RASLAVICKÉ noviny

Milí Raslavičania,
rok 2020 klope na dvere a my sa nestačíme čudovať, ako rýchlo ten predošlý
ubehol. Niekedy možno máme pocit, že
bežíme s časom opreteky. Denne naháňame minúty, aby sme stihli všetko,
čo sme si naplánovali. Obzvlášť teraz,
pred vianočnými sviatkami a koncom
roka sme v strese. Cítime tlak v práci
aj doma. Potrebujeme dokončiť projekty a pripraviť sa na sviatky. Obchodné
domy či nákupné centrá nás už viac ako
mesiac urgujú, aby sme si všetko nakúpili a boli pripravení. Stále sa za čímsi zháňame, stále niečo dokupujeme,
len aby nám na štedrovečernom stole
a pod stromčekom nič nechýbalo. Ale
častokrát, aj keď máme všetko, cítime,
že nám predsa len niečo chýba. Ako
povedal pred pár rokmi nitriansky biskup Mons. Viliam Judák „Preto sme takí
upachtení a preto sme takí ustarostení
ako osláviť Vianoce, lebo im pripisujeme také hodnoty, ktoré Vianoce nemajú.
Potom niekedy zisťujeme, že Vianociam
nechýbalo nič, len Boh“. Aká pravda.

December bol smutný mesiac. Najmä
pre Prešovčanov. Všetci veľmi dobre vieme, čo sa stalo. Koľkí z tých ľudí, ktorí
stratili svoje domovy už mali nachystané
darčeky pre blízkych. Z koľkých bytov
bolo počuť koledy. V koľkých oknách už
svietil stromček? Nikoho by ani vo sne
nenapadlo, že príde z hodiny na hodinu
o svoj domov, ba čo horšie, život. Možno v tomto nešťastí hľadať niečo dobré?
Predsa len sa hovorí „všetko zlé je na
niečo dobré“. Na čo bolo dobré toto?
Možno na výstrahu nám ostatným. Aby
sme spozorneli, vytriezveli...Táto tragédia otriasla nielen Prešovom, ale celým
Slovenskom. Ukázalo sa, že ešte stále
si vieme pomáhať. Ukázalo sa, na čom
skutočne záleží, čo má najväčšiu cenu.
Ukázalo sa, že Vianoce sa dajú prežiť aj bez hojnosti. Tak, ako ich kedysi
prežívala Mária s Jozefom a Ježiškom.
V skromnosti. V radosti. Lebo radovať
sa máme, predovšetkým, z novonarodeného Krista. Z toho Krista, ktorý sa
v nás ozval pred pár dňami, keď sa
z nás stali „milosrdní samaritáni“.
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Nikto z nás nevie, či sa ráno zobudí,
no aj tak si s istotou nastavíme budík.
Okrem smrti, nemáme isté nič. Preto,
skúsme prežívať každý deň ako svoj
posledný. Nakoľko je to na nás, majme
pokoj so všetkými ľuďmi. Buďme tvorcami pokoja. Urobme toľko dobra, koľko sa len dá. Robme si zásobu dobrých
skutkov každý deň, aby sme boli bohatí
pred tvárou nášho Otca. Lebo „nevieme
dňa ani hodiny“.
Buďme vďační. Za čas, ktorý sme
dostali, za ľudí, ktorí nám vstúpili do
života, za príležitosti, ktoré nás stretli,
za pomoc, ktorú sme dostali. Preto sa
Vám, milí Raslavičania, chceme aj my
poďakovať za vašu ochotu a pomoc pri
tvorbe, rozvíjaní a neustálom zlepšovaní našich novín. Ďakujeme za vaše
príspevky, z ktorých cítiť, že to, čo robíte, robíte srdcom. Ďakujeme aj p. starostovi za prejavenú dôveru a podporu
v roku 2019.
Všetko dobré vám želá
Vaša Redakčná rada
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O raslavickom kroji alebo
„jaka bula moda dakedi“
V priebehu niekoľkých storočí sa aj
v našej obci zachoval odev, ktorý vychádzal z charakteru pracovných činností ľudí, spôsobu ich života, estetického cítenia a zároveň priamo súvisí
s celospoločenským dianím počas dlhej
histórie, polohou obce a štruktúrou jej
obyvateľstva.
Vo Vyšných Raslaviciach prevládal
tzv. kapušiansky typ a v Nižných Raslaviciach topliansky typ. Dôležitú úlohu
pritom zohrávali farnosti ako miesta spoločenského stretávania sa obyvateľov.
K nižnoraslavickej katolíckej farnosti
patrili Vyšné Raslavice, Abrahámovce,
Lopúchov a Tročany. K Lopúchovskej
evanjelickej farnosti patrili obidve časti
Raslavíc, ďalej Abrahámovce, Buclovany, Stuľany a Koprivnica. Odev bol
prísne delený na sviatočný a pracovný.
Pracovný odev bol ušitý jednoducho,
takmer bez ozdôb.
V sobotu 7. septembra sa na Námestí
SNP v Banskej Bystrici konalo podujatie
Slovenský deň kroja 2019. Na prehliadke folklóru „Z rôznych kútov Slovenska“
s vyhlásením výsledkov 10. ročníka súťaže „Dedina roka 2019“ reprezentovali
našu obec a náš kroj aj Raslavičania.
Pripomeňme si, aký je ten náš kroj
„paradni“ ako inak, než v našej milovanej šarištine.

Na valaľe chlopi nośiľi nohafki z dreľichu. Nohafki na śveto buľi zdobene
ornamentem – slučkami s čarnej šnurki. Ve všedni dzeň nośiľi rovnu košuľu
z domaceho platna. Ked bulo śveto,
nośila śe košuľa zes bavlňeneho platna
s rukavami a gombikami. Chlopska košuľa bula paradna, s farebnima ozdobami a višitima stuškami. Poverch košuľi
śe obľikal cmavomodri lajbľik s čarnima
šnurkami a na ňim buľi do ornamentu
usporiadane maľučke guľovite kovove
ozdobi. Na hlavoch nośiľi chlopi kalap,
co bul dokoľečka ľemovani s višivanu
stušku. Ked prišla źima, chlopi nośiľi
dluhu chlupatu čuhu.
Ženi nośiľi dluhu košuľu. Śtredek bul
z domaceho platna a rukavi zes jemňejšeho bavlňeneho platna. Na košuľu
śe obľikaľi tri i śtiri spodňiki. Verchna
sukňa bula dakedi zes štofu a neskorši
śe nośiľi kvitkovane brokati. Vpredu na
verchňej sukňi bul šurc, na śveto śe mu
hutorilo fartuch. Buľi zrobene buc z čarneho platna abo glotu, zdobene s čarnu
čipku dokoľečka.
Nośil śe i lajbľik zes baršoňa abo plišu. Na ňim buľi ručňe našite fľitre, maľučke koralki, krepinka a farebne stuški
do slučkoch abo do vlnovkoch. Pod lajbľikem śe nośila veľka kašmirova chust-

z aktuálneho Šarišské slávnosti
diania neprekazil ani dážď
ka ze strapcami, chtore stirčeľi spod lajbľika.
Ľuteranki nośiľi na verchu hlavi hrebeňe a mašľu maľi vpľecenu do varkoča. Katoľički ňemaľi varkoč prepľeceni
s mašľu, ľem tri až śtiri razi spľeceni
a zopnuti zes široku mašľu s brošňu.
Nad varkočom bul zasunuti mali hrebiň.
Na karku nośiľi pacerki v śtiroch abo až
v pejcoch radoch, chtore buľi scahnute
a zviazane zes šnurku vzadu.
Sukňe śe skraciľi a buľi pod koľena.
Ženi – ňevesti maľi vlasi stočene do
chombľi. Tota bula obtočena zes višivanu chustečku. Ženi nośiľi chustki perkalki, štofki, atlaski abo šafolki.
Ked bulo veśeľe, ňevesta mala verchňu sukňu i fartuch bilej farbi. Okolo
karku pod lajbľikem bula bila chustka
ze strapcami abo bile pacerki. Vzadu na
hlave mala ňevesta pripnuti źeľeni vinek
z rozmariji. Na hlave mala partu.
Mladi mal na veśeľu bile dreľichovo
nohafki zdobene bilima šnurkami, bilu
košuľu i lajbľik. Poverch teho śe nośil
kožuch. Kalap bul zdobeni s višivanu
stuhu, do chtorej bulo zasunute ozdobene pirko.
Raslavicke ňevesti
zdroj: Raslavice – história
a kultúra obce

Rok 2019 odštartoval druhú polstoročnicu nášho obľúbeného festivalu.
51. ročník Šarišských slávností piesní
a tancov bol slávnostne otvorený 21. júna,
a to veľkolepým večerným vystúpením.
Piatkový program bol venovaný folkloristovi Štefanovi Udermanovi, ktorý vo
februári tohto roku odišiel vo veku 90 rokov. Program niesol názor „Femomén“
a predstavil Štefana Udermana ako
skvelého choreografa, speváka, tanečníka a učiteľa. Tento oddaný folklorista
pôsobil tri krásne desaťročia ako vedúci
folklórnej skupiny Raslavičan, a z tejto
pozície každodenne dokazoval svoje
nadšenie pre tanec a hudbu.
V programe o raslavickom fenoméne
sa na javisku predviedli samozrejme domáci členovia skupiny Raslavičan, no
vystriedali ich aj Folklórny súbor Čer-
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hovčan a Bardfa z Bardejova. V programe sa objavili aj sólisti Stanislav Uderman či tanečník Peter Vajda, a o hudbu
sa postarali muzikanti z Ľudovej hudby
Žoltákovci. Keď sa k účinkujúcim pripojili aj rázne hlasy Rozkazovačov z Hrochote, zotmelo sa a začalo pršať. Hustý
dážď na pár minút program prerušil, ale
diváci neodišli a vytrvalo zostali až do
konca, kým piatkový večer zakončili členovia Folklórneho súboru Vranovčan so
svojím hudobno-dramatickým pásmom,
ktoré doposiaľ videlo viac ako 40 tisíc
ľudí. Ich úspešný program s názvom
„Zbohom“ zobrazoval krutosť vojny, čím
zabezpečil silné dojmy divákov, umocnené kvalitným prevedením autentického folklóru Vranovčanov.
V sobotu náš miestny folklórny sviatok
pokračoval. Druhý deň odštartoval det-

ským blokom, v ktorom účinkovali deti
z Materskej aj Základnej umeleckej školy v Raslaviciach a tiež DFS Raslavičanik. Na pomoc im prišli aj malí tanečníci
z Hermanoviec a Liptovského Hrádku.
Nasledoval program „Ej zašpivam sebe
ras“, na ktorom spolupracovali účinkujúci z Bartošoviec, Rešova, Hertníka
a Víťaza. Krátko pred deviatou, keď slnko pomaly zapadlo a festival bol v plnom
prúde, sa na javisku v programe „Vitajce
v Raslavicoch“ vystriedali FS Háj z Rimavskej Soboty a FS Urpín z Banskej
Bystrice. O zábavu sa postaral ľudový
rozprávač Jožko Jožka a program zakončil koncert Veroniky Rabada. Potom
už amfiteáter patril ľudovej veselici, na
ktorej sa nadšenci folklóru zabávali s ĽH
Muzikanci raslavicke.
Nedeľa začala sv. omšou v Kostole
narodenia Panny Márie a službami Božími v Evanjelickom kostole sv. Trojice.
Nasledoval obľúbený sprievod obcou
v krojoch s názvom „Hej ked idzem valalem“, ktorý priviedol účinkujúcich na náš
amfiteáter, a tak sa o štrnástej mohol
začať program posledného folklórneho
dňa.
V najväčšom nedeľnom galaprograme „Široke je raslavicke poľo“ sa predstavili domáci účinkujúci, a to už od tých
najmenších. Škôlkari, žiaci zo Základnej umeleckej školy, DFS Raslavičanik
a pomohli im aj deti z DFS Cindruška
z Liptovského Hrádku. Vystúpila domáca FSk Raslavičan, FS Dúbrava z Prešova, FS Háj z Rimavskej Soboty, FS
Urpín z Banskej Bystrice a FS Čarnica
z Košíc.
Organizátori vyjadrili vďaku, že ani
nepriazeň počasia návštevníkov neodradila a zdôraznili, že už teraz sa tešia
ako „po roku cichosci“ prídu opäť „Šarišske slavnosci“.
Natália Balážová
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Štefan UDERMAN (+90)
vedúci DFSk Raslavičan 1956 – 1985

z aktuálneho Rozlúčka s letom opäť
diania ponúkla skvelý zážitok

Letné prázdniny sa definitívne skončili s príchodom septembra. V našej obci
sme sa s letom rozlúčili už tradičným
hudobno-kultúrnym podujatím Rozlúčka s letom, ktoré aj tento rok ponúklo
skvelý zážitok. 14. septembra na prírodnom amfiteátri svojim fanúšikom zahrali skupiny Sám sebou, King Shaolin,
Lomnické Čháve, speváčka Celeste
Buckingham a umelec Marián Čekovský
s kapelou.
Podujatie začalo o 10.00 hod. rodinným cyklistickým výletom po cyklochodníku do Tročan. Cyklisti sa zišli v sobotu
o 9.30 hod. na parkovisku pri Kultúrnom

dome, odkiaľ spoločne vyrazili na výlet.
V polovici trasy na odpočívadle mali
zúčastnení prestávku spojenú s opekačkou. Cyklisti si spoločne užili pekné
dopoludnie vo vynikajúcej atmosfére.
Kultúrny program na amfiteátri začal
o 16.00 hod. detským programom. Pre
najmenších bol pripravený bohatý programom, o ktorý sa postarali Šašo Jašo
a Šašulienka a Edo Drevo a kamaráti
vlk a zajac z rozprávky Rozprávkový
les plnej piesní a tancov. Taktiež boli
pripravené rôzne detské atrakcie, súťaže a tombola. Od 17.00 do 20.00 hod.
sa vydávali tradičné jedlá na základe
pochvaľovali
pohodovú
atmosféru aj
výber kvalitných filmových snímok.
Na
prvom
premietaní
19. júla si diváci pozreli
jedinečný
film Bohemian Rhapsody, ktorý mal
celosvetový
úspech. Táto
životopisná
snímka
z roku 2018
je
oslavou
ikonickej
rockovej skupiny Queen, ich tvorby
a legendárneho Freddieho Mercuryho.
Po skončení premietania zaznel amfiteátrom hlasný potlesk a mnoho divákov si
pri odchode pospevovalo notoricky známe piesne kapely, ktoré odzneli vo filme.

Letné kino malo
v Raslaviciach úspech
Počas letných mesiacov nemuseli Raslavičania chodiť za kultúrou ďaleko. Na
miestnom prírodnom amfiteátri sa po prvýkrát konalo Letné kino.
Toto nové podujatie pod nočnou oblohou zožalo veľký úspech a návštevníci si
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lístkov, ktoré bolo možné zakúpiť si na
obecnom úrade.
Hlavný program začal o 18.00 hod.
a predstavili sa v ňom skupiny Sám sebou, King Shaolin a Lomnické Čháve.
Vystúpením večera však boli koncerty
speváčky Celeste Buckingham a hudobníka Mariána Čekovského s kapelou.
Ako prvá vystúpila Celeste, ktorá je známa zo speváckej súťaže Československá superstar, na ktorej sa zúčastnila
ešte v roku 2011. Po súťaži odštartovala svoju spevácku kariéru a jej hity ako
Nobody knows, Run run run a mnohé
ďalšie odzneli aj v rámci koncertu v Raslaviciach. Od 22.00 hod. pódium patrilo
Mariánovi Čekovskému a jeho kapele.
Spevák potvrdil, že je nielen skvelým
hudobníkom, ale aj zabávačom a svoje vystúpenie nezabudol spestriť vtipmi
a interakciou s publikom. Okrem svojich
hitov odzneli v jeho prevedení aj hity
iných umelcov, za všetky treba spomenúť hit skupiny Modus – Ty, ja a môj brat,
známejší pod názvom Sklíčka.
Záver podujatia patril letnej kiss párty s DJ Pepom, ktorá ukončila nielen
toto podujatie, ale aj letnú sezónu
v našej obci. Piaty ročník Rozlúčky s letom dopadol na výbornú vďaka skvelým
vystúpeniam, no najmä vďaka všetkým
priaznivcom kvalitnej hudby a dobrej zábavy, ktorí toto podujatie podporili svojou účasťou.
Mgr. Kornélia Liščinská
Ďalší filmový večer sa konal 2. augusta. Diváci sa prišli pozrieť na film Zelená
kniha, ocenený trojicou Oscarov. Táto
originálna komédia je inšpirovaná skutočnými udalosťami a zobrazuje príbeh
priateľstva afroamerického džezového
pianistu a jeho vodiča. Dej sa odohráva
v 60. rokoch v Amerike, kde v tom čase
pretrvával rasizmus. Návštevníci opisovali film samými pozitívnymi prívlastkami
a spokojní boli najmä s dojemným koncom.
Letné kino malo úspech, a preto Raslavičania dúfajú, že takéto premietanie
na veľkom plátne sa zorganizuje i o rok.
„Ďakujeme, že svojou účasťou podporujete rozvoj kultúrnej pestrosti v našej
obci“ povedal jeden z organizátorov
Dávid Baláž. Vstupné bolo symbolické jedno euro a v areáli amfiteátra boli
k dispozícii rôzne stánky s občerstvením.
Organizátorom podujatia bola Komisia
kultúry športu a mládeže pri OZ v spolupráci s obcou Raslavice a starostom
obce Marekom Rakošom.
Natália Balážová

Rok 1956 bol pre vtedy ešte Dedinskú
Folklórnu Skupinu Raslavičan jedným
zo zlomových rokov. V tomto roku došlo k zmene vedúceho a Pavla Janoška
vystriedal zanietený nadšenec folklóru
Štefan Uderman.
Pán Štefan Uderman sa narodil v roku
1929 v čase, keď ľudové zvyky, piesne
a tance tvorili bežný kolorit života Raslavíc. Mal ďalších 5 súrodencov, preto už
v útlom veku musel ísť slúžiť na hospodárstvo A. Kuchtu – Farisa v Osikove. Po
ukončení základnej školskej dochádzky sa vyučil ako kováč – podkováč u p.
Bochňu v Raslaviciach. Po ukončení
vojenskej služby pracoval ako žeriavnik, neskôr v obuvníckej továrni Jas.
V 70. rokoch sa vrátil do firmy Kovo Raslavice, kde pracoval ako zvárač až do
dôchodku. „Žil obyčajným rodinným životom ako každý na dedine. Tanec ho
bavil“ spomína pán Straka. S pánom
Udermanom sa spoznali v šiestej triede,
keď ich ešte nacvičovala pani učiteľka
Kubalová.
Povojnové roky boli poznamenané
vznikom folklórnych kolektívov a ich verejnou prezentáciou, a tak je veľmi prirodzené, že Štefan Uderman, už vyhlásený dobrý tanečník a spevák, začína

pôsobiť v organizovanom
folklórnom hnutí. Zo začiatku ako člen, neskôr ako
vedúci folklórnej skupiny.
Spevácka zložka skupiny, tak, ako ju poznáme
dnes, vo vtedajšej štruktúre chýbala. Tanečníci boli
zároveň aj speváci. Spevácka zložka bola zriadená až v polovici 50-tych
rokov vďaka vedúcemu
DFSk Štefanovi Udermanovi a najmä Márii Dankovičovej, ktorá bola pri
jej zrode a po celé aktívne
obdobie v DFSk Raslavičan viedla túto zložku ako
jej sólistka.
Skupina sa zúčastňovala na okresných, krajských
aj na ústredných kolách
súťaží ľudovej umeleckej
tvorivosti, vystupovala na
slávnostiach vo Východnej, Strážnici, Prešove,
Košiciach, Žiline, Levoči,
Martine a iných mestách
republiky. Z vystúpení zaznamenávala množstvo
úspechov a uznania. Na
II. celoslovenskej prehliadke ľudovej umeleckej tvorivosti v Prešove
a v Košiciach v roku 1953 získala
1. miesto. Zo všetkých miest, kde so
skupinou vystupoval, pán Uderman najviac miloval Medzinárodný folklórny festival Strážnica na Morave. „Spomínam
si, že sme boli na vystúpení v Prešove,
Stážnici, vo Východnej...Mám na to pekné spomienky“ hovorí pani Dankovičová. S pánom Udermanom sa spoznala
v súbore, do ktorého nastúpila v čase
jeho vedenia. „Bol vedúci ako každý
iný“. Pán Straka súhlasí a hovorí, že
„bol ako každý človek, bol aj prísny
a ako bolo treba. Prudký aj jemný“.
V čom teda spočívala výnimočnosť
Štefana Udermana? Narodil sa, keď
folklór bol živou súčasťou života obce,
preto mohol robiť kvalitné terénne
výskumy. Sám vynikajúci spevák a tanečník dokázal zužitkovať svoje poznatky. Aktívne zbieral ľudový odev
a spoločne s Raslavičanom ukazoval
zaprášené dedičstvo obce.
Roky 60-te a 70-te boli z hľadiska
úspešnosti vystúpení, kvantity a celkového záujmu organizátorov folklórnych
podujatí i médií veľmi zaujímavé. Pod
vedením vedúceho Š. Udermana sa
DFSk Raslavičan prezentovala vo fil-

moch „Zem spieva“, „Fašiangy na Slovensku“, „Rozkazovačky pred muzikou“,
„Medailón Štefana Udermana“, „Šarišské obrázky“, „Slovensko spieva a tancuje“, „Jasličky z Raslavíc.” O kvalitách
skupiny svedčí aj jej účinkovanie v Pražskom, Brnenskom, Košickom, Bratislavskom, Banskobystrickom a Žilinskom
rozhlase.
V 70-tych rokoch sa repertoár DFSk
Raslavičan rozšíril o množstvo pôvodných piesní, zvykov a obyčajov z Raslavíc. Syn Stanislav spomína, že krédom
jeho otca bolo – „každá pieseň a tanec
sú pekné, ak ich pre svoje potešenie
predvedieš, potom tvoja radosť prechádza i na diváka“. Podľa slov p. Stanislava bol absolútnym pedantom tanečného
raslavického prejavu. Každému tanečnému prvku, motívu pridelil rovnakú
dôležitosť.
Manželia Udermanoví majú okrem
iných najväčšie zásluhy pri šírení a rozvoji bohatstva ľudového umenia v tomto
období. Tieto osobnosti zasvätili svoj život raslavickému folklóru, ľudovej piesni
a tancu a patria tak k studnici folklórneho bohatstva a krásy. Pani Dankovičová si spomína, že pán Uderman urobil
zmenu aj v krojoch. „Nošili še krokoďiľovo sukňe, aľe potom to Uderman zmeňil
a buľi šafolove“.
Pán Štefan Uderman opustil DFSk Raslavičan v roku 1986. Podľa pán Straku
„mal dosť skúseností, ale mal už svoje
roky. Venoval sa Raslavičanu dlho, má
na ňom veľkú zásluhu“. Pán Uderman
dal za dlhé roky pôsobenia slovenskému folklóru skutočne veľa. Ako oddaný
milovník folklóru a vedúci skupiny dal
DFSk Raslavičan punc kvality, získal
s ním dlhodobý úspech a bezpochyby
dobré meno vo folklórnom svete.
Štefan Uderman je i s odstupom rokov
zdrojom a inšpiráciou pre choreografov
a tanečné školy spojené s mikroregiónom horného Šariša. Inšpiráciou bol aj
pre syna Stanislava: „Keďže folklór robím neustále, môžem povedať, že otec
je pre mňa inšpiráciou. Výskumy, ktoré
som s ním urobil, sú obrovským zdrojom
pre moju prácu“. Štefan Uderman navždy opustil rady folkloristov 12.2.2019
vo veku 90 rokov.
Česť jeho pamiatke.
Mgr. Kornélia Liščinská
zdroje: Raslavice – história
a kultúra obce
informácie: p. Uderman, p. Straka,
p. Dankovičová
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Osudy raslavickej
rozhovor
šľachty a jej sídel
Pocity sú dobré, konečne sa mi podarilo priviesť knihu ku konečnému výsledku. Posledný rok a pol vyzeral asi
tak, že som znovu kontaktoval rôzne archívne inštitúcie, aby som predĺžil zmluvy na uverejnenie historických fotografií. V čase, keď som podpisoval zmluvy
som uviedol, že kniha bude vydaná do
4 rokov od podpisu zmluvy, ale to sa
mi nepodarilo, a tak som zmluvy musel
predlžovať.
Vraví sa, že písať úvod a záver je
najťažšie. Bolo to aj v tvojom prípade
tak?
Ani nie od začiatku som vedel, čo tam
uvediem a neskôr som to iba korigoval.

Daniel Hudák pracoval na svojej knihe
Osudy raslavickej šľachty a jej sídel od
roku 2009. Napísať sa ju rozhodol preto,
lebo ho táto téma odjakživa zaujímala
a časom, keď nazbieral dostatok materiálu, rozhodol sa dať ho do knižnej podoby. V tomto roku knihu konečne dokončil
a vydal.
Minulý rok sme v RN písali o tebe
a tvojej knihe. Odvtedy ubehol rok
a pol a tvoja kniha konečne uzrela
svetlo sveta. Aké máš z toho pocity
a ako vyzeral posledný rok a pol?

Podarilo sa ti v knihe zmapovať
všetko, čo si chcel, alebo môžeme
očakávať pokračovanie?
Nepodarilo sa mi zmapovať všetko,
a to sa asi ani nedá. Občas ešte natrafím na nejakú zaujímavú informáciu, ale
kniha je už vydaná, takže už nie je možné to tam doplniť. Najviac ma mrzí, že
som nenašiel žiadnu fotografiu baróna
Kapczy-Habera. Zomrel v roku 1954.
Pokračovanie sa zatiaľ z mojej strany
nechystá, ale možno o pár rokov sa
nájde niekto, kto už bude mať iné, lepšie
možnosti a možno práve moja kniha mu
poslúži ako odrazový mostík.
Máš ambíciu napísať ešte ďalšie
knihy. O čom by boli?

kultúra ... v znamení festivalov...
Momentálne to nemám v pláne.
Spolupracoval si pri písaní knihy
s niekým, kto ťa usmerňoval a pomáhal ti napríklad pri redigovaní alebo si
všetko robil sám?
Knihu som napísal sám, ale nakoniec
som ju dal upraviť odborníkom, ktorí ju
upravili po štylistickej aj grafickej stránke.
Kto knihu vydal a kde bude možné
kúpiť si ju?
Knihu som vydal vlastným nákladom
t. z., že celú knihu od platenia licencií za
fotografie až po konečné úpravy a tlač
som si platil sám. Knihu je možné zakúpiť v predajni ovocia a zeleniny u pána
Chovanca v Raslaviciach (pri nákupnom
stredisku) alebo si ju môžete objednať zaslaním objednávky na mail slachta.raslavice@gmail.com. Cena knihy je 12,-€
+ poštovné. Po objednávke príde kniha
poštou.
Ako dlho si na knihe pracoval a čo
bolo pri jej tvorbe pre teba najťažšie?
Na knihe som pracoval s prestávkami
od roku 2009 do 2019 (finálne úpravy).
Najťažšie bolo dostať sa k materiálom
v Maďarsku (jazyková bariéra).

Leto folklórnej skupiny Raslavičan
bolo tento rok jeden veľký festival. ,,Bilancovali“ už na začiatku júla na 65. ročníku folklórneho festivalu vo Východnej,
kde boli jednými ,,Z najlepších...“.
Pár dní po ňom sa po prvýkrát v histórii skupiny predstavili na medzinárodnom folklórnom festivale Rythms of
Olymp v gréckej Paralii. Účasť skupiny
na tomto zahraničnom festivale z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia. A po návrate domov ich čakal
24. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu v Lučenci
a maďarskom Salgótarjáne, kde sa
predstavili v programe ,,Z dvoch kútov“
ako spoluúčinkujúci s FS Živel z Bratislavy. V Maďarsku sa ukázalo, že Raslavičan nič nezastaví – tesne predtým,
ako sa malo vystúpenie začať, sa spustil lejak. Nevyzeral, že by chcel skoro
skončiť. Organizátori ani diváci, v žiadnom prípade vystúpenie zrušiť nechceli.
Takže sa skupina, spolu s doprevádzajúcou kapelou Muzikanci raslavicke,
presunula do stanu, v ktorého strede,
na zemi, začali svoje predstavenie. Diváci sa zhromaždili okolo vystupujúcich
a táto komorná atmosféra pripravila
obom stranám neopísateľný zážitok.
Intenzívne emócie a neobvyklá blízkosť

vystupujúcich a divákov vytvorili súzvuk,
z ktorého naskakovala husia koža
a spomienky na toto prepojenie ostali hlboko vo všetkých zúčastnených.
Po nabitom júli nasledovalo zvoľnenie tempa. Aspoň čo sa vystúpení týka.
V auguste účinkoval Raslavičan na 26.
Sotáckom folklórnom festivale v Jasenove a na Dožinkovej slávnosti v Giraltovciach.
Po „prázdninách“ sa raslavičanský
kolotoč nezastavil, ba dokonca zvýšil
svoje obrátky. Po prvýkrát bola skupina
pozvaná na jubilejný 50. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností
do Vranova nad Topľou. Referencie z
tohto festivalu sa preniesli až na druhý
koniec Slovenska a aj vďaka výkonu
na Zemplíne prišlo pozvanie, zúčastniť
sa na Oceňovaní zaslúžilých osobností
v oblasti životného prostredia v spolupráci
s Ministerstvom životného prostredia. Konalo sa v Incheba Expo aréne
v Bratislave. Raslavičan tam účinkoval
po boku skvelých a úspešných slovenských spevákov Márie Čírovej a Adama
Ďuricu.
Dôkaz o tom, že ,,Na vichodze vešelo“ poskytli spolu s ďalšími folklórnymi
kolektívmi z východného Slovenska
v Divadle Jonáša Záborského v Prešo-

Ďakujem za rozhovor.
Mgr. Kornélia Liščinská
Mgr. Daniel Hudák

Raslavičan vo Východnej – kde účinkoval v programe ,,Z najlepších...“

6

ve. Zaslúžený potlesk a slová chvály sa
im dostali dokonca aj od premiéra SR
Petra Pellegriniho a ministerky kultúry
Ľubice Laššákovej, ktorí boli hosťami
tohto podujatia.
Tanečnú sezónu 2019 zavŕšil Raslavičan opäť v hlavnom meste. Na ,,Večere autentického folklóru“ predstavil
nielen seba a svoje tanečno-spevácke
umenie, ale aj celú obec Raslavice.
Niekoľkohodinovým večerným programom predstavil divákom históriu, ale aj
súčasnosť obce tak slovom ako aj obrazom. Umožnil im ochutnať tradičné raslavické špeciality a po štandardne nadštandardnom vystúpení FSk Raslavičan
mali ,,blaváci“ možnosť zažiť atmosféru
raslavickej zábavy vďaka štandardne
vynikajúcej Ľudovej hudbe Stana Baláža. Súčasťou večera bola aj tombola,
ktorú Raslavičan pre svojich bratislavských divákov pripravil. Tombola bola
made by Raslavice. Okrem folklórne
a hudobne ladených cien, ktoré venovali
FSk Raslavičan, Ľudová hudba Stana
Baláža či New folk studio, reprezentovali svoju obec aj miestne podniky Imrich
Goliaš - LIANA-GOLF, VIJOFEL, Obecné služby Raslavice s.r.o. a včelár Vladimír Sokol. Ukázali tak, že z Raslavíc,
nepochádzajú len nadaní umelci, známi
svojou folklórnou tradíciou, ale
aj ľudia vynikajúci v celkom
iných oblastiach.
Finále folklórnej sezóny tesne
pred začiatkom adventného
obdobia dopadlo na jednotku
s hviezdičkou. V Bratislave totiž
neboli iba diváci zo Slovenska,
ale dokonca až spoza veľkej
mláky – kanadského Toronta
(vedúci z folklórneho súboru
Vychodna Slovak Dancers)
a amerického Detroitu (vedúci
z folklórneho súboru Sarisan
USA). Títo boli celým večerom
natoľko uchvátení, až prišli
s reálnou ponukou, že „draftujú“ 4 našich raslavických tanečníkov do Kanady, kde budú
„vyučovať“ raslavický folklór
tamojších. Vedúci Anton Kontura to však rezolútne odmietol (aj keď bol veľmi vďačný
a potešený) so slovami: „Ja
sebe svojich ľudzi nedam. Bo
to su RASLAVIČANI a mi sme
priputane ku svojej domovine.
A... ach, Božičku, co bi mi povedali rodiče...“ :-)
autor: Ing. Martina Konturová
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DFS Raslavičanik má za sebou veľmi pestrý, úspešný, ale i náročný rok.
Deti – členovia odchádzali, prichádzali,
obmieňala sa podoba súboru v tanečnej
i speváckej zložke.
Už prvý polrok sa niesol vo vytrvalej
príprave na okresnú súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov v Bardejove. Umiestnenie v zlatom pásme
s postupom na krajskú súťaž s pásmom „Na luce...“ , bolo pre začínajúcich
i starších členov veľkým potešením.
Krajská prehliadka sa konala v Raslaviciach a naši mladí tanečníci si odniesli
krásne strieborné pásmo. Nasledovali
ďalšie vystúpenia pri príležitosti Dňa
matiek a tiež benefičný koncert talentovanému muzikantovi z Prešova menom
Samko Bandy.
Tradičné ŠSPaT v Raslaviciach dodávajú mladým členom chuť a odvahu
ukázať svoje tanečné, spevácke i hudobné nadanie pred veľkým publikom.
Prázdninové obdobie sa každoročne
napĺňa festivalmi a samozrejme zahraničným zájazdom, tento rok v neďalekej
Bosne a Hercegovine priamo v hlavnom
meste Sarajevo v mesiaci júl. Opäť nebola núdza o veľký aplauz pri účinkovaní „našich“ detí. Spoznali sme ďalších
nových kamarátov a tiež dosť odlišnú
kultúru, slovanského pôvodu. Odniesli
sme si veľa nových zážitkov a spomienok s pocitom, že už sa deťom môžu začať prázdniny plné oddychu, no nebolo
to tak. Samozrejme dni oddychu nastali,
ale systematickými tréningami a ďalšími vystúpeniami. Môžem povedať, že
čas trávený na skúškach deti stále viac
a viac zbližuje.

kultúra

So začiatkom nového školského roka
prišli nové zmeny. Veľa členov – absolventov ZUŠ v Raslaviciach odišlo. Začiatky sú ťažké, mladší musia nahradiť
starších a podať výkon, aby sa kvalita
súboru zachovala. Od septembra sme
neúnavne začali pracovať a pripravovať dá sa povedať najväčšiu akciu, akú
v poslednej dobe Raslavičanik zažil, a to
20.výročie aktívneho pôsobenia súboru.
V mesiaci december – 8. 12. 2019 sa
vďaka spolupráci ZUŠ v Raslaviciach
a tiež Fondu na podporu umenia, podarilo uskutočniť nádherné vystúpenie
s názvom „KEDZ JA BULA MALA“. Som
nesmierne vďačná všetkým kolegom,

Ochotnícke
divadlo Na skok

Ako by to bolo včera, čo sa v našich
novinách objavil článok o znovuobnovení ochotníckeho divadla v Raslaviciach.
OCHOTNÍCKE DIVADLO NA SKOK je
na scéne rok a za ten čas jeho členovia
určite nezaháľali. Pre svojich divákov
pripravili premiéry dvoch inscenácií, ktoré sa rýchlo vypredali, tešia sa priazni
divákov a dopytu po reprízach aj naďalej.
Tento rok hodnotíme veľmi pozitívne.
Sme vďační za možnosť sebarealizácie
v domácom prostredí. Malo by to tak
byť. Zdieľajme svoj talent a svoje dary
najprv so svojimi – doma. Sme radi, že
sa môžeme podieľať na organizovaní
kultúrneho života obce a prinášať Raslavičanom aj iný druh kultúry.
Predstavenie Matka malo premiéru
19. mája a hrali sme ho ešte 25. júna
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DFS Raslavičanik
kultúra
2019

v Košiciach. Bola to naša
prvá hra. Skúseností sme
veľa nemali a báli sme sa,
ako to domáci prijmú, keďže tam neúčinkovali domáci. Keď máme motýliky
v bruchu, len vtedy vieme,
že robíme tú správnu vec.
Vždy sa snažíme nasadiť
určitú latku a minimálne
sa na nej udržať.
Hra Tri letušky v Paríži
mala premiéru 1. decembra. Domáci herci zažili svoj javiskový debut
a popasovali sa so svojou
prvou hrou. Bol to síce
náročný proces, hlavne
časovo a často to išlo aj
cez slzy. Obetovali tomu

členom súčasným i bývalým, ktorí si našli čas aj napriek tomu, že už majú svoje
rodiny a dokázali zo seba vydať v tanci i speve obrovské maximum. Výročie
malo veľký úspech a mne sa tisnú slzy
do očí, ako sa traduje folklór z pokolenia
na pokolenie.
Ďakujem za také mladé talenty, chuť
tancovať, radosť z každého spoločného
stretnutia aj napriek tvrdej práci, ale najzákladnejšie je srdiečko – udržiavajme
si to najcennejšie, a to dedičstvo našich
predkov v našich srdciach cez spev
a tanec.
Šicko dobre v novim roku vinčujem...
Mgr. Monika Bučková, vedúca súboru

všetko a na scéne zo seba
dali maximum, čo publikum patrične ocenilo. Diváci
v divadelnej sále vytvorili
neopakovateľnú atmosféru
a dali nám jasne najavo, že
robíme tú správnu vec. Sme
za to vďační.
V novom roku budeme predovšetkým reprízovať tieto
dve predstavenia, ale určite
sa môžete tešiť aj na niečo
nové. Pýtate sa na čo? Tak,
to je prekvapenie, ale sľubujeme, že sa všetko včas dozviete.
Všetkým našim divákom
a priaznivcom ďakujeme za
podporu. Prajeme vám požehnané sviatky a všetko
dobré v novom roku. Dúfame, že sa na nás prídete „ na
skok“ pozrieť aj nabudúce.
Váš kolektív OD NA SKOK

samospráva

III. miesto v súťaži Dedina roka
za výsledky rozvoja obce vo všetkých súťažných
kategóriách súťaže Dedina roka 2019

Cieľom súťaže je prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti
o hodnote krajiny, originality a národnej
hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí.
Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest
a obcí Slovenska. Súťaž vyhlasujú už
20 rokov s dvojročnou periodicitou.
Hlavnou myšlienkou súťaže je zachovanie tváre a duše slovenskej dediny.
Celkom 23 obcí bolo v tomto roku
prihlásených do jubilejného 10. ročníka
súťaže, ktorá každé dva roky hľadá príkladnú dedinu roka. Hodnotiaca komisia vyberala nového víťaza na základe
komplexného naplnenia tohtoročných
princípov a požiadaviek súťaže. Návštevy prihlásených obcí členmi Národnej hodnotiacej komisie prebehli v lete.
Ku kritériám, ktoré si komisia všímala,
patrilo hospodárenie obcí, vytváranie
podmienok pre rozvoj podnikania či využívanie prírodných zdrojov. Okrem toho
sa zamerala na starostlivosť o hmotné
a nehmotné dedičstvo, využívanie možností cestovného ruchu, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie
a krajinu.

Prestížny titul Dedina roka 2019 získala obec Papradno a zároveň získali aj
právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy
dediny, ktorú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka
a obnovu dediny. Raslavice získali
krásne 3. miesto v celkovom hodnotení
a finančné prostriedky pre podporu obnovy obce.
Okrem titulu Dedina roka, 2. a 3.
miesta boli v súťaži udelené aj ocenenia

podľa oblastí hodnotenia: Dedina ako
partner, Dedina ako hospodár, Dedina
ako maľovaná, Dedina ako klenotnica,
Dedina ako pospolitosť, Dedina ako
hostiteľ, Dedina ako záhrada. Národná
hodnotiaca komisia súťaže Dedina roka
2019 udelila aj mimoriadne ocenenia za
pozoruhodné výsledky.
Pri príležitosti vyhlásenia výsledkov
v súťaži Dedina roka 2019 sa Raslavice
dňa 7. 9. 2019 zúčastnili na 2. ročníku
podujatia Slovenský deň kroja, ktoré
sa organizuje v Banskej Bystrici. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je priblíženie slovenského ľudového umenia
mladej generácii, aby bola hrdá na svojich predkov a ich kultúrno-spoločenské
dedičstvo. Odovzdávanie ocenení sa
uskutočnilo dňa 7. 11. 2019 vo víťaznej
obci Papradno v okrese Považská Bystrica. Galavečeru, na ktorom prevzal
starosta obce ocenenie, predchádzala
prezentácia obce, kde Raslavice mali
svoj stánok a v ňom prezentovali výrobky, ktoré sa u nás vyrábajú. Boli to rôzne výrobky raslavických firiem, výrobky,
ktoré vyrábajú seniori v Dennom stacionári, zelenina z Obecného podniku, med
od nášho včelára, domáci chlieb a pod...
Za krásne umiestnenie a reprezentáciu PSK v tejto súťaži prišlo aj poďakovanie od župana, pána Milana Majeského, ktorý v ďakovnom liste ďakuje okrem
pánovi starostovi aj občanom Raslavíc
a verí, že získané ocenenie, 3. miesto
v hlavnej súťaži, podnieti a najmä povzbudí k ešte väčšej aktivite práve v oblasti zveľaďovania Raslavíc a že bude
akýmsi hnacím motorom v ďalšej činnosti.
Ing. Kamila Olšavská
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samospráva

Úspešné projekty
a ďalšie plány

V uplynulom roku sa nám podarilo
zrealizovať celý rad projektových príprav, štúdií a schválených projektov,
ktoré zlepšili životný komfort občanov
obce. Raslavice znova pokročili na
ceste svojej atraktivity, čím sa stávajú
lákavejším miestom na bývanie, vzdelávanie i rodinné vyžitie. Poďme sa teda
spoločne pozrieť, ktoré projekty Obecný
úrad v jednotlivých oblastiach už úspešne dokončil, a ktoré plánuje uskutočniť
v blízkej budúcnosti.
1. Podpora sociálneho
zamestnávania
Veľkou sociálnou vymoženosťou našej obce je zamestnávanie jej sociálne
znevýhodnených občanov v Obecnom
podniku. Dá sa povedať, že tento podnik
je jedným zo základných pilierov rozvoja
Raslavíc. Predmetom činnosti podniku
je okrem poľnohospodárskej a stavebnej výroby aj poskytovanie dopravných
služieb obecným autobusom. Všetky
aktivity Obecného podniku sú rentabilné a v oblastiach, kde obec Raslavice
priamo využíva jeho služby, sa vytvára
finančná úspora. Na ilustráciu zopár faktov:
Stavebná výroba
Stavbári z nášho Obecného podniku
v tomto roku vykonali pre obec práce
v celkovej hodnote 173 800 €. Išlo napr.
o realizáciu dažďovej kanalizácie na
ulici Nad stanicou, vybudovanie parkoviska a chodníka pri ZŠ, ďalej chodníky
na ul. Kláštorná, Lopuchovská, oplotenie tréningového ihriska, opravu ciest
v obci, vybudovanie splaškovej kanalizácie v rómskej osade a tiež rekonštrukciu ZŠ nad bazénom a Domu
služieb.
Treba pripomenúť, že Obecný
podnik z titulu statusu sociálneho
podniku má právo účtovať za svoje služby len 10 % sadzbu DPH.
V praxi to znamená, že Raslavice
na prácach, ktoré pre obec vykonáva Obecný podnik, ušetrí na DPH
10 % v porovnaní s 20 percentnou
sadzbou, ktorú by nám účtovali iné
podnikateľské subjekty.
V
stavebnej
zložke
Obecného podniku je pod vedením
Ing.
Františka
Marcina
a Jána Sviteka zamestnaných ďalších 11 pracovníkov, čo je oproti
roku 2018 viac o 2 pracovníkov.
Poľnohospodárska výroba
Na prenajatej pôde o rozlohe 7,6
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ha Obecný podnik vypestoval cca 60
ton zeleniny (zemiaky 50 t, cvikla 4,5 t,
cibuľa 1,1 t, uhorky 0,6 t, paradajky 0,25
t, kapusta 0,2 t, kaleráb 0,4 t, mrkva 1,5
t, petržlen 1,1 t, paprika 67 kg), z ktorých cca 30 % sa už predalo. Sezónne
skladové zásoby tvoria zemiaky, cvikla,
mrkva a petržlen, a do jari sa v rámci
plynulého zásobovania uskladnená zelenina vypredá. V poľnohospodárskej
zložke Obecného podniku je pod vedením Ing. Gabriela Gdovina a Dany Galovej zamestnaných ďalších 7 pracovníčok.
Dopravné služby
Obecným autobusom typu MAN zabezpečujeme dopravu obecným športovým a kultúrnym telesám, alebo vzdelávacím, či sociálnym inštitúciám, no slúži aj na oddychové a poznávacie zájazdy pre ostatných občanov Raslavíc
a širšieho okolia. Autobus do decembra
2019 najazdil takmer 48 000 km, s celkovým finančným výnosom pre obec vo
výške cca 58 000 €. Vozidlo je zverené
do opatery spoľahlivého a skúseného
vodiča Pavla Opetta.
Medzi najvýznamnejšie zájazdy patria
fakultatívne výlety do Talianska (Turín,
Bologna, Modena), Ruska (cez Litvu
a Lotyšsko do Petrohradu, Pushkina
a Peterhofu), Moldavska (Milesti Mici,
Kišinev, Cricova), ale aj do Poľska
(Oswienčim), Česka (Svachova Lhotka,
Pečky, Nymburg, Zlín, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou) alebo Rakúska (Berchtesgaden - Orlie hniezdo).
Naše folklórne súbory cestovali autobusom na vystúpenia do Grécka i do Bosny a Hercegoviny.

2. Podpora mladých rodín
V tomto roku sa nám podarilo dokončiť rekonštrukciu a aj dať do prenájmu
Dom služieb, kde formou nájomných sociálnych bytov od 1.10.2019 našlo bývanie niekoľko občanov Raslavíc. Bývanie
získalo 5 žiadateľov za navrhovanú výšku nájmu 70 € za 1-izbový byt a 137 €
resp. 150 € za 3-izbový byt (podľa počtu
m2). Novými nájomcami sú:
1. Margita Balogová, Raslavice
– 1-izbový byt
2. Martin Markuš, Raslavice
– 3-izbový byt
3. Andrea Hudáčková, Raslavice
– 3-izbový byt
4. Gabriela Kočerhová, Raslavice
– 3-izbový byt
5. Jana Štibľárová, Raslavice
- 3-izbový byt.
Celkové investície rekonštrukcie, ktorá zahŕňala najmä interiérové práce, boli
cca 90 000 €. Pri rekonštrukcii boli pôvodné priečky v miestnostiach v rámci
nového dispozičného riešenia nahradené novými, stropy boli znížené sadrokartónom a kompletne boli vymenené
rozvody elektriny, vody i plynu, pričom
bolo nainštalované centrálne plynové
vykurovanie. Budova bola zateplená
a byty boli vybavené sociálnymi zariadeniami – s kompletne zariadenými kúpeľňami a kuchynskými linkami s rúrou
a varnou doskou.
Na základe veľkého množstva žiadostí o nájomné bývanie plánujeme v Raslaviciach ďalšiu výstavbu nájomných bytových domov. V prvej fáze majú byť postavené dva bytové domy pre 16 rodín,
na ktoré pripravujeme žiadosti o finančný príspevok zo ŠFRB. Na tento zámer

máme pripravené veľmi pekné stavebné
pozemky, kde plánujeme postupne vybudovať 5 bytových domov.
3. Starostlivosť o seniorov
Starostlivosťou o seniorov sa snažíme
pomôcť našim najstarším obyvateľom,
ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii.
V našej obci bola podľa novej výzvy
a podmienok obnovená prevádzka opatrovateľskej služby a pokračujeme aj
v poskytovaní služieb denného stacionára, kde môže počas dňa 8 hodín tráviť 30 klientov. Cítime však aj potrebu
a záujem o celodennú službu. Tá môže
byť poskytovaná napríklad v Centre
sociálnych služieb, na ktoré na základe schválenia obecného zastupiteľstva
pripravujeme projektovú dokumentáciu.
Kapacita CSS bude pre 40 klientov. Financovanie počíta z podporou ŠFRB
formou dotácie a úveru v celkovej výške
1 300 000 €. Úver bude následne splácaný nájomcami (klientmi) tohto zariadenia. Podobne, ako je to v bytových
domoch.
Narastajúcej obľube sa tešia aj služby
obecnej vývarovne, vďaka ktorým obec
pomáha všetkým seniorom, ktorí o to
prejavia záujem, objednať si obed za
zvýhodnenú cenu. Na seniorov myslíme
aj tradičným kultúrno-spoločenským podujatím, akým nepochybne je októbrové
posedenie pri príležitosti mesiaca úcty
k starším.
Na poslednom tohtoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo poslancami schválené zapojenie sa do výzvy
na Rekonštrukciu a rozšírenie zdravotného strediska „CIZS“. Jej cieľom je rozšírenie strediska o jedno podlažie pre
poskytovanie denných sociálnych služieb. V tejto súvislosti sme vypracovali
žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Predpokladaná celková hodnota
projektu je 800 000 €.
4. Budovanie a rekonštrukcia
infraštruktúry
Snahou obecného úradu, ako aj poslancov obecného zastupiteľstva, je
každoročne investovať do budovania a
rekonštrukcie ciest 30-50 000 €. Mnohí
občania očakávajú skôr postupnú re-

konštrukciu existujúcich ciest, než budovanie nových. No túto problematiku
treba chápať v súvislostiach ďalšieho
rozvoja Raslavíc. Áno, môžeme dať vymeniť asfalt na cestách, ktoré už máme
a budeme mať dobrý pocit, že sme teraz
niečo urobili. Ale ak vybudujeme cesty
nové, pripravíme tak podmienky pre
ďalšiu výstavbu a budúce rozširovanie
Raslavíc. Mladí Raslavičania, ale aj iní
ľudia z okolia, budú v našej obci chcieť
si postaviť domy a využívajúc služby
nášho občianskeho vybavenia tu aj
budú chcieť zostať žiť. Preto našou prioritou sú cesty nové.
V súčasnosti prebieha výstavba novej
cesty najmä na ulici Lopuchovská, zatiaľ v dĺžke 90 metrov. Na novovzniknutej
ulici Vodárenská (k vodárni) sme vybudovali splaškovú kanalizáciu plastovým
potrubím o priemere 50 cm v dĺžke cca
220 metrov a 300 metrov vodovodu
a plynovodu.
Na novovzniknutej ulici Železničná je
plánované dobudovanie obecnej kanalizácie v celkovej dĺžke cca 100 metrov
(od plecháča ku kostolu sv. Mikuláša).
V roku 2019 sa nám podarilo vybudovať aj parkovisko so spojovacím chodníkom v areále Základnej školy pri školskej jedálni o rozlohe 500 m2 v hodnote
19 111 €. Zároveň pribudol 100-metrový
chodník na Kláštornej ulici po rodinný
dom Jána Opetta za 14 000 € a chodník napojený na lavičku spájajúci dve
panelové cesty na uliciach Hrabovecká
a Kostolná. Ďalšie chodníky pribudli na
cintoríne v Nižných Raslaviciach k studničke a na novom cintoríne vo Vyšných
Raslaviciach k odpadovému kontajneru.
Na uvedených projektoch sa svojou činnosťou podieľal aj náš Obecný podnik.
Výstavba infraštruktúry bude pokračovať aj ďalej. Obecné zastupiteľstvo
odsúhlasilo spolufinancovanie na vybudovanie ďalších 700 metrov miestnej
komunikácie bez asfaltového povrchu
a 300 metrov inžinierskych sietí (voda,
plyn, kanalizácia) k pozemkom v lokalite
Široká (nad družstvom Nižné Raslavice). Súkromný vlastník týchto pozemkov sa bude podieľať 50-timi percentami
preukázateľných nákladov na realizáciu
tohto investičného zámeru, ktorým budú

v obci vytvorené podmienky pre postupnú výstavbu ďalších 100 nových rodinných domov. Termín ukončenia prác je
stanovený do konca r. 2020.
5. Vytvorenie oddychovej zóny
Ku skrášleniu životného prostredia
v Raslaviciach určite prispieva tvorba
zelene. V tomto roku sa nám podarilo
vysadiť záhon pred zdravotným strediskom a zároveň boli na raslavických
cintorínoch vysadené tuje. Celkové finančné prostriedky určené na tvorbu zelene v tomto roku predstavovali 5 000 €.
Najväčšie investície si vyžiadala rekonštrukcia tréningového ihriska v hodnote 10 000 €.
Spríjemniť prostredie obce sa nám
podarilo aj tulipánmi, ktoré sme dostali ako dar od Holandskej ambasády.
Z 1 000 darovaných sadeníc tulipánov
je väčšia časť vysadená v záhone pri
MŠ I a ďalšia časť v záhone pred Galériou ľudového umenia. Zvyšok sadeníc
v kvetináčoch čaká v obecnom fóliovníku na jarnú výsadbu.
Na ďalšiu výsadbu zelene v budúcom
roku použijeme 2 800 €, ktoré naša
obec získala za 3. miesto v celoslovenskej súťaži Dedina roka.
Ako súčasť oddychovej zóny plánujeme aj športovo-relaxačné rodinné centrum, ktoré postupne budujeme z vlastných zdrojov. Vznikne rekonštrukciou
podkrovia nad bazénom a poslúži najmä
v prípade zlého počasia. Školopovinné
deti si tam budú môcť zahrať stolný tenis a rôzne spoločenské hry. Pre menšie deti tu budú šmýkačky a rodičia tam
nájdu aj niečo pre seba, napr. bežecký
pás, lezecká stena, občerstvenie. Centrum bude tvoriť veľká miestnosť určená
na uvedené aktivity a tiež miestnosť so
saunami (parná, fínska a infra).
Uchádzame sa aj o grant zameraný
na životné prostredie, v rámci, ktorého
môžeme získať 5 000 € na výsadbu ďalšej zelene.
V pláne je aj dobudovanie detského
ihriska pri Knižnici a Galérii ľudového
umenia s následným oplotením tohto
objektu.
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6. Podpora kultúry, vzdelania
a športu
Máme za sebou aj zapojenie sa do
projektovej žiadosti „Rekonštrukcia židovskej synagógy v Raslaviciach“, ktorá
má byť realizovaná v celkovej hodnote
202 087,17 €. Žiadosť bola úspešná
a bola schválená i dotácia z fondu Prešovského samosprávneho kraja vo
výške 92 850 €. Dofinancovanie bude
z vlastných zdrojov.
V synagóge má byť zriadená expozícia judaík a galéria šarišského umenia, ktorá sem má byť presťahovaná zo
súčasných priestorov obecnej knižnice.
Pribudne tu aj informačné centrum, kde
bude možné nakupovať raslavické domáce remeselné a potravinárske výrobky.
Podali sme i žiadosť o nenávratný finančný príspevok v projekte „Inštalácia
tepelných čerpadiel do pavilónov ZŠ
v Raslaviciach“ s predpokladaným rozpočtom 600 000 € a so spoluúčasťou
obce vo výške 5 %, t.j. 30 000 €. Schválený už máme projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ“, na
základe ktorého učebne dostanú nové
vybavenie v celkovej hodnote 186 615
€. Spoluúčasť obce je 15 419 €.
Obecné zastupiteľstvo tiež schválilo
vybudovanie nadstavby budovy Základnej školy nad šatňami telocvične
na vytvorenie nových tried pre Školský
klub detí. Tento zámer predpokladá, že
rekonštrukciou vzniknú 3 triedy ŠKD
a jedna špecializovaná učebňa. Celá
táto nadstavba bude prepojená spojovacou chodbou so 4. pavilónom, kde sa
nachádza ZUŠ. Zjednoduší sa tak presun na krúžky, lebo deti sa nebudú musieť prezúvať ani obliekať. Odhadovaná výška nákladov na realizáciu je cca
250 000 €, ktoré budú kryté z vlastných
zdrojov. Realizácia projektu je stanovená na jún-september 2020.
Na budúci rok chce obec realizovať
aj rekonštrukciu a rozširovanie kapacít MŠ II na Alejovej ulici podľa zmluvy
schváleného grantu, na základe ktorého

uskutočníme výmenu strechy i okien,
zhotovenie novej fasády a tiež interiérové úpravy v celkovej hodnote 247 421 €
so spoluúčasťou obce 27 914 €.
7. Starostlivosť o životné
prostredie
Na našom zbernom dvore je zavedený separovaný zber a triedenie základných komodít (papier, sklo, plasty, tetrapak, kov). Jeho zriadenie sa ukázalo ako veľká výhoda, lebo v minulom
roku naša obec za činnosti spojené
s triedením a odovzdaním separovaných
zložiek od združenia Envy Pack dostala
50 000 €. Na rok 2020 sme dojednali
sumu 58 000 €, ktoré budú použité na
ďalšie zmysluplné zamestnanie cca 10
pracovníkov zberného dvora.
Zberný dvor je v obci veľmi dôležitá
súčasť nakladania z odpadmi. Občania
majú možnosť kultúrne zbaviť sa odpadu a nevytvárať pritom čierne skládky.
Napriek tomu sa nájdu jednotlivci, ktorým návyky z minulosti bránia prijať takýto prístup k likvidácii odpadu. Preto
vyzývam všetkých, čo si nevedia rady
s odpadom, nech ho namiesto za dedinu privezú na zberný dvor. Obec a jej
okolie tak udržíme vždy čisté, pekné,
príjemné a zdravé. Podmienky na to sú
a ešte sa aj zlepšia.
Od roku 2020, vďaka projektu obsahujúcemu investície za cca 500 000 €,
na zbernom dvore prebehnú terénne
úpravy, zväčší sa betónová plocha
a vybudujú sa nové panelové zásobníky
(kóje). Zber sa tak rozšíri o nové komodity ako sú - oleje a tuky, guma, šatstvo,
textílie, drobný stavebný odpad a objemový odpad.
Na budúci rok nás čaká oprava čističky odpadových vôd, ktorá stále nefunguje tak, ako by sme si želali a každoročne na ňu zbytočne vynakladáme
veľké finančné prostriedky, ktoré by sa
mohli použiť na rozvoj Raslavíc. Veríme, že opravou s plánovanými nákladmi
20 000 € sa v riešení tejto problematiky
posunieme o kus ďalej. Čistenie vody by
malo byť kvalitnejšie a spracovanie ka-

lov lacnejšie, spotreba elektrickej energie nižšia a nižšie aj celkové náklady na
prevádzku ČOV.
Efektivita čističky záleží aj od nás, občanov – užívateľov. Naša ČOV má mnohokrát poruchu, alebo zníženú účinnosť
kvôli rôznym predmetom, ktoré občania
hádžu do odpadovej vody (handry, tkaniny, hygienické potreby). Tieto predmety znefunkčňujú čistiacu technológiu a je
potrebné vynakladať značné finančné
prostriedky na jej opravu, čo zvyšuje
cenu úpravy vody. Aj z tohto dôvodu
sme boli nútení cenu stočného z 0,50 €/
m3 zvýšiť na 0,70 €/m3.
Doterajšia ročná strata na prevádzke
ČOV bola cca 40 000 €, po rekonštrukcii
by sa mala znížiť na polovicu.
Ako vidno, práce za sebou máme
dosť a ešte viac jej na nás čaká. Naše
úsilie má však pevný cieľ: urobiť všetko
preto, aby naša obec bola atraktívnym
miestom pre život jej obyvateľov súčasných, ale i budúcich. Verím, že všetky
vytýčené úlohy sa nám podarí zvládnuť
bez väčších ťažkostí a spoločne sa budeme tešiť z krajších a lepších Raslavíc.
Na záver mi dovoľte zaželať vám
požehnané Vianoce a všetko najlepšie
do nového roka. Aby sme si navzájom
prejavovali úctu a aj v najväčšom množstve názorov prejavovali ústretovosť,
porozumenie a nachádzali spoločné
riešenia. A to či už v rodine, zamestnaní, alebo v prostých susedských medziľudských vzťahoch. Prinesie to zdravie nielen do života obce, ale fyzicky aj
nám samým. Prajem veľa lásky, šťastia
a úspechov v roku 2020.
Zároveň chcem poďakovať poslancom nášho obecného zastupiteľstva,
pracovníkom obecných zložiek, ale aj
dobrovoľníkom, ktorí sa počas roka
akýmkoľvek spôsobom zapojili do aktivít
obce, za ich energiu, osobné nasadenie
a oduševnenú prácu.
Marek Rakoš
starosta obce

samospráva
Návštevy
2019
Počas roka 2019 našu obec Raslavice navštívilo niekoľko významných hostí. Najprv to bola návšteva z holandskej
ambasády, ktorá darovala našej obci
1000 sadeníc tulipánov. V septembri
to bola Bavorská delegácia a v októbri
a novembri delegácie z Českej Republiky. Všetkých spájal jeden zámer, a to
návšteva našej obce ako príklad dobrej
praxe.
Založenie Obecných služieb Raslavice môže byť kvalitným inšpiratívnym
príkladom pre všetky samosprávy, ktoré si môžu vďaka existencii podobných
podnikov účinne a udržateľne pomáhať.
Ďalšou z tém ich záujmu boli rôzne
sociálne služby pre obyvateľov v obci.
Zaujímali sa o pomoc predovšetkým
starším občanom prostredníctvom opatrovateľskej služby alebo denného stacionára, ktorý aj osobne navštívili. Spoznávali aktivity zamerané na integráciu
rómskej komunity. Navštívili komunitné
centrum, v ktorom sa deti v poobedných
hodinách venujú rôznym náučným, ale
aj zábavným aktivitám. Nechýbala ani
návšteva zberného dvora, kde mohli vidieť triedenie základných komodít (papier, plasty, sklo).
Najväčší záujem bol, nepochybne,
práve o Obecné služby Raslavice, kde
hlavný prínos spočíva v citlivom skĺbení
viacerých pozitívnych faktorov. Vytváranie nových pracovných miest, ktoré
sú veľmi žiadané, zapájanie rómskej
komunity do života obce, rôznorodosť
činností, nadviazanie na dlhoročné tradície, mobilizácia nevyužitého potenciálu a výchova lepšej generácie.
Výnimočnosťou tohto podniku je získanie štatútu duálneho vzdelávania
v spolupráci so Spojenou školou
z Bardejova, do ktorého je momentálne zapojených 7 žiakov. To všetko robí
z raslavického podniku obecných služieb právom príklad dobrej praxe a lákadlo mnohých návštev.

Bavorská delegácia

Holandská delegácia

Ing. Kamila Olšavská

Česká delegácia
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samospráva

V novom roku
ďalší krok...

Vážení občania,
dovoľte mi, aby som sa Vám v tento
predvianočný čas v zmysle bilancovania kalendárneho roka prihovoril aj ja.
Končiace adventné obdobie u mnohých
z nás prebiehalo v duchu stíšenia, prípravy a radostného očakávania príchodu Ježiša Krista. Vianoce ako najkrajšie sviatky v roku predstavujú idylické
dni radosti a pokoja strávené v kruhu
našich najbližších. Dnešná zrýchlená
a náročná doba kladie čoraz väčšie
nároky a požiadavky na pracujúceho
človeka. Dôsledkom toho je, že mnohí
z nás nemajú dostatok času na to, aby
sa venovali svojej rodine, priateľom
a blízkym. Práve preto by mali byť Vianoce pre každého z nás obzvlášť výnimočné a vzácne. Predstavujú jedinečné
obdobie radosti, v ktorom máme príležitosť „dobehnúť zameškané“ a stráviť
čas s našimi drahými.
Aktivitou k lepším zajtrajškom
S vianočnými sviatkami nám končí
aj kalendárny rok a začína „príprava“
na ten nasledujúci. Každý z nás určitou
formou bilancuje výsledky svojich osobných alebo pracovných cieľov. Každoročné určovanie našich predsavzatí
a plánov by pre nás malo byť výzvou
na budovanie svojej osobnosti. Aj my,
zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva, sme po minuloročných voľbách
nezaháľali a začali sme pracovať na
dobrej a aktívnej správe obce. V rámci
správneho smerovania obce pokladám
za dôležité pravidelne zohľadňovať pri
kreovaní rozpočtu oblasť rozvoja obce
a jej infraštruktúry, sociálnu oblasť ako
aj oblasť podpory mladých a aktívnych
ľudí. Občania by mali z roka na rok pociťovať na vlastnej skúsenosti zvyšovanie kvality životných podmienok v obci.
Samozrejme, každý z nás si uvedomuje
fakt, že finančné prostriedky sú obmedzené. Preto je dôležité určovať priority
a zodpovedne a racionálne sa rozhodovať vždy vzhľadom na danú situáciu
a potreby obce.
Dôležitým faktorom pri tempe napredovania samosprávy ako celku je
prístup ku práci každého poslanca, ako
aj starostu. Práca poslanca by nemala
predstavovať len „povinné“ zúčastňovanie sa a rozhodovanie na zasadnutiach
OZ, ale aj vlastný prínos nad rámec určených povinností. Svoju aktivitu vie každý poslanec preukázať rôznou formou,
napríklad aj pri činnosti v jednotlivých
cielených komisiách. V neposlednom
rade by poslanci nemali zabúdať na
pravidelnú komunikáciu s občanmi. Ich
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prístup by mal byť ku každému občanovi
otvorený a objektívny.
Mojou prioritou bolo vytvoriť funkčnú
komisiu mládeže, kultúry a športu. Rok
po fungovaní našej komisie môžem
s radosťou skonštatovať, že sa nám podarilo dať dohromady aktívnu, fundovanú a zapálenú partiu ľudí, ktorá má chuť
participovať na rozvoji obce. Ako komisia aktívne pôsobíme v kultúrnej a športovej oblasti a tiež podporujeme rozvoj
dobrovoľníckej činnosti u mládeže. Snažíme sa stále tvorivo hľadať a následne prinášať nové možnosti pre občanov
v oblasti spoločenského života a vyžitia.
Dlhodobým cieľom je prioritne podnecovať občanov k aktivite a dobrovoľníctvu
podľa ich záujmu a dať im priestor aktivizovať a realizovať sa.
V rámci potreby zveľaďovania kultúrneho a športového prostredia v obci
a podmienok na ich rozvoj sa usilujeme
každoročne OZ a starostovi predkladať
možné investičné návrhy na zapracovanie do plánovaného rozpočtu obce.
Na mnohé z nich je možné využívať
financovanie prostredníctvom grantov
o nenávratný finančný príspevok. Z našej iniciatívy sa v roku 2019 podarilo
zrealizovať rekonštrukciu tréningového
ihriska, ktoré budú využívať miestne
športové kluby, základná škola a verejnosť. Taktiež sme podali žiadosť na
Úrad vlády splnomocnenca pre šport
na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku. Táto žiadosť nám
bola schválená vo výške 10 000 eur.
Daný stav umelého trávnika je potrebné riešiť z dôvodu desaťročného
opotrebovania, vytopenia a čiastočne
neefektívneho systému jeho údržby
a správy. Taktiež sme podporili myšlienku zapojenia sa do výzvy pre región PSK
na získanie dotácie na rekonštrukciu synagógy. Táto budova môže byť po zrealizovaní kompletných rekonštrukčných
prác krásnym a jedinečným miestom
v obci, ktoré by mohlo byť využívané na
rôzne spoločenské a kultúrne účely.
V roku 2020 sme OZ a starostovi odporučili nasledovné investičné zámery
v oblasti kultúry a športu ako návrhy na
zapracovanie do pripravovaného rozpočtu obce:
1. Vybudovanie oddychovej zóny
s detským ihriskom v priestoroch záhrady za Obecnou knižnicou
2. Vybudovanie cyklistického chodníka smerom do obce Tročany (pozdĺž
rieky Rešovka)
3. Príprava projektu oddychovej zóny
s detským ihriskom v časti Nižné Raslavice

Získanie ceny
SDGs
4. Príprava projektu na vybudovanie
obecnej vyhliadkovej veže
5. Určenie možností reštaurácie
a umiestnenia historickej pamiatky obce
– Winklerov pomník.
Pri viacerých týchto zámeroch odporúčame obci hľadať možnosť financovania prostredníctvom spomínaného grantu – nenávratného finančného
príspevku. V roku 2019 sa nám tiež
podarilo finančne podporiť viacero kultúrnych a športových podujatí v obci:
Raslavickú labdu, Detský futbalový tábor, Letné kino, Raslavický plažák, Raslavický pedál či Vianočné benefičné
podujatie. Tieto jednotlivé aktivity napomáhajú napĺňať dôležitý cieľ aktivizácie
a stmeľovania obecnej komunity občanov.

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na
17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia
svet na lepšie miesto pre život. Tieto
ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu.
Na BLF CSR Summite 2019 boli ocenení tí, ktorí prostredníctvom svojich
projektov prispievajú k napĺňaniu vízie
2030. Každý projekt bol nominovaný za
riešenie konkrétneho cieľa a pod-cieľa.
Oficiálny názov ceny je „Ceny SDGs
– ocenenie za príspevok k napĺňaniu
Cieľov udržateľného rozvoja“, ktoré jednohlasne prijalo 193 krajín OSN a ktoré
predstavujú nový univerzálny štandard
pre udržateľný rozvoj, ktorý myslí na
všetkých obyvateľov planéty. Skrátený
názov ocenenia je „Ceny SDGs“ uvedený spolu s rokom, za ktorý sú jednotlivé

ceny udeľované. „Ceny SDGs“ 2019 je
ocenenie za aktivity realizované od októbra 2018 do septembra 2019.
Poslaním ocenenia je šíriť myšlienku
dlhodobého rozvíjania a napĺňania Cieľov udržateľného rozvoja a súčasne vyjadriť poďakovanie a verejné uznanie
firmám, orgánom verejnej správy, mimovládnym neziskovým organizáciám
a jednotlivcom, ktorí sú na Slovensku
lídrami v šírení a podpore tejto témy.
Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je Nadácia Pontis.

Za veľký úspech môžeme považovať,
že aj Raslavice dostali ocenenie, a to
rovno za plnenie troch cieľov. Za cieľ
1. Žiadna chudoba, za cieľ 8. Dôstojná
práca a ekonomický rast a za cieľ 10.
Zníženie nerovností. Neostáva nič iné
ako zablahoželať a popriať ešte veľa
takýchto úspechov a veľa vytrvalosti
pri dosahovaní ďalších cieľov k zmene
našej obce na lepšie miesto pre život
našich občanov.
Ing. Kamila Olšavská

Ciele udržateľného rozvoja:

Poďakovanie
S blížiacim sa koncom roka mi z pozície poslanca a predsedu Komisie kultúry, športu a mládeže v Raslaviciach
dovoľte poďakovať všetkým kultúrnym
a športovým zložkám, ale aj jednotlivcom, ktorí počas roka výraznou mierou prispievali k rozvoju našej obce
a k príkladnej reprezentácii našej obce
na území Slovenska, ako aj zahraničia.
Za aktívnu a vzornú reprezentáciu obce
a angažovanosť pri jej rozvoji chceme
poďakovať zložkám z oblasti kultúry: FSk Raslavičan, DFS Raslavičanik
a OD Na Skok. Za vzorné reprezentovanie obce a aktívnu prácu s mládežou
chceme poďakovať jednotlivcom a klubom z oblasti športu: Tiborovi Sahajdovi,
OFK SIM Raslavice, Cykloklubu Raslavice, DHZ Raslavice a CFT Academy.
Taktiež je potrebné poďakovať ZŠ
a ZUŠ v Raslaviciach a všetkým dobrovoľníkom za participovanie pri rozvoji
obce, aktívny prístup a pomoc pri organizovaní rôznych podujatí či riešení rôznych problémov. V neposlednom rade
sa chcem srdečne poďakovať všetkým
poslancom OZ a starostovi za aktívnu
a plodnú spoluprácu v roku 2019. Nezabúdajme, že len vzájomná kooperácia medzi sebou navzájom nám môže
priniesť žiaduci efekt. Len spoločným
úsilím si vieme v obci vytvoriť príjemné
a kvalitné podmienky na život.
Vážení občania dovoľte mi popriať Vám požehnané vianočné sviatky
v kruhu najbližších a veľa zdravia a lásky
v novom kalendárnom roku 2020.
Mgr. Dávid Baláž
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Uznesenia zo zasadnutia
samospráva OZ obce RASLAVICE

Investičné výdavky
samospráva
v roku 2020
P.č.

Názov investičnej akcie

Rozpočet (v EUR)

1.

Spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ II na Alejovej ulici"

27 914

2

Spolufinancovanie projektu "Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v Základnej škole"

15 419

3

Spolufinancovanie projektu "Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice"

24 654

4

Žiadosti o NFP, projektové dokumentácie, geometrické plány

20 000

5

Rekonštrukcia podkrovia nad bazénom v ZŠ

73 265

6

Rekonštrukcia budovy telocvične v ZŠ

250 000

7

Výstavba miestnej komunikácie ul. Široká, Hájová

100 000

8

Chodníky v obci

9

Chodníky na cintoríne

3 000

10

Výstavba kanalizácie -Nad stanicou - Vyšná

6 000

11

Rozšírenie kanalizácie a vodovodu pri Židovskej synagóge

6 000

12

Tvorba zelene v obci

5 000

13

Oprava a rekonštrukcia miestneho rozhlasu

5 000

14

Opravy na ČOV

20 000

15

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov

15 000

16

Odlučovače ropných látok parkovisko ZŠ + Bytovky

5 000

17

Technické vybavenie MŠ Alejová

5 000

18

Výstavba miestnej komunikácie ul. Vodárenská

8 000

19

Výstavba plynovodu -ul. Vodárenská

6 000

20

Rekonštrukcia Židovskej synagógy

100 000

21

Rekonštrukcia tréningového ihriska

3 500

22

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

9 500

23

Rekonštrukcia garáže DHZ
SPOLU

15 000

15 000
738 252
Vypracoval: Mgr. Lenka Paľová

konaného dňa 25. 06. 2019 na Obecnom úrade
v Raslaviciach

Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
program rokovania OZ.

berie na vedomie
správu nezávislého audítora za rok
2018 z auditu účtovnej závierky obce
Raslavice.

Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
upravený program rokovania OZ.

Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
navýšenie rozpočtu ZŠ – školská jedáleň vo výške 6 700,- €.

Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie navedomie
správu z kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky č. 1/2019 a č. 2/2019.
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018.
Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
celoročné hospodárenie obce za rok
2018 bez výhrad.
Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A)
schvaľuje
prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 do rezervného fondu vo výške 22 010,26 EUR,
B)
berie navedomie
účtovný výsledok hospodárenia za
rok 2018 v sume + 119 937,07 €,
C)
schvaľuje
preúčtovanie účtovného výsledku
hospodárenia za rok 2018 na účet 428 –
Nerozdelený zisk z minulých rokov.
Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach

Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A)
berie navedomie
úpravu rozpočtu č. 5/2019,
B)
schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 6/2019.
Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
sa uznáša
na znení VZN č.2/2019, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN obce Raslavice
č. 3/2018 o určení výšky mesačného
príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obci Raslavice.
Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A)
berie na vedomie
cenové ponuky na odpredaj dreva,
B)
schvaľuje
odpredaj dreva na základe predloženej cenovej ponuky fy RECONSTRUCT
Slovakia, s. r. o..
Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
prílohu č. 1 – Zoznam ulíc v obci už
existujúcich k VZN č. 1/2019 o určení
názvov ulíc iných verejných priestranstiev,

prílohu č. 2 – Mapa obce s vyznačenými názvami ulíc k VZN č. 1/2019
o určení názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev,
prílohu č. 3 – Zoznam názvov ulíc
v obci
novovzniknutých k dátumu
1.7.2019 k VZN č. 1/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev.
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
projektový zámer na rekonštrukciu
budovy ZŠ nad šatňami telocvične na
vytvorenie tried pre ŠKD.
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
1. Podanie projektovej žiadosti
s názvom „Rekonštrukcia židovskej synagógy v Raslaviciach“ v rámci výzvy
na predkladanie žiadosti o poskytnutie
dotácie na rok 2019 v zmysle VZN PSK
č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja s názvom „Výzva pre región“
– Program 1: Podpora infraštruktúry
cestovného ruchu a obnovy kultúrnych
pamiatok v PSK s celkovým rozpočtovým nákladom vo výške 202 087,17 €,
2. spolufinancovanie projektovej žiadosti s názvom „Rekonštrukcia židovskej synagógy v Raslaviciach“ vo výške
101 087,17€ z vlastných zdrojov.
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
projektový zámer na rekonštrukciu
priestorov na bazénom ZŠ na Rodinné
centrum.

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 06.09. 2019 na Obecnom úrade
v Raslaviciach
Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ

16

Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ

Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
Správu o stave ZŠ Raslavice na začiatku šk. rok 2019-2020
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Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.)
berie na vedomie rozpočtové
opatrenie č. 7/2019

kových oprávnených výdavkov projektu
739 901,04 €
kód
výzvy
OPKZP-PO4-SC411-2018-41

B.)
berie na vedomie rozpočtové
opatrenie č. 8/2019
C.)
berie na vedomie rozpočtové
opatrenie č. 9/2019

Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.)
schvaľuje
Zmluvu o zrušení vecného bremena pre dané parcely na LV 437 , 366,
2159, 2158, 243, 1125, 2086, 945, 443,
1889,1891, 1892, 441, 605 v časti C:
Ťarchy - zriadené vecné bremeno spočívajúceho v práve obce Raslavice ako
oprávneného z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať na pozemkoch vo
vlastníctve povinných z vecného bremena verejnú kanalizáciu, vrátane jej
údržby a opráv a podpísanie zmluvyo
zrušení vecného bremena s predmetnými vlastníkmi
1.1
Povinný z vecného bremena
Martin Kovalčin r. Kovalčin je výlučným
vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice zapísanej
na LV č. 437 -parcela registra CKN parcelné č. 638, druh pozemku - záhrada
o výmere 1804 m2
1.2
Povinní z vecného bremena
Ševcová Marta r. Jackaninová a Ševcov
Ján r. Ševcov sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom
území Nižné Raslavice zapísanej na LV
číslo 366 - parcela registra CKN parcelné č. 640/1, druh pozemku -záhrada
o výmere 1183 m2, parcela registra
CKN parcelné č. 640/2, druh pozemku
-záhrada o výmere 75 m2
1.3
Povinní z vecného bremena
Ševcová Marta r. Jackaninová, Ševcov
Ján r. Ševcov , sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností a Jančošek
Marek r. Jančošek, Jančošková
Jana Mgr. r. Ševcová, sú podielovými
spoluvlastníkmi nehnuteľností v BSM
v katastrálnom území Nižné Raslavice
zapísanej na LV číslo 2159 - parcela
registra CKN parcelné č. 640/4, druh
pozemku - zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 28 m2
1.4
Povinní z vecného bremena
Jančošek Marek r. Jančošek a Jančošková Jana Mgr. R. Ševcová
sú spoluvlastníkmi nehnuteľností
v BSM v katastrálnom území Nižné Raslavice, zapísanej na LV číslo 2158 - parcela registra CKN parcelné č. 640/3,
druh pozemku -záhrada o výmere 192
m2
1.5
Povinný z vecného bremena Tkáč Slavomír r. Tkáč je výlučným
vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice zapísanej
na LV číslo 243 - parcela registra
CKN parcelné č. 642, druh pozemku záhrada o výmere 1231 m2.
1.6
Povinný z vecného bremena Tkáč Slavomír r. Tkáč je výlučným

D.)
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 10/2019
Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A)
schvaľuje
Kúpu pozemku pre stavbu Raslavice,
IBV Lopúchovská , VN, TS, NN podľa
geometrického plánu č.93/2019, vyhotoveným spol. Progres CAD Engineering s.r.o. IČO 31672655 overený pod
číslom G1-325/2019, bol od pozemku
867/22 odčlenený pozemok parc. C KN
č.867/38, zastavané plochy a nádvoria,
vo výmere 15m² a podpísanie kúpnej
zmluvy s predmetnou vlastníčkou Obšašníkovou Annou a VSD a.s. Mlynská
31, 042 91 Košice.
B)
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena
pre Východoslovenskú distribučnú a. s.,
Košice na umiestnenie elektro-energetického zariadenia na parc. CKN č. 834,
CKN č. 135/8 a CKN č. 834 v rozsahu
Geometrického plánu č. 97/2019, pre
stavbu Raslavice, IBV Lopúchovská,
VN, TS, NN a podpísanie tejto zmluvy
o zriadení vecného bremena.
Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
- predloženie ŽoNFP na SO, pričom
ciele projektu sú v súlade s platným programom obce a platným územným plánom obce
- názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry
v obci Raslavice
kód
výzvy:
OPLZ-PO6-SC611-2019-1
- spolufinancovanie projektu t. j. min.
5% z celkových oprávnených výdavkov
- dofinancovanie neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na
dosiahnutie jeho cieľa.
Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
- podanie ŽoNFP na SO pre projekt
Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej energie v Základnej škole v Raslaviciach
- výšku spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa max. 38 942,16 € z cel-
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vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice zapísanej
na LV číslo 1125- parcela registra
CKN parcelné č. 643, druh pozemku záhrada o výmere 795 m2.
1.7
Povinní z vecného bremena
Sabol Miroslav r. Sabol a Sabolová
Janka Ing. R. Jančiková sú podielovými spoluvlastníkmi BSM nehnuteľností
v katastrálnom území Nižné Raslavice
zapísanej na LV číslo 2086 - parcela registra CKN parcelné č. 645/1, druh
pozemku – orná pôda o výmere 427 m2.
I.8
Povinný z vecného bremena
Dvoriščák Imrich je výlučným vlastníkom nahnuteľnosti
katastrálnom území Nižné Raslavice
zapísanej na LV číslo945: pozemku registra CKN
parcelné číslo 646, záhrada o výmere
1007 m2.
I.9
Povinná z vecného bremena
Onofrejová Marta je výlučným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom
území Nižné Raslavice zapísanej na
LV číslo 443 pozemku registra CKN parcelné číslo 648, záhrada o výmere 2901
m 2.
I.10 Povinný z vecného bremena
Bušovská Adriana a Šmidová Gabriela
sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území Nižné
Raslavice zapísanej na LV číslo 1889
pozemku registra CKN parcelné číslo
650/3, záhrada o výmere 623 m2.
I.11 Povinná z vecného bremena
Nová Marta je výlučným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Nižné
Raslavice zapísanej na LV číslo 1891
pozemku registra CKN parcelné číslo
650/4, záhrada o výmere 649 m2.
I.12 Povinná z vecného bremena
Vašková Božena je výlučným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom
území Nižné Raslavice zapísanej na
LV číslo 1892 pozemku registra CKN
parcelné číslo 650/5, záhrada o výmere
433 m2.
I.13 Povinný z vecného bremena
Vaško Milan je výlučným vlastníkom
nehnuteľností v katastrálnom území
Nižné Raslavice zapísanej na LV číslo 441 pozemku registra CKN parcelné
číslo 654/4, záhrada o výmere 446 m2.
I.14 Povinný z vecného bremena
Vaško Marián je výlučným vlastníkom
nehnuteľností v katastrálnom území
Nižné Raslavice zapísanej na LV číslo 605 pozemku registra CKN parcelné
číslo 654/3, záhrada o výmere 901 m2.
B.) s c h v a ľ u j e
Zmluvu o zriadení vecného bremena IN REN - Geometrickým plánom č.
37119192-89/2019 vypracovaný Mgr.
Beátou Tarcalovou – Geotar zo dňa
16.8.2019 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch

638, 640/1, 642, 643, 645/1, 646, 648,
650/3, 650/4, 650/5, 654/3, 654/4 je vyznačené vecné bremeno na parcelách
za účelom uloženia, prevádzky, údržby,
opravy, rekonštrukcie, revízie kanalizačného potrubia v rozsahu vyznačenom
v grafickej časti predmetného geometrického plánu a schvaľuje podpísanie
zmluvyo zriadení vecného bremena IN
REN s predmetnými vlastníkmi
1.1
Povinný z vecného bremena
Martin Kovalčin r. Kovalčin je výlučným
vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice zapísanej
na LV č. 437 -parcela registra CKN parcelné č. 638, druh pozemku - záhrada o
výmere 1804 m2
1.2
Povinní z vecného bremena
Ševcová Marta r. Jackaninová a Ševcov Ján r. Ševcov sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice zapísanej
na LV číslo 366 - parcela registra CKN
parcelné č. 640/1, druh pozemku -záhrada o výmere 1183 m2
1.3
Povinný z vecného bremena Tkáč Slavomír r. Tkáč je výlučným
vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice zapísanej
na LV číslo 243 - parcela registra CKN
parcelné č. 642, druh pozemku - záhrada o výmere 1231 m2.
1.4
Povinný z vecného bremena Tkáč Slavomír r. Tkáč je výlučným
vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice zapísanej
na LV číslo 1125- parcela registra CKN
parcelné č. 643, druh pozemku - záhrada o výmere 795 m2.
1.5
Povinní z vecného bremena
Sabol Miroslav r. Sabol a Sabolová
Janka Ing. R. Jančiková sú podielovými spoluvlastníkmi BSM nehnuteľností
v katastrálnom území Nižné Raslavice
zapísanej na LV číslo 2086 - parcela registra CKN parcelné č. 645/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 427 m2.
1.6
Povinný z vecného bremena
Dvoriščák Imrich r. Dvoriščák je výlučným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice zapísanej na LV číslo 945 pozemku registra
CKN parcelné číslo 646, záhrada o výmere 1007 m2
1.7 Povinná z vecného bremena Onofrejová Marta je výlučným vlastníkom
nehnuteľností v katastrálnom území
Nižné Raslavice zapísanej na LV číslo
443 pozemku registra
CKN parcelné
číslo 648, záhrada o výmere 2901 m2.
I.8 Povinný z vecného bremena Bušovská
Adriana a Šmidová Gabriela sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice
zapísanej na LV číslo 1889 pozemku
registra CKN parcelné číslo 650/3, záhrada o výmere 623 m2.

I.9 Povinná z vecného bremena Nová
Marta je výlučným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Nižné
Raslavice zapísanej na LV číslo 1891
pozemku registra CKN parcelné číslo
650/4, záhrada o výmere 649 m2.
I.10 Povinná z vecného bremena
Vašková Božena je výlučným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom
území Nižné Raslavice zapísanej na
LV číslo 1892 pozemku registra CKN
parcelné číslo 650/5, záhrada o výmere
433 m2.
I.11 Povinný z vecného bremena
Vaško Milan je výlučným vlastníkom
nehnuteľností v katastrálnom území
Nižné Raslavice zapísanej na LV číslo 441 pozemku registra CKN parcelné
číslo 654/4, záhrada o výmere 446 m2.
I.12 Povinný z vecného bremena
Vaško Marián je výlučným vlastníkom
nehnuteľností v katastrálnom území
Nižné Raslavice zapísanej na LV číslo 605 pozemku registra CKN parcelné
číslo 654/3, záhrada o výmere 901 m2.
2. Povinní z vecného bremena, zriaďujú touto zmluvou v prospech oprávneného z vecného bremena vecné bremeno in rem spočívajúce v práve trpieť
prechod kanalizačnej prípojky a umožniť
vstup technickými prostriedkami / motorové pracovné stroje a vozidlá, osoby/
pri zriaďovaní prípojok, odstraňovania
prevádzkových porúch na prípojkách,
prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie, revízie kanalizačného potrubia
v rozsahu vyznačenom v grafickej časti
predmetného geometrického plánu cez
pozemky uvedené v zmluve.
Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Kúpu pozemku pod chodníkom okolo
kostola p. č. CKN 408/1, 408/3, 408/4
vedenom na LV č. 294 vlastník Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny
Márie Raslavice, Kostolná 1, Raslavice
o výmere 27 m2 a podpísanie kúpno-predajnej zmluvy.
Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zapojenie sa do projektu Rekonštrukcia kaštieľa a okolia s vysporiadaním
majetkových vzťahov medzi obcou Raslavice a vlastníkmi kaštieľa.
Uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
A.)
Zapojenie sa do projektu so
spolufinancovaním vo výške minimálne
5% s názvom: Zlepšenie kvality ovzdušia pre obec Raslavice v rámci projektu
spracovaného formou Žiadosti o poskyt-

nutie podpory formou dotácie na rok
2020
B.)
Predloženie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu, oblasť:
Ochrana ovzdušia, činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie
kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení najmä v oblasti A3.
Uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Prenájom nájomných – sociálnych bytov od 1.10.2019 za navrhovanú výšku
nájmu 1- izbový za 70,00 € a 3-izbový
za 137,00€ a 150,00€ podľa počtu m2
a schváleného zoznamu žiadateľov
v poradí:
1.
Margita Balogová
– Raslavice – 1-izbový
2.
Martin Markuš
– Raslavice – 3-izbový
3.
Andrea Hudáčková
– Raslavice - 3-izbový
4.
Gabriela Kočerhová
– Raslavice - 3-izbový
5.
Jana Štibľarová
– Raslavice - 3-izbový
Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Zmluvu o nájme plynárenského zariadenia NZ 1 €, pre SPP – distribúcia, a.s.
predlženie plynovodu ul. Lopuchovská
na parcele CKN 867/5 v k.ú. Nižné Raslavice.
Uznesenie č. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.) s c h v a ľ u j e
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy
(Kúpna zmluva) na parcelu CKN 813/1
v časti Nižné Raslavice od ktorej bude
odčlenená geometrickým plánom časť
pozemku, ktorá bude zastavaná stavbou kioskovej trafostanice pre Východoslovenskú distribučnú, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice a jej podpísanie s predmetným kupujúcim.
B.) s c h v a ľ u j e
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy
(Zmluva o zriadení vecného bremena)
TS1 pri Základnej škole v Raslaviciach
na parcele CKN 635/1, 621/1, /813/1
v časti Nižné Raslavice pre stavbu kioskovej trafostanice pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Mlynská 31, 042 91
Košice a jej podpísanie s oprávneným.
Uznesenie č. 64/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
neschvaľuje
odpredaj pozemku na základe žiadosti p. Milana Jančíka
Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
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schvaľuje
Vstup obce Raslavice do novovznikajúceho združenia právnických osôb za
účelom budovania cyklotrás.
Uznesenie č. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
odporúča
odstúpiť sťažnosť p. Slavomíra Kohúta podanú PZ SR, OO v Raslaviciach
na riešenie Komisii pre verejný poriadok
v Raslaviciach v súčinnosti so starostom
obce.
Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
ponuku na predaj pozemkov podľa
geometrického plánu č. 345/647622/2019 zo dňa 5.9.2019 vypracovaný
Ing. Jánom Pangrácom,
parcela CKN 867/41 o výmere 1376

m2, druh pozemku – orná pôda, ktorá
bola odčlenená z parcely EKN 292/209
k. ú. Nižné Raslavice ,
CKN 135/20 o výmere 637 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
ktorá bola odčlenená z parcely EKN
292/109 k. ú. Nižné Raslavice,
CKN 135/16 o výmere 944 m2 , druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie
, ktorá bola odčlenená z parcely EKN
293/105 k. ú. Nižné Raslavice od majiteľov pozemku Timko Milan, Bayerová
9, Prešov, Fedorková Janka r. Eliášová, Ku Amfiteátru 520/23, Raslavice,
086 41, Margicinová Anna r. Timková,
Vaniškovska 198/5, Raslavice, 086 41,
Hrušovská Júlia r. Eliášová, Ing., Ku
Amfiteátru 517/19, Raslavice, 086 41,
za ponúkanú cenu 1,- EUR/celok a podpísanie kúpno-predajnej zmluvy s predmetnými vlastníkmi.

Uznesenie č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
súhlasí
so spolufinancovaním rodiny Timkovejna vybudovanie400 m miestnej komunikácie bez asfaltového povrchu a
300 m inžinierskych sietí (voda, plyn,
kanalizácia) v lokalite Široké v k.ú. N.
Raslavice vo výške 50 % preukázateľných nákladov za podmienok:
- financovanie na základe písomnej
výzvy obce Raslavice – splatnosť do 14
dní
- termín ukončenia do konca r. 2020
Uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie navedomie
Správu o vyúčtovaní 51. ročníka
ŠSPaT v Raslaviciach.

Uznesenie č. 71/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ.
Uznesenie č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.
berie na vedomie
úpravu rozpočtu
B.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 11/2019
C.
schvaľuje
navýšenie dotácie pre OFK - SIM Raslavice o 3 360,- € - faktúra SFZ
Uznesenie č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
Smernicu o postupe pri podávaní,
preverovaní a evidovaní oznámení
oznamovateľov protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Uznesenie č. 74/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
s ch v a ľ u j e
Zásady odmeňovania poslancov
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Uznesenie č. 75/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
s a u z n á š a na z n e n í
VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu ZŠ v Raslaviciach
Uznesenie č. 76/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.
berie na vedomie
informáciu o projektovej dokumentácii
na rekonštrukciu – nadstavbu zdravotného strediska.
B.
schvaľuje
zapojenie sa do Výzvy na Rekonštrukciu a rozšírenie zdravotného strediska „CIZS“ za účelom rozšírenia o
jedno podlažie s využitím ako Zariadenie ošetrovateľskej starostlivosti (ZOS)
v predpokladanej celkovej hodnote 800
000,- €
C.
schvaľuje
vypracovanie Žiadosti o NFP na základe ponuky od p. Ing. Jána Králika
v sume - za projektový zámer (PZ)
2 700,- € bez DPH a po schválení Žiadostí o NFP doplatok vo výške 4 700,- €
bez DPH.
Uznesenie č. 77/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.
berie na vedomie
informáciu o projektovej dokumentácii na výstavbu CSS a jej odkúpenia

Uznesenie č. 80/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
s ch v a ľ u j e
zámer výstavby nových štvorpodlažných nájomných bytov cez ŠFRB s možnosťou riešenia skladových priestorov.
Uznesenie č. 81/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
b e r i e n a v e do m i e
Správu zo zasadnutia komisie finančnej, správy majetku, pre podporu
podnikania a cestovného ruchu, komisie
verejného poriadku a ŽP a Komisie kultúry, športu a mládeže.

konaného dňa 13.12. 2019 na Obecnom úrade
v Raslaviciach

konaného dňa 29.10. 2019 na Obecnom úrade
v Raslaviciach
obecného zastupiteľstva.

•
s ú h l a s í s vyňatím činností
„Stavebný zákon“ /t.j. prenesený výkon
štátnej správy na úseku stavebného poriadku/ a činnosti „cestný zákon (doprava)“ / t. j. prenesený výkon štátnej správy
na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie/ zo zoznamu činností,
ktoré Spoločná úradovňa obcí okresu
Bardejov vykonáva pre Obec Raslavice
podľa čl. 1 Zmluvy o zriadení spoločnej
úradovne obcí okresu Bardejov zo dňa
13.01.2003 s účinnosťou od 01.01.2020

•
s ch v a ľ u j e r o z h o d n u
t i e o vstupe obce Raslavice do Spoločného obecného úradu Raslavice zriadeného pre vykonávanie preneseného
výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku / tj. „Stavebný zákon“ /
a preneseného výkonu štátnej správy
na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie / tj. „cestný zákon (doprava)“ / s tým, že od 01.01.2020 výkon
týchto činnosti bude zabezpečovať Spoločný obecný úrad Raslavice so sídlom
Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice a to
na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu Raslavice
•
poveruje starostu
Obce Raslavice vykonať toto uznesenie.

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE
Uznesenie č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ.

dejov zo dňa 13.01.2003 s tým, že od
01.01.2020 výkon týchto činnosti nebude zabezpečovať Obec Sveržov – Spoločná úradovňa obcí okresu Bardejov so
sídlom Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov,

za účelom výstavby v obci Raslavice
v predpokladanej sume 3 000,- € + náklady na úpravu projektu (zmena tvaru
strechy a spojovacieho átria)
B.
berie na vedomie
finančnú analýzu CSS
C.
schvaľuje
zámer zapojenia sa do žiadosti na
prefinancovanie výstavby zariadenia
pre 40 klientov prostredníctvom ŠFRB
v celkovej výške 1 300 000,- €.
Uznesenie č. 78/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
informáciu o projektovej štúdii na rekonštrukciu – nadstavbu telocvične ZŠ
Raslavice
schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie podľa predloženej štúdie
Uznesenie č. 79/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
•
s ch v a ľ u j e rozhodnutie
o vyňatí predmetu činnosti „Stavebný
zákon“ /t. j. prenesený výkon štátnej
správy na úseku stavebného poriadku/
a činnosti „cestný zákon
(doprava)“ / t. j. prenesený výkon
štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre
miestne a účelové komunikácie /, uvedených v Prílohe č. 1 k Zmluve o zriadení spoločnej úradovne obcí okresu Bar-

Uznesenie č. 81/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ.
Uznesenie č. 82/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ.
Uznesenie č. 83/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 12/2019
a 13/2019
Uznesenie č. 84/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnenie a zrušenie programov do
programového rozpočtu:
zrušenie programu 009.05
schválenie programu 011 – spoločný
stavebný úrad
schválenie programu 009.11 – vývarovňa
Uznesenie č. 85/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
sa uznáša na znení
Všeobecne záväzného nariadenia
obce Raslavice č. 4 /2019o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice.

Uznesenie č. 86/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
s a u z n á š a na z n e n í
Všeobecne záväzného nariadenia č.
5/2019 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových
vôd.
Uznesenie č. 87/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
s a u z n á š a na z n e n í
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 6/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného
času.
Uznesenie č. 88/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
s a u z n á š a na z n e n í
Dodatku k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Raslavice č. 1/2018
o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár –
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raslavice.
Uznesenie č. 89/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.) berie na vedomie
informáciu o Žiadostiach o dotáciu
z rozpočtu Obce Raslavice na rok 2020
a navrhuje zapracovať do rozpočtu
upravené výšky žiadaných dotácií

B.) s c h v a ľ u j e
dofinancovanie Rekonštrukcie PZ
z vlastných zdrojov do výšky cca
20 000,- €
Uznesenie č. 90/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu.
Uznesenie č. 91/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Rozpočet na rok 2020
berie na vedomie
Rozpočet na roky 2021 a 2022.
Uznesenie č. 92/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Zmluvu o nájme nebytových priestorov LSE – LifeStarEmergency, s.r.o.
Uznesenie č. 93/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
A.)
Zmluvu o zrušení vecného bremena
pre dané parcely 867/35, 835/1, 135/18,
135/17, 135/16, 135/15 a EKN 293/105
na LV 1767 v časti C: Ťarchy - zriadené
vecné bremeno spočívajúceho v práve
obce Raslavice ako oprávneného z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať
na pozemkoch vo vlastníctve povinných
z vecného bremena verejnú kanalizáciu,
vrátane jej údržby a opráv a podpísa-
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školstvo Zelená škola
nie zmluvyo zrušení vecného bremena
s predmetnými spoluvlastníkmi: 1. Anna
Margicinová, Vaniškovská 198/5, Raslavice, 2. Janka Fedorková, Ku Amfiteátru
520/23, Raslavice , 3. Ing. Júlia Hrušovská 517/19, Raslavice a Milan Timko,
Bayerová 285/9, Prešov
B.) s c h v a ľ u j e
Zmluvu o zriadení vecného bremena IN REN - Geometrickým plánom č.
37119192-136/2019 vypracovaný Mgr.
Beátou Tarcalovou – Geotar zo dňa
13.12.2019 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch
867/35, 835/1, 135/18, 135/17, 135/16,
135/15 a EKN 293/105 je vyznačené
vecné bremeno na parcelách za účelom
uloženia, prevádzky, údržby, opravy,
rekonštrukcie, revízie kanalizačného
potrubia v rozsahu vyznačenom v grafickej časti predmetného geometrického
plánu a schvaľuje podpísanie zmluvyo zriadení vecného bremena IN REN
s predmetnými spoluvlastníkmi Anna
Margicinová, Vaniškovská 198/5, Raslavice, 2. Janka Fedorková, Ku Amfiteátru
520/23, Raslavice , 3. Ing. Júlia Hrušovská 517/19, Raslavice a Milan Timko,
Bayerová 285/9, Prešov.
Povinní z vecného bremena, zriaďujú
touto zmluvou v prospech oprávneného
z vecného bremena vecné bremeno in
remspočívajúce v práve trpieť prechod
kanalizačnej prípojky a umožniť vstup
technickými prostriedkami /motorové pracovné stroje a vozidlá, osoby/
pri zriaďovaní prípojok, odstraňovania
prevádzkových porúch na prípojkách,
prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie, revízie kanalizačného potrubia
v rozsahu vyznačenom v grafickej časti
predmetného geometrického plánu cez
pozemky uvedené v zmluve.
Uznesenie č. 94/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnenie členov do Rady školy pri
MŠ Raslavice.
Uznesenie č. 95/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
A.)
a)
predloženie projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 na
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predkladanie projektových zámerov za
účelom integrácie primárnej zdravotnej
starostlivosti formou budovania centier
integrovanej zdravotnej starostlivosti
z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva SR na projekt
„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Raslavice“ (ďalej len „projekt“
alebo „CIZS“) a zároveň schvaľuje realizáciu projektu;
b)
nasledovnú formu a druh poskytovaných služieb CIZS na podklade
záujmu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti oslovených v súlade s pravidlami transparentnosti výberu poskytovateľov služieb:
všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých (min.
2-krát),
všeobecná ambulantná zdravotnástarostlivosť pre deti a dorast,
špecializovaná gynekologická
ambulantná zdravotná starostlivosť,
iná špecializovaná ambulantná
zdravotná starostlivosť.
c)
financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške
823.529,41 EUR, z ktorých minimálne
5% spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov je vo výške 41.176,47 €;
d)
zabezpečenie
partnerstva
CIZS vo forme zmluvy o partnerstve
medzi hlavným partnerom, ktorým bude
obec Raslavice a partnermi, ktorými
budú poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Uznesenie č. 96/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Nadstavbu zdravotného strediska aj
bez možnosti vybudovania pobytovej
časti zariadenia, iba dennej formy.
Uznesenie č. 97/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Použitie rezervného fondu na úhradu faktúr z minulých rokov vo výške
22 010,26 €.
Uznesenie č. 98/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie navedomie
Príkaz na vykonanie inventarizácie
k 31.12.2019

Uznesenie č. 99/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.) s c h v a ľ u j e
Zmluvu o zrušení vecného bremena
pre dané parcely 867/35, 835/1, 135/18,
135/17, 135/16, 135/15 a EKN 293/105
na LV 1767 v časti C: Ťarchy - zriadené
vecné bremeno spočívajúceho v práve
obce Raslavice ako oprávneného z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať
na pozemkoch vo vlastníctve povinných
z vecného bremena verejnú kanalizáciu,
vrátane jej údržby a opráv a podpísanie zmluvy o zrušení vecného bremena
s predmetnými spoluvlastníkmi: 1. Anna
Margicinová, Vaniškovská 198/5, Raslavice, 2. Janka Fedorková, Ku Amfiteátru
520/23, Raslavice , 3. Ing. Júlia Hrušovská 517/19, Raslavice a Milan Timko,
Bayerová 285/9, Prešov
B.) s c h v a ľ u j e
Zmluvu o zriadení vecného bremena IN REN - Geometrickým plánom č.
37119192-136/2019 vypracovaný Mgr.
Beátou Tarcalovou – Geotar zo dňa
13.12.2019 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch
867/35, 835/1, 135/18, 135/17, 135/16,
135/15 a EKN 293/105 je vyznačené
vecné bremeno na parcelách za účelom
uloženia, prevádzky, údržby, opravy,
rekonštrukcie, revízie kanalizačného
potrubia v rozsahu vyznačenom v grafickej časti predmetného geometrického
plánu a schvaľuje podpísanie zmluvy
o zriadení vecného bremena IN REN
s predmetnými spoluvlastníkmi Anna
Margicinová, Vaniškovská 198/5, Raslavice, 2. Janka Fedorková, Ku Amfiteátru
520/23, Raslavice , 3. Ing. Júlia Hrušovská 517/19, Raslavice a Milan Timko,
Bayerová 285/9, Prešov.
Povinní z vecného bremena, zriaďujú
touto zmluvou v prospech oprávneného
z vecného bremena vecné bremeno in
rem spočívajúce v práve trpieť prechod
kanalizačnej prípojky a umožniť vstup
technickými prostriedkami /motorové pracovné stroje a vozidlá, osoby/
pri zriaďovaní prípojok, odstraňovania
prevádzkových porúch na prípojkách,
prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie, revízie kanalizačného potrubia
v rozsahu vyznačenom v grafickej časti
predmetného geometrického plánu cez
pozemky uvedené v zmluve.

Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete, kde je zapojených mnoho škôl zo všetkých kontinentov. Naša Materská škola tento program
úspešne realizuje už druhý rok.
Naše deti počas dvojročného obdobia získali poznatky o zeleni a ochrane
prírody. Prostredníctvom zážitkov sme
viedli deti k ochrane prírody a realizácii rôznych environmentálnych aktivít.
V jari sa nám podarilo vysadiť v spolupráci s rodičmi, deťmi a záhradným architektom Ing. Vladimírom Droblienkom
ovocné a okrasné stromy, ktoré nám
rozkvitajú postupne s meniacimi sa ročnými obdobiami. V strede zadného dvora sme si vybudovali oddychovú zónu,
ktorú nám zdobí krásna liečivá šalvia.
Ďalšiu časť dvora tvoria dva záhony,
jeden pre opeľovače, kde bolo vysadených plno rôznofarebných kvetov, ktoré
svojou krásou a vôňou lákajú motýle
a iný hmyz. Druhý záhon sme urobili ako
bylinkovú záhradku, z ktorej si občas
odtrhneme bylinku a spravíme si chutný
čajík. Na prednom dvore sme vysadili 5
okrasných višní, aby sme zmiernili škodlivosť výfukov áut parkujúcich na parkovisku pred materskou školou.

Nezabudli sme ani na ríšu hmyzu,
a preto kmeň stromu jednej z líp zdobí
aj hotel pre hmyz. Koncom septembra
sme si spolu s návštevou z Holandska,
pánom starostom Marekom Rakošom,
ale aj s rodičmi z MRK vysadili dovezené, špeciálne vyšľachtené tulipány
vo farbe erbu obce Raslavice (červená,
biela). Do budúcna by nám mali pribudnúť lavičky a stoly pre deti pod stromami, kde si budú môcť deti kresliť počas
pobytu v školskej záhrade; ďalej sú to
vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny, zberná nádoba na vodu a kompostér.
A na záver chceme dodať len to, že
príroda nám ponúka veľké množstvo
podnetov na spoločné hry a rozhovory. Zážitky z prírody, ktoré deti vnímajú
všetkými zmyslami, sú pre ne neuveriteľne vzrušujúce. Prírodu si treba nielen chrániť, ale aj chytiť, ovoňať ju a
ochutnať. Spoločné okamihy v prírode
upevnia ľudské putá a zároveň roznietia
v našich deťoch iskričku lásky k našej
Zemi. Vážime si každý jeden nápad a
všetkých, rodičov, detí, kolektív MŠ, ale
aj ostatných, ktorí sú nám nápomocní
pri realizácii programu Zelená škola.

Všetkým patrí veľké Ďakujem.
koordinátorky MŠ

Denný
letný tábor
Počas mesiacov júl a august fungoval
v našej obci denný letný tábor.
Tábor sa organizoval pod záštitou
obecného úradu v spolupráci s animátormi – P. Matysovou, J. Birošom a K.
Kleinovou. Počas pracovných dní od
8.7.2019 - 23.8.2019 mali deti možnosť
v čase od 08:00 - 16:00 hod. stráviť čas
s kamarátmi v priestoroch Komunitného
centra. Poplatok za jeden deň na jedno
dieťa bol 2,50€.
V tieto prázdninové dni boli pre deti v
tábore pripravené vedomostné hry, švihadlo, šípky. Pri nepriaznivom počasí
trávili čas vnútri filmovým popoludním.
Nechýbali tvorivé dielne, v ktorých si
deti mohli vyrobiť náramky priateľstva,
lepili obrázky, chlapci si stavali bunkre.
Deti mali aj hudobný krúžok pod vedením J. Žoltáka. V rámci tábora bola
pripravená aj multikultúrna aktivita a to
opekačka spojená so športovými hrami.
Deti, ktoré mali počas prázdnin narodeniny, mali v tábore s kamarátmi oslavu
či diskotéku.

Na tábore sa zúčastnili nielen deti z
Raslavíc, ale aj z okolitých obcí. Deti
mali počas celého tábora zabezpečený
pitný režim a stravu z obecnej vývarovne.
Mgr. Kornélia Liščinská
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školstvo Národný projekt
PRIM
Naša MŠ je od 1. decembra 2018 zapojená do Národného projektu PRIM –
projekt inklúzie v MŠ. Hlavným cieľom
projektu je vytváraním inkluzívneho prostredia v MŠ a prostredníctvom práce
s rodinou, zvýšiť počet detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK),
ktoré navštevujú MŠ a tým zabezpečiť
zvyšovanie vzdelanostnej úrovne týchto
komunít.

ly sa vďaka projektu rozšíril o pedagogického asistenta a odborného zamestnanca – školského psychológa. V tomto
školskom roku pribudol ďalší pedagogický asistent. Úlohou pedagogického
asistenta je spolupracovať s učiteľkou
v triede a napomáhať deťom (najmä z
MRK) pri bežných denných aktivitách,
pri samoobslužných činnostiach, pri
adaptácii, prekonávaní jazykovej bari-

Inklúzia vo vzdelávaní znamená vzdelávanie všetkých detí spolu bez akýchkoľvek organizačných opatrení, ktoré by
mohli oddeľovať deti na základe rodu,
etnicity, jazyka, náboženstva, schopností, zdravotných postihnutí a pod. Je
to inovatívny prístup, ktorý zdôrazňuje
právo všetkých detí na kvalitné vzdelávanie. Cieľom je vytvoriť prostredie, v
ktorom je možné uspokojiť rôznorodé
vzdelávacie potreby každého dieťaťa.
Tím pracovníkov našej materskej ško-

éry, a pod. Odborný zamestnanec ako
nová pozícia pracovníka v MŠ realizuje
odborné aktivity podporujúce vývoj detí
(najmä z MRK) podľa ich špecifických
potrieb. Základným nástrojom sú odborné vyšetrenia (depistáže), aplikovanie
stimulačného programu individuálne
pre jednotlivé deti a celková spolupráca
s pedagogickými zamestnancami MŠ
(učiteľky, asistenti). Odborní zamestnanci v MŠ zabezpečujú individuálny
prístup k dieťaťu z MRK tak, aby v MŠ

prospievalo a bolo začlenené do spoločných vzdelávacích aktivít s kolektívom
ostatných detí v MŠ.
Všetci zamestnanci našej MŠ tvoria
inkluzívny tím, ktorý vedie pani riaditeľka MŠ ako koordinátor inkluzívneho
vzdelávania. Inkluzívny tím spolupracuje na vytvorení optimálnych podmienok
pre inklúziu detí, odstraňovaní bariér a
využíva inovatívne metódy a prístupy
v praxi MŠ. V rámci NP PRIM je naša
podpora zabezpečená prostredníctvom
vzdelávania a spoluprácou s našim regionálnym koordinátorom aj expertmi na
inkluzívne predprimárne vzdelávanie.
Projekt je zameraný na systematickú
podporu účasti detí z prostredia MRK
na predprimárnom vzdelávaní a je realizovaný prostredníctvom viacerých
aktivít: rozvoj materiálnych podmienok
MŠ pre inkluzívne vzdelávanie, a to
zabezpečením didakticko-materiálnych
balíčkov do materskej školy: hygienické
potreby, základné oblečenie, kognitívne
pomôcky a i., cielenú podporu práce s
rodinou (s rodičmi a deťmi, ktoré ešte
nechodia do MŠ), prostredníctvom koordinátorov práce s rodinou, budovanie
kapacít inkluzívnych tímov materskej
školy prostredníctvom aktivít vzdelávacieho charakteru, odborné poradenstvo
a konzultácie zabezpečované prostredníctvom expertov v oblasti inkluzívneho
vzdelávania.
V rámci NP PRIM bude realizovaná
depistáž (diagnostická časť – mapovanie špecifických oblastí vývinu detí v
prostredí MŠ zachytávajúce čiastkové
oslabené oblasti, ktoré je vhodné pred
nástupom do školy ešte rozvíjať) a stimulačný program (tréningová časť –
ide o súbor aktivít, hier a cvičení, ktoré
rozvíjajú oslabené funkcie) tak, aby sa
dieťa na nástup do školy adekvátne pripravilo a zvládalo nároky kladené naň v
podmienkach ZŠ.
PhDr. Miroslava Petrilová

Rok 2019 v Základnej škole
v Raslaviciach
Končí sa pomaly hektický rok 2019, v
ktorom naša Základná škola v Raslaviciach pokračovala vo vzdelávaní žiakov
nielen z Raslavíc, ale aj širokej okolice.
Bohatý život našich žiakov, ich úspechy
vo vedomostných a športových súťažiach, množstvo akcií a podujatí najlepšie ilustruje pestrá fotogaléria na našej
webovej stránke zsraslavice.edupage.
org.
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Nedá sa vymenovať všetky úspechy
na tak malom priestore, pripomeňme
si len Šimona Homulku (vtedy 8.B) –
2. miesto v okresnom kole Fyzikálnej
olympiády, Mariannu Mikulovú (9.B) –
3. miesto v okresnom kole Dejepisnej
olympiády, Dominika Pacindu a Vanesu
Kapcovú (8.B) – 3.-4. miesto okresného
kola Matematickej olympiády, Danielu
Vaňovú (9.A) 1. miesto a Martinu Klem-

payovú (8.B) 3. miesto okresného kola
Biologickej olympiády, prvé miesta a
čestné uznania z celoslovenských literárnych súťaží Miroslava Mária Grohoľová (9.A) – Horákova Štiavnica, Literárne
Košice Jána Štiavnického, Ema Kračanská (9.B) Cena SZPB Dúha 2018/19, Literárny Kežmarok, čestné uznanie Ema
Kračanská, Miroslava Mária Grohoľová
a Daniela Vaňová za projekt Tvoríme s

Danielom Hevierom.
Veľmi nás potešili výsledky
v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka, kde sme sa v
obidvoch predmetoch umiestnili
nad celoslovenským priemerom
(SJL 62,3%, o 4,1% viac ako
SR; MAT 67,5%, o 4,4% viac
ako SR) a v okresnom meradle
sme sa ocitli na 1.-2. mieste zo
všetkých škôl.
Prvý polrok roku 2019 sa
niesol v znamení projekt IN
SCHOOL. Nadácia Edu Roma
zo Štrasburgu, ktorú zriaďuje
Rada Európy, si vybrala našu
školu ako jednu zo 7 škôl z
celého Slovenska do projektu,
cieľom ktorého bolo lepšie integrovať rómskych a začlenených žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu a života
školy. Všetky akcie, ktoré sa v
rámci projektu uskutočnili (futbalový turnaj; 3x exkurzia do
Slovenského národného múzea,
skanzen Martin; edukačné besedy a prednášky, Sad národov
a náboženstiev...) boli nápomocné k lepšiemu spoznaniu sa
navzájom medzi žiakmi.
Pokračoval projekt Zvýšenie
inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole v Raslaviciach,
realizovaný v rámci výzvy „V
základnej škole úspešnejší“.
Vďaka tomuto projektu máme
vytvorený inkluzívny tím, zložený zo školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa
a 5 asistentov učiteľa. V škole sú
tak dobre nastavené procesy inklúzie všetkých skupín žiakov so
ŠVVP. Vďaka spolupráci so zriaďovateľom – obcou Raslavice
pracujú v škole traja rómski asistenti. Škola tak pozitívne reaguje
na sociálny fakt multikulturality a
otvára svoje brány všetkým deťom. Reflektujeme spoločenskú
potrebu inklúzie a vytvárame podmienky na vzdelávanie všetkých detí v hlavnom prúde. Chceme prispieť k tvorbe
tolerantnejšej a súdržnejšej spoločnosti,
akcentujeme rovnocenný prístup ku kultúrnym zdrojom postihnutých občanov.
To prezentujeme aj smerom navonok.
Z ďalších vydarených akcií, na ktoré
sme nadviazali aj v novom školskom
roku 2019/20 možno spomenúť exkurzie vo Wadoviciach a Osvienčime,
osvedčené lyžiarske kurzy vo Vysokých
Tatrách, ku ktorým sme pridali aj lyžiarsky kurz vo Fričkovciach, školu v prírode
na Orave, vodácky výcvikový kurz na
rieke Otava v Českej republike, oficiálny slovenský rekord vo floss tanci počas

MDD, exkurziu do Bratislavy a Viedne,
Noc kúziel, Noc výskumníkov a množstvo iných.
Pedagogickí zamestnanci nezabúdali
ani na svoje vzdelávanie – za rok absolvovali 61 aktualizačných a inovačných
vzdelávaní, jedno inovačné funkčné a
dve funkčné vzdelávania, získali 2 prvé
atestácie a 4 druhé atestácie.
Vďaka za úspešný a bohatý rok patrí
všetkým zamestnancom školy – pedagogickým (učiteľom, vychovávateľkám,
asistentkám), odborným (psychologičke
a špeciálnej pedagogičke), ale aj prevádzkovým (upratovačkám, kuchárkam,
THP zamestnancom). Všetky 3 zložky
tvoria kvalitný a pevný kolektív a pomáhajú pre žiakov vytvárať tú najlepšiu klímu a súdržné pracovné a výchovno-vz-

delávacie prostredie. Ďakujem im za ich
vynikajúcu prácu, obetavosť a pracovné
nasadenie. Ďakujem za spoluprácu nášmu zriaďovateľovi – Obecnému úradu v
Raslaviciach, rodičom a priateľom školy,
spolupracujúcim firmám a inštitúciám.
Do nasledujúcich sviatočných dní prajem žiakom, zamestnancom a všetkým
ľuďom dobrej vôle krásne sviatky, naplnené radosťou a šťastím v kruhu rodín a
do nového roku 2020 najmä pevné zdravie, optimizmus a veľa síl v osobnom aj
pracovnom živote.
Mgr. Martin Klempay
riaditeľ školy
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školstvo Komunitné centrum
Úlohou zamestnancov komunitného
centra je obhajovať neutralitu v tomto
priestore, kde je hlavným cieľom spájať,
ponúkať priestor, vítať možnosti a aktivitu miestnych ľudí.
Komunitné centrum poskytuje bezpečný priestor pre stretávanie sa a rozvoj celej komunity a jeho činnosť môže
mať mnoho foriem, ktoré sa odvíjajú od
toho, čo je pre komunitu dôležité a aké
sú jej konkrétne potreby. Taktiež jedným zo základných cieľov komunitnej
práce je formou komunitno-občianskeho vzdelávania vytvárať predpoklady a
podmienky na zvyšovanie všeobecnej
vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva, na kultiváciu vzájomného spolunažívania, kriminality a na pestovanie
politickej kultúry.
Počas celého roka sa zamestnanci
KC Raslavice sústredili hlavne na preventívne aktivity, kde oslovovali rôzne
inštitúcie a pozývali na besedy odborníkov. Napr. ÚPSVaR – podpora ochrany detí pred násilím „Týka sa ma to“,
spolupráca s osvetou zdravia, beseda o
zvyšovaní zdravotnej gramotnosti, spolupráca s ORPZ – beseda Kriminalita a
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trestná činnosť, premietaním záberov
zo života ľudí vo väzení.
Cieľom týchto preventívnych aktivít
je pozitívne ovplyvniť hodnotovú orientáciu, postoje a správanie mladej generácie:
- znášať zodpovednosť za vlastné konanie a správanie
- budovať správny hodnotový systém
- správne a úspešne komunikovať
- správne a zmysluplne tráviť voľný
čas
Tieto aktivity vychádzajú priamo z potrieb a možností KC.
Medzi najdôležitejšie ciele patrí aj
zvyšovanie vzdelanostnej úrovne detí
MRK zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde je nedostatok podnetov na
osobný rozvoj. S edukačnými aktivitami
sú nám nápomocní aj rómski asistenti.
Teší nás, že v tomto školskom roku nastúpilo na odbornú školu formou duálneho vzdelávania osem rómskych žiakov,
a to v odbore murár, stavebný pracovník
a v odbore praktická žena. Tento odbor
realizuje teoretickú časť v priestoroch
KC pod odborným dohľadom majsterky

školstvo
Spojenej školy Bardejov.
Sústredíme sa aj na zmysluplné trávenie voľného času, kde sa venujeme
širokej šále záujmových činností: spev,
tanec, tvorivé dielne, krúžok varenia,
pečenia, vyšívania, spoločenské a zážitkové hry zamerané na logické myslenie. Každý mesiac sa v KC organizujú
komunitné aktivity pre deti a dospelých,
ako napríklad opekačka, na ktorej sa
zúčastnili aj deti letného tábora, ktorý
sa konal v júli a auguste v priestoroch
nášho KC. Ďalej je to napríklad filmové
popoludnie – sledovanie náučných a
rozprávkových filmov. Vystupovali sme
aj na Šarišských slávnostiach piesní a
tancov a na Rozlúčke s letom sme mali
tvorivú dielňu s prezentáciou výtvarného
prejavu našich detí.
Činnosť komunitného centra prešla v
mesiaci november do druhej fázy pod
názvom „Komunitné služby v mestách
a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ s pôvodným
obsadením zamestnancov.
Mgr. Bernardína Kozáková
odborný pracovník – garant KC

ZUŠ Raslavice
zažila umelecky
plodný rok
Vážení Raslavičania, rok 2019 sa
nezadržateľne blíži ku koncu. Okrem
obdobia adventu, očakávania narodenia Ježiša Krista a príprav na najkrajšie
sviatky v roku – Vianoce je to pre mnohých aj obdobie bilancovania uplynulého obdobia. Začiatok školského roku
je v ZUŠ-ke väčšinou chudobnejší na
umelecké aktivity, preto Vám bilanciu
predkladám zvyčajne na konci školského roka, v júnovom vydaní Raslavických
novín.
Začiatok školského roku 2019/2020
bol však na rozdiel od predchádzajúcich
rokov iný, plnší a bohatší na súťažné
úspechy a umeleckú činnosť. Prvú várku
diplomov si naši žiaci priniesli zo súťaže
v speve ľudových piesní žiakov základných umeleckých škôl „Labirskyj hudak
2019“, ktorá sa konala 21. novembra
2019 v Medzilaborciach. V I. kategórii sa
v bronzovom pásme umiestnila Frederika Franeková, strieborné pásmo získala
Karolína Franeková. Bronzové pásmo v
II. kategórii získali Martin Bučko a Lujza
Mária Geciová. Najúspešnejšou našou
žiačkou bola Gabriela Bednárová, ktorá sa v III. kategórii umiestnila v zlatom
pásme. Žiakov na súťaž pripravovala
Mgr. Katarína Franeková, DiS.art, Mgr.
Jana Pisarčíková, DiS.art, Mgr. Monika
Bučková, Ing. Zuzana Franeková, hudobný doprovod Mgr. art. Martin Franek.

Ďalším, nie menej významným úspechom bolo získanie čestného uznania
na 18. ročníku celoslovenskej súťaže v
hre na drevených dychových nástrojoch
„Čarovná flauta 2019“, ktorý sa konal
21. novembra 2019 v Nižnej. Toto ocenenie si priniesla Zuzana Jurčová pod
vedením Mgr. Jany Berčíkovej, DiS.art
a Mateja Berčíka, DiS.art s klavírnym
doprovodom Mgr. Jany Pisarčíkovej,
DiS.art. Všetkým žiakom a pedagógom
srdečne blahoželám!
Okrem vyučovacieho procesu, úspešnej účasti na súťažiach sa však všetka
naša činnosť v tomto období sústreďovala na prípravy osláv 20. výročia
znovuobnovenia Detského folklórneho
súboru Raslavičanik, ktoré vyvrcholili 8.
decembra 2019 uvedením slávnostného
galaprogramu v Dome kultúry v Raslaviciach. Terajší aj bývalí členovia súboru, žiaci a pedagógovia školy predviedli
pred preplneným hľadiskom takmer
dvojhodinový úžasný program plný tanca, hudby a spevu. Touto cestou chcem
vyjadriť obrovské poďakovanie Mgr.
Monike Bučkovej za dramaturgiu, réžiu
a úspešné naštudovanie programu, ale
aj za celé 20-ročné úžasné vedenie
DFS Raslavičanik. Moje poďakovanie
patrí aj všetkým účinkujúcim, pedagógom, nepedagogickým zamestnancom,
rodičom žiakov a všetkým, ktorí akým-

koľvek spôsobom pomohli pri realizácii
tohto projektu. V neposlednom rade
patrí vďaka partnerom a sponzorom
podujatia: Fondu na podporu umenia,
firme RAKYstav s.r.o., Ing. Marcelovi
Horváthovi, firme Cipisek Jozef Karahuta, Wi-Net, GÚT ART, CBA KOMFOS,
HMcomp a HURTUK DINO s.r.o..
Napriek náročnej príprave tohto mimoriadneho galaprogramu to stále nebolo všetko, čo sme si pre Vás do konca
kalendárneho roka pripravili. Hneď 11.
decembra 2019 sme v Dome kultúry v
Hertníku uviedli prvý zo série vianočných koncertov. V čase písania týchto riadkov nás čakajú ešte dva – 18. decembra tradičný vianočný koncert v Dome
kultúry v Raslaviciach a 19. decembra
v priestoroch Základnej školy v Tulčíku.
Myslím si, že po týchto umelecky plodných štyroch mesiacoch sa už všetci, žiaci aj učitelia tešia na trochu oddychu a
pokoja počas vianočných sviatkov.
Na záver chcem aj vám všetkým popriať v mene celého kolektívu Základnej
umeleckej školy v Raslaviciach šťastné
a požehnané vianočné sviatky prežité v
pokoji v kruhu najbližších a do ďalšieho
roka veľa šťastia, zdravia, pokoja a Božieho požehnania.
Mgr. art. Martin Franek
riaditeľ ZUŠ
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šport OFK Raslavice

šport Raslavický pedál 2019
V nedeľu 15. septembra sa konal prvý
ročník cyklopretekov Raslavický pedál
cyklopreteky v
Šariša. Na štart sa
postavilo neskutočných 182 pretekárov
hlavných pretekov + 35 detí !!! Tak pekne poporiadku.
182 pretekárov a odložený štart
Zázemie pretekov a samotný štart sa
nachádzal v priestoroch prírodného amfiteátra Raslavíc. Už od ranných hodín
realizačný tím svedomito pripravoval
všetky potrebné veci, aby bolo všetko
pripravené. Registrácia a prezentácia
sa začínala o 9:00, skončená mala byť
o 11:00. Avšak už online registrácia, kde
bolo vopred prihlásených 110 pretekárov + nádherné počasie v deň pretekov
prezrádzali, že číslo 110 nebude konečný počet…Pre online registrovaných
pretekárov bolo ešte pripravené účastnícke tričko. Účastnícku medailu, guľáš
a nápoj mal každý účastník. Všetko nasvedčovalo tomu, že štart o 12:00 nemáme šancu stihnúť, keďže pretekárov
prichádzalo čím ďalej viac.
To bol vážny dôvod na odloženie
štartu o 20 minút. Práve preto sme
museli posunúť štart na 12:20. Tesne
pred pretekmi povedal povzbudivé slová pre účastníkov pán starosta, riaditeľ
pretekov a pokyny hlavná rozhodkyňa.
Po týchto slovách bolo odštartované.
Približne 500 metrov bol slávnostný
štart za autom s následným ostrým štartom na Alejovej ulici. Na vrchole Alejovej sa pred pretekárov pripojil motorkár,
ktorý išiel pred prvými pretekármi. Kategóriehlavnýchpretekov: Juniori: od 15 –
18 rokov, Muži: 19 – 39 rokov, Muži: 40
– 49 rokov, Muži: 50 a viac, Juniorky: od
15 – 18 rokov, Ženy: 19 a viac.
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Po štarte hlavných pretekov sa presúvame späť na amfiteáter, aby sme
mohli odštartovať očakávané sprievodné podujatie detské preteky. Trasa bola
vyznačená a opáskovaná kolíkmi. Deti
súťažili v rôznych kategóriách: najmladšia kat.: baby: 5 rokov a menej; mini: 6
– 8 rokov, mladší žiaci: 9 – 11 rokov a
najstaršiakategória starší žiaci: 12 – 14
rokov. Každý účastník dostal sladkosť a
medailu, tí najlepší aj vecné ceny. Prví
piati v každej kategórii aj vecné diplomy.
Víťazmi boli všetci, medailu
dostal každý
Medzitým do cieľa prišiel s raketovým
tempom víťaz hlavných pretekov Čech
Karel Hartl, ktorého v krátkosti predstavím: je to štvornásobný vicemajster
Európy, viacnásobný majster Česka v
maratóne v kategórii master a bývalý
profík na cestných bicykloch. Nestarnúci Čech vo veku 41 rokov zvládol 28
kilometrovú trasu za neskutočný čas 1
hod 10 min 12 sekúnd. Postupne za ním
s menšími odstupmi prichádzali do cieľa
ďalší pretekári. Najrýchlejšia žena Janka Klembárová to zvládla za 1 hod 40
min 19 sekúnd. Po dojazde do cieľa každý pretekár dostal účastnícku medailu
(finishermedals) s logom pretekov. Ďakujeme firme Migolis.r.o.za vypálenie na
laseri. V cieli mali pretekári občerstvenie
v podobe jonťákov, ovocia kofoly, piva a
super guľášu. Po príchode posledného
pretekára bolo načase vyhlásiť výsledky.
Vyhlasovaných bolo prvých 5 miest
v každej kategórii. Tí najlepší dostali
finančné ceny, medaily, diplomy a pre
celkového víťaza sme mali pripravenú
originálnu trofej + víťazný dres s logom

pretekov, ktorý venovala firma Železiarstvo Virba. Po dekorácii víťazov nasledovala bohatá tombola.
Vďaka patrí všetkým
Najviac ma teší, že sa nikto vážne nezranil, v lese nestratil a hlavne, že každý prišiel so širokým úsmevom, zdravý
a šťastný do cieľa. V prvom rade sa
chcem poďakovať Pánu Bohu za nádherné počasie, mojim rodičom, pánovi
starostovi z Raslavíc, z Chmeľovca,
pani starostke z Podhorian, pani rozhodkyni, p. Jarovi Herstekovi, celému
realizačnému tímu, bez ktorého by sa
tieto jedinečné preteky neuskutočnili a
samozrejme, všetkým partnerom podujatia: Obec Raslavice, Obec Podhorany, Obec Chmeľovec, Komisia kultúry,
športu a mládeže. Firmám: Raky stav,
Heraco, Agro Raslavice, Železiarstvo
Virba, Atak, Penzión Raslavičan, Maxbike, Liana s.r.o., AaV Slovakia, Strešne-konštrukcie, Unizdrav, Slovakiacycling,
Kovo-finiš, Bapefood, Bodynutrition, Bikecentrum, Mcomnet, Bigbike, Komfos,
HURTUK DINO s.r.o., M&A partners,
s.r.o., Mediálni partneri: Online Bardejov, Mtbiker, Ahoj Bardejov, Korzar, Trenujeme.
Zhodnotenie pretekov a plány
do budúcna
Preteky hodnotím pozitívne. Počúval
a dostával som, či už na mieste, alebočasom od ľudí, samé dobré recenzie.
Samozrejme, priznávam aj nedostatky,
ktorésa pokúsime do budúcnavylepšiť.
Bola to prvá športováakcia, ktorejsom
bol tvorcom a somveľmi rád, že (menší
sen) sa splnil. Do budúcnachcemzaviesť
2 trasy: dlhšiu a kratšiu. Raslavický pedál pokračuje aj do budúcna. Dúfam, že
sa stane Raslavickou tradíciou a budeme príkladom pre ostatné obce. Možno
raz aj ako športová obec roka.
Michal Čverha (riaditeľ pretekov)

Žiaci
Po jesennej časti sezóny 2019/2020
zimuje celok OFK – žiaci U15 – III liga
v tabuľke na priebežnom 4. mieste. Celkovo sme odohrali 14 zápasov s bilanciou (10 výhier, 2 remízy, 2 prehry) skóre
63:20 a získali sme 32 bodov. Začiatok
sezóny sme začali už bez piatich hráčov
(presun k dorastu), ktoré pravidelne nastupovali v základnej zostave. Podarilo
sa nám vhodne doplniť jednotlivé posty
a môžem vyjadriť spokojnosť s herným
prejavom a s prístupom hráčov na tréningu a v zápasoch.
Dôkazom toho je aj fakt, že na tribúnach sa objavovalo čoraz viac fanúšikov, ktorí prišli podporiť našich hráčov.
Naším kapitánom je Ema Šestáková,
zástupcami sú Ľuboš Grega a Jozef Štiblár. Pravidlá šatne, disciplína na ihrisku
a ostatné úlohy, ktoré sme si určili na
začiatku sezóny zvládli všetci na jednotku! Momentálne trénujeme v telocvični
a cieľom bude kvalitná zimná príprava.
Dres OKF obliekli: M. Bučko, P. Žolták, S. Ferko, Ľ. Grega, Ľ. Lacko, E.
Šestáková, S. Šerdzik, J. Košiš, I. Moravec, J. Dužda, J. Štiblár, T. Bašista,
A. Derco, I. Gábor, D. Billý, B. Kapec, O.
Tarnovský, O. Ragančík.
Dorast
Naše dorastenecké mužstvo zažilo
jesennú časť ako na húsenkovej dráhe.
Po výhre III. ligy sk. šarišsko-dukelskej
sme sa v tejto sezóne predstavili vo IV.
Lige sk. šarišsko-dukelskej. Začiatok
sezóny sa niesol v pokračovaní výkonoch ako v minulej sezóne, no neskôr
sa stroj zasekol, keď prišli zaváhania v
Bardejovskej Novej Vsi a doma s Malco-

vom a Gerlachovom. Po zápase s Gerlachovom na lavičke skončil ako hlavný
tréner p. Šimon Buranovský a mužstvo
do konca jesennej časti prebral jeho asistent Lukáš Straka. Príčinou odchodu
bola jeho pracovná vyťaženosť a taktiež
bol v tomto období aj prezidentom klubu
a trénerom v CFT Academy. Trénerovi
ďakujeme za to, čo chlapcom odovzdal
a že znova prilákal divákov na tribúny
nielen útočnou hrou, ale aj celkovým
víťazstvom v III. lige sk. šarišsko-dukelskej.
Po jeho odchode sa začalo dorastu
znova dariť, keď do konca jesennej časti už nestratili ani jeden bod. Výsledok
dlhodobej práce v doraste je ten, že pri
„A“ mužstve pravidelne nastupovali v
jesennej časti Matej Olšavský, Samuel
Maník, Marek Billý, Marek Šváb, Roman
Ferko a Slavomír Šerdzík.
3. miesto – 12 zápasov – 9 výhier – 0
remíz – 3 prehry – skóre 49:16
Káder dorastu – Martin Cvoreň, Gabriel Kertys,- Samuel Maník, Šimon
Šváb, Dávid Fudala, Samuel Bašista,
František Brendza, Roman Ferko, Slavomír Šerdzík, Erik Šerdzík, František
Husár, Damián Kočehra, Marek Billý,
Matej Olšavský, Adam Baláž, Daniel
Hammer, Marko Plančár, Milan Billý,
Marek Ferko, Marek Šváb
„A“ mužstvo
Najviac pozornosti sa samozrejme v
raslavickom futbale upriamuje na naše
„A“ mužstvo, ktoré už dlhodobo účinkuje
v IV. lige Sever. V letnej prestávke došlo však k viacerým zmenám. V mužstve skončil ako hlavný tréner p. Adrián
Leško a nahradil ho p. Jozef Kukulský.

Zmeny nastali aj v kádri A mužstva. Do
letnej prípravy sa už nezapojili hráči,
ktorí odišli do iných klubov (Lazúr E., Šinaľ P., Guman B., Kozák P., Rodrigues
H., Jusko T., Janík M.). K týmto hráčom
sa ešte pridali dlhodobo zranení (Gvušč
D., Lipták M.) a hráči, ktorí kvôli pracovným a študijným povinnostiam neboli
taktiež k dispozícií (Leško M., Tomáško
M., Kračinovský S.).
K mužstvu sa v lete pripojili títo hráči:
Olšavský M., Maník S., Billý M. (všetci
z dorastu), Šimco P. (Dlhá Lúka), Šimco B. (Bard.N.Ves), Kožarik D. (Dlhá
Lúka), Babej J. (Marhaň), Félix Mihály
Ágya (Gaboltov), Škvarla G. (Gerlachov), Straka L. (Lopúchov). Letná
príprava sa niesla v pozitívnom duchu,
keď sa na tréningoch zúčastňovalo viac
ako 18 hráčov a prípravné zápasy sme
zvládli (výhra v Šibe 8:1, v Plavnici 4:0).
Začiatok sezóny však bol už o niečom
inom. Po prehre v prvom kole v Gerlachove sme následne vyhrali doma s Medzilaborcami, no zaváhali v Sabinove.
Potešila ale výhra v Záhradnom.
Počas jesennej časti boli výsledky a
výkony mužstva ako na húsenkovej dráhe. Veľmi nás potešila výhra nad lídrom
so Spišského Podhradia, pre ktorého
je to jediná prehra v jesennej časti. No
ešte stále nás bolí domáca prehra s Gerlachovom či domáce remízy so Svitom
a Kračúnovcami, kde sme stratili body,
ktoré nám mohli pomôcť prezimovať v
pokojnejších vodách tabuľky.
Mužstvo po jesennej časti zimuje na
predposlednom 15. mieste, čo určite nikoho z nás neteší. Herný prejav mužstva
nebol zlý, avšak mužstvo doplácalo na
efektivitu pri zakončovaní, o čom svedčí
aj nízky počet strelných gólov. Strieľanie
gólov je časť hry, kde nás momentálne
najviac „tlačí topánka“ a v zimnej príprave musíme na tejto činnosti popracovať,
aby jarná časť súťaže bola úspešnejšia
ako skončená jesenná časť.
Káder A-mužstva:
Sobek P., Margicin M. – Tomáško J.,
Tomáško M., Vasiľko P., Vasiľko E.,
Šimco B., Šimco P., Škvarla G., Olšavský M., Manik S., Leško M., Plančár M.,
Kožarik D., Babej J., Haščák D., Gombár V., Billý M., Švab M., Luščák M.,
Straka L., Mihály Ágya F.
text: Ján Tomáško, Lukáš Straka,
Matej Luščák
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šport Beh ulicami Raslavíc
V nedeľu 29.9.2019 sa v našej obci
konal 8. ročník bežeckého podujatia
Memoriál Jozefa Kovalčína – Beh ulicami Raslavíc, ktoré prilákalo malých, aj
tých skôr narodených. Organizáciu nad
podujatím prebrala ZŠ Raslavice v spolupráci s našou obcou.
Memoriál Jozefa Kovalčína má v našej obci svoju tradíciu. Nakoniec, tento
rok sa uskutočnil už jeho ôsmy ročník.
Podujatie si užili nielen dospelí, ale aj
deti školského veku, pre ktoré bola pripravená bežecká súťaž pre školákov.
V nedeľu tesne popoludní sa na štart
ako prví postavali žiaci a žiačky I. a II.
stupňa. Dospelí, rekreační bežci a bežkyne a profi bežci a bežkyne, štartovali
o 14.00 hod. Prezentácia účastníkov začala od 12:00 hodiny, pričom dospelí zaplatili štartovné tri eurá a deti 0,50 eur.
Dĺžka trate pre dospelých bola 6,4
km, trať pre starších žiakov a žiačky 3
250 m a cca1 200 m pre mladších žiakov a žiačky. Pre školákov boli pripravené vecné ceny, dospelí si odniesli
finančné výhry. Počas podujatia nechýbalo občerstvenie a sprievodné akcie.

šport DHZ Raslavice
V druhej polovici roku 2019 sa toho
udialo veľa. Zorganizovali sme našu
nočnú súťaž a odkrútili sme celú súťažnú sezónu.
Začneme domácou súťažou. Dňa
29.6.2019 sa u nás v obci konala Raslavícká nočná 2019. Na našej súťaži sa
predstavilo 39 družstiev a tento počet
predbehol nočné súťaže z iných dedín.
Naše domáce ženičky tu obsadili krásne
2. miesto a muži 18. miesto.
Dňa 17. 9. 2019 sme boli pozvaní
na odovzdávanie nových hasičských
automobilov Iveco Daily pre Dobrovoľné hasičské zbory z miest a obcí Prešovského kraja. Odovzdávanie vozidiel
začalo o 17.00 hod. v Bardejove, kde si
ich okrem nás prevzali zástupcovia obcí
Kľušov, Becherov, Koprivnica, Kochanovce, Komárov, Krivé, Cigeľka, Harhaj,
Hervartov, Gaboltov a Rokytov. Večer
pokračovalo odovzdávanie vozidiel pre
obce v okrese Stará Ľubovňa. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo za
účasti ministerky vnútra SR Denisy Sakovej, štátneho tajomníka Ministerstva
obrany SR Mariána Saloňa, prezidenta
Hasičského a záchranného zboru Pavla
Nereču, riaditeľa Krajského riaditeľstva
HaZZ v Prešove Jána Goliaša a generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína Horvátha.
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V tomto roku sme sa zúčastnili na Východoslovenskej Hasičskej superlige, a
to naši muži a ženy. V tejto lige sa nám
veľmi nedarilo, ale vynahradili sme si
to nočnými pohárovými súťažami, kde
sme obsadzovali pekné miesta. Mužom
sa na súťažiach nedarilo najmä preto,
že nemali ľavého prúdara, takže si stále požičiavali z iných družstiev. Chcú to
vylepšiť častejšími tréningami a zmenou
zostavy družstva.

Víťazi Memoriálu Jozefa Kovalčína
2019:
Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tom,
že rok 2019 dopadol pre Raslavických
hasičov dobre. Nezabudnite navštíviť
našu FB stránku, práve na nej nájdete všetky informácie o tom, čo robíme,
načo sa chystáme, videá a fotky z akcií.
Takže lajkujte, zdieľajte a hlavne nás
podporte aj v budúcnosti, pretože nikto
nemôže povedať, že hasiči sú v obci
zbytoční. Nikdy nevieme, kedy sa čo
môže prihodiť.
Henrieta Maršalová

Výsledky jednotlivých súťaží VHSL a pohárových súťaží:
Spišský Štvrtok – ženy: 5. miesto, muži: 12. miesto
Nemcovce – ženy: 7. miesto, muži: 11. miesto
Terňa – ženy: 8. miesto, muži: 20. miesto
Gaboltov – ženy: 3. miesto, muži: 14. miesto
Bardejov cup – ženy: 4. miesto, muži: 1. miesto
Hankovce – ženy: 11. miesto, muži: 6. miesto
Sveržov – ženy: 5. miesto, muži: 25. miesto
Nočná Gregorovce – ženy: 7. miesto, muži: 9. miesto
Nočná Kuková – ženy: 1. miesto, muži: 1. miesto
Super Cup Sveržov – ženy: 4. miesto, muži: 15. miesto
Lužany pri Topli – ženy: 1. miesto
Veľký Šariš – ženy: 3. miesto
Žipov nočná – ženy: 1. miesto, muži: 7. miesto
Hrabovec – muži: 14. miesto
Radoma nočná – muži: 7. miesto

Štart. č.

Meno a priezvisko

Mesto, obec, klub

Čas

OBAL SERVIS Košice

21:11,9 s

METROPOL Košice

28:00,4 s

Spišská Nová Ves

22:05,8 s

SPIDER Porúbka

28:04,0 s

Muži - profi bežci
11

Radovan Tomeček

Ženy - profi bežkyne
22

Beáta Kopčáková-Seligová

Muži - rekreační bežci
6

Tomáš Kamas

Ženy - rekreačné bežkyne
16

Martina Stašová

Chlapci 2. Stupeň ZŠ -mladší žiaci (rok narodenia 2007a mladší)
63

Juraj Lazorik

ZŠ Terňa

5:09,9 s

Dievčatá 2. Stupeň ZŠ -mladšie žiačky (rok narodenia 2007 a mladšie)
49

SofiaKapcová

ZŠ Raslavice

7:04,7 s

Chlapci 2. Stupeň ZŠ -starší žiaci (rok narodenia 2004 a mladší)
46

Matúš Baran

Záborské

12:06,9 s

Dievčatá 2. Stupeň ZŠ -staršie žiačky (rok narodenia 2004 a mladšie)
61

Vanesa Kapcová

ZŠ Raslavice

13:17,9 s

Bartošovce

39,6 s

ZŠ Raslavice

44,3 s

ZŠ Terňa

1:30,6 s

ZŠ Raslavice

2:03,7 s

Chlapci 1. Stupeň ZŠ - 1. a 2. ročník
99

Dávid Šľachtič

Dievčatá 1. Stupeň ZŠ - 1. a 2. ročník
50

Nela Billá

Chlapci 1. Stupeň ZŠ -3. a 4. ročník
67

Martin Lazorik

Dievčatá 1. Stupeň ZŠ -3. a 4. ročník
68

Diana Ferková

Mgr. Kornélia Liščinská

Tibor Sahajda - najrýchlejší Slovák v cieli
96. ročníka košického maratónu
6. októbra sa v Košiciach konal 96.
ročník Medzinárodného maratónu mieru. Na stupňoch víťazov stáli opäť Afričania, ktorí si v Košiciach držia prvenstvo už od roku 2005.
V Košiciach už tradične rozdali aj
slovenské maratónske tituly. Favoritom
medzi mužmi bol Tibor Sahajda, ktorý
potvrdil fantastickú formu a v konkurencii 109 slovenských mužov do cieľa
dobehol s časom 2:15:25 h. Tešiť sa
mohol najmä zo zlepšenia osobného
rekordu, ale aj prvenstva v rámci majstrovstiev Slovenska a tiež finančnej prémie 1700 eur.

Tibor nebol pred samotným štartom
zdravotne v stopercentnom stave, no
aj napriek tomu dokázal zlepšiť svoj
osobný rekord o 33 sekúnd. „Som veľmi
spokojný so svojím výkonom. V zdraví
som to dobojoval až do cieľa. Mám obrovskú radosť, že sa mi podarilo vylepšiť
si osobný rekord. Trochu ma mrzí, že to
nešlo pod 2:15:00, ale život ide ďalej a
pokúsim sa to prekonať nabudúce,“ povedal Tibor v cieli 96. ročníka košického
maratónu.
Ako Tibor uviedol v rozhovore pre
RTVS, do 35. km sa mu bežalo dobre,
potom už aj vinou protivetra bojoval sám

so sebou. Posledné dva kilometre už
nevnímal, no napriek tomu sa mu podarilo urobiť osobný rekord. „Som vďačný
všetkým, ktorí mi pomáhali. Noha ma
pobolievala, modlil som sa v duchu, aby
som prišiel zdravý do cieľa. Podarilo
sa,“ uviedol. Tibor sa so svojím časom
umiestnil na celkovom 7. mieste.
Mgr. Kornélia Liščinská
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zo života Čo nám hovorí
farnosti Starý rok

šport O volejbal je v Raslaviciach záujem
31. augusta v Raslaviciach nechýbala
zdravá súťaživosť, priateľská atmosféra
ani dobrá nálada. Raslavický plažák sa
konal opäť na plážovom ihrisku v areáli našej základnej školy a prilákal veľa
nadšených divákov a milovníkov športu.
Druhý ročník turnaja v plážovom volejbale vzbudil u športovcov ešte väčší
záujem ako ten minuloročný a organizátori teda museli viacero družstiev odmietnuť kvôli kapacitným dôvodom. Keďže
išlo o mix cup, podmienkou aj tento rok
zostali zmiešané mužsko-ženské druž-

stvá. O víťazstvo na druhom plažáku
súperilo osem tímov.
Prvé miesto si vybojoval tím „BTH“,
ktorý sa skladal z volejbalistov z Giraltoviec, no vo svojom tíme mali aj Raslavičana Jána Tomaška, a tak sa dá
povedať, že Raslavice mali vo víťaznom
družstve svoje zastúpenie. Strieborná
priečka patrila tímu „Friends“ z Bardejova. Bardejovčania však neobsadili
len druhé, ale aj tretie miesto turnaja.
Súčasní a bývalí študenti z Gymnázia
Leonarda Stöckela v Bardejove, „GLS-

-áci“, si oproti minuloročnému druhému miestu o stupienok pohoršili. Štvrté miesto obhájilo domáce družstvo
„Zeus“. Ďalšie družstvá boli „Raslavice“,
„Pire team“, „Zabijaci“ a „Orion“.
Hlavnými organizátormi turnaja boli
Ján Vrabeľ a Dávid Baláž v spolupráci s
ostatnými dobrovoľníkmi. Aj druhý ročník podujatia bol organizovaný pod záštitou starostu obce a Komisie kultúry,
športu a mládeže pri OZ.
Natália Balážová

Denný letný
futbalový tábor
Od 5. do 10. augusta 2019 sa v našej
obci uskutočnil denný futbalový tábor.
Organizovala ho Komisia kultúry, športu a mládeže spolu s obcou a obecným
futbalovým klubom.
Hlavnou myšlienkou tejto udalosti
bolo zatraktívniť deťom leto a dať im
príležitosť aktívne využiť svoj voľný čas.
Tábor bol určený pre chlapcov a dievčatá vo veku od 5 do 13 rokov. Na tábore
sa zúčastnili deti nielen z našej obce,
ale aj z mnohých iných dedín – Demjata, Kobyly, Fričkovce, Stuľany, Janovce,
Bardejov, Bartošovce, Kučín.
Tábor sa konal v dňoch od 5.8. do
10.8. so začiatkom o 9:00 hod. a koncom okolo 16:00 hod. na futbalovom
štadióne v Raslaviciach. V stredu 7. augusta sa deti počas tábora presunuli do
Tatier, kde si zahrali Foot Golf a následne si spríjemnili deň v Aquacity Poprad.
Každý deň začal tréningom o 9:30
hod., nasledovala zdravá desiata vo
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forme ovocia, a tak sa deti presunuli na
obed do obecnej vývarovne. Po obede
každý deň nasledovala prednáška na
tému ,,ľudské telo“. Po prednáške bol
druhý tréning a po ňom zdravý olovrant
vo forme ovocnej misy. „S deťmi mi na
tábore pomáhali dvaja tréneri – Peter
Herstek a Mário Leško a na zdravie detí
dohliadala Miloslava Anna Pállova, za
čo sa im chcem veľmi pekne poďakovať, keďže obetovali svoj voľný čas v
prospech detí“, vyjadril svoje poďakovanie tréner Šimon Buranovský. Pitný
režim bol sponzorsky zabezpečený od
firmy KOMFOS PREŠOV s. r. o., ovocie od p. Hurtuka a obedy pripravené v
obecnej vývarovni, za čo každému patrí
veľká vďaka.
Čo sa týka nápadu uskutočniť futbalový tábor, Šimon vraví, že chcel v obci
zorganizovať niečo, čo tu ešte nebolo
a ukázať ľuďom, že namiesto zbytočných slov sa radšej prezentuje činmi.

Na stretnutí Komisie kultúry, športu a
mládeže sa nakoniec odobril tento nápad a Šimon začal premýšľať, ako by sa
to všetko dalo zorganizovať. Keďže toto
bola jeho prvá skúsenosť s organizovaním podobnej akcie, pozval si na pomoc
Petra Hersteka, ktorý už niekoľko táborov organizoval. Kapacita tábora bola
stanovená na 20 detí, avšak pre veľký
záujem ju navýšili na 30 detí a všetky
miesta sa rýchlo obsadili.
Na otázku, či je možnosť, že by sa tábor konal aj o rok, Šimon odpovedá takto: „Keď mám pravdu povedať, deťom
sa z tábora veľmi odchádzať nechcelo,
takže je pravdepodobné , že niečo podobné by tu mohlo vzniknúť aj na budúci rok“. Na záver ešte dodáva, že „sme
radi, že sme dostali v prvom ročníku tohto tábora dôveru od 30 detí a veríme, že
na budúci rok bude detí ešte viac“.

Boli, sú a budú rečníci, kazatelia,
ktorí svojou výrečnosťou, vedeli, vedia
a budú vedieť mocne hovoriť do mysle,
do srdca i do vôle človeka.
No, okrem kazateľov – ľudí máme ešte
kazateľov – neľudí, ktorí často dôraznejšie a výrečnejšie hovoria k nám, hoci ich
reč nie je rečou slabík, slov a viet. Medzi
takýchto rečníkov patria významné časové medzníky ľudského života. Áno,
silným hlasom vie k nám prehovoriť ten
časový medzník nášho života, kedy dávame „zbohom“ škole a vítame sa so
školou života. Ale mohutným hlasom vie
k nám prehovoriť aj smrť!

Spomedzi medzníkov života je výrečný každý koniec kalendárneho roku,
veď všetkým hovorí:
„Niet toho kvetu, čo by neuvädol,
niet toho lístka, čo by neodpadol,
niet toho slnka, čo by nezapadlo,
niet toho líca, čo by nepobledlo,
niet tej sily, čo by nezomdlela,
niet hlavy, čo by časom nezbelela,
niet mrvy, čo by vietor neroztriasol,
niet zraku, čo by časom nevyhasol,
niet blaha, čo by stále potrvalo,
niet srdca, čo by časom nezastalo.“
(Andrej Sládkovič)

Áno, výrečným kazateľom je Starý
rok. Hovorí nám, že čas našej mladosti
je stále kratší a čas staroby bližší, doba
prípravy do života skromnejšia a doba
životného boja štedrejšia, deň radostnej
mladosti šerejší a noc životných búrok
tmavšia! No, nech všetko toto hovorí
Starý rok, nesmúťme! Veď vieme aj to,
že naša cesta ku Kristovi je bližšia.
Erika Kaňuchová

zo života Farský letný tábor
farnosti 2019
V dňoch od 8.7 – 12.7.2019 sa uskutočnil farský letný tábor v malebnej dedine Zámutov
na ranči Zaľubova, kde nás prijala rodina Bilikovcov,
ktorá nám vytvorila ozajstné rodinné
prostredie. Vďaka ich rodinnému prístupu, sme sa cítili skutočne ako doma.
Témou tábora bol život Krista – liturgický rok. Počas jednotlivých dní sme
chceli deťom priblížiť jednotlivé liturgické obdobia. Vedúci tábora, pán farár Ivo
Jakubik, mal svojich pomocníkov animátorov Stana Maťaša, Katku Fedorčákovú, Janku Lackovú a Andreu Marcinovú. Nad naším zdravím bdel zdravotník
Janko Biroš.
Po príchode na ranč, kde nás bezpečne priviezol náš známy vodič Paľo
Opet, ubytovaní a výbornom obede,
sme mali osobné voľno. Deti sa mohli
zoznámiť s krásnym prostredím okolia Bilikovej chaty, ktorá je obklopená
lesmi. V areáli ranča sa nachádzajú
detské ihriská, ktoré sme využívali na
športové aktivity. O 15. 00 hodine sme
sa spoločne stretli v spoločenskej miestnosti na modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva, rozdelili sme sa do skupín,
ktoré mali jednotlivé liturgické farby zelenú, fialovú, červenú a bielu. Štyridsať
detí bolo rozdelených medzi štyroch

animátorov a ich pomocníkov čatárov.
Prvý deň sa niesol v duchu Fašiangov,
kde si jednotlivé skupiny pod vedením
animátorov vyrábali masky na večerný
karneval. Večer sa parket v spoločenskej miestnosti zaplnil nebom – jednotlivé masky mohli byť svätí, viac či menej
známi. Druhý deň sme sa prehupli do
pôstneho obdobia. Čakala nás netradičná krížová cesta, počas ktorej jednotlivé
skupiny pod vedením animátorov plnili
zaujímavé úlohy. Večer bolo spoločné
vyhodnotenie krížovej cesty a vedomostný kvíz Čo ja viem, v ktorom si súťažiaci overili svoje vedomosti. Po pôste
prichádza Veľká noc, ktorú sme náležite
privítali aj veľkonočnou balónovou oblievačkou a športovým popoludním. Štvrtý
deň bol dopoludnia advent, samozrejme nechýbala rorátna svätá omša so
sviečkami ráno o 5.00 hodine. Po nej
nás navštívil svätý Mikuláš a večer sme
sa mohli pripraviť na Vianoce. majiteľ
chaty Peter Bilik, napriek svojim povinnostiam si našiel čas a s pánom farárom
nám zabezpečili vianočný stromček, my
sme mali pripraviť vianočné darčeky pre
vylosovanú osobu. Všetko záležalo na
fantázii každého, kto mal niekoho obdarovať. Vyrábali sme aj jasličky, ktoré
sme uložili pod vianočný stromček, ktorý

sme vyzdobili reťazou priateľstva. Medzitým, jednotlivé skupiny pripravili nádherné štedrovečerné stoly, ktoré ocenili
animátori a mohla byť štedrá večera ,
pripravená z vlastných zásob, taká netypická. Večer pán farár vyhodnotil najkrajšie jasličky, pozreli sme si spoločnú
rozprávku a okolo 23.00 sme si rozbaľovali darčeky. Potom sme mohli ísť
spokojne spať, lebo posledný deň sme
mali voľnejší program. Neskorší budíček, raňajky, balenie sa a kontrola izieb.
Po obede, bez ktorého nás Bilikovci
nechceli pustiť domov (obed sme totiž
nemali v pláne) sme sa rozlúčili a plný
dojmov sa vrátili k svojim milovaným.
Veľká vďaka patrí aj sponzorom Rakystav, Ružencové bratstvo Tročany ...
a iným (žiaľ nespomínam si, skôr bude
vedieť pán farár), ktorí nám umožnili
kúpiť hodnotné ceny pre všetkých, ktorí
boli v tábore a zapojili sa do akýchkoľvek súťaží, ktoré pripravili jednotliví
animátori. Každý deň sme mali svätú
omšu, pri jednej z nich sme ďakovali aj
za našich sponzorov.
Mgr. Kornélia Liščinská

Mgr. Kornélia Liščinská
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Miestna organizácia „ALIANCIA“
zo života
klubu dôchodcov a invalidov
obce
v Raslaviciach

Miestna organizácia „ALIANCIA“ sa
snaží zapájať do života obce a svojimi
skúsenosťami tak aktívne prispievať
k rozvoju obce. Organizuje kultúrno-spoločenské súťaže v miestnosti klubu
dôchodcov a v priestoroch futbalového
areálu, nákupno-poznávacie zájazdy a
púte. Vypomáha pri skrášľovaní kvetinových záhonov pozdĺž zdravotného
strediska a pri kostoloch.
Činnosť miestnej organizácie „ALIANCIA“ klubu dôchodcov a invalidov riadi
deväťčlenný výbor, ktorý hodnotí činnosť a navrhuje ďalšie akcie podľa navrhovaného plánu činnosti schváleného
na výročnej členskej schôdzi.
V mesiaci jún sa v našej obci konajú
pravidelne Šarišské slávnosti piesní
a tancov, na ktoré sa tešia nielen naši
dôchodcovia a občania, ale aj ľudia z
okolia Raslavíc. Naši dôchodcovia sa
mohli na týchto slávnostiach zúčastniť
s nárokom na zľavnenú vstupenku po
predložení členského preukazu, po dohode s obecným úradom, za čo im patrí
poďakovanie.
V tomto mesiaci sme usporiadali aj
grill-party v priestoroch futbalového
areálu. Zúčastnení členovia, muži aj
ženy, mali možnosť zapojiť sa do nenáročných súťaží. Jednotliví súťažiaci v
troch kategóriách umiestnení na 1. – 3.
mieste boli odmenení vecnými cenami.
Všetci zúčastnení sa mohli občerstviť
– podávala sa opekaná klobáska, ovčí
syr, zelenina a pod. Za uskutočnenie
tejto akcie patrí poďakovanie futbalovému oddielu, p. Plančárovi za poskytnutie
priestorov a cien pri víťazov, PD AGRO
Raslavice, p. Ing. Konturovi za ovčí syr.
Aj tento rok sa uskutočnila Púť SENIOROV na Levočskú horu. Na tejto púti
sa mali možnosť zúčastniť aj ostatní zá-
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ujemcovia, nielen členovia organizácie
„ALIANCIA“. Verím, že všetci zúčastnení sa duchovne posilnili, aj napriek
komplikáciám s presunom zo strany
organizátorov púte z mesta Levoča na
Levočskú horu kyvadlovou dopravou.
Nákupno-poznávací zájazd do Krosna
sme uskutočnili v mesiaci október. Žiaľ,
pre tento zájazd sme nemohli splniť záujem všetkých občanov. Účastníci mali
možnosť nákupu rôzneho sortimentu
napr. kytice, vence, potraviny, oblečenie
atď. Na spiatočnej ceste bol účastníkom
poskytnutý chutný obed.
Za spolupráce s OÚ a ZOJDS sa
uskutočnilo posedenie pre dôchodcov
obce Raslavice v rámci „mesiaca úcty
k starším“. Jubilujúci členovia našich
organizácií, ktorí dovŕšili okrúhle výročie 65, 70, 75, 80, 85, 90 rokov boli
odmenení hodnotnými darčekmi, ktoré
zabezpečil OÚ Raslavice a organizácie.
Bolo to príjemné posedenie dôchodcov
s občerstvením a chutnou večerou. V
kultúrnom programe vystúpila ľudová
hudba z Prešova a nezabudnuteľná
sólová speváčka p. Mačošková, bývalá
členka ukrajinského umeleckého súboru v Prešove. Pre celkové spríjemnenie
posedenia a aj do tanca hrala hudobná
skupina RADEGAS. Za výborne zorganizovanú akciu pre dôchodcov obce
Raslavice patrí poďakovanie obecnému
úradu a najmä starostovi obce p. Marekovi Rakošovi.
V mesiaci november naša organizácia „ALIANCIA“ klubu dôchodcov uskutočnila zábavno-športové posedenie pri
BOWLINGU. Na tejto akcii sa zúčastnilo
31 členov. Boli vytvorené dve družstvá
muži a ženy. Víťazi boli odmenení vecnými cenami, ktoré do súťaže poskytol
p. Plančár, ktorému patrí poďakovanie.

Účastníkom bolo podávané pohostenie
formou občerstvenia. Posedenie spríjemnil hrou na heligónke p. Kašprišin.
Zahral nám rôzne ľudové piesne, ku
ktorým sa pridal spev niektorých zúčastnených.
Chcel by som pripomenúť, že ešte
viac by nás potešilo, keby sa do klubovej činnosti zapojilo čím viac seniorov,
aby sa sami presvedčili, aký aktívny je
život v našom klube „ALIANCIA“.
Za tieto činnosti, ktoré sme vykonali počas celého roka patrí poďakovanie OÚ Raslavice, obecnému zastupiteľstvu, ďalej p. Plančárovi, firme
LIANA-GOLF p. Goliášovi, PD – AGRO
Raslavice, Bona – Market, správcovi
kultúrneho domu v Raslaviciach, výboru
a členom klubu „ALIANCIA“.
Záverom môjho príspevku mi dovoľte,
aby som Vám zaželal šťastné a požehnané vianočné sviatky a šťastný nový
rok, do ktorého Vám želám hlavne veľa
zdravia, šťastia, lásky, božieho požehnania, rodinnej pohody, úcty a tolerancie k blížnemu.
František Novotný
predseda „ALIANCIE“ klubu dôchodcov a invalidov Raslavice

zo života Zo života Základnej
obce organizácie JDS
Základná organizácia
JEDNOTY
DÔCHODCOV SLOVENSKA v Raslaviciach aj v II. polroku pokračovala
v bohatej činnosti. Táto bohatá a naozaj pozoruhodná činnosť pre členov je
sústredená do tradičných aktivít: pravidelné nedeľné posedenia a posedenia pri meninových oslavách, účasti na
obecných podujatí, účasť na okresných
ŠH, voľnočasových aktvít a zabezpečovať účasťsvojich členov na RLP v
kúpeľoch a organizovaní výletov, či brigád pri skrašľovaní obce.
V januári to bol I.Turistický pochod k
oslobodeniu obce o ktorom sme písali
v minulom vydaní RN, vo februári pri
hrobe vdp.Karola Džupinu- duchovného
pastiera sme si uctili pamiatku pri 20.výročie úmrtia. V športovej oblasti brali
sme účasť na Doskových hrách, organizované OO JDS v Bardejove, kde v súťaži dáma čl. Birošová Helena obsadila
II.miesto. V marci čl. Mgr. Dvoriščáková
Helena zúčastnila sa na Celoslovenskej
súťaží v zjazdovom lyžovaní v Tvrdošine a na okresnej súťaži v ŠH –spartakiáda seniorov v rôznych disciplínach
náš člen Ing. Dvoriščák Imrich obsadil I.
miesto. V apríli naša ZO brala účasť na
obvodových ŠH seniorov v Lopúchove v
zložení mužstva Milan Baláž, Marta Balážová, Anton Jackanin, Božena Lešková a Štefan Leško. Veľmi vydarená bola
KD v Demjate výstava ručných prác s
tematikou Veľkonočných sviatkov, čo
ocenil aj starosta obce Demjata. Poďakovanie za inštaláciu tejto výstavky patrí

okrem čl.Výboru aj členkám našej ZO z
Demjaty, najmä Hanke Rakošovej.
Okresnej súťaže v prednese poézií
a prózy sa zúčastnila Mgr. Helena Dvoriščáková ako aj súťaže Babička kraja.
Letné mesiace patrili aj nám dôchodcom
k oddychu a upevňovania si zdravia.
2x boli sme na Termálnom kúpalisku v
Šarošpataku a 1x vo Vrbovom. Zájazdu
pri mori v Grécku sa zúčastnilo 9 členov, ďalší 4 boli v Turecku a Albansku.
Týždenných Rekondičných pobytov sa
zúčastnilo 38 členov /Piešťany, Skl.
Teplice,Nimnice,Ružbachoch,
Bard.
Kúpeľoch v Trenčianských a Turčianských kupeľoch a v Mušine.
Nezabudnuteľné spomienky máme z
jednodňového zájazdu v Rajeckej Lesnej pri návšteve unikátneho pohyblivého Slovenského Betlehema, ktorý
sa zaraďuje medzi najväčšie vyrezávané Betlehemy v Európe a s návštevou
obce Čičmany s atraktívnymi maľovanými drevenicami a svojráznym folklórnym prejavom. Po chutnom obede bola
zástavka aj v kúpeľov Rajecké Teplice.
Aktívnemu starnutiu napomáha nám
aj brigádnicka činnosť a to najmä starostlivosť o Pamätník padlých vojakov
I. sv. vojny, kde za úzkej spolupráci s
Obecným úradom udržujeme čistotu
okolia a kvetmi i zapaľovaním sviečok si
uctievame ich pamiatku.
V rámci starostlivosti o zdravie zúčastnili sme sa prednášky O bylinkách
a mastičkách na potlačenie bolesti pohybového aparátu človeka, prednesenú

kúpeľným lektorom a bylinkárom z Biomediky Praha.
V októbri M- Úcty k starším dostalo sa nám dôchodcom poďakovanie a
uznanie od starostu obce a preto chcem
sa mu poďakovať v mene ZO JDS
za starostlivosť o nás dôchodcov, za
krásne posedenie, bohaté pohostenie a
ocenenie prínosu dôchodcov pre obec i
reprezentovanie našej obce .
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o fungovanie našej ZO. Poďakovanie patrí aj
členom našej ZO JDS a najmä členom
Výboru za prácu a chuť venovať svoj
voľný čas .
Želám všetkým Požehnané Vianoce a
Šťastlivý Nový rok.
Ing. Zuzana Remetová
predsedníčka ZO JDS v Raslaviciach
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Raslavicke lučki

zo života Životné prostredie
obce a verejný poriadok
Milí Raslavičania,
dostal som príležitosť napísať niekoľko viet ako poslanec OZ a predseda
Komisie pre životné prostredie a verejný
poriadok. Tak som sa chytil príležitosti
a dúfam, že to bude k veci. Poďme po
poriadku.
Na jar tohto roku sa nám podarilo
uskutočniť brigádu s názvom Za krajšie
Raslavice. Nebolo nás síce veľa (cca
25 ľudí), ale aj tak si myslím, že sa toho
dosť spravilo. Vyčistil sa potok Hrabovec od futbalového štadióna po kostol
a úsek za obcou smerom na Prešov.
Tak isto sa vysadili kvety pri zdravotnom stredisku a vyčistili sme okolie pri
nákupnom stredisku smer žel. stanica.
Viac sme, bohužiaľ, nestihli. Chcem sa
poďakovať tým, ktorí prišli: dobrovoľným hasičom, niektorým z členov FSk
Raslavičan, trom členom komisie a niekoľkým občanom. Ešte raz veľmi pekne
ďakujem.
Prial by som si, aby sa jarná brigáda
stala tradíciou a verím, že na budúci rok
nás bude oveľa viac, že vy starší nemávnete nad tým rukou a poviete si ,,to
je pre mladých“ a mládež, pamätajte si,
toto je „in“. Verím, že sa uvidíme v hojnom počte. Upozorňujem, stále je tu aj
taká možnosť v rámci jarnej brigády, že
sa medzi sebou navzájom občania dohodnú, že vyčistia niektorú časť v obci,
ktorá je pre nich dôležitá a len o tom
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dajú vedieť komisii pre životné prostredie a verejný poriadok alebo mne - Peter
Saloky na tel. č. 0948 018 264, aby sme
sa dohodli, a potom by sa nazberaný
odpad obcou pozbieral a odviezol.
Vzdycháme, aké je to hrozné vo svete,
aký neporiadok je napríklad v oceánoch
a stačí sa pozrieť do potoka a... .Všetci
si uvedomme, že „ako si ustelieme, tak
budeme spať“. To až tak neznášame
svoje deti, že im ničíme budúcnosť? Nestačí len konštatovať, aké je to zlé, či už
vo svete alebo v obci. Je potrebné, aby
každý začal od seba. Ak má niekto za
domom alebo pred domom nejaký jarok,
neznamená to, že to je smetisko alebo
kompostovisko. Poniektorí pokosíme,
pohrabeme a „šup“ do jarku alebo obecnej priekopy. Sype sa tam odpad, dokonca aj biologický. Odpad vyvážame,
kde je nám bližšie, namiesto toho, aby
sme ho odviezli na zberný dvor alebo na
kompostovisko alebo si kompostovisko
urobili na vlastnom pozemku. A potom
je neporiadok kade tade. Alebo iný prípad: príde veľká voda, zoberie to, zahatí sa na inom mieste a problém je na
svete. Taktiež zasypávaním koryta rieky
sa znižuje prietok a to všetko spôsobuje
následne záplavy. A potom?
Čo sa týka čistenia verejných priestranstiev a jarkov v obci za seba môžem povedať, že sa budem snažiť urobiť
všetko preto, aby zo strany obce došlo

k zlepšeniu.Zároveň vás chcem pekne
poprosiť, aby sme priložili ruku k dielu a
poďakovať všetkým, ktorí nečakajú, že
všetko urobí obec. Predsa len si myslím,
že pozametať chodník, pokosiť alebo
vyčistiť malú priekopu nieje až taký veľký problém a teším sa z každého takéhoto počinu. Pre nás to nie je až tak veľa
a obci to veľmi pomôže. A za každú takúto aktivitu vám veľmi pekne ďakujem.
Chcem poprosiť podnikateľov, ktorí
majú prevádzky v obci: prosím vás, vyčistite si priestor okolo prevádzky. Veď
on tam vzniká mnohokrát práve preto,
že tam tie prevádzky sú. A je to aj vaša
vizitka a vaša reklama.
Po obci boli rozmiestnené fotopasce,
tak dúfam, že sa „polepšíme“ a o rok tu
nebudeme musieť uverejniť fotografie z
akcie „Z“. Spomeniem ešte jednu akciu
komisie pre životné prostredie a verejný
poriadok. Podarilo sa nám vysadiť na
cintorínoch tuje okolo kontajnerov na
odpad, ktoré keď vyrastú, urobia peknú
clonu, aby kontajnery nebolo vidieť. Tak
verím, že sa na jar stretneme na brigáde
– Za krajšie Raslavice, že odpad skončí tam, kde má, okolo prevádzok v obci
bude už len poriadok a nebude čo kritizovať, ale už len chváliť a ďakovať.
Peter Saloky

Dze odnešli vodu z valala jarečki,
z vodu pošlo dzetstvo i mladosci ročki.
Začala plodna časc našeho života,
radosci, starosci a s nimi robota.

Raz še našo dzeci ze školi vracili,
že še neška v škole o plastoch učili,
že to pridze taka plastova doba,
šicko z plastoch zrobia co ľudzom treba.

Co voda viľala, veľo ročki prešli
už do dospelosci dzeci nam virošli.
Rozrosla še naša familila
na švet prišla treca generacia.

Na ženu rodiče lučku prepisali
Na totim fundušu sme še zbudovali.
Na tej lučke co ja vychodzil dražečku,
ked som v Raslavicoch zvodzil frajirečku.

Ľudzom še barz plasty zapačili,
bo spadli ze stola a še nerozbili.
Ľudzom še začali plasti ľubic plasti začali ľudzom služic.

Jaka je to dedko šumna špivanečka
Len tu jednu spievaš stále dokolečka.
Pospevuješ si ju keď niečo robíš
pohvizduješ si ju keď sa prechodiš.

Stavali sme chižu, na poľu robili,
na švet medži tim dzeci prichodzili.
Ach Bože jak ten čas chitro leci,
po lučkoch behaju našo štiri dzeci.

Vtedy ked mi dvojo še brali
z duboveho sudka pivo čapovali.
Ve veľikich skloch pivo na stoli nošili,
vešeľnici pivo z horčičakoch pili.

Poce tu ku babke šednuc na lavečku
povime vam pribeh z totu špivanečku.
Ked mi vtedy, jak vy teraz, dzeci buli,
veru inakše časi vtedi buli.

Prez dvur do sadu teraz vedze dražečka
prez zahradu, lučku až do jarečka.
Každemu še teraz prida dražečka,
nemuši po draže chodzic dokolečka.

Ked mi našim dzecom vešeľa robili,
ve fľaškoch ze skla limonadu kupili.
Z voskovich poharoch limonadu pili,
po vešeľu sme jich v pecu spalili.

Ked mi dvojo še z babku brali
Pan pleban nam tak vinčovali,
žebi sce dluho zdrave žili,
žebi sce še dzecoch svojich dzeci dožili.

Za dražečku bližši do koscela mame
do sklepu, do školi, ked še ponahľame.
I rodiče do nas pridu za dražečku,
žena chodzi plukac šmati do jarečku.

Ale ked už našo dzeci vešeľa robili,
limonadu v plastoch na stoli nošili.
Z plastových kelimkoch limonadu pili,
fľaški i kelimki v odpadze skončili.

Co mohol človek zažic, už sme prežili,
už sme še dzecoch svojich dzeci dožili.
Prežili sme časi dobre i plane,
plane sme zapomli, dobre spominame.

Ja na plecu s kosu idzem za dražečku,
ked idzem na lučku nakošic travičku.
I ľudze ku vlaku ked še ponahľaju,
po mojej dražečke kratšu dražku maju.

Prišli tote časi co predpovedali
co bulo sklenene z plastoch vyrobili.
Lem štamperliki sklenene zostali,
kebi buli z plastoch, čerkac bi neznali.

Nauč nas dedko slova špivanečki,
kedy nam ukažeš raslavicke lučki.
Špivanečku vas naučim tej žimi,
na lučki pujdzeme v lece cez praždnini.

Lučki co gazdove nekošili
pastirom na pašene vypuščili.
Na lučkoch še pašu barani, kravički,
ožiraju verbini pri jarku kozički.

V tich časoch už plasti nad ľudzami vladli
zbirac, tredzic plasti už ľudze nezvladlli.
Plasti ľudzom už neslužili,
plasti nad ľudzami panovac začali.

Už še vnučata viletu dočekali,
macere jim ruksaki porichtovali.
Vibrali sme še z domu za dražečku
po želenich lučkoch kolo jarečku.

Dzifčata na lučkoch pašu hušečki,
zbiraju kvitečki a viju vinečki.
Špivaju a bose tancuju v kolečku,
večar še hušečki kupaju v jarečku.

Podaktore ľudze poradku neznali
na lučkoch šmeciska robic začali.
Co sce rozum potracili ľudze,
šak to nezhnije, hnuj z teho nebudze.

Konáre a tráva kolo jarečka,
kde sú ryby, raky, čistučká vodička.
Žiadne kravičky, kozičky, husičky –
plasty a črepiny okolo dražečky.

Z verbini piščalki chlopci narobili,
dachtore na virbe hojdačku zrobili.
Po lučkoch še chlopci bose dohaňaju
v jarečkoch bose ribi a raki lapaju.

To nie takú si nám spieval „špivanečku“
to nie za takú ideme „dražečku“.
Aj tu še dakedy Milki pašli,
aj tu zdravé potraviny rošli.

Kolo jarečkoch vyrubane kraki
dzeci še kupaju, rozcahnute deki.
Lučki vykošene, lučki vipašene.
Take na lučkoch poradki zrobene.

Veľka mutna voda z huroch še prihnala
z obidvoch jarečkoch voda še viľala.
Kelimki a fľaški ve vodze plavaju
sački a folie na kraki višaju.

Lučky, role prestali ľudzi živic,
ľudze prestali role, lučki ľubic.
Už še neoplaci pestovac a chovac,
ľudze do obchodoch chodza nakupovac.

Našo predkove za to múdre buli
drevorubača i raka v erbe mali.
Bo to raki žiju len v čistučkej vodze
čistučka voda ceče v čistučkej prirodze.

Z mosta, z brižkoch še ľudze pripatraju
žadnu svoju vinu nepripuščaju.
Śicko dzecinska vyhvarka znesla,
šak to ne mi, to veľka voda prinesla.

Pri mline sme prešli prez lavečku,
z lavečki schodzime na poľnu dražečku.
Dac kvitki ku križu vnučki nezapomli,
pri modleňu v mišli i mi sebe spomli.

Ked še pred rokami jarečki viľali,
do roka še z teho lučki spametali.
Teraz plasti a blato lučki zanešli,
koľaki a kraki na lučkoch virošli.

Šicko še tu zmenilo od vtedi,
lem Kristus na križu ten isti co vtedi.
I naša mladosc a krasa podzela še dzeška,
naša veľka ľubosc trime nam do neška.
Keľo veľo vodi odnešli jarečki,
keľo sme zrobili na dražečke kročki.
Prikazaňa Bože bezpečne nas vedli,
pokušeňa šveta nas na nej nezvedli.
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Dluhu dražečku odvtedi sme prešli
dze keho sme na dražečke štretli.
Lem neveru sme neštretli ani jedno,
ani sme nemohli, furt sme išli vjedno.

Vila vičiscila obidva jarečki,
ale kto vičisci raslavicke lučki.
Šak mace drevorubača v erbe,
nech vam i kraki na lučkoch virube.

Zomrela babka, dedko zomrel do roka.
Skončil sa pozemský život človeka.
Príkladným životom svoj život žili,
obidvaja sa pekného veku dožili.

Pri jarečku sme ohnik rozložili,
opekli slaninku, z fľaški še napili.
Papire spalili, ohnik zahašili,
plasti pozbirali, ze sebu zebrali.

Drevorubač stari, rubac už nevladze,
co ked še puščime do rubaňa ľudze.
Zebereme mu šekeru z ruki,
vičiscime lučki, virubeme kraki.

Každý rok v pochmúrnom jesennom čase
na cintorín vedú „dražečki naše“.
Láska nás vyháňa z teplých domov,
z lásky k tým, čo ležia v chlade hrobov.

Domu še vracame kolo cintira,
clivu špivanku nam pripomina.
„Cintorín, cintorín, záhradka zelená,
čo do teba sejú najdrahšie semená..“.

Ked jar poprata šnih i ľad po žime,
co ked še šicke do prataňa puščime.
Nech každi vyhrabe kolo jarečka,
ale ne do vodi, ale von z jarečka.

Hole konáre živých stromov nad nami.
Mŕtve lístie na hroboch pod stromami.
Ofúkol vietor zasýpané hroby,
rozfúkal lístie pomedzi hroby.

Čo sme z tej záhradky ľudia porobili,
záhradku sme s plastami zamorili.
Vence z plastov, kvety nanošili dzeci,
čím väčší kahanec, nech dluho švici.

Virubajme čudne krovini
nech zaš rošňu oľchi a verbini.
Vizbirajme plasti, stare pokrovce
nech še lučki koša, abo pašu ovce.

Melódia šuštiaceho lístia pod nohami,
kráčame krížom, krážom medzi hrobami.
Hrob obstala celá família,
doznela šuštiaceho lístia melódia.

Tí, čo ich vyrábajú, zarobia,
koľko sme spasili duší zo záhrobia.
Spomli sme sebe, šak še patrí a sluší,
spokojnosc zavládla v našej duši.

Či mi zdedzili take poľa a lučki
jake budu dzedzic vnuci a vnučki.
Co mame v prenajme do poradku dajme,
niž še pobereme v duši pokuj majme.

Na hrobe sa vosková sviečka rozsvieti,
živé kvety na hrob kladú vaše detí.
Rozkvitnutá bordová chryzantéma,
ešte vy ste ju sadili stará mama.

Koľko je peňazí na mŕtvych hroboch,
koľko chudoby a biedy v živých domoch.
Či nebielime aj my mŕtve hroby,
či sme iní ako ľudia onej doby.

Raz še i mi do večnosci pobereme
pribitki od Krista mame prišľubene.
Co mi možeme dedičom prišľubic
na jake pribitki še možu cešic.

Od nás vnúčat na hrobe zo šišiek vienok,
uvitý zo živých na vás spomienok.
Každé prázdniny sme u vás trávili
po lúčkach a lese s vami chodili.

Len modlitba, obeta a sväté omše,
vyslobodia z očistca trpiace duše.
Ani tie najkrajšie plastové ružičky,
neprivedú do neba z očisca dušičky.

Pametajce co s plastami robic treba,
odrucovac, palic plasty netreba.
Separovac domovi odpad potreba,
obmedzic plasti, nech je menša spotreba.

Pravnúčatá zložili ručičky
ako im ukázali ich mamičky.
Aj na detské prosbičky
čakajú v očistci dušičky.

Ked še mi raz pobereme do večnosci,
nech plasti nebalzamuju našo kosci.
S plastami mame starosci v domoch,
naco sebe jich robic ešče na hroboch.

Prosím ústami našich vnúčat a detí,
nech zajtra aj pre nich slnko svieti.
Aj oni sú deti tohto sveta
nech aj pre nich je táto zem svätá.

Stíchol vietor, nehýbe sa plameň sviečky,
v dlani počítame ružencové perličky.
K nebu letia od srdca modlitbičky.
Na hrob stekajú voskové slzičky.

Na dvore dzeci plasti vitredzili,
jak jich rodiče i v škole učili.
Doteraz še ľudze nepoučili,
jak nas po rokoch plasti zotročili.

V obidvoch jarečkoch vihinuli raki,
na lučkoch po ročkoch virošli kraki.
Na lučkoch také kvitki i kraki vyrošli
co tu doteraz nikda nerošli.
Puščili sme sebe do jarečkoch draka,
drak vyhnal z erbu i z jarečkoch raka.
Jarečki zakľate buli dluhe roki,
kto bi jich bul odkľal, nenašol še taki.

Živé spomienky odvial príjemný vánok,
roztancoval horiaci plamienok.
Učičíkal večný spánok v hrobe,
otočil list, čo ležal na hrobe.

Bez prestaňa čeče voda jarečkami,
dze še tak ponahľa s našima ročkami.
Odkaz tých, čo odišli z tohto sveta,
V dziždových kvapečkoch voda še zaš vraci, tu končí každá „dražečka života“.
ročky co nám vžala nikto nám nevraci.
Za nás zosnulých sa modlite,
na smrť pamätajte, aj vy tu prídete.
Taki je kolobech ľudskeho života
kruci še jak voda okolo šveta.
Dievčatá vysádzajú na hrobe kvietočky,
Nova generacia na švet prichodzi,
Chlapci zapaľujú voskové sviečky.
stara generacia ze šveta odchodzi.
Pozerajú na náhrobný kameň mlčky,
To o vás boli raslavické lúčky.
Vnuci še poženili, vnučki povidavali,
po širokim švece še porozchodzili.
Na hrobe, na lúčke zo srdca, z lásky,
Rozrosla še naša familia,
do tvaru srdca vysadili sedmokrásky.
na švet prišla štvarta generacia.
Chceli ste mať na hrobe lúčne kvietočky,
Posielajú vám ich „raslavické lúčky“.

Po dluhich rokoch prišla vila Čistička,
jarečkami ceče už voda čistučka.
Vihnala vila z jarečkoch draka,
v erbe i jarečkoch zaš mame raka.
František Gvušč
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Aj Vianoce môžu
byť ekologické
Predvianočné obdobie si skoro nikto
z nás nevie predstaviť bez nákupov.
V preplnených nákupných centrách,
v ktorých ľudia lovia tie najlepšie darčeky, sa pomaly nedá hýbať. Myslíme
len na to, aby sme mali dostatok, a tak
v predvianočnom strese nakúpime také
množstvo darčekov, výzdoby a jedla, že
nemáme dostatok, ale prebytok. Keď si
uvedomíte, že v skutočnosti nepotrebujete všetko, čo vám obchody ponúkajú,
môžete mať pred Vianocami menej zhonu a viac pokoja, o ktorom Vianoce sú.
Toto sú tipy na ekologickejšie Vianoce,
ktoré vám môžu ušetriť vašu peňaženku
a hlavne pomôžu našej planéte.
Najšetrnejšie darčeky sú tie
z druhej ruky
Darčeky z druhej ruky kúpene napríklad v secondhandoch alebo v rôznych
bazároch, ktoré sa pred Vianocami
často organizujú sú najšetrnejším spôsobom nakupovania pre našu planétu.
Nielenže dáte veciam druhú šancu a
zabránite tomu, aby sa stali odpadom
na skládke, ale pomôžete ušetriť zdroje
potrebné na výrobu nových vecí. Ak už
potrebujete niečo konkrétne, nakupujte
darčeky, ktoré sú čo najviac šetrné k
životnému prostrediu. Dajte prednosť
dreveným výrobkom pred plastovými,
vyberte si ekologickú kozmetiku, oblečenie z bio materiálov a produkty s logom Fair Trade (spravodlivý obchod).
A čo tak darovať zážitok?
Skvelým nápadom je podarovať služ-

bu alebo zážitok. Svojim blízkym môžete darovať poukaz na masáž alebo
zaplatiť manikúru. Spomienky si uchováme navždy, a preto je najudržateľnejším darom zážitok. Darujte rodičom
lístky na koncert či do divadla, predplaťte sestre jej obľúbený časopis a deťom
darujte napríklad kurz plávania.
Vianočná pomoc
A keď si uvedomíte, že máte všetko
čo potrebujete, je tu ešte jedna možnosť
ako obdarovať. Môžete darovať dobro druhým ľudom, ktorí nemajú toľko
šťastia ako vy. Dohodnite sa so svojimi
blízkymi, že svoje peniaze, ktoré ste
predošlé roky použili na darčeky, tieto
Vianoce venujete niekomu, kto to naozaj potrebuje.
Neplytvajte
Na vašom štedrovečernom stole sa
snažte uprednostniť kvalitu a nie kvantitu. V obchodoch hľadajte najmä lokálne
a ekologicky vyprodukované produkty
z trvalo udržateľného hospodárstva. V
Európe každoročne vyhodíme až 88 miliónov ton jedla, a tak by sme si aj počas
vianočných sviatkov mali dávať pozor
na to, aby sme jedlom zbytočné neplytvali. Na naše životné prostredie má
veľmi negatívny dopad aj chov hospodárskych zvierat, ktorý prispieva ku klimatickej zmene a strate biodiverzity. Je
jednou z kľúčových príčin odlesňovania
a ako sektor je najväčší znečisťovateľ
vody. Ak by sa 40 percent pôdy, ktorá
sa dnes využíva na pestovanie krmiva

pre dobytok, využilo na plodiny pre ľudí,
mali by sme dostatok pôdy na nakŕmenie 9 miliárd ľudí. Ak konzumujete namiesto kapra morské ryby, mali by ste
sa vyhýbať druhom, ktoré sú v dôsledku
nadmerného rybolovu ohrozené. Podľa
odhadov Organizácie OSN pre výživu a
poľnohospodárstvo je obrovské množstvo hospodársky významných druhov
rýb úplne vylovených a populácia niektorých druhov ako tuniak, mečúň a treska klesla až o 90 %.
Živý stromček je lepší
Aj keď si ľudia myslia, že umelý
stromček je ekologickejší, nemajú pravdu. Živý stromček je skutočne lepšia
voľba. Umelé stromčeky sú totiž väčšinou vyrobené z PVC. Pri ich výrobe a
počas životného cyklu vzniká množstvo
nebezpečných látok, ktoré kontaminujú životné prostredie. Pri kúpe živého
stromčeka treba myslieť predovšetkým
na to, aby bol vypestovaný v lesnej
škôlke, čiže si u predajcu overte, odkiaľ
pochádza. Môžete tiež použiť stromček
zasadený v črepníku, ktorý má navyše
tú výhodu, že Vám vydrží aj oveľa dlhšie a v lete môže zdobiť váš balkón či
záhradu. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete pre umelý stromček, uprednostnite
taký, ktorý nie je vyrobený z PVC materiálu, ale z alternatívnych čistejších materiálov, napríklad z polypropylénu.
Natália Balážová
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Rady a tipy na ekoVianoce!
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jnosti a dostatku, neplytvajte zbytočne
Hoci sú Vianoce časom ho
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1.

6.

Na balenie
darčekov využite aj
darčekové obaly
z predošlých rokov
alebo materiály, ktoré
máte poruke.

2.

Darček sa dá zabaliť
aj do prázdneho obalu
od chipsov – obráťte ho
na opačnú stranu, očistite
a máte pred sebou
strieborný obal
na darček.

3.

PLAS
TY

Miesto kúpy
stromčeka si môžete
naaranžovať čečinu,
prípadne si ozdobiť
stromček zasadený
v kvetináči.

4.

É
JOV Y
PO
NÁ RTÓN
KA

Do ovládačov
a detských hračiek
kupujte
dobíjateľné
batérie.

5.

Kupujte ekologické
darčeky, akými sú
napríklad výrobky
vyrobené z dreva
pochádzajúceho z trvalo
udržateľného lesného
hospodárstva.
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Zaobstarajte
pre svojich blízkych
nemateriálne darčeky –
zážitky, lístky do kina
či divadla, výlety, let
balónom alebo
rôzne kurzy.

7.

Vianočný veniec
nemusí byť iba kruh
z umelého ihličia, ovešaný
trblietavými ozdobami.
Použite napríklad staré
látky, korkové uzávery
či drevo.

8.

Ak dostanete novú
elektroniku – mobil,
počítač či tablet – nehádžte
tú starú do komunálneho
odpadu, ale odneste ju
do elektropredajne či
na zberný dvor.

A nezabúdajme,
že triediť odpady
netreba len na Vianoce.
Len vytriedený odpad sa
dá zhodnotiť a recyklovať,
preto sa riaďte
pravidlami triedenia
svojej obce.

