požehnané vianočné

Mgr. Mária Ščešňaková
matrikárka

Prezentácia raslavického folklóru v Číne
Pri príležitosti 120. výročia narodenia významného
architekta Ladislava Hudeca, rodáka z Banskej Bystrice
zorganizoval Generálny konzulát Slovenskej republiky v
Šanghaji v Pamätnom dome L. Hudeca v Šanghaji
v dňoch 15-. 24. novembra 2013 výstavu obrazov
slovenského súčasného umenia. Vystavené boli diela
siedmich umelcov.
Vernisáž otvoril slovenský veľvyslanec v Číne František
Dlhopolček, ktorý sprítomnil odkaz L. Hudeca a zároveň
predstavil diela slovenských umelcov. Generálna
riaditeľka Sekcie umenia a štátneho jazyka Ministerstva
kultúry Zuzana Komárová vyzdvihla najmä významný
prínos kultúry ako nástroja diplomacie a utužovania
priateľských vzťahov medzi národmi. Na slávnostnom
otvorení výstavy sa zúčastnili predstavitelia Generálneho
konzulátu SR v Šanghaji, Ivana Judiaková, poverená
zastupovaním GK, predstavitelia diplomatickej komunity,
orgánov štátnej správy, slovenská komunita žijúca
v Šanghaji , umelci a široká kultúrna verejnosť.
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Popravde, pre mňa je báseň básňou, ak má rým. Nie som
veľký fanúšik nerýmovanej poézie.
●Čo ťa zaujíma mimo písania a aké koníčky máš?
Najväčším relaxom a niekedy, ak píšem na objednávku na
rôzne príležitosti, tak aj prácou je práve písanie. Popri
škole mi veľa času nazvyš neostáva, ale ak predsa rada
čítam práve spomínanú poéziu, rada varím a pečiem,
skúšam nové recepty. Mám rada turistiku, prechádzky,
horúci kúpeľ s voňavou penou. Cestovanie tiež patrí medzi
moje obľúbené činnosti, ktoré je spojené so spoznávaním
krás nášho Slovenska, ale aj okolitých štátov.

Vystúpenie Antona Lamanca a Jzefa Chovanca v Šanghaji

Spestrením spoločnej akcie bolo živé vystúpenie členov
folklórneho súboru Raslavičan Antona Lamanca a Jozefa
Chovanca, ktorí svojím vystúpením priblížili verejnosti
slovenský folklór a vytvorili jedinečnú a neopakovateľnú
atmosféru, ktorá sa stretla s veľkým záujmom publika.
Ing. Anton Lamanec
Starosta obce

Rozhovor s poetkou Dušanou Remetovou,
ktorá vydala 5.básnickú zbierku
Quo Vadis
●Kedy si napísala prvú báseň?
Prvú báseň som napísala 3.januára 2008, keď sa slnko
krásne ligotalo na snehu a mne napadli verše básne Život,
ktorá bola mojou prvotinou a spustila vodopád myšlienok
a emócií, ktoré vyjadrujú ostatné básne. Takmer do roka
vyšla moja prvá zbierka " Kúsok zo mňa " na 18.
narodeniny.
●Čo alebo kto ťa inšpiruje?
Inšpirácií je mnoho. Sú to situácie, ktoré zažívam ja alebo
ľudia z môjho okolia. Veci veselé i smutné a v
neposlednom rade veci nad ktorými sa mi zastavuje
rozum, lebo toľkú dokonalosť, ktorá sa nachádza vo svete
nedokážem niekedy pochopiť.
●Čo používaš pri písaní básni: papier a pero alebo
počítač?
V zásade som verná klasike, teda pero a papier. Mám aj
zápisníček, vlastne je ich už niekoľko, avšak nie stále ho
mám pri sebe, preto využívam každý voľný kus papiera
ktorý nájdem, prípadne píšem do mobilu, vo forme sms.
Keďže múza ma " kope" niekedy nečakane, takže
využívam všetky možné prostriedky. Potom básne
prepisujem do počítača, čo sa mi väčšinou veľmi nechce,
lebo sa ich nahromadí strašne veľa pokiaľ sa odhodlám
prepísať ich.
●Básne ktorých básnikov čítaš a ktoré sa ti páčia?
Mám rada slovenskú poéziu. Medzi obľúbené patria diela
od Maši Haľamovej, Jána Smreka, Jána Kostru, Milana
Rúfusa. Ale ani básne Štúrovcov mi nie sú cudzie.

●Čo je pre teba najdôležitejšie v živote? Najdôležitejší
sú ľudia v mojom okolí, ich zdravie, šťastie a spokojnosť
aj mňa napĺňa šťastím. Na pomyselnom rebríčku hodnôt je
najvyššie láska vo všetkých podobách.
●Vedela by si si predstaviť ,že by si svoj život mala žiť
v Raslaviciach alebo by si chcela žiť niekde inde?
Raslavice mám hlboko v srdci a ťažko sa mi odchádza
vždy, keď musím ísť do školy. Mám zimomriavky, keď
začujem pesničky Raslavičanu a srdce mi búcha keď
môžem byť na ich vystúpení. Som hrdá na moje rodisko a
veľmi rada by som tu ostala. Uvidíme, čo je pre mňa
pripravené, lebo človek mieni, Pán Boh mení...
●Ako vidíš svoju budúcnosť a čo chceš robiť?
Najbližším medzníkom budú asi magisterské štátnice v
roku 2015 a potom sa uvidí. Zatiaľ nemám vybratú oblasť
v ktorej by som sa chcela pohybovať. Mojím snom, je
založiť si rodinu a ak to bude možné, ponúknuť mojím
čitateľom aj ďalšie zbierky. Každopádne chcela by som
pracovať s ľuďmi a pre ľudí...
Kristína Kleinová, Raslavice
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Veľkonočná výstava
výzva pre všetkých šikovných obyvateľov
Raslavíc
Obec Raslavice už tradične organizuje pri príležitosti
Veľkej Noci veľkonočnú výstavu. 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 už v poradí do IV.
ročníka.

práce, predchádzanie vzniku krízových situácii v rodine,
ochrana práv a právom chránených záujmov detí.
Realizácia aktivít projektu sa premietla do jednotlivých
strategických resp. špecifických priorít a ich cieľov
prostredníctvom realizácie širokého radu opatrení
zameraných na integráciu marginalizovaných rómskych
komunít, najmä prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry
rómskych
osídlení,
zamestnanosti,
vzdelávania,
zdravotníckej starostlivosti a sociálnych služieb v obci
Raslavice.
NP TSP je realizovaný z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu, poskytovaných prostredníctvom
Operačného programu Zamestnanosť a Sociálna inklúzia,.
v rámci Prioritnej osi Podpora sociálnej inklúzie,
„Opatrenia 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb
ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne
vylúčených, prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti
s osobitným zreteľom na marginalizované rómske
komunity. Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej
inklúzie prostredníctvom zvyšovania dostupnosti kvality
a efektivity služieb starostlivosti.
V prípade záujmu o poskytnutie poradenstva v situáciách
hmotnej a sociálnej núdze sa môžete obrátiť na terénnu
sociálnu pracovníčku Mgr. Janu Ševcovovú a jej asistentky
osobne na obecnom úrade, prípadne telefonicky na čísle
054/4792 222.

Výstava sa oficiálne sprístupní pred Veľkou Nocou,
v dňoch 13. 04. 2014 – 15. 04. 2014.
Veríme, že aj v roku 2014 prispejete k obohateniu tejto
prezentácie ľudového umenia.
Kontaktovať nás môžte osobne na Obecnom úrade – pani
Máriu Birošovú, alebo telefonicky na čísle: 054/ 4792 222.

Mgr. Jana Ševcovová
Terénna sociálna pracovníčka

Splašková kanalizácia v Raslaviciach
– 1. rok prevádzky

Mária Birošová

Terénna sociálna práca
Obec Raslavice realizuje aktivity vramci Národného
projektu Terénna sociálna práca v obciach. Cieľom
projektu je zlepšiť životnú situáciu a integráciu sociálne
vylúčených obyvateľov najmä marginalizovanej rómskej
komunity prostredníctvom terénnej sociálnej práce.
Konkrétne ide o integrovanie MRK, zlepšenie sociálnej
situácie jednotlivcov, rodín, komunít so zameraním na
zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za
riešenie svojej situácie, integráciu cieľovej skupiny na trh

Obec Raslavice s využitím nenávratných finančných
zdrojov EÚ v rokoch 2011 - 2013 zrealizovala jednu z
najväčších investičných akcií vo svojej histórii – projekt
ČOV a kanalizácia Raslavice. V rámci tohto projektu bola
dokončená čistička odpadových vôd a vybudovaných bolo
10.662 m kanalizácie.
Kolaudačné konanie na vodnú stavbu sa začalo dňa
5. apríla 2013. Oznámenie o začatí kolaudácie bolo
doručené všetkým dotknutím obyvateľom a organizáciám.
Obvodný úrad životného prostredia Bardejov povolil túto
vodnú stavbu a kolaudačné rozhodnutie sa stalo
právoplatným dňa 8.7.2013 .
Konečným výsledkom a prínosom projektu „ČOV a
Kanalizácia Raslavice“ by však malo byť pripojenie
všetkých stavieb v obci na kanalizačnú sieť. Majitelia majú
možnosť pripájať svoje budovy na verejnú kanalizáciu od
14.12.2012, kedy bola spustená skúšobná prevádzka.
Ku dňu 10.12.2013 sú na verejnú kanalizáciu tieto stavby
(na základe evidencie Obecného úradu):
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1.

Alejová 17/70

Gaži Imrich

55.

Kláštorná 18/446

Opet Miroslav

2.

Alejová 10/57

Štiblár Marek

56.

Kláštorná 20/65

Opett ján

3.

Alejová 11/48

Harčárová Cecília

57.

Kláštorná 21/369

Biroš Peter

4.

Alejová 12/444

Vavrek Marek

58.

Kláštorná 22/368

Madzik Marek

5.

Alejová 15/68

Biroš Ján

59.

Kláštorná 26/383

Kmeťová Anna

6.

Alejová 16/46

Ratica Marek

60.

Kláštorná 26/91

Hudák Ladislav

7.

Alejová 2/53

Novotný František

61.

Kláštorná 28/450

Paľa Ján Ing.

8.

Alejová 29

Záleha Kačmár Miroslav

62.

Kláštorná 30/77

Balšaj Gabriel PaedDr.

9.

Alejová 33/32

Čverhová Renáta

63.

Kláštorná 44/720

Čuhová Ľudmila

10.

Alejová 34/31

Luterančík Rudolf

64.

Kláštorná 464/40

Marcin Miloslav

11.

Alejová 35/81

Opett Ján

65.

Kláštorná 58

Bartko Milan

12.

Alejová 389/39

Straka Ján

66.

Kláštorná 87/41

Markusová Eva

13.

Alejová 40/82

Leško Adrián

67.

Kláštorná 92

Paľa Milan

14.

Alejová 435/27

Artim Ján Mgr.

68.

Kopčáková 407/12

Ferko Dušan

15.

Alejová 449/36

Šoltys Pavol

69.

Kopčáková 409/14

Žolták Jozef

16.

Alejová 45

Fornadeľ Daniel

70.

Kopčáková 412

Mika Vladimír

17.

Alejová 47/14

Vasičkanin Ján

71.

Kostolná 1

RKC- Farský úrad

18.

Alejová 511/38

Vojtaško Jozef

72.

Kostolná 12/31

Pacindová Kristína

19.

Alejová 614/43

Liščinský Peter

73.

Kostolná 14/468

Jackanin Anton st.

20.

Alejová 83/41
Alejová
Zimná 66, Sp.Nová Ves

Čekan Pavol
Kongregácia sestier bož.
Vykupiteľa

74.

Kostolná 15/568

Kočamba Marián

75.

Kostolná 18/436

Jackaninová Veronika

76.

Kostolná 2/506

Vysocká Ľudmila

77.

Kostolná 21/618

Sabolová Anna

78.

Kostolná 27/681

Dankovič Martin

79.

Kostolná 29/7

Marcinová Helena

80.

Kostolná 516/13

Manik Anton

81.

Kostolná 531/17

Tomaščíková Dana

82.

Kostolná 557/20

Železník Imrich

83.

Kostolná 729/29

Vysocká Ľudmila

84.

Kostolná 8/30

Gabužďa Jozef

85.

Ku amfiteátru 17/62

Timko František

86.

Ku amfiteátru 21/467

Prusák Imrich MUDr.

87.

Ku amfiteátru 22/456

Remeta Dušan

88.

Ku amfiteátru 24/590

Eliáš Peter Ing.

89.

Ku amfiteátru 4/548

Sabol Miroslav

90.

Ku amfiteátru 458/20

Pillár František

91.

Ku amfiteátru 7/515

Jančušová Mária Ing.

92.

Ku amfiteátru13

Vaňo Jozef

93.

Lopuchovská 2

Tarnovská Beáta

21.
22.
23.

Čergovská 5/240
Dujavská 10/205

Petraško Jozef
Vaňo Gabriel

24.

Dujavská 204/4

Mikula Marcel

25.

Dujavská 208/18

Novotný Pavel

26.

Dujavská 21/218

Hammerová Monika

27.

Dujavská 25/216

Gdovin Martin

28.

Dujavská 26/211

Maršal Viliam

29.

Dujavská 27/212

Obšašnik Vincent

30.

Dujavská 29,

Čupeľa Stanislav

31.

Dujavská 6/513

Remeta Pavol Ing.

32.

Hlavná 11/354

Ďordík Vincent

33.

Hlavná 159

Kamilka Bardejov sro

34.

Hlavná 232/57,

Gardeľ Ján

35.

Hlavná 233/55

Gužíková Anna

36.

Hlavná 233/55

Varzaľová Jana

37.

Hlavná 234/51

Duraková Mária

38.

Chovancová Monika Bc.

39.

Hlavná 32/155
Hlavná 325,
nákupné stredisko

MADLEN sro

94.

Lúčna

Ondek Pavel Ing.

40.

Hlavná 335/23

Bicáková Marta

95.

Lúčna 1/505

Saloky Jozef

41.

Hlavná 39/328

Svitek Ján

96.

Lúčna 441/11

Ondek Anton

42.

Hlavná 49/235

Tomková Anna Bc.

97.

Na kameni 1/347

Štiblár Vincent

43.

Hlavná 50/454

Lešková Božena

98.

Na kameni 13/339

Labudová Božena

44.

Hlavná 58/169

Matys Stanislav

99.

Na Kameni 15

Chovancová Mária

45.

Hlavná 65/227

Vavrek Radovan Ing.

100.

Na kameni 3/346

Ligdová Helena

46.

Hlavná 95/640

Pribula František

101.

Na kameni 5/385

Uderman Ján Ing.

47.

Hlavná 99/656

Palša Vladimír

102.

Na kameni 6/350

Lamanec František

48.

Hlboká 2/392

Novák Ján

103.

Okružná 1

Zoľáková Melánia

49.

Hlboká 5/476

Vaňová Kristína

50.

Hlboká 727/7

Paľa Peter Ing.

104.
105.

Okružná 2
Okružná 4/499

Záleha Kačmar Róbert
Tomašková Anna

51.

Hrabovecká 10/556

Hudač Juraj

106.

Okružná 5/459

52.

Hrabovecká 5/576

Kmec Jozef

107.

Okružná 7/461

Daňová Mária
Sabol Andrej

53.

Hrabovecká 545/9

Jusko František Ing.

108.

Okružná 9/509

54.

Hrabovecká 551/2

Zubrická Iveta

Drab Jozef
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109.

Papajová 12/246

Humeníková Anna

163.

Vyšná 287/52

Kuchtová Anna

110.

Papajová 16/486

Homa Rastislav Ing.

164.

Vyšná 37/293

Saloky Peter

111.

Papajová 2

Novotný Štefan

165.

Vyšná 374/22

Kašper Ján

112.

Papajová 3

Novotný Ján

166.

Vyšná 43/290

Salokyová Anna

113.

Papajová 5

Pavel Vladimír

167.

Vyšná 45/289

Kovalčín Štefan

114.

Papajová 6/249

Hudák Jozef

168.

Vyšná 50/285

Varholík Andrej

115.

Partizánska 4, Bardejov

MM DOU sro

169.

Vyšná 51/286

Biroš Martin

116.

Pod kaštieľom 10/103

Maník Anton

170.

Vyšná 58/694

Jackanin Anton

117.

Pod kaštieľom 125/9

Paľa Ján

171.

Vyšná 641/55

Ivanková Anna

118.

Pod kaštieľom 17/111

Gaži Mikuláš

172.

Železničná 2/315

Tkáčová Mária

119.

Pod kaštieľom 27/625

Kollárčik Pavol

173.

Železničná 715

BONA Market sro

120.

Pod kaštieľom 8/107

Gbur Andrej

121.

Pod kaštieľom novostavba

Matijová Ľubica

122.

Sekčovská

Baláž Gabriel

123.

Sekčovská 16/507

Gvušč Jozef

124.

Sekčovská 19/19

Gajdošová Erika

125.

Sekčovská 21

Bytovka 21

126.

Sekčovská 23

Bytovka 23

127.

Sekčovská 24

Bytovka 24

128.

Sekčovská 24/378

Dvoriščák Ján

129.

Sekčovská 26/528

Vaňová Daniela Mgr.

130.

Sekčovská 3/564

Kontura František

131.

Sekčovská 32/643

Gdovin Vladimír

132.

Sekčovská 36/675

Haluška Marek

133.

Sekčovská 39

Vasičkanin Jozef

134.

Sekčovská 396/22

Demjanovič Tomáš

135.

Sekčovská 41 - predajňa

MILK-AGRO sro

136.

Sekčovská 542/28

Sahajda Jaroslav

137.

Sekčovská 6/518

Banas Milan

138.

Sekčovská 714/38

Gurniak Michal

139.

Sekčovská 8/550

Matys Ľuboš

140.

Sekčovská23 - Kopčáková

Goliáš Miroslav Ing.

141.

Šoltésovej 6537/7,Prešov

Chomová Eva

142.

Štepnická 13/708,

Dvorčák Peter

143.

Štepnická 3/463

Balšajová Anna

144.

Toplianska 144

Základná škola

145.

Toplianska 19/432

Brendza Ervín

146.

Toplianska 20/646

Žolták Štefan

147.

Toplianska 530/5

Lamanec Anton Ing.

148.

Toplianska 6/139

Timko Jozef

149.

Topliianska 709

Klimčo-Penzión Nádej

150.

Vaniškovská 1/391

Mikula Jozef

151.

Vaniškovská 11/196

Droblienka Vladimír

152.

Vaniškovská 12/398

Maník Ján

153.

Vaniškovská 14/440

Sabolová Mária

154.

Vaniškovská 189/

Jančuš Ján

155.

Vaniškovská 198/5

Margicin Milan

156.

Vaniškovská 2/448

Jančušová Terézia

157.

Vaniškovská 22/398

Bebčák Miroslav

158.

Vaniškovská 23/194

Jančuš Vladimír

159.

Vaniškovská 3/547

Pavlovský Jozef

160.

Vaniškovská 399/19

Matys František

161.

Vaniškovská 541

Kontura Vincent Ing.

162.

Vyšná 16/294

Slivka Anton

Tých, ktorí doposiaľ svoje nehnuteľnosti na verejnú
kanalizáciu napojené nemajú vyzývame, aby tak
urobili čo najskôr. Zároveň by sme im chceli pripomenúť
postup a zásady napojenia:
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 podá žiadosť o
pripojenie do 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. – Zákon o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách/.
Postup pri budovaní kanalizačnej prípojky:
1. Vlastník nehnuteľnosti alebo iná osoba poverená
vlastníkom nehnuteľnosti si vyžiada na OcÚ tlačivá
„Ohlásenie drobnej stavby – kanalizačná prípojka“ a
„Žiadosť o pripojenie do verejnej kanalizácie“.
2. OcÚ po prijatí kompletnej žiadosti vydá písomné
stanovisko k žiadosti.
3. Napojenie na verejnú kanalizáciu môže byť vykonané až
po súhlasnom stanovisku obce.
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.
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
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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.
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
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prípojky miestom týchto zariadení je potrebné ich
odstrániť, resp. zasypať.
10. Do kanalizačnej prípojky sa nesmie prečerpávať obsah
žúmp, septikov a domových čistiarní a vypúšťať látky
chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie
11. Vlastník nehnuteľnosti je povinný udržiavať časť
prípojky, ktorú vybudoval na vlastné náklady a vykonávať
na nej opravy a údržbu.
Pokiaľ kanalizačná prípojka má viac ako 40 m je možné
požiadať obecný úrad o príspevok na jej realizáciu.
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžte obrátiť na
kompetentnú osobu na Obecnom úrade – p. Markušová
Eva, Ing. Hrušovský Vladimír, alebo na tel č. 0917708651.
Eva Markušová
Pracovníčka OcÚ – stavebná agenda

Účinkovanie OFK Raslavice v V. lige
V dnešnej dobe prevádzkovanie futbalu je dosť náročné, o
čom sa presvedčili aj väčšie obce ako Raslavice. Obecný
futbalový klub združuje najvýznamnejší počet obyvateľov
- od žiakov až po dospelých. K tomu patria aj finančné
prostriedky. Musíme priznať, že bez podpory obecného
úradu pod vedením starostu Ing. Antona Lamanca by
futbal v našej obci nemohol fungovať v takej podobe ako
dnes. Samozrejme nemôžem opomenúť ani sponzorov,
ktorí nám zostali verní, keď sme raz hore, raz dole. Na
úspešnom účinkovaní kolektívov má zásluhu výbor OFK
Raslavice. Treba pochváliť vedenie OFK, že malo šťastie,
keď už v rozohranej súťaži angažovalo hráčov – T. Jusko,
Kubanka, Guman, Blaško, Pribiš, Jenčo, Molitoris,
Belejík, Gombar, ktorí doplnili našich odchovancov spoľahlivým brankárom
Kračunovským, Vasilkom,
bratmi Tomaškovcami. M. Žoltákom, Novým, Salokym
/dlho marod/, bratmi Liščinskými, Kovalčínom, Špirkom,
Lazorom a Semankom. Trenérmi sú domáci – Leško
Adrián, Stanek Peter, Plančár Marián.
V roku 2012 s aktívnou činnosťou skončil Marián Plančár
„Pire“, no niekedy mu nedá ... Keď vidí, že treba pomôcť,
ešte naskočí. Jeden krát mu to vyšlo, keď z polovice
ihriska unikol Tomaško, center od rohovej zástavky
adresoval „Piremu“ a ten 8 minút pred koncom hlavou
rozhodol o zápase.
Treba spomenúť, že so striedavými úspechmi v nižších
súťažiach pôsobia naši najmenší – mladší a starší žiaci ako
aj dorastenci, ktorí účinkujú v III. Lige v hornej časti
tabuľky. Nemôžeme byť spokojní s účinkovaním žiakov.
Veríme, že rok 2014 prinesie zlepšenie umiestnenia.
Prajem veľa šťastia futbalovej verejnosti Raslavíc
a všetkým trénerom a funkcionárom do nového roku pevné
zdravie a rodinnú pohodu.
Andrej Manik
Kronikár OFK Raslavice
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