RASLAVICKÉ noviny

Milí Raslavičania,
máme tu jún 2018 a s ním
spojené polročné vydanie Raslavických
novín. Avšak jún sa preobyvateľov Raslavíc spája hlavne s každoročne najvýznamnejšou udalosťou v obci, a to
Šarišskými slávnosťami piesní a tancov.
Toto výnimočné kultúrne a spoločenské
podujatie oslavuje tohto roku svoj jubilejný 50. ročník, keďže jeho vznik siaha
až do roku 1968. Výročie polstoročnice
je len raz za život, a preto ho treba aj
patrične osláviť. Obec Raslavice si pre
Vás, občanov, už tradične pripravila
jedinečný program plný skvelých kolektívov, osobností, prekvapení a samozrejme skvelej zábavy. Program trojdňového podujatia si môžete pozrieť na
zadnej strane našich obecných novín.
My sme sa však rozhodli, že toto výročie
oslávime patrične aj v našich novinách.
Preto sme si pre Vás prichystali špeciálnu rubriku. Rubriku, ktorá bude hlavne
o spomienkach a zážitkoch na časy minulé, na roky, ktoré kreovali našu obec
aj samotné slávnosti. V prvom rade
pospomíname na vznik a začiatky Šarišských slávnosti z pohľadu obyvateľov
obce. Ďalej si pripomenieme významné
židovské obyvateľstvo, ktoré v našej
obci dlhé roky pôsobilo. V jednotlivých
článkoch Vám tiež priblížime spomienky
pána Mika na jeho vychýrené mäsiarstvo, ale tešiť sa môžete aj na rozhovor
s 98-ročnou babkou Bělunkovou, ktorej
chuť do života a elán by nám mali byť

príkladom. Túto špeciálnu rubriku sme
obohatili o báseň k výročiu, ale aj o originálne príbehy v šarištine, ktoré vás
v spomienkach vrátia do minulosti.
Ale teraz už späť k životu
v obci, ktorý nám za prvý polrok roku
2018 priniesol množstvo nového. Ako
tradične sme dali priestor na zhrnutie
svojej činnosti aj všetkým miestnym inštitúciám, klubom a skupinám. V jednotlivých článkoch Vám svoju činnosť a novinky opíšu denný stacionár, komunitné
centrum, ale aj naši dôchodcovia. Svoj
kúsok, a to hodnotenie a úspechy školského roka, pridali aj riaditelia základnej, základnej umeleckej a materskej
školy. Zo života vo farnosti načrieme na
evanjelizáciu Rómov, akciu Festrom,
ale aj na súhrn krstu novej knihy Dušany Remetovej slovami farárky. Svoju
činnosť a úspechy nám odprezentujú
aj najlepší šíritelia dobrého mena obce,
a to Fsk Raslavičan a DFS Raslavičanik. V rubrike Šport sa pozrieme na sezónu miestneho futbalového klubu OFK
SIM Raslavice, ale aj na úspechy našich
dobrovoľných hasičov. V neposlednom
rade si priblížime výnimočný spevácky
úspech Zuzany Bankovej v susednej
Českej republike, ale aj zisk prestížneho ocenenia domácej Ľudovej hudby
Stana Baláža. Na posledných stranách
novín sa Vám prihovorí so svojím súhrnom polroka aj starosta obce a prehľad
významných udalostí, ktoré sa v našej
obci udiali, vytýči prednosta. Dúfame,
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že každý z Vás si v našich zaujímavých
článkoch nájde minimálne to svoje, čo
ho zaujíma.
V mene redakčnej rady sa
chceme úprimne poďakovať všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli či
pomohli pri vzniku tohto vydania novín. Ochota nás občanov vzájomne si
pomáhať utvorí našu obecnú komunitu
jednotnejšou a priateľskejšou. Hlavným
cieľom a mottom Raslavických novín je
a vždy bolo, aby boli svojím obsahom
pre Raslavičanov a o Raslavičanoch.
Našou prácou sa snažíme tento zámer
už viac ako tri roky napĺňať a veríme, že
sa nám to darí. Preto chceme aj Vás,
milí občania, touto cestou vyzvať, pokiaľ viete o nejakej zaujímavej informácii
alebo téme na článok, prípadne by ste
chceli prispieť niečím vlastným, neváhajte nás kontaktovať. Buď prostredníctvom mailovej adresy, alebo aj osobne.
Stretnutia a rozhovory s Vami nás obohacujú nielen po odbornej, ale hlavne
po ľudskej stránke. Vaša aktivita a hodnotenie smerom k nám posúvajú našu
prácu a celé Raslavické noviny smerom
dopredu. Na záver nám dovoľte, aby
sme Vám popriali príjemne strávené
letné obdobie, plné skvelých zážitkov
a okamihov v kruhu rodiny a priateľov.

Vaša Redakčná rada
Bc. Dávid Baláž
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Špeciálna rubrika
50. ročník

Šarišských slávností
piesní a tancov
Slavaprenesmirna
Slavicdaco šumne,
toto šenam patri.
Šak to pejdzešatka,
znac to až po Tatri.
Čim vecej rokoch maš,
o to ši ščešnejša,
matka folkloristoch,
v rokoch paradnejša.
Od svehozačatku
uceklo par rokoch,
namše toto vidzi,
že to v malich krokoch.
Rozdavajnamradosc
ďalšupejdzešatku,
prajem ja ciščesce
ku tvojemušviatku.
František Kontura
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Starosci pred śmercu
Naša baba ňe tak stara umiraľi.
Svojemu sinovi barz nakazovaľi:
„Ked už umrem, sinu, privprav mi doľinu,
jak me do ňej vloža, deski daj nad trunu.
A až tak ňej na mňe čežku hľinu daju,
ňej me ňezadlavi, ked me zahrebaju.
Potem budze ľeko totej mojej duši,
bo śe cale celo s dušu neporuši.
Budzem ja na večnosc spočivac spokojňe
a Buh na sudni dzeň postara śe o mňe.
Predstupim pred ňeho a śe mu pokloňim,
stretňem śe i z mužem a zaš budzem zes ňim“.
Taku važnu žadosc ňehodno zaňedbac,
umarteho radšej po voľi pochovac.
Bo ňeraz po śmerci čuda śe stavaju,
umarte prichodza, svu voľu žadaju.
A sinovi śe raz vev noci priśňilo,
že mac prišla domu jak śe zvečarilo.
Śedla sebe k pecu a mu dzekovala:
„jak śirotu som ce dobre vichovala.“
...
Suśedzi zaś maju dzeda prestareho,
dobre śe mu vodzi, ňebačic choreho.
Ňevesta navari, šumňe ho obradzi,
un zes dluhej chviľi, debati provadzi.
A raz jej tak hvari: „Choc eśči ňekonam,
aľe isce umrem, ta ce teraz pitam. –
Na mojim pohrebe šumňe me chovajce,
trunu opaterňe do źemi vkladajce.
Ňej ja horeznački v čarnej źemi ľežim,
veľki pozur dajce, ňe že śe prevracim.
Z očami na Vichod do źemi me dajce,
chcem Boha uvidzec, na to pametajce.
Ostatňu piśmičku, šicke zaśpivajce,
na mňe ľeku hľinu pomali rucajce.
Ňej mi tota hľina hlavu nerozpuči,
bim prišol v poradku, dze me Buh poruči.“
A ona mu nato: „Ňebujce śe dzedku,
jak Vas budu chovac, budzem stac na predku.
Ked skoro umrece, dam Vam i perinu,
ta budze Vam meko i pod totu hľinu.
...
fb
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ŠSPaT v Raslaviciach
v spomienkach občanov

Šarišské slávnosti piesní a tancov sú každoročne významnou udalosťou v obci, avšak pri ich 50. vyročí
treba načrieť aj do minulosti, ktorá ich kreovala. Spomienky a zážitky sú niečím, čo človeku navždy zostane. V tom
nás utvrdili obyvatelia našej obce, ktorí sa rozhodli podeliť s tým, čo si pamätajú. Spoločenský a politický kontext
vzniku slávností nám priblížil Vincent Biroš. Na počiatky slávností a ich program spomínajú Štefan Ondek a Helena Belunková. Jednotlivé pásma FskRaslavičan zo slávností nám priblížili jej členky Terézia Katreničová a Mária
Dankovičová.

Politický a spoločenský kontext
vzniku slávností

Pán Vincent Biroš sa s nami
ako rodený Raslavičan podelil o svoje
spomienky a informácie, ktoré z danej
doby má. Hlavne však trefne popísal politický a spoločenský kontext vzniku tohto podujatia. Pán Vincent sa presťahoval do Bardejova na jeseň roku 1965, po
skončení vysokej školy a vojenskej služby. Nastúpil na strojovú a vlakovú
stanicu ako hlavný inžinier, kde
pôsobil 3 roky. Takisto ho zastihla
príprava na rok 1968. Kamaráti ho
naviedli na politiku. Zaregistroval,
že sa v meste začalo hlasnejšie
hovoriť o demokracii, o Dubčekovej politike, a tak sa nechal nahovoriť od starších známych, aby
niečo podnikli. Jednou z iniciatív
v meste bolo, že sa začala oživovať Matica slovenská. On mal to
šťastie, že oproti v paneláku býval
Ing. Ján Tkáčik, ktorý prišiel do
Bardejova z Partizánskeho. Pracoval vo
vtedajšej obuvníckej fabrike ako ekonomický námestník. Práve pán Tkáčik ho
priviedol k Matici slovenskej. V tom čase
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v Bardejove vyše 90% hlavných funkcií zastávali Ukrajinci tzv. ,,Rusnaci“ a
Slovákom ostalo zvyšných 10%. Matica
prišla s myšlienkou robiť podobné festivaly ako boli v Detve či Východnej. Pán
Biroš dal tip na pána Štefana Udermana, ktorého neskôr oslovili. Pán Uderman sa tejto šance chopil, keďže bol
presvedčený, že Raslavičania majú na
zorganizovanie takéhoto podujatia predpoklady. V roku 1968 sa pán Biroš stal
členom strany a neskôr ho vymenovali
za tajomníka pre poľnohospodárstvo v
Bardejove. Potom desať rokov pracoval
v Bardejove na družstve. Popri práci sa
venoval folklóru, čo mu neraz prinieslo
problémy. V roku 1969 počas 2. ročníka
slávností bol oslovený predniesť príhovor, pretože na slávnosti neprišiel nikto
z vedenia okresu.

Začiatky slávností

Pani Helena Belunková si
spomína na organizovanie prvých neoficiálnych slávností v obci. Potvrdzuje,

že hlavnou organizátorkou bola hlavne
pani Margita Kubalová, rodená Vasiľková z Vaniškoviec. Slávnosti sa konali
na lúke, kde boli lavičky, na ktoré si ľudia posadali a pozerali sa na scénku,
ktorú si pre nich účinkujúci pripravili.
V scénke účinkovali Anna Stolariková
a Zuzana Gočová, ktoré tam stvárňovali
dve matky. V deji jedna aj druhá chválili
či už svojho syna, alebo svoju dcéru,
a dohadovali im svadbu. Justína Saganová tam vystupovala ako gazdiná,
ktorá robila práce okolo gazdovstva.
Vystupovali tam aj Štefan Uderman a
jeho žena. Ako spomína pani Belunková, program trval viac ako hodinu a prelínali sa v ňom scénky so spevom. Pre
Raslavičanov to bol nový a výnimočný
zážitok, ktorý zhodnotili ako vydarené
vystúpenie.
Pán Štefan Ondek si tiež spomína na prvé slávnosti v Raslaviciach, ktoré sa konali ešte pred prvým
oficiálnym ročníkom. S organizáciou týchto obecných slávnosti pomáhala aj jeho manželka, ale tiež pani
Gočová, Stolariková či Angelovičová. Hlavnou organizátorkou bola
pani Kubalová z Vaniškoviec, ktorá
bola učiteľkou. Na prvých ročníkoch vystupoval len súbor z Raslavíc. Až postupne prichádzali aj iné
kolektívy z okolia. V čase, keď sa
začali robiť väčšie slávnosti, dávali
sa napiecť mastené koláče s tvarohom,
makom či so sušenými hruškami. Tieto koláče sa ponúkali na slávnostiach,
keďže to bola na dedine veľká udalosť.

Bohatý program slávností

O svoje spomienky na slávnosti v Raslaviciach sa s nami podelili
aj bývalé členky FskRaslavičan Mária
Dankovičová a Terézia Katreničová.
Potvrdili, že slávnosti v obci boli počas
roka vždy veľmi očakávaným podujatím.
Pani Mária si spomína, že na slávnostiach účinkoval Raslavičan s rôznymi
pásmami. Medzi najzaujímavejšie podľa
nej patrili: Svadba, Kudzeľná chyža
a V karčme. Pani Terézia dodáva, že na
začiatku sa robili prevažne tance a spevy, neskôr pribudli scénky, ako napríklad
spomínaná Svadba, Fašiangy, Krstiny či
Rukovačky. Keď sa v rámci programu
robili Fašiangy, mali vždy aj „slameňáka“, cigánky a ďalšie postavy s rôznymi
kostýmami na dané témy. Pani Mária aj
pani Terézia spomínajú najmä na pásmo ,,Kudzeľná chyža“, ktoré predstavovalo zvyky domácností, kedy ženy
párali pierka a dievčatá sa hrali na „kaľašky“ – hádzal sa kamienok do rúk a
dievčatá sa hrali na uhlíky. Poschádzali
sa, posadali si a učili sa priasť na „kudzeľ“. Na „kudzeli“ bolo navité konope a z
toho sa priadli nite. Chlapci sekali mäso
a dievčatám robili napriek, kedy im napríklad pomútili kudzele alebo im zobrali
vretienka, aby nenapriadli. Na začiatku
sa priadlo, neskôr, keď prišli chlapci,
zabávali sa, tancovali a spievali. Ďalším
pásmom, ktoré si pani Mária pamätá,
bolo „V karčme“ ‒ chodilo sa z domu do
domu, kde sa navštevovali rodiny, ktoré mali napríklad staršieho dedka. Potom sa išlo do krčmy na „muziku“, kde
sa tancovali rôzne tance. Pri programe
,,Krstiny“ (jeden z kratších programov)
sa krstili deti a pritom sa spievali rôzne
piesne. Niekedy kmotrovia vinšovali rodičom, aby bolo dieťa veselé a spievali

mu, objasňuje pani Terézia.

Svadba na slávnostiach

Jedným zo spomínaných programov, s ktorým Fsk Raslavičan na
slávnostiach vystupovala, bola aj svadba. Program sa začínal v dome ženícha
a v dome nevesty, kde sa robili „odpytovačky“. Nevesta sa odpytovala príhovorom k rodičom. Potom sa išlo spoločne
do kostola, cestou sa spievali piesne.
Pred pohostením sa tancovali tance, či
už párové alebo mužské. Neskôr prebiehalo samotné pohostenie. O polnoci sa
robilo čepčenie, kedy
si starší družba pýtal
od nevesty venček.
Mohli tam byť len
vydaté ženy – nevesty. Konalo sa to v
druhej izbe, kde neboli mladé dievčatá,
pretože tie tam byť
nesmeli. Po čepčení
sa uskutočnil redový
tanec. Po skončení
redového tanca, ako
je zvykom, ženích
ukradne
nevestu,
avšak kedysi
bol za to „vybuchnatovaný“. Za to,
že ukradol
svoju ženu.
Keď skončil
redový
a družbovský
tanec,
tancovala sa
Raslavická
poľka, čo je
pre Raslavice najtypic-

kejšie. Ďalej sa pokračovalo v zábave
v podobe tancov ‒ napríklad čardáš či
mojše. Ako na záver pani Terézia koštatuje, na začiatku sa slávnosti konali len
v nedeľu a pozývali sa súbory z blízkych
obcí či miest. Neskôr sa postupne pozývali aj iné súbory a slávnosti sa konali aj
soboty či piatky.
Bc. Dávid Baláž
Foto: Terézia Katreničová
Mária Dankovičová
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Raslavická malinovka

V Raslaviciach žilo židovské obyvateľstvo
približne od polovice 19. storočia. Židia patrili k jedným
z najbohatších obyvateľov v obci, keďže skoro všetci
vedeli veľmi dobre obchodovať a podnikať.
Jedným zo židov bol aj pán Friedman, ktorý vyrábal sódu a malinovky. Friedman patril k najznámejším
obchodníkom v Uhorských Raslaviciach. Jeho výrobňa
sa nachádzala v pivnici domu, ktorý existuje dodnes ako
dom Janoškových, vtedy známy ako dom za prvým mostom smerom do Giraltoviec. Stroj na výrobu sódy bol
poháňaný vodným mlynom a situovaný pod mostom,
ako je dnes pošta. Práve tento most rozdeľoval Slovenské a Uhorské Raslavice. Friedman mal po určitom
čase jedného zamestnanca, ktorým bol Raslavičan Pavol Kontura. 					
Počas druhej svetovej vojny boli židia odvedení do koncentračných táborov a Pavol ostal na výrobu
sódy sám. Pomáhať mu začali chodiť raslavickí Rómo-

via, ktorí umývali fľaše a krútili koleso na mlyne. Sirupy
si vyrábal Pavol sám, a ako jeho syn František spomína,
farby mali rôzne: „Jedna bula červená, druha bula žolta,
dalšacmava jak čarnica, abo zelena jak trava.“ Malinovky od Paľka odoberalo celé okolie. Predávali sa aj na
stanici, kde si ju ľudia, ktorí cestovali na parnej lokomotíve, mohli kúpiť. Ako spomína syn František: ,,Keď ši
sebe otvoril fľaskulimonadi a napil še, ta ciuderila, taka
bula ostrá.“ Avšak po roku 1948 prebehlo znárodnenie,
stroj na výrobu im bol odobratý a limonáda sa prestala
vyrábať. V roku 1968 bol stroj vrátený, ale bohužiaľ v
takom stave, že sa len odviezol do šrotu. Takto sa teda
navždy pominul podnik známej raslavickej sódovkárne.

Židia ako významná minorita
pôsobiaca v našej obci

V minulosti tvorili židia
v Raslaviciach významnú časť obyvateľstva. Jeden z posledných, ktorý
si ešte pamätá na toto spolunažívanie so židovským obyvateľstvom, je
pán Štefan Ondek. Jeho spomienky
a zážitky z tohto obdobia sú veľmi
zaujímavé a poukazujú na život židov v obci, ale aj na vzťahy s miestnými obyvaťeľmi. Ako hodnotí, činnosť židov bola zameraná hlavne na
gazdovanie či prevádzkovanie rôznych obchodov a podnikov. Druhá
svetová vojna bola pre toto etnikum
obdobím plným násilia a zákerností.
V rozhovore nám pán Štefan prezradil rôzne zaujímavosti, na ktoré
si pamätá ešte z obdobia, keď bol
mladým chlapcom. Poďme spoločne načrieť do jeho rôznorodých
spomienok...
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Rodina Atlasovcov

Židia obývali vo Vyšných Raslaviciach stred dediny (kde dnes nájdeme Penzión Raslavičan, Sport bar Plančár či záhradkárske potreby Droblienka)
a taktiež časť na druhej strane cesty.
V strede dediny mali svoje obchody,
krčmy a rôzne iné podniky. Pán Štefan
spomína najmä na rodinu Atlasovcov.
Na mieste terajšieho penziónu Raslavičan stála v minulosti jedna Atlasova
krčma, druhá bola hneď oproti, cez cestu v zákrute (v oblasti, kde je teraz dom
Fedorových). Pôvodný základ budovy
už neexistuje, bol situovaný viac vpredu.
Ďalší z Atlasovcov podnikal v poľnohospodárstve a býval približne na mieste
terajšieho nákupného centra. Vlastnil
množstvo hektárov pôdy. Viac ako 30
hektárov mal v Nižných Raslaviciach
vo vtedajšej časti Javnik. Židia mali na
prácu tzv. komenciašov, ktorí boli akoby
ich pracovníci či pomocníci. Väčšinou
to bola celá rodina, ktorá slúžila. Oni im
zato poskytovali bývanie, drevo alebo
rôzne iné veci potrebné k živobytiu. Atlas mal štyroch takýchto komenciášov,
ktorí pracovali na poli na koňoch.
Další z Atlasovcov býval v dome,v ktorom sú teraz situované záhradkárske potreby pána Droblienku. S týmto domom sa spája aj jedna zaujímavá
príhoda. Atlasoví z tohto domu mali jedného syna, veľmi švárneho a pekného
mládenca. Keď po neho prišli gardisti a
chceli ho odviesť, skryl sa pred nimi do
komína v dome. Bohužiaľ, aj tak ho tam
nakoniec našli. Tejto rodine teda gardisti
odvliekli jediného syna, ktorého mali.

Bc. Dávid Baláž

Ako spomína pán Štefan, aj
on s rodičmi býval u Atlasa, ktorý im
poskytoval príbytok vo svojom podlhovastom dome s dvoma vchodmi – konkrétne jednu izbu. Spomína aj na budovu,
v ktorej je dnes Sport bar
pána Plančára. V minulosti bol na týchto
miestach tzv. alaš, ktorý vlastnil taktiež
Atlas. Alaš v tej dobe plnil funkciu pre
cestujúcich, ktorí prechádzali cez obec.
Dali sa tam ustajniť kone s vozom a v
noci prespať. Nebolo to však nič veľkolepé, keďže vnútri boli ustajnené zvieratá,
bolo tam blato, smrad a tiež to nebolo
vôbec vyhrievané. Atlas tam mal ešte
maštaľ pre svoju kravu a studňu. Druhý alaš bol tiež Atlasov a stál na mieste oproti nákupnému centru (ako teraz
bývajú Gvuščoví a Matysoví). V tomto
alaši mal Atlas hlavne uskladnené svoje poľnohospodárske stroje. Vedľa stála
jeho maštaľ, vpredu bližšie k ceste mal
ovčiareň, kde choval svoje ovce (hlavne
v zime, keď ich zháňal z košiara).
Pán Štefan vtipne spomína aj
na to, ako bol Atlasovi staršiemu zavinšovať, a to takto netradične: „Vinšujem
Vám vinšujem, na tote šviatky, žeby sce
maľi teľo starosci jak i ja.“ Atlas mu na to
stroho odpovedal, že on ešte také niečo
nepočul, a dal mu nejaké drobné haliere. Čo sa týka rodinného príbuzenstva
medzi jednotlivými rodinami Atlasovcov,
na to si už pán Štefan presne nepamätá. Vybavuje si však, že po roku 1948,
keď sa založilo JRD, Atlas dal svoj majetok družstvu a naďalej tu ešte žil. Neskôr
sa Atlasoví presťahovali do Košíc, kde
potom zomreli.

Čo žid, to obchodník

Kedysi patrili židia medzi hlavných obchodníkov v dedine. Pán Štefan
si spomína naozaj na množstvo mien židov, ako aj na ich obchodné zameranie.
Jedným zo židov bol Bron, ktorý vlastnil
a prevádzkoval obchod s rozličným tovarom. V tomto obchode mal skoro všetko okrem strižného tovaru. Predával tam
napríklad cukor, cukríky, petrolej a iné.
Tento obchod sa nachádzal v dome, v
ktorom je teraz predajňa zeleniny a predajňa Kebabu (vedľa nákupného strediska). Za ním mal obchod žid Haber,
a to v priestoroch, kde je teraz pekáreň.
On už prevádzkoval obchod so strižným
tovarom, nie potraviny.
Na miestach trocha nižšie synagógy, kde
teraz bývajú Fedoroví,
Gabuždoví a Štibľaroví,
niekedy bývali výhradne
židia. Prvého, ako pán
Štefan spomína, nazývali Leizer. Vyššie, v ďalšom dome smerom k synagóge býval podľa ľudí
Herško, ktorý sa však nazýval Kaufmann.Venoval
sa gazdovaniu – vlastnil
bitúnok, predával dobytok, ale aj mäso. Na jeho
pozemku neskôr postavili
synagógu, za ktorou vzadu býval další žid, Gelb,
povolaním krajčír. Potom
v tomto dome býval Gdovin, neskôr dom vyhorel
a následne ho kúpil Durák. U Gelba mali židia zriadenú miestnosť v zemi,
kde sa chodievali očisťovať. Navštívil ju aj pán
Štefan. Spomína, že do tejto miestnosti
viedli schody dole do podzemia, nebola
veľmi priestranná, ale zato vybetónovaná. Avšak ako sa tam židia očisťovali, to
už nevie.

Spomienky na mnohých

Pán Štefan si pamätá ešte na
jedného žida, ktorý bol mäsiarom. Ľudia vravievali že idú ,,do režnika“, ak
od neho niečo potrebovali. On chodil
k ľudom vtedy, keď potrebovali zarezať
nejaké domáce zviera. Býval v dome,
v ktorom dnes býva Mlynárik. Tento dom
nebol židovským, keďže tam prv býval
Jarina, ktorý sa presťahoval do Ameriky, a až potom sa tam nasťahoval tento
žid. Bol zároveň aj rabínom, a prednášal
židom modlitby v synagóge. Pán Štefan
spomína, ako nosil židom do synagógy
knihy, keď ho Haberová zavolala a povedala mu: „Štefku poc, poc knižku mi
odnisc do koscela.“ Celá úloha spočívala len v odnesení knihy na lavičku. Za
to potom od nej dostal buď dvadsať ha-

lierov alebo židovskú pásku, ktorú piekli.
Ženy chodili v synagóge hore na chór
a muži boli dole. V sobotu chodil pán
Štefan zase židom podpáliť zápalkami
do peci. Oni mali už všetko nachystané a on to len zapálil. Sám nevie, prečo
to tak bolo, a dokonca prečo práve len
v sobotu, pravdepodobne mali asi nejaký sviatok.
Blízko obecného úradu býval
žid Reichmann, ktorý mal tiež vlastný
bitúnok a predával ľudom mäso. Oproti cez cestu, kde teraz bývajú Bicákoví,
mal další žid obchod so strižným tovarom, no na jeho meno si už pán Ondek nespomína. Z rozprávania svojho
deda si pán Štefan pamätá, že vyššie od

stry Špangeletové, ktoré sa ako jediné
vrátili naspäť domov. V období, keď začali odvádzať židov do koncentračných
táborov, jeden z už spomínanej rodiny Atlasovcov – konkrétne Adolf Atlas
–
s rodinou dočasne prestúpil do
evanjelickej cirkvi. Pán Štefan si pamätá, ako chodili na koči do kostola do Lopúchova. Mali jednu dcéru, Vieru, ktorá
bola pomerne vysoká a tenká, preto jej
vraj dali urobiť korýtko, do ktorého ľahala, aby nemala krivú chrbticu. Prekrstiť
sa im v tej dobe podarilo hlavne preto,
že mali peniaze. Potom, ako išla fronta,
išli niekde na stredné Slovensko a tak sa
vrátili naspäť.

Odchody zo železničnej
stanice

Medzi jednu z ďalších
príhod, ktoré si pán Štefan
pamätá, patrí aj spomienka
na odchody židov zo železničnej stanice. Niekedy býval s rodičmi vzadu v dome
u Atlasa, kde je teraz nákupné centrum, blízko železnice.
On ako chlapec sa chodil prizerať, čo sa deje na stanici
kde odvážali židov. Videl tam
vtedy pani Gelbovú, ktorá
stála blízko vlaku a plakala,
lebo v ten deň akurát odvážali židovskú mládež a brali
aj jej dcéry. Keď už vlak odchádzal, jeden z vojakov ju
začal odtláčať od vlaku. Ona
natiahla ruku a dala mu facku, v tom momente on otočil
zbraň naopak, udrel ju ňou
a ona spadla na zem.
Bicáka smerom na Prešov stál niekedy
tiež alaš. Na mieste, ako je teraz CBA
predajňa, býval už spomínaný Atlas,
avšak za jeho domom vzadu, blízko jeho
maštale, stál ešte jeden neveľký dom,
v ktorom bývala krajčírka, ktorá tiež vykupovala vajcia. Pán Štefan spomína,
ako ešte on sám tam nosil predávať vajcia. Keď chcel totiž Štefan niečo sladké,
mama mu povedala: „Ic sebe predac
vajca do krajčirky a kup sebe cukerky.“
Za tých pár halierov, čo mu krajčírka za
vajcia dala, si šiel kúpiť cukríky do Brona. Ďalší žid býval pri moste cez rieku
Sekčov v terajšom dome Janoškových
a volal sa Friedmann. Tento mal doma
zriadenú vlastnú sódovkáreň. Za týmto
domom boli už len polia...

Niekto sa z koncetračného tábora
predsa vrátil

Pán Ondek spomína hlavne na dve mladé dievčatá, sestry, ktoré sa vrátili z koncentračného tábora
v Osvienčime. Podľa Štefana išlo o se-

Spolužiak Róbert

Svoje rozprávanie ukončuje
pán Ondek spomienkami na svojho spolužiaka Róberta Zemana, ktorého rodina
sa vtedy volala Zieglerová. Rodina pozostávala z matky a troch synov, ktorí sa
neskôr dali premenovať na Zemanovcov. Podľa jeho informácií pani Zieglerová, ani jej najmladší syn Róbert v koncentračnom tábore neboli. Istý čas po
ich odchode začali predávať všetky ich
majetky. O zmenu vlastníctva židovského majetku sa starali arizátori. Ako vraví,
tí, ktorí boli vtedy pri „moci“, si vybavili,
aby im domy poprivlastňovali.
Ďakujeme pánovi Ondekovi za
možnosť načrieť do jeho cenných spomienok, ktorými nám priblížil časy dávno
minulé, na ktoré by sme však nemali zabúdať, a najmä ľudí a ich príbehy, ktoré ostanú navždy späté s Raslavicami
a o ktorých stojí za to aj po mnohých
rokoch hovoriť.
Bc. Dávid Baláž
Foto: Mgr. Peter Hudák, PhD.
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Vev roku 1931…
Vev 1931 roku bul v jednich novinkoch napisani taki
pripad, co śe stal pred peršu vojnu :
Parobek zažaloval jedneho staršeho ženača, chtori mal mladu a šumnu ženu, na prešovskej sudnej stoľici pre
češke ubľižeňe na ceľe. Preceda senatu prečital obžalobu
a vivolal žalovaneho, žebi śe vislovil ku deľiktu.
Ženač hutorel: Ja som ňevinovati, pan veľkomožni. Kośiľi me na žňiva u jedneho pana veľkomožneho. Večar
me sebe šicke sameperše poľihaľi do stodoli spac. Ľežeľi me
v jednim šoru das dvacec. Z jednej strani pri mňe ľežel muj
suśed, s druhej strani ľežela pri mňe moja žena a pri ňej zaś
toten parobek, ni. Ja som eśči neusnul, ked naraz vidzim, že
dachto po fartuchu mojej ženi chmace. No, miśľel som sebe,
co figeľ, to figeľ, aľe po fartuchu mojej ženi chmatac, ta, to
vera ňe figeľ! Zlapal som fartuch a v ňim bula jedna ruka, a to
ruka teho sopľaka. Naturalňe som schvacil svoju baguľu a jednu fajnu som mu priľepil. Un začal kričec, ucekac a ja za ňim
petkoval. Naraz, ked som ho tak dohaňal, na dvore mi dześka
skapal. Potem som vidzel, že spadnul do doľini, v chtorej bulo
rozpuśčene vapno, bo murare budovaľi, prepitujem, panovi
maštaľňu. Pan veľkomožni, ja som ňevinovati, že un spadnul

do vapna a popaľil sebe oči. Ja som chraňil ľem moju pocľivosc!
Parobek hutorel: To tak bulo pan veľkomožni. Ňetajim śe, že som spal tam pri jeho žeňe, aľe ja ňechcel take
veci robic, jake un sebe o mňe miśľi. Jak me ľehľi šicke spac,
kuril som eśči pipku a tak som z ňu i zadrimal. Ked som śe
oňedluho prebudzil, pipku som už v gambe ňemal. Bal som
śe, že pipka spadla do slami a zato som ju okolo sebe hľedal.
Ked som pocme macal po pipke, naisce mi prišol pod ruku
i fartuch. Eśči som aňi oči dobre ňeotvoril a ten človek me
začal s baguľu mlacic.
Visluch śe skončil a po rečoch advokatoch preceda
senatu vihlaśil rozsudek. Perše po maďarski a potem ho viśvetľil po šariski tak kratko a mudro:
„Sluchajce sem! Skarženi ženač śe ośľebodzuje
pre češke ubľižeňe na ceľe, bo každi ma pravo svuj statek
chraňic.“
Potem śe obracil ku parobkovi a pokračoval:
„A ti, bitangu, ožeň śe a ňehľedaj tam pipku, dze śi ju
ňepoložil.“
fb

„Nikto nemiluje život tak
ako starý človek“ (Sofokles)

Už názov článku nám predznamenáva jeho posolstvo. Človek v starobe hodnotí a bilancuje svoje konanie
a činy z minulosti, a uvedomuje si jedinečnosť samotného bytia a neopakovateľnosť každého okamihu.

Pani Helena Bělunková nám
so svojim úctyhodným vekom 98 rokov
Sofoklov výrok len potvrdila. Pýtate sa
čím? Milý úsmev, bezprostredná a otvorená debata na rôzne témy, pohostinnosť a mnohé iné. Najdôležitejšia
zo všetkého však je jej chuť do života.
V takýchto momentoch si človek uvedomí zmysel a podstatu života a prehodnotí svoje doterajšie konanie. Starí ľudia
by mali predstavovať v našich životoch
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akýchsi poradcov. Ich skúsenosti a zážitky zo života nám v mnohom môžu
pomôcť sa správne rozhodnúť či mnohé
veci pochopiť. Pani Helena sa s nami v
tomto článku podelila o obrovské množstvo informácií a zážitkov, ktoré za svoj
život nadobudla. Popísala nám zvyky
a tradície počas roka, život mladých na
dedine v minulosti a taktiež svoje spomienky na židov v obci. Život pani Heleny
bol vždy spojený a prepletaný s folk-

lórom. Má ho v sebe zakorenený hlboko
v srdci. Spev ľudových piesní ju vždy bavil aj bude, v čom nás utvrdila aj počas
nášho stretnutia.
Tradície a zvyky v obci
Na Veľkonočný pondelok bolo
hlavným zvykom oblievanie dievčat,
a to skoro ráno. Ako Helena spomína,
dievčatá ešte ani z postele nestihli vstať
a chlapci ich už ťahali von a olievali.
Kabáty im zastrčili do plota a tak ich

s vedrami polievali. Spomína, ako jej
otec kričal chlapcom, aby len smelo olievali: „Nedbaj nič ľem ľej, nedbaj nič ľem
ľej!“. Vodu mali chlapci ,,fajnú“ zimnú zo
studne. Dievčatá boli oliate aj s piatimi
vedrami vody. Potom sa išlo do kostola,
kde sa už ľudia pozerali, ktorá z dievčat
bola najviac pooblievaná, ktorá má najviac mokré vlasy. Keď vyšli dievčatá
z kostola, pochytali dokopy a to všetky ‒
mladé aj staršie a išli spievajúc cez celé
Raslavice až do doliny, ako je terajšia
firma KOVO. Tam sa potom hrali rôzne
hry, ako napr. ,,na syrky“ či ,,na stojanu“.
Pani Bělunková spomína aj na známu
raslavickú ženskú pieseň – Hoja ďuňďa
hoja, ktorú spievali, keď sa vracali späť
večer do dediny. Podvečer sa mladé
dievčatá a chlapi stretli a tancovali pred
Vavrekom na širokom drevenom moste.
Ako spomína: „Bulo vešelo, bulo vešelo.
Už takej vešelosci nebudze nikda!“.
Na sviatok svätého Ondreja
sa sialo konope. Dievčatá ešte predtým
než prišli chlapci, išli siať, a každá opakovala: „Ondreju, Ondreju na tebe konope šeju, daj mi Bože znac, s kým ja budzem prac.“ Potom, keď už prichádzali
mladí chlapci a počuli, ako sa dievčatá
hrajú, tak sa len išli skryť za sypanec
a počúvali. Sypanec mal niekedy každý
umiestený cez cestu na druhej strane
ako svoj dom. Potom už bolo treba len
konope pobrániť. Keď si však dievčatá
všimli chlapcov za sypancom, všetko
nechali a utekali preč. Ako spomína, na
Ondreja sa aj lialo olovo, ale bolo ho
vtedy málo. Olovo liali do studenej vody
a čakali, kým savytvorí nejaký tvar. Vo
vode sa vytvárali rôzne čudné obrazce.
Pamätá si, že jej sa vytvoril tvar sekery,
a nakoniec aj mala za muža mäsiara.
Obdobie Vianoc bolo taktiež
plné rôznych zvykov a tradícií. Helena
spomína, ako musela ukradnúť jednu
bobaľku z domu a ísť s ňou von. S akým
menom následne stretla prvého chlapa
v dedine, také meno bude mať aj jej frajer či muž. A keď nestretla nikoho, tak
sa nevydala. Ďalším zvykom bolo, že
po polnočnej omši išli dievčatá zaklopať
ošípaným k ohrade. Každá osobitne zaklopala na vráta a keď sa prasa ozvalo,
tak sa dievča vydá, keď nie, tak nevydá.
Tiež spomína na vyťahovanie
slamy zo stodoly. Keď dievča vytiahlo
veľkú slamu, znamenalo to, že bude mať
veľkého muža, keď malú, tak malého.
Ako sa s úsmevom rozpamätáva, ona
si stále vytiahla len malú slamu, tak sa
ani nechválila a bola ticho, a nakoniec
takého muža i dostala. Spomína aj na
varenie pirohov. Dievčatá písali dvanásť
mien na lístky a potom ich založili do
pirohov. Následne sa čakalo, ktorý piroh vyjde prvý hore na hladinu hrnca.
Ten dievča vytiahlo von a podľa toho,
aké meno tam bolo, tak sa bude volať
jej nastavajúci muž. Helena si vytiahla

Karola, ktorého nechcela, lebo myslela
na iného mládenca. Zaujímavé na dedine boli aj jednotlivé povery, ktoré sa
tradovali. Helena spomína na jednu poveru, keď sa dievčatá chodievali v zime
o polnoci pozerať k potoku pod ľad. Tá,
ktorá videla pod ľadom svadbu, tak sa
vydala, a zase tá, čo videla rakvu, tak
zomrela. Medzi ďalšie povery patrila
táto: „Než vtáčik pres vodu nepreľecel,
tak koňe še maľi do jarku iscn amačac
a napic vody!“. Čo znamenalo, že chlapi
chodil s koňmi k potoku, aby sa napojili
a osviežili dovtedy, kým sa vtáky nevrátili po zime.

Ľudové zábavy v minulosti
Ľudové zábavy v obci boli medzi mladými aj staršími v tých časoch
vo veľkej obľube. Helena spomína, že
k nim na zábavu chodili hlavne mladí
z Demjaty, aj niektorí z Lopúchova.
Prvýkrát na zábave bola vo vtedajšej
novej sále, ktorá sa vtedy len otvorila,
a to v priestoroch ako je teraz komplex
obchodov na Hlavnej ulici pri autobusovej zastávke. Na Fašiangy bola v sobotu tzv. panská zábava, kde hrali cigáni
a pánove jedli večeru a niekoľko dievčat
tam tancovalo. V nedeľu zase išli na zábavu všetci ostatní mladí. Keď už bolo
počuť, že cigáni vyhrávajú, chlapci začali klopať dievčatám na okná, aby už
išli. Na zábave sa tancovalo až do polnoci. V pondelok išli chlapci už ráno po
svoje frajerky a zase sa tancovalo. Cigánom za hranie nakúpili chlapci pálenky
aj obed, dievčatá potom napiekli rôzne
koláče a pochúťky. V tej dobe sa na Fašiangy robila veľká hostina, keďže ľudia
toto obdobie veľmi svätili.
Ďalšou významnou udalosťou
bolo, keď chlapci odchádzali na vojnu,
narukovali. Každý z nich predtým, než
odišiel, dal si zahrať u muzikantov tzv.
prebačenu. Vybral si dievča, s ktorým si

vtedy chcel zatancovať, čo bolo pre to
dievča veľkou poctou. Helena spomína,
že aj jej sa raz ušiel tento tanec, z čoho
bola prekvapená, keďže ten chlapec
s ňou predtým netancoval. Pamätá aj
na to, ako sa ostatné dievčatá čudovali, že si nakoniec vybral ju – Dreveného
Helenku. Chlapci ich vytancovali ako sa
patrilo, či poľku, krucenu a samozrejme
aj čardáš. Potom následne už tancovali
všetci.
Spomína aj na mladých chlapcov, ktorí sa chceli dostať ku starším do
partie. Chlapci do 18 rokov do krčmy ani
nemohli vojsť, lebo hneď by ich starší
„vyfacovali“. Museli predstúpiť pred parobkov, dať cigánovi dvadsať korún za
smyk, aby mu zahral. Chlapec musel
zaspievať a potom aj zatancovať. Ako
Helena spomína, cigán z muziky pri tom
parobkovi povedal: „Sluchaj, už si parobek, bo ši sebe už zašpival, zatancoval i
zaplacil muzikantom. Už možeš medzi
parobkoch isc , už ce nešmu vyrucic. Tu
me teraz sluchaj, kec učuješ toto šaľené
drevo, ta či budzeš na poľu či v ľeše či
dze budzeš, šicko pušč a takoj za tým
šaľeným drevem priľec.“
Židia v Raslaviciach
Pani Bělunková pamätá na
dvadsaťštyri židovských rodín žijúcich
v Raslaviciach, ktoré mala všetky spísane. Všetci mali zamestnanie, poväčšinou vlastnili rôzne obchody alebo
chovali domáce zvieratá, či mali role,
ktoré obhospodarovali. Charakterizovala ich ako veľmi šikovným ľudí, pretože
všetci mali nejaký ten „kšeft“ v rukách.
Jeden predával rožky, druhý vyrábal
sódu, tretí gazdoval, jednoducho každý
zo židov pracoval. Na židov spomína
len v dobrom: „So židmi bulo barz dobre
žic.“ Potom spomína na obdobie druhej
svetovej vojny, keď ich všetkých pobrali
preč. Niektorí sa zachránili, lebo sa buď
poskrývali, alebo utiekli do Izraela. Helena spomína, že po ich odchode im bolo
za nimi aj smutno, lebo vedeli ľudom pomôcť, keď bolo treba. Tiež spomína, ako
chodievala do žida predať vajcia, ktoré
žid od nich vykupoval ‒ 5 vajec za 1 korunu. Ona si potom vedela za tú korunu
kúpiť, čo potrebovala. Takýmto spôsobom si vzájomne pomáhali. Ako trefne
porovnáva: „Hoc okradnul žid ľudzi, aľe
ľem na haľeru, abo možno aňi na haľeru. A kec dneška chcu okradnuc, tak po
milionoch. Ta to dze sme!“. Celá hlavná
ulica bola židovská od terajšieho Janoškového domu až smerom na Bardejov.
Ako spomína, aj teraz v posledných rokoch ju párkrát boli navštíviť židia, ktorých prijala. Dokonca aj z Izraela.

Bc. Dávid Baláž
Foto: Helena Bělunková
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Vychýrené mäsiarstvo pána Mika
František Miko (80) ako vyučený mäsiar si po skúsenostiach v Mäsopriemysle Prešov postupne vybudoval
vlastný bitúnok a mäsiarstvo s predajňou. Jeho podnik bol vychýrený v celom okolí viac ako dvadsať rokov. Mnoho ľudí na jeho podnik rado spomína dodnes, rovnako ako aj na jeho pomoc pri mnohých domácich zabíjačkách
ošípaných. Pán Miko taktiež rád sám pospomínal na svoje pôsobenie a rozrozprával sa nám o živote spojenom
s mäsiarskou prácou.

mäsiar (8 rokov). Po istom čase bol oslovený Jednotou Giraltovce, aby si zobral
na starosti pojazdné mäsiarstvo (asi 10
rokov). Cestu do Jednoty Giraltovce na
pojazdné mäsiarstvo mu otvorilo hlavne
adekvátne a potrebné vzdelanie, čiže
získaný výučný list mäsiara, a následne
uvoľnenie jedného pracovného miesta.
Jeho náplň práce spočívala v obchádzaní okolitých dvadsiatichštyroch obcí, kde
pán Miko zásoboval miestne kuchyne,
základné a materské školy, jednotné roľnícke družstvá, ale tiež mäso predával.
Zásoboval tiež domov dôchodcov blízko
Demjaty, kde pravidelne dodával mäso.

Prvé kroky na ceste k práci mäsiara
František Miko zamlada absolvoval poľnohospodársko-technickú školu v Orkucanoch, kde vyštudoval odbor
rastlinár-živočichár. Jeho prvého kroky
po škole viedli do obce Osikov, kde koncom šesťdesiatych rokov (1968) zastával post tajomníka. Po približne piatich
rokoch zrušili posty nekomunistických
tajomníkov, a ako spomína, aj jeho ,,kopli do zadku,, a vyhodili. Jeho nasledujúce kroky viedli do Mäsopriemyslu v Prešove, kde si pán Miko urobil mäsiarsky
kurz s výučným listom. Tam sa potom
hneď aj na určitú dobu zamestnal ako
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Začiatky vlastného mäsiarstva
V polovici sedemdesiatych rokov (1975) počas pôsobenia v Jednote
sa rozhodol, že si zriadi doma vlastný
bitúnok a mäsiarstvo. Od tej doby rozvážal nielen pre Jednotu Giraltovce,
ale aj vlastné mäso. Ako pán Miko
spomína: ,,Tento bitúnok som si postavil sám a sám som si ho aj dirigoval.“
Taktiež sa sám staral o predajňu, sám
obsluhoval zákazníkov či vykosťoval
mäso. V dobrom spomína aj na svojich
pracovníkov a pomocníkov, medzi ktorých patrili hlavne Ján Jančuš či Ondrej
Sabol. Pán Miko na začiatku prioritne
choval býky na bitúnku, ošípané len zabíjal a rozporcioval na polovicu, ak mu
ich niekto priviezol. Neskôr chov býkov

a ošípaných tvoril len určitú časť predaja, viac živých zvierat pre porážku si musel dovážať. Ako spomína, fungoval systémom, že jeden týždeň zabíjal približne
pätnásť kusov ošípaných a druhý týždeň
pre zmenu päť až šesť býkov. Býkov zabíjal do čela pištoľou s kalibrom 7,65
mm (akú niekedy používali policajti)
a ošípané s jatočnou pištoľou. Ošípané
mu neskôr dovážali z Hertníka a býky
choval na svojom bitúnku spolu s teľatami. Ako vraví, chov býkov nie je z časového hľadiska jednoduchý. Kým taký
býk vyrastie, trvá to aj dva roky. Po čase
začal aj skupovať býkov po dedinách
a okrem predávania mäsa vyrábal aj
rôzne výrobky, a to hlavne výborné salámy a klobásy. Jeho mäsiarstvo patrilo medzi chýrne v širokom okolí, keďže
týchto typov podnikov existovalo vtedy
len málo.
Domáce zabíjačky a zaváranie
Medzi jeho ďalšiu činnosť
patrilo tiež postavenie mäsiara na rôznych domácich zabíjačkách v okolí. Absolvoval ich naozaj mnoho. Ako jeden
z prvých v okolí začal ľuďom aj zavárať
mäso do plechoviek, na čo si zadovážil
elektrický stroj. Ten vtedy nemal veru
hocikto. Zaváranie bolo v tej dobe pre
ľudí veľmi zaujímavé aj preto, že ešte
príliš nevyužívali mrazničky. S obľubou
si dávali zavárať mäso do plechoviek

s rôznou zeleninou, napríklad s hráškom.
Medzi jeho zákazníkov patrili aj viacerí
súkromníci z Prešova. Ošípané im zabil a rozrúbal napoly a oni si kupovali od
neho po polovici.
Dnes už iba spomienky
Pán Miko spomína aj na časté kontroly, ktoré boli hlavne v období
osemdesiatych rokov bežnou vecou.

Novoti

Ta to po prevrace mame veľke novoti na
calim Sloveňsku. Na poľu už ňit gadžoch,
śedlakoch, roľňikoch, aňi drustevňikoch.
Mame ľem samich farmaroch. Sluhoch,
chtorich premenovaľi na robotňikoch,
chvala Bohu, eśči ňevolaju arbajteri, aňi
bundmaňi. Kravi a ovce ostaľi i nadaľej
sloveňske a ku ňim i sloveňske pastire
a bačove po salašoch. Aľe čujem, že už
i kravi nam chcu nanucic a vimeňic za
amerikaňske a potem naisce budzeme
mac cowe a sheepi, abo Kuhe a Schafe.
Ňemame už aňi Ciganoch,
ľem Romoch. Hutorja, že preto, bo teraz mame barz veľo bilich ciganoch.
Do prevratu muśeľi šicke Cigaňi chodzic do radnej roboti, tak isto jak i šicke
gadžove. Odkedi Cigaňi dostaľi armales
na Roma, už ňemuśa robic a aňi śe jim
ňechce robic, ľem peňeźi brac za toto
ňič ňerobeňe. To aľe ňeplaci u nas v Raslavicoch, bo našo čarne ľudze su take
robotne jak i bile ľudze, ľem jim treba
dac robotu a tej je všadzi dosc.
Śtretnul me jeden Cigan a tak mi hutorel:
„Joj, tote poľitikare nas ľem furt
šaľa. Śľubovaľi nam, že teraz, ked śe
volame Romove a dostaľi me zadarmo

V polovici deväťdesiatych rokov (1996)
však musel čeliť postupnému príchodu
a vzniku veľkých firiem a hypermarketov s lacnejším mäsom zo zahraničia,
najmä z Poľska a neskôr z Číny. Jeho
mäsiarstvo z toho dôvodu zaniklo. „Po
skončení socializmu sa zmenil aj vkus
spotrebiteľov,“ zaspomínal si jeho syn
Peter. Viditeľnú zmenu v nákupnom
správaní zákazníkov nostalgicky uzavrel

týmito slovami: ,,Pamätám si, že najmä
starší ľudia za socializmu využívali kedysi čas pri nakupovaní na priateľské pobesedovanie, v predajni si aj posedeli,
utužovali sa vzťahy medzi ľuďmi, nebol
až taký zhon ako dnes.“

toten arma ľes, budzeme śe mac ľepši.
No, ľepši śe ňemame, bo arma ľesi nam
eśči ňevimeraľi, žebi me mohľi do ňich
chodzic jak do svojich vlasnich ľesoch
na drevo, maľini, čarňice, jahodi, abo na
kozare a tak daco zarobic. Davňejši me
tak chodziľi do gadžovskich, ta nam bulo
dobre žic. Ta povidzce, naco nam taki
arma ľes? Aľe aňi podachtore gadžove
ňemožu chodzic do svojich ľesoch na
drevo, choc jich zadarmo uživaju Štatne
ľesi. Muśa za svojo drevo zaplacic jak
i za komuňistoch. A jak tote ľesi zdrancovaľi, oj, Devla, Devla! Stromi virubaľi
a šicke konare tam zochabiľi ňeodpratane, co bi śe našim Ciganom pridaľi na
oheň. Ta to barz ňedobre, joj, ňedobre.
A calkom temu ňerozumim,
preco mi, Romove, teraz mame kraľa
a ňe vajdu, jak za mojeho dadu a papu.
To mi ňijak ňeidze do tej mojej cigaňskej
hlavi. Same vidzice, že ňemame cigaňske kraľovstvo, žebi me sebe mohľi po
kraľovski žic a našo čavora chovac.
A to me barz trapi, bo mi ňechceme načisto obiľec. Choc śe zľeje čarna farba
zes bilu i tak zostaňe ľem čarna farba,
no ňe? Až nateľo ňe som glupi. A potem
muśim povedzec, že čarna farba nam

Ciganom ľepši pristaňe.
Tiž sebe eśči miśľim, že našo nove, moderne, pomenovaňe Rom ma daco společne zes svatim taľijaňskim mestem
Rom, bo už i našim čarnim ľudzom śe
vijavuju čudesne svate ukazi, aľe ňichto
temu ňechce uveric, jak ked uverili bilim
ľudzom“.
Pravda svata. Pre každeho valalčana gadžo ostaňe ľem gadžo, abo
śedlak a Cigan ľem Ciganem. Jak bulo
na počatku, tak budze i naostatku. Historija śe ňeda doňekoňečna prekrucac
a prepisovac. Kedbi Slovanoch i naśilu
premenovaľi na Germanoch, abo Amerikancoch, furt zostaňu Slovaňi. Ta aňi
zes Ciganoch ňebudu nove Romove.
Narodi maju svojo koreňe v źemi hliboko zakoreňene a ňit takej orbi, co bi jich
dachto vioral, abo zes dačim calkom vikinožil.

Bc. Dávid Baláž

armáles = vo feudálnom Uhorsku listina
o povýšení do zemianskeho stavu udelením erbu, bez udelenia majetku
fb
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zo života Zo života
v obci v Dennom stacionári

Znova sa Vám prihovárame z Denného
stacionára, v ktorom nikdy nie je nuda.
Správu o fungovaní a aktivitách stacionára v posledných Raslavických novinách som ukončila informáciou, že nás
čaká oveľa ťažší rok, hlavne po finančnej
stránke, lebo od 1.1.2018 bol znovu novelizovaný zákon o sociálnych službách,
v ktorom nám opäť skrátili dotáciu a zúžili
možnosti jej použitia.
Obec preto, aj keď s nevôľou,
musela v tomto polroku pristúpiť síce
k nepopulárnemu, ale potrebnému opatreniu: zvýšiť poplatok za sociálnu službu, ktorý si hradia poberatelia sociálnej
služby. Samozrejme, že sa im to nepáčilo, ale nakoniec, aj keď nie s radosťou,
na zvýšenie poplatku pristúpili, lebo (ako
musím samoľúbo podotknúť) je im v stacionári jednoducho dobre. Kde inde by
prišli k toľkým zážitkom, zábave, novým
poznatkom a zručnostiam. Navzájom
jeden druhého povzbudzujú, aktivizujú,
zabudnú na starosti aj bolesti. Popritom
sa niečo nové dozvedia, naučia, ale aj
zrelaxujú.
V zime k nám zavítala vizážistka a poradila našim ženám aj mužom,
ako sa majú starať o svoje telo a pleť, ako
sa jemne nalíčiť či ako si vybrať správnu
vôňu pre seba. Na jar sme pre našich
seniorov pripravili prednášku zamestnancov Ministerstva vnútra o prevencii
kriminality páchanej na senioroch. Tento
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rok už máme za sebou aj prvý spoločný
výlet do Litmanovej, ktorý dopadol nie na
jednotku, ale na jednotku s hviezdičkou.
Seniori zrelaxovali, oddýchli si a duchovne sa obnovili v krásnom prostredí, obklopení nádhernou slovenskou prírodou.
Keďže k nám veľmi skoro zavítalo slniečko a pekné počasie, absolvovali sme už
aj dve grilovačky. 		
Pomedzi všetky tieto aktivity si
naši poberatelia sociálnej služby stihnú
precvičiť tiež ručičky, hlavičky aj svaly.
Ručičky si precvičia výrobou rôznych
spomienkových predmetov, ktoré sa
dajú použiť či už na bežný deň alebo ako
dekorácia na určité sviatky a vyzdobia
si nimi zakaždým aj interiér stacionára.
Hlavičky si precvičia pri rôznych hlavolamoch, rébusoch a spoločenských hrách,
ktoré si pre nich pripravujeme a svaly
zas prechádzkami v krásnej kláštornej
záhrade. A tie ľudové pesničky, ktoré sa
v stacionári spievajú! Možno ich raz všetky zozbierame, napíšeme a vydáme knihu starých ľudových a zľudovelých piesní. Nezabúdame ani na relax pri vonnej
sviečke, peknej hudbe či dobrom filme.
Nemalou výhodou je aj situovanie stacionára, veď sme súčasťou kláštora, v ktorom pôsobia rehoľné sestričky.
Máme možnosť zúčastňovať sa svätých
omší či modlitieb počas dňa v tunajšej
kaplnke. Nezanedbateľnou je aj duchovná podpora od našich rehoľných sestri-

čiek pri problémoch či bolestiach, ktoré
sa nevyhýbajú ani našim poberateľom
sociálnej služby.				
Na záver chcem upozorniť všetkých starobných a invalidných dôchodcov, ktorí by mali záujem rozšíriť rady
stacionára, potrebujú takúto službu, sú
doma osamelí, alebo nemôžu ostať zo
zdravotných dôvodov sami doma, sú
odkázaní na pomoc a ich príbuzní sú
zamestnaní, pokojne príďte na Obecný
úrad a informujte sa. Dáme Vás preposúdiť a aj Vy si môžete aspoň o malý kúsok zlepšiť kvalitu svojho života.
Text a foto: Mgr. Martina Duráková

Stacionar na viletze
Vefstacionaru s napadem prišli,
na dajakyvilet že by radzi išli.
Vymyšlijedacoco by nam prospelo,
len žeby šechodzicveľonemušelo.

prišol čas obedu, už sme hladne buli.
Ne len na kupane sme tu neška prišli,
jak v maďarskuvarjakoštovac sme išli.

Dakdze do kupeľoch že šševybereme,
že dva dobre skutky pre sebe zrobime,
v horucimleceše fajne vykupeme
a z našich choroscochdakusvyličime.

Šicke sme společny jeden problem mali,
že sme po maďarsky len nemtudom
znali.
Mi Raslavičanico sem v švecebuli,
ani tu v Maďarsku sme šenestracili.

Ľudzecoše tam už kupacbuli,
TissaUjvaroshnamdoporučili.
Že to kupele jak pre nas stvorene,
že i druhý raz tam isczechceme.

Nakrešlenejedzeňa na obrazkoch mali,
co sme se vybrali, s palcemukazali.
Kemubulohoruco a mocno smednybuul,
ani vo vyčapežadnyproblemnebul.

Dajake forinty sebe treba zmenic,
kedzdchceme v stankudaco sebe kupic.
Pejdzešat eura ked sebe zmenice,
petnactišicforinty za nich dostanece.

Lem sme ukazali s paľcem na fľašečku
a kačmarnamnaľalbaracpalenečku.
Že chceme i pivo, tiž sme ukazali,
česke i maďarske sme serozkazali

Našobudeľarejakebyše zduli,
takenaciskane už davnonebuli.
Nebudzeceše z nich dluhoradovac,
pri placeňubudu chytro vyskakovac.

Či veľke, či male, kačmar na to prišol,
pivo do poharanačapovacišol.
Na kalkulačke namšickozrachovali,
z displeja prečitac toto sme už znali

Kto do autobusu rano nastupoval,
dzešatu i vodu takoj vyfasoval.
Žedli sme dzešatu, vody še napili,
zavarlifľašečky nazad odložili.

Maďaskejedzeňašickimsmakovali,
šakveľketišice sme za nich placili.
Eščikavuvipickolečkoobracic,
ta šak už nemamepomali s čim placic.

Zamračeno bulo, či nebudzepadac,
nebulonikehoco by chcel zašpivac.
Dachtoeščižival, dachtoeščidrimal,
dachtoše na drahu pres oblak pripatral.

Po dobrim odedze pospac by trebalo,
ked sme na vileceneškaneplacilo.
Zešickichbazenochco sme už skušali,
teraz ten najvekši sme sebe vybrali.

Starosci, bolescišikychnas premohli,
že sme šespolečnepomodliczapomli.
Bulo skoro dzešec, sme tam doražili,
na želenejtrave sme še rozložili.

Veveľkymbazeneveľoprocedury,
šickymnam pasoval na našo choroby.
Či na malypalčik, na petyboľace,
križe, kluba, kolena, šakznace.

Niž sme šeprebleklislunkozašvicilo,
každyšenamascil by nasnespalilo.
Porozkladac deky hodzinkyodložic
a šmelomožeme do bazenuškočic.

Ideme do vody, zlapeme za ručky,
voda še začala krucicpomaľučky.
Voda šekrucila, či verice či ne,
jak u nas na jarku na zakľučine.

Bazenoch tam veľo, trebalosevybrac,
každý jeden bazen išli sme vyskušac.
Kedšickeebazeny sme poprechodzili,
ta nazad na deky sme šenavracili.

Dzivčata začala voda po jednu brac,
začali dzifčatavefbazeneskakac.
Po peršimkolečku už šeošmelili,
s vodu do kolečka jak rybky plavali.

Našodzivčatabarsvšimavebuli,
našodzivčatavšadziočči mali.
Jednemu tam z plavkochkľučikyvyšeli,
upozornicdzivčata slušne ho mušeli.

Krucacuše vodu naraz zastavili
a naššodzivčatatancovac začali.
Pocedzivčatečkašicke do kolečka,
začali sešpivacnašodzivčatečka.

Pane, dajce pozor, bo kľučestracice,
a jak še do chyži domu dostanece.
Niikto nerozumel, cojim odpovedal,
kus šezarumeneltakoj ich spakoval.

Znace sebe šickebars dobre predstavic,
tancovac v kolečkudzivčata z Raslavíc.
Plavky namesto krojoch na sebe mali,
z tanečnicochše naraz akvabely stali.

Šicko sme pojedli, co sme v taškoch
mali,

Caly tanec, jak na javisku na scene,
predvedliakvabelyvevodze v bazene.

Ešči i braničkuvevodze zrobili,
popod braničkuše za ručkyvodzili.
Ked s topanečkamizadupkac nemohli,
čľapkali s ručkami, tak sebe pomohli.
Ani še im peršibarsnenatrisali,
tak jak baloniky na vodzeplavali.
Akvabely v jedno zlapane za ručky,
krucase v koleččku teraz pomaľučky.
Došpivalidzivčatapravešpivanečku,
začal gejzirštrikac na štredku v kolečku.
Dzivčatase zvyskli, kolečko zmenšili,
dzeštrikala voda, tam še postavili.
Lem dobre postavic nad gejzirše treba,
štrikac voda budze z gejziradze treba.
Či na malý palčik na petyboľace,
Križe, kluba, kolena, šakznace.
Dzivčata v kolečku nad gejzirem stali,
ručky založene a šeušmivali.
Živanidzivčatašenadohvarali,
do štredkukolečkachlopcoch zavolali.
Chlopci nad gejzirem kus pocifrovali,
až še im v kešinkekľučerozčerkali.
Beťaredzivčata, lem na to čekali,
ušmjatedzivčata až šerozešmjali.
Ešči v morskychvlnoch sme kus poskakali,
aspoň toto zruciccose tu pribrali.
Konči šekupane, šickopobalime,
s Božupomocuše domu pobirame.
V autobuše sme naladzenebuli,
caludrahu domu vešelošpivali.
Chorenevešelekupac sme še išli,
jake sme vešele nazad domu prišli.
Staroscibolesci voda z nassplukala,
či baracpalenkadakemu zabrala.
Ešči na personalpodozrene mame,
može to bic pravda, nič za to nedame.
Niž mi šekupali a opaľovali,
či nam do fľašečkochdaconepriľali.
Nechceme my teraz, by sceše priznali,
že by scedobry zvyk v tajnoscitrimali.
Na vyletked s nami dakzezašpujdzece,
doľac do fľašečkoch ne že zapomnece.
Toto šicko pravda, co mi sme zažili,
možuvamdošvečicšickeco tam buli.
Kednamneverice, vericnemušice,
poce s nami na vylet, ta šepresvečice.
Gvušč František
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Poďakovanie riaditeľovi
Komunitného centra

Mgr. Viktor Guman pracoval v Komunitnom centre
Raslavice od začiatku projektu ako odborný garant. Za svojho
krátkeho pôsobenia stihol zabezpečiť množstvo aktivít.
Rokmi nadobudnuté odborné skúsenosti zúročil pri organizovaní kurzov pre nezamestnaných mužov a ženy (stavebný kurz, poľnohospodársky kurz a iné). Aktívne spolupracoval
s obecným úradom, základnou školou, sociálnym podnikom
a na základe mapovania potrieb v obci zostavoval plán činnosti
komunitného centra. Koordinoval činnosť rómskych asistentov
na základnej a materskej škole. Ďalej sa s pedagógmi základnej školy podieľal na vykonávaní preventívnych aktivít formou
pravidelných besied s rodičmi problémových detí. V komunitnom centre bude chýbať ako ,,dobrý ujo Viktor“, kolegom ako
skvelý odborník, ale hlavne dobrý a empatický človek. Veľké

ĎAKUJEME mu patrí za dobrú vzťahovú atmosféru, profesionálny a ľudský prístup ku klientom a kolegom KC. Na novej
pozícii mu prajeme veľa úspechov a dobrých ľudí, ktorí ho budú
mať radi tak ako my.
Odkaz od detí z KC
Za Váš úsmev, milé slová, ktorými ste vždy a znova
rozosmiali naše tváre, s láskou Vám dnes ďakujeme.
Darček teraz v centre vyrobíme, radosť Vám tým urobíme
a do Raslavíc na slávnosti Vás ujo Viktor pozývame,
tam Vás určite vyhľadáme a sľúbený darček odovzdáme.
V mene kolektívu Bernardína Kozáková

Zo života a aktivít miestneho
klubu „Aliancia dôchodcov“

Je dobré, že na miestnom živote v našej obci sa zúčastňujú aj dôchodcovia (seniori), lebo verím, že ešte vždy môžu
svojimi skúsenosťami prispieť k rozvoju svojej obce.

Začiatok roka

Činnosť klubu Aliancia sa riadi
svojimi stanovami, ktoré doplňuje zvolený výbor a členovia klubu svojimi návrhmi. Tak ako každý rok, aj tento rok
začal klub svojim vyhodnotením z predchádzajúceho roku. VČS sa konala dňa
11. 2. 2018, a keďže sa končilo obdobie
fašiangov, túto schôdzu sme spojili (ako
sa hovorí) s ostatnými fašiangami. Členky klubu napiekli šišky (kreple) a koláče
a okrem iného sme si zaspomínali na zašlé časy fašiangov. Prítomný bol aj starosta obce, ktorý bol prijemne prekvapený, ako sa aj dôchodcovia vedia zabaviť.

Rôznorodé aktivity klubu

Výbor klubu Aliancia pripravuje
aj rôzne zájazdy, púte, hry, a iné aktivity
pre celý kolektív seniorov, ktorí sú členmi
klubu, ale aj pre ostatných dôchodcov.
Dôchodcovia majú aj svoj klub, o ktorý
sa vzorne starajú, a do tohto klubu pozývame všetkých členov každú nedeľu na
posedenie pri káve a pri čaji.

Ako sme oslávili sviatky

Aj tohto roku patril u nás 1. máj,
ako zvyčajne, stolovým hrám. Konkrétne
kartovej hre Žolík a tiež obľúbenej hre
Človeče, nehnevaj sa. Na týchto hrách
sa zúčastnilo 29 členov, ktorí boli rozdelení do družstiev na mužov a ženy. Všetci
súťažiaci boli odmenení vecnými cenami
a všetkým zúčastneným bolo podané občerstvenie ‒ káva, čaj, zákusky.
Na sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza zorganizoval výbor púť na horu Živčáková
v Turzovke. O túto púť bol veľký záujem.
Zúčastnili sa na nej aj naše rehoľné sestričky, ktoré nám svojou účasťou túto
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púť spríjemnili a stmelili nás, aby sme sa
viac venovali aj duchovnej stránke nášho
života. Táto púť bola veľkým zážitkom
pre všetkých pútnikov.

Čo chystáme...

Dňa 23. a 24. júna 2018 sa konajú v našej obci ŠSPaT, preto výbor tak
ako minulého roku, aj tohto roku pripravuje pre registrovaných členov vstupenky na toto podujatie. Dňa 28. júna 2018
pripravujeme v športovom areáli GRILL
PARTY, na ktorú Vás všetkých pozývame. V mesiaci júl pripravujeme púť seniorov na Levočskú horu. O všetkých
podujatiach, ktoré budeme organizovať
v druhom polroku, Vás budeme včas
informovať, pretože chceme, aby naša
práca prispievala k stmeľovaniu a k dobrému nažívaniu všetkých občanov ‒ a to

slovom, úsmevom, v zdraví a porozumení.

Miestny klub „ALIANCIA“
dôchodcov Raslavice
pozýva všetkých členov na
GRIL PARTY
spojenú so športovými súťažami,
ktorá sa bude konať dňa
28.6.2018 o 15.00
na miestnom ihrisku.
Tešíme sa na vašu účasť!

Návšteva Kaštieľa
sv. Jozefa v Raslaviciach

V našej obci je veľa pamiatok,
ktoré stoja za pozornosť. Históriu našej obce podrobne opisuje RNDr. Marta
Artimová v knihe „Raslavice, to rodisko
moje...“. Námet na besedu som čerpala
práve z tejto knihy a pre žiakov VIII. ročníka som si vybrala históriu Kaštieľa sv.
Jozefa.
V spolupráci s riaditeľom ZŠ,
ZO JDS a predstavenou kláštora sme
žiakov pozvali na besedu do priestorov
kaštieľa. Účastníci besedy si pozorne vypočuli zaujímavosti zo života obyvateľov
tohto skvostu v našej obci.
Zaujímavá je najmä povesť
o cárovom diadéme. Ruský cár Alexander I. navštívil kaštieľ v r. 1814. Zastavil
sa tam, keď odchádzal z Viedne, kde sa

na veľkej porade zišli vládcovia Európy.
V kaštieli strávil príjemné chvíle v spoločnosti krásnej pani Báno a jej manžela.
Keď sa na druhý deň cár lúčil, venoval
domácej pani diamantový diadém so
slovami, že kedykoľvek bude potrebovať
jeho pomoc, môže sa na neho obrátiť.
Asi rok a pol po tejto návšteve majiteľ
kaštieľa, Andráš Báno, tragicky zahynul.
V pivnici, kde boli odložené najdrahšie
vína, ho zaduseného našiel sluha. Po
pohrebe pána Bána sa začali šíriť reči,
že ho zabila jeho manželka. Prešovský šľachtický súd ju odsúdil a vyniesol
rozsudok smrti sťatím. Páni Báno, aby
zmyla vinu za vraždu a odsúdenie, napísala list Alexandrovi I. a poslala ho po
poslovi. Cár sa po obdržaní listu spojil

Stretnutie v knižnici

Jednou z úloh ZO Jednoty dôchodcov v Raslaviciach
bola a je spolupráca so žiakmi ZŠ. Sviatok knihy sme preto
spoločne oslávili v spoločnosti detí I. stupňa ZŠ a členiek ZO
JDS v Raslaviciach.
V príjemnom prostredí školskej knižnice si deti vypočuli úryvky z diel detských spisovateľov. Spestrením besedy bola mini výstava kníh z minulého storočia. Na záver bola
účastníkom zadaná súťažná úloha, a to taká, aby deti navrhli
obal na knihu s ľubovoľným námetom. Po troch týždňoch na
opätovnom stretnutí bola súťažná úloha vyhodnotená. Musíme
podotknúť, že členovia poroty (Halajová, Remetová a Železníková) mali ťažkú úlohu vyhodnotiť spomedzi 16 návrhov tie
najlepšie, keďže návrhy boli vypracované naozaj zodpovedne.
Napokon porota rozhodla o I., II. a dvoch III. miestach a pridelila aj cenu za dobrý nápad. Samozrejme, ani ostatné návrhy neostali úplne bez odmeny. Vecné ceny (drobné pozornosti) pre
malých víťazov venovalo Riaditeľstvo ZŠ a ZO JDS, odovzdala
ich Ing. Remetová Zuzana, preds. ZO JDS.
Strávili sme opäť pekné podujatie a veríme, že naše
deti sa budú aj naďalej venovať čítaniu kníh a to nielen počas „sviatku knihy“. Ďakujeme aj vedúcim školského klubu

Text a foto: predseda Jozef Rychvalský

s cisárom Františkom I. To, čo list presne
obsahoval, sa nikto nedozvedel, lebo bol
zapečatený s odkazom „NEOTVÁRAŤ“.
O týždeň nato však prišiel na Šľachtický
súd do Prešova list s rozhodnutím rakúskeho cisára Františka I., aby bola pani
Báno omilostená, čo sa aj stalo. Tajomstvo smrti pána kaštieľa bolo vyzradené
obchodníkom s obrazmi, ktorý sa k ohavnej vražde priznal na smrteľnej posteli.
Žiakov táto legenda veľmi zaujala a obohatili si tak znalosti o histórii
našej obce. Ďakujeme p. Železníkovej
za spoluprácu a vybavenie exkurzie.
Anna Halajová,
podpr. ZO JDS v Raslaviciach

a družiny, že sa venovali deťom počas besedy a že pomohli
s návrhmi.
Anna Halajová,
podpr. ZO JDS v Raslaviciach
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Úcta padlým bojovníkom

Pri príležitosti oslobodenia vlasti a ukončenia II. svetovej vojny si členky Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska položením kvetov a zapálením sviečky k Pamätníku
obetí I. svet. vojny, ktorý sa nachádza v našej obci, uctili ich
pamiatku. Tento Pamätník bol odhalený 3.6.1933 z iniciatívy

školstvo

Anna Halajová,
podpr. ZO JDS v Raslaviciach

Základná škola v Raslaviciach
v II. polroku šk. roka 2017/2018

Čas sa nezastaví. Príde mi to ako
pred týždňom, keď som písal predchádzajúci
príspevok o našej ZŠ v Raslaviciach a už sa
rýchlo blíži koniec školského roka a nastáva
čas bilancovať. Som veľmi rád, že výpočet
našich úspechov, toho, čo sme dokázali, je
dlhý a veru, máme sa čím pochváliť.
Začnem témou inklúzie – začleňovania žiakov so zdravotnými problémami. V
našej škole máme momentálne 54 takýchto
žiakov. Od 1. januára 2018 v našej škole
prebieha projekt Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ v Raslaviciach. Jeho cieľom
je pomôcť začleneným žiakom kvalitnejšie
sa zapojiť do vzdelávacieho procesu, aby dosiahli lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky.
Projekt nám umožnil vytvoriť tzv. inkluzívny
tím, ktorý tvorí 5 pedagogických asistentov,
školský psychológ a špeciálny pedagóg. Ich
úlohou je pomáhať žiakom, poskytovať základnú diagnostiku a rôzne formy terapií.
Zaviedli sme špeciálnopedagogické predmety ako Individuálna logopedická intervencia
či Rozvoj špecifických funkcií. Zriadili sme
málopodnetovú miestnosť a špeciálnymi pedagogickými pomôckami práve zariaďujeme
multisenzorickú miestnosť, ktorá bude slúžiť
aj na individuálne a skupinové terapie. Ešte
do konca júna prebehne prvá hodina kanisterapie – terapia založená na priamom kontakte
so psíkom. Takáto forma terapie umožní začlenenému žiakovi zvládnuť mnoho činností
oveľa intenzívnejšie a ľahšie. Deti sa vďaka
živému zvieratku lepšie učia tolerancii, akceptácii odlišností a spolupráci so všetkými.
Rovnako do konca júna zrealizujeme názorné hodiny Biofeedback – terapie založenej
na spätnej väzbe, snímaní a zaznamenávaní
bio-elektrickej aktivity mozgu. Tieto terapie
môžu napomôcť všetkým žiakom školy, nielen žiakom so znevýhodnením.
Ďalším obrovským úspechom je
projekt INSCHOOL. Naša škola bola vybraná Roma end travellers team-om pri Rade
Európy v Štrasburgu ako jediná národná podporná škola na Slovensku do tohto projektu.
Jeho cieľom má byť zvýšenie inklúzie žiakov
z marginalizovanej komunity tak, aby dosiahli čo najlepšie vzdelávacie výsledky.
Vo vzdelávacom procese sme aj
v tomto školskom roku dosiahli viaceré výborné výsledky. V oblasti prírodných vied to
bolo v Matematickej olympiáde v okresnom
kole 3. miesto Simona Palšová a 3. miesto
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Spolku Slovenskej Ligy. Každoročne sa o jeho okolie starajú
(čistia a upravujú) členovia ZO JDS v Raslaviciach.

Marianna Mikulová, v okresnom kole Pytagoriády 3. miesto Šimon Homulka, v Biologickej olympiáde 3. miesto Daniela Vaňová.
V okresnom kole Dejepisnej olympiády získala 3. miesto Simona Palšová. V oblasti kultúrnej získali v súťaži Hviezdoslavov Kubín
v okresnom kole krásne 1. miesto Alexandra
Micheľová a 3. miesto Lea Zálehová-Kačmárová. Diplom za 1. miesto v okresnom kole
súťaže Slávik Slovenska získala Gabika Bednárová. Šikovných žiakov máme aj v športe
– družstvo chlapcov (K. Kolibab, D. Hovanec, D. Pacinda, M. Demský, D. Imrich,
Z. Markaj, F. Eliáš, S. Kohút, G. Kuchcík a
M. Palša) získalo výborné 2. miesto v okresnom kole atletiky družstiev, postup na krajské kolo si vybojoval D. Hovanec (beh 300
m – 1. miesto) a G. Kuchcík ( hod kriketkou
– 1. miesto), K. Kolibab získal 2. miesto v
behu na 60 m a štafeta pekné 3. miesto v behu
4x60m.
Osobitnú zmienku si zaslúžia súrodenci Angelovičoví. Alexandra a Adrián
reprezentujú našu školu a obec v mnohých
šachových turnajoch, priniesli množstvo prvých miest vo svojich kategóriách, k čomu
im blahoželáme a ďakujeme. Adrián obsadil na Majstrovstvách Slovenska skvelé 14.
miesto (z 37 účastníkov) vo svojej kategórii.

Pokračujeme vo výborných partnerských
vzťahoch so ZŠsMŠ v Troubkách (ČR). V
tomto polroku sa nám podarilo nadviazať na
tradíciu výmenných žiackych pobytov. 19 žiakov 5., 6. a 7. ročníka strávilo jeden májový týždeň v moravských rodinách. V prvom
júnovom týždni sa uskutočnil ďalší ročník
spoločného vodáckeho kurzu – Splav Vltavy 2018. A v novom školskom roku máme
pripravené ďalšie spoločné aktivity: žiaci z
Troubiek k nám prídu na výmenný pobyt v
októbri 2018, v novembri sa delegácia školy zúčasti osláv 130. Výročia založenia ZŠ
Troubky a v januári plánujeme spoločný ly-

žiarsky výcvik.
Okrem moravských Troubiek sme
nadviazali spoluprácu aj s ďalšou českou
školou – ZŠ J. A. Komenského v Lysej nad
Labem a spoločne sme podali projekt v programe Erazmus plus. Vytvorili sme tak trojuholník troch partnerských škôl zo všetkých
súčastí bývalého spoločného štátu – Lysá nad
Labem (Česko), Troubky (Morava) a Raslavice (Slovensko) a spoločne môžeme pracovať na prehlbovaní kontaktov, priateľstva
a porozumenia.
Potvrdením dlhoročnej spolupráce s prešovskými fakultami Prešovskej univerzity pri príprave budúcich učiteľov bolo
získanie štatútu „Cvičná škola Prešovskej
univerzity v Prešove“. V mene rektora PU
v Prešove prof. Petra Kónyu štatút odovzdala
riaditeľovi školy doc. Martina Kášová, prorektorka pre vzdelávanie.
Z množstva tradičných akcií spomeniem oslavy MDD na miestnom amfiteátri s bohatým programom, tradičné lyžiarske
výcviky vo Vysokých Tatrách – Kežmarské
Žľaby, Bachledova dolina a Ždiar (2 turnusy). Vymenovanie rôznych tématických exkurzií a výletov by zabralo ďalšie 2 strany,
preto len pripomeniem, že fotografie z väčšiny z nich nájdete na našej web stránke www.
zsraslavice.edupage.org Nezabúdame ani na
ochranu životného prostredia – vyzbierali
sme skoro 3000 kg starého papiera, mali
sme projektové vyučovanie na Deň zeme
a Deň vody, lesoochranárske zoskupenie
VLK nám pripravilo podujatie na Medzinárodný deň lesov, školská ekohliadka mal prvé
školenie v projekte Ekoalarm. Počas školského roka sme vydali dve čísla školského časopisu Školské stopy, v ktorom žiaci publikujú
svoje výtvory a môžu si vyskúšať prácu re-

daktora.

V škole prebiehajú viaceré rekonštrukčné práce. V spolupráci s obecným

úradom finišuje nadstavba bazénu, pri asfaltovom ihrisku uprostred areálu sme zrealizovali workoutové cvičisko na fitnes tréning,
dokončilo sa „plážové“ pieskové ihrisko a ak
nám to umožní počasie, v letných mesiacoch
by sme sa chceli pustiť do rekonštrukcie dopravného ihriska.
Mohol by som ešte dlho pokračovať vo vymenovávaní rôznych akcií, podujatí, metodických seminárov pre žiakov,
učiteľov, či verejnosť. Ale to všetko by
nebolo možné bez ochotných, obetavých

a erudovaných ľudí, ktoré tieto akcie pripravujú. Chcem poďakovať predstaviteľom
obce, najmä starostovi Marekovi Rakošovi,
poslancom OZ, zamestnancom OcÚ, zamestnancom Komunitného centra, obecnej
hliadke, partnerským organizáciám a školám
(ZUŠ, MŠ, ZŠ v obvode školy) za spoluprácu
a ústretovosť. Obrovské poďakovanie patrí
mojim kolegyniam a kolegom zo Základnej
školy v Raslaviciach, bez ktorých by sme tieto úspechy nedosiahli.
Žiakom našej školy prajem krásne,

v zdraví prežité prázdniny, pani učiteľkám a
učiteľom, aj ostatným zamestnancom pohodové dovolenky a dúfam, že sa všetci stretneme v novom školskom roku, plní nadšenia
a síl popasovať sa s novými výzvami, aby
sme mohli opäť šíriť dobré meno našej Základnej školy v Raslaviciach široko-ďaleko
za chotár krásnych Raslavíc.
Text: Mgr. Martin Klempay,
riaditeľ školy

Druhý polrok šk. roka 2017/2018
v ZUŠ v Raslaviciach
Aj keď do konca školského roka 2017/2018 zostáva ešte zopár dní, okrem množstva umeleckých aktivít nastáva čas
hodnotenia a bilancovania uplynulého obdobia.

Okrem hlavného poslania našej školy, ktorým je prostredníctvom vyučovacieho procesu rozvíjať v žiakoch umelecký
talent, nemenej dôležitá je prezentácia výsledkov práce žiakov pod vedení pedagógov na verejnosti. V predchádzajúcom vydaní
Raslavických novín v decembri 2017 som spomenul, že prvé mesiace školského roka sú väčšinou „chudobnejšie“ na umelecké
aktivity a súťaže, a to hlavne z dôvodu práce na nových skladbách, choreografiách či výtvarných dielach. Nasledujúci prehľad
svedčí o tom, že druhý polrok školského roka je na rôzne umelecké aktivity omnoho bohatší.
23.1.2018 – Európske centrum hudby Krzystofa Pendereckiego v Luslawiciach (Poľsko) ‒ spoločný koncert so žiakmi
partnerskej hudobnej školy z Domoslawic
28.3.2018 – veľkonočné výtvarné tvorivé dielne v priestoroch
ZUŠ

23.5.2018 – výchovné koncerty v MŠ a ZŠ Fričkovce
24.5.2018 – výchovné koncerty v ZŠ a MŠ Abrahámovce
a v ZŠ a MŠ Lopúchov
25.5.2018 – výchovné koncerty v MŠ a ZŠ Hertník

10.4.2018 – Koncert učiteľov ZUŠ v DK v Raslaviciach

28.5.2018 – výchovný koncert v ZŠ s MŠ Tulčík

26.4.2018 – Jarný koncert v DK v Raslaviciach

29.5.2018 – verejný koncert žiakov elokovaného pracoviska
v Hertníku

16.5.2018 – koncert pri príležitosti Dňa matiek v DK v Raslaviciach
21.5.2018 – výchovné koncerty v ZŠ s MŠ Bartošovce a v ZŠ
s MŠ Janovce
22.5.2018 – výchovné koncerty v MŠ a ZŠ Osikov

1.6.2018 – výchovný koncert a tvorivá dielňa pre MŠ Vaniškovce
1.6.2018 – výchovný koncert v ZŠ Demjata
1.6.2018 – Deň otvorených dverí v ZUŠ
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Umiestnenie žiakov na súťažiach:
10.2.2018 – tanečná súťaž „SHOW CUP“ – Kunsthalle Košice – choreografia „Slovenské dievčatá“ – 1. miesto v kategórii „junior B duo“, choreografia „Prekáračky...“ – 2. miesto v kategórii „junior B formácia“ (Peter Malik, DiS.art)
23.2.2018 – 6. ročník súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na drevených a plechových dychových
nástrojoch žiakov základných umeleckých škôl – Prešov – Karin Labudová – strieborné pásmo v 3. kategórii (Mgr. Jana Berčíková, DiS.art)
24.3.2018 – celoslovenská súťaž „Mladý violončelista Slovenska 2018“ – Kežmarok – Lea Semaneková – 3. miesto v 1. kategórii, Ján Kunec – 2. miesto v 1. kategórii
8.4.2018 – okresná súťaž hudobného folklóru detí – HOS Bardejov – Martin Bučko – strieborné pásmo, Sofia Paľuvová – zlaté
pásmo, Timea Bučková, Alexandra Horváthová – zlaté pásmo a návrh na postup na krajskú súťaž, Gabriela Bednárová – zleté
pásmo a priamy postup a krajskú súťaž (Mgr. Monika Bučková, Mgr. Lilia Maťašová)
19.4.2018 – XI. ročník súťaže v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch – Brezno – Lea Semaneková – zlaté pásmo
v 1. kategórii, Vanesa Bortníková – zlaté pásmo v 1. Kategórii, Ján Kunec – zlaté pásmo v 1.A kategórii, Adriana Stavarová –
strieborné pásmo v 1. kategórii, Vanda Šotíková – bronzové pásmo v 1.A kategórii, Alexandra Cenká – bronzové pásmo v 1.A
kategórii, Nikola Michaleková – bronzové pásmo v 1.A kategórii (Mgr. art. Stanislava Zobalová, ArtD.)
15.4.2018 – krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci „Šaffova ostroha 2018“ – Vranov nad Topľou – Šimon Švab a Timea Bučková – strieborné pásmo v kategórii „D“, Lenka Lazoriková a Martin Bučko – zlaté pásmo v kategórii „D“
(Mgr. Monika Bučková)
29.4.2018 – krajská súťaž detskej ľudovej hudby – HOS Bardejov (Raslavice) – Gabriela Bednárová, Timea Bučková, Alexandra
Horváthová – zlaté pásma v kategórii „Sólisti speváci, spevácke duá“ (Mgr. Lilia Maťašová, Mgr. Monika Bučková)
18.5.2018 – 0. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky Svetozára Stračinu „Detvianska zlatá struna“ – Detva – Alexandra
Cenká – bronzové pásmo v 1. kategórii v sólovej hre na husliach, Ján Kunec – zlaté pásmo v 1. kategórii v sólovej hre na violončelo a cena riaditeľky ZUŠ v Detve (Mgr. art. Stanislava Zobalová, ArtD.)
25.5.2018 – XIV. ročník festivalu komornej hry „Gelnický kľúč 2018“ – Gelnica – flautové duo Karin Labudová a Marianna Mikulová – zlaté pásmo v kategórii A1 (Mgr. Jana Berčíková, DiS.art)
Okrem spomenutých vystúpení
a účastiach na súťažiach máme do konca školského roka naplánovaných ešte
niekoľko podujatí. 10. júna vystúpia naši
žiaci v rámci programu pri príležitosti Dňa
rodiny organizovaného Hornošarišským
osvetovým strediskom v Parku Európy
v Bardejove, 12. júna sa naši mladí violončelisti zúčastnia 9. ročníka medzinárodnej interpretačnej súťaže „Rajecká
hudobná jar“ a 13. júna je naplánovaný
absolventský koncert a slávnostné vyra-

denie absolventov v DK v Raslaviciach.
Poslednou tradičnou umeleckou aktivitou je zapojenie sa do programu Šarišských slávností piesní a tancov
v Raslaviciach. V piatok 22. júna prebehne v priestoroch našej školy vyhodnotenie a vernisáž výstavy 4. ročníka výtvarnej súťaže „Folklór“ organizovanej našou
školou. Výtvarné práce budú následne
vystavené v priestoroch amfiteátra počas
50. ročníka ŠSPaT. Okrem vystúpenia
žiakov tanečného odboru, DFS Rasla-

Čas letí ako bláznivý...

Nielen v ľudových piesňach je
veľa múdrostí, aj naši majstri spevu dokazujú, že ich piesne sú o živote a zo života. Ako spieva maestro Karel Gott – čas
letí ako bláznivý... Nedávno boli Vianoce
a už sa chystáme na leto. Šesť mesiacov
ubehlo rýchlo a blíži sa čas rekapitulácie,
hodnotenia i čas zaslúženého oddychu.
Po Vianociach sme spomínali
na slávnostnú akadémiu, ktorá bola venovaná 70. výročiu založenia materskej
školy na Toplianskej ulici v Raslaviciach.
Nemilo nás prekvapili ovčie kiahne, ktoré
sa tiahli štyri mesiace, pokiaľ sa choroba
vystriedala na všetkých deťoch z oboch
materských škôl. Napriek tomu sme sa
snažili plniť úlohy, ktoré sme si vytýčili na
začiatku školského roka.
Vo februári nás opäť navštívila
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pani Mihoková z Prešova so svojím bábkovým divadielkom Gašparko a zahrala
deťom rozprávku „O zlatej rybke Pirani“.
Nezabudli sme ani na fašiangový karneval, ktorý sa uskutočnil v každej triede
za účasti rodičov, ktorí mali záujem. Zároveň sme sa s rodičmi stretli na polročnom rodičovskom združením, kde sme
si opäť prešli diagnostiky detí a oboznámili rodičov s výsledkami práce ich detí
i s ďalšími aktivitami, ktoré sme mali
pripravené do konca školského roka.
Na jeden týždeň sme museli prevádzku
prerušiť z dôvodu chrípky, čo sa dá pochopiť, keďže detský organizmus bol po
kiahňach oslabený a chrípka sa šírila.
V marci k nám zavítal Mgr. Art.
Pán Palesitz, ktorý rozprávku „Snehová
kráľovná“ zahral v spolupráci s deťmi –

vičanik a detskej ľudovej hudby sa naši
žiaci zapoja aj do sprievodných podujatí – do programu v „Detskom košiariku“,
uličky remesiel, či výtvarných tvorivých
dielní.
				

Text: Mgr. art. Martin Franek,
riaditeľ ZUŠ

divákmi. Predškoláci sa zúčastnili predstavenia „Filipove dobrodružstvá“, ktorý
ich poučil o zdravej výžive. O tej nám
prišli porozprávať aj Máša a medveď,
ktorí deťom na ochutnávku doniesli košík plný ovocia a maco doniesol sladký
medík. Zároveň sa predškoláci zúčastnili
Depistáže, ktorú vykonali psychologičky
z CPPPaP v Bardejove. Testy potvrdili,
ako a či sú deti pripravené na vstup do 1.
ročníka základnej školy.
Pred Veľkou nocou sme na
školskom dvore pre rodičov i občanov
Raslavíc pripravili v rámci finančnej
gramotnosti veľkonočné trhy, ktoré mali
veľký úspech, a výrobky detí išli ,,na
dračku“. Získané peniažky deti použijú
na nákup hračiek. Apríl bol venovaný
spolupráci so základnou školou. Zavítali

k nám na návštevu učiteľky 4. ročníka,
aby spoznali budúcich prvákov. My sme
zase navštívili prvákov, ktorí nám čítali zo
šlabikára a porozprávali o tom, ako sa im
v škole páči.
Na začiatku mája sme spolu
s raslavickými hasičmi oslávili ich sviatok na ihrisku, kde nám predviedli ich
techniku a vysvetlili deťom ich prínos pre
spoločnosť. Potom nás v MŠ navštívil ujo
včelár z Košíc s pojazdným úľom, ktorý
deťom názorne ukázal život včiel a deti
si z plástu vlastnoručne vyrobili sviečky.
Z futbalového krúžku nás zase navštívili tréneri, ktorí v rámci rôznych súťaží
vyskúšali pohybové schopnosti detí a
ponúkli rodičom možnosť, aby ich deti
navštevovali futbalový krúžok. Akcia mal
úspech aj u dievčat, tak uvidíme, či z nich
budú úspešné futbalistky. V tomto mesiaci sme si v každej triede pripravili aj Deň
mlieka. Deti počas celého dňa ochutnávali rôzne mliečne výrobky, rozprávali sa
o spôsobe získavania a výroby mlieka.
Na obed mali klasické zemiakové placky

– nalešniky – s kyslým mliekom a vďaka
sponzorstvu firmy Imrich Goliaš - LIANA-GOLF z Raslavíc, mali na olovrant chutný puding. Záver mesiaca patril triednym
besiedkam, ktoré boli venované mamkám. Keďže počas školského roka pracovali v našej materskej škole záujmové
krúžky, v závere mája si pani Mgr. Anička
Mikulová z krúžku Fonematického uvedomovania pripravila otvorenú hodinu,
ktorej sa mohli zúčastniť nielen rodičia
detí navštevujúcich krúžok, ale aj tí, ktorí
by o krúžok mali záujem v budúcom školskom roku.
Posledný mesiac školského
roka, jún, sme v rámci oslavy Dňa detí
začali návštevou amfiteátra, kde boli pre
deti základnej i materskej školy pripravené rôzne atrakcie. Po krátkom popoludňajšom oddychu sme sa vybrali do komunitného centra. Tam mali naši chlapci
možnosť dobýjať ako rytieri zakliaty zámok a vyslobodiť princezné. Odmenou
im bola opekačka na ohni. Na opečených
dobrotách sme si pochutnali na školskom

dvore, kde všetkých čakala aj zaujímavá
odmena – veľký bublifuk. V týždni, ktorý je venovaný živočíchom z lesa, nám
bábkové divadlo Sarus ešte predviedlo
rozprávku ,,Ferdo Mravec".
Záver školského roka už bude
tradične patriť rozlúčke s predškolákmi.
Predtým nás ešte čaká záver celoročného projektu „Adoptuj kravičku“. Všetky
triedy sa vyberú na farmy, kde si naživo
môžu pozrieť kravičku, ktorú si na jeseň
adoptovali za body získané za kódy slovenských mliečnych výrobkov a celý rok
sa o ňu starali. V mesiaci júl budeme mať
ešte prevádzku pre deti, ktorých rodičia
prejavili o prevádzku záujem a potom ‒
hor sa všetci oddychovať. Utriediť myšlienky, skúsenosti i nové poznatky a načerpať energiu do nového začiatku.
				
Text: Hanisek Salová G.,
riad. MŠ

zo života Zo zbierky Duša, na...
farnosti

V židovskej symbolike je číslo 7
číslom plnosti. V novej Dušankinej zbierke, ktorá je v poradí siedma, je 77 básní.
Dušanka má také zvláštne meno, ktoré
použila pre názov svojej zbierky – Duša,
na... Nuž poďme, keď nás Dušanka pozýva, aby naša duša načerpala obživu
a potechu z bohatého Pánovho stola.
Pán Ježiš hovorí: „Nie samým chlebom
bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“ Tieto Božie
slová brúsili Dušankino srdce a ona nimi
nasýtená, chce potešiť aj naše duše.
Pri čítaní básní, ktoré sýtia ducha, zabúdame na čas, lebo nás vťahujú
do inej dimenzie. Ako Dušanka hovorí:
„Básnici sú tí, ktorí existujú mimo náš
priestor. Sú zdrojom nevypovedaného,
prežitého, toho, čo tak zoviera hruď i
srdce, toho, čo cítiť medzi rečou, medzi
skutkami, toho, čo sa bojíme, či obdivujeme.“
Už siedmykrát sa stretávame
takto pri Dušankiných básňach. Tvoríme

spoločenstvo, vytvára sa medzi nami jednota. Je to biblický recept na zmierenie,
na zlepšenie medziľudských vzťahov. Aj
s takým málom – ako je slovo – možno
vykonať veľké veci, ak Pán požehná.
Hlad a smäd nie sú pozitívnymi prejavmi ľudského života. Sú trpkým
ovocím biedy. Ale prostredníctvom Dušankiných básní sa nám podávajú „zelené pastviny Božieho slova a tiché vody
odpočinutia“. Človek našich dní ako keby
hľadal niečo, čím by opäť nasýtil svoju
dušu, lebo k plnosti života nestačí len
dobrá kuchyňa. K plnosti života človek
potrebuje i bohatú duchovnú kuchyňu,
bohato prikrytý duchovný stôl Božej lásky, milosti, aby nehladoval.
Božie slovo nám dáva najspoľahlivejšiu orientáciu v živote. Aj pri
Dušanke je „sviecou jej nohám a jasným
svetlom jej chodníkov.“
„Moje slovo, ktoré vychádza
z mojich úst, nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mu páči – úspešne

Devleskerečhave – Božie deti

Dňa 11. marca 2018 o 15:00 hodine
sa v priestoroch Kultúrneho domu v
obci Raslavice konalo evanjelizačné
stretnutie pre Rómov pod názvom
Devleskerečhave – Božie deti.
Stretnutie bolo organizované
správcom rímskokatolíckeho farského
úradu vdp. Ivom Jakubíkom v spolupráci
so starostom obce Marekom Rakošom,

spraví, na čo ho posielam,“ – hovorí Hospodin. Nuž, môže nejaká iná hodnota na
tomto svete konkurovať Božiemu slovu?
Buďme vďační Pánu Bohu za
drahý poklad Jeho slova, ktoré nás pretvára na nové stvorenia. Nalaďme si svoje srdcia na velebné tóny Božieho slova,
podané Dušankiným perom a prežité
v Dušankinej duši. Vezmime si kúsok z
jej duše. Ako ona sama hovorí:

,,Duša, na .....Ber!
Kým máš z čoho.
Nepochybuj, len ver,
že má pre teba ešte mnoho."
Veríme, že Dušanka má pre
nás ešte mnoho veršov, ktoré pohladia a
potešia našu dušu.
Text: Erika Kaňuchová,
evanjelická farárka

vedúcim pracovníkom miestneho komunitného centra p. Viktorom Gumanom
a gréckokatolíckym bohoslovcom a
terénnym pracovníkom Marošom Petríkom. Technickú podporu a prípravu
priestorov sprostredkovali: Michaela Petríková (konzultantka podujatia), Peter
Hudák (prednosta OcÚ), Marek Kuchta (fotograf), Ervín Husár, Milan Husár,
Zdeno Husár, Martin Billý (príprava a
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zabezpečenie sály) a Veronika Gavalová
(obsluha PC).
Hlásať Božie slovo pre rómsku
komunitu prišiel evanjelizačný tím pod
vedením o. Martina Mekela – riaditeľa
GRM a Lukáša Buža – lídra gospelovej kapely F6. Osobné svedectvo života
a stretnutia sa s Pánom vydali: Ľubomír
Kroka, Marta Goroľová, Ružena Jarková
a Marcela Jarková. Milým prekvapením a
povzbudením pre ľudí bola výzva evan-

jelizátorov zoznámiť sa a porozprávať sa
s vyššie menovanými a s členmi kapely
F6: Tadeášom Gavalom, Petrom Bužom,
Matúšom Bužom, Petrom Gomolákom,
Lukášom Goroľom a Stanislavom Goroľom.
Na stretnutie prišlo okolo 130
Rómov z miestnej komunity a ohlasy na
evanjelizáciu boli vskutku veľmi dobré,
preto sme sa rozhodli podujatia podobného charakteru organizovať aj v bud-

úcnosti. Keďže o. Martin pozval našich
Rómov, aby sa prišli pozrieť do pastoračného centra v Čičave, vďaka obrovskému záujmu už 18. marca 2018 organizujeme ďalšie podujatie a zároveň prvú púť
Rómov do Čičavy.
					
Text: Mgr. Maroš Petrík,
organizátor podujatia
Foto: Obec Raslavice

13.ročník festivalu Festrom

Dňa 25. 05. 2018 a 26. 05 2018 sa v Raslaviciach konal rómsko-slovenský hudobný festival Festrom. Podujatie sa konalo za spolupráce umeleckého centra F6, Gréckokatolíckej rómskej misie a obce Raslavice. „O Del hinoamari zor“ – „Boh je našou
silou“. Týmto citátom sa nieslo celé podujatie, ktorého hlavnou myšlienkou bolo zmierenie slovenského a rómskeho národa, čiže
prelomenie predsudkov a mylných domnienok, ktoré majorita a minorita o sebe majú.

Piatkový program začal účasťou pozvaných hostí na svätej omši v
Kostole Narodenia Panny Márie v Raslaviciach a pokračoval stretnutím a prednáškami v priestoroch obecnej kinosály
až do neskorých večerných hodín pod
vedením riaditeľa GRM o. Martina Mekela a vedúceho UC F6 Lukáša Buža.
Program bol zameraný na šikovnú rómsku mládež, ktorá by sa chcela zapojiť
do projektu Bararas 2 a ktorá by hrala a
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spievala na slávu Božiu a aktívne sa zapájala do aktivít vo farnosti.
Sobotňajšie dopoludnie sprevádzali posledné úpravy a výzdoba
amfiteátra, na ktorom sa festival konal.
Program začal o 10. hodine svätou liturgiou za účasti gréckokatolíckych a
rímskokatolíckych kňazov pod vedením
o. Martina. Liturgiu hudobne sprevádzala
skupina F6.
Popoludňajší hudobno-duchov-

ný program otvoril raslavický rómsky
kostolný zbor Kali Sára. Na programe
vystúpili gospelové kapely F6, Fil3, Sára
Jarková, Lond, Dominika Gurbáľová, Avmanca a duchovno-hudobné popoludnie
vyvrcholilo chválami v podaní hudobnej
skupiny Lamačské chvály.
Svedectvo o Pánovi vydala aj
pani Gloria Gray, kresťanka z USA, ktorej
tlmočníkom z anglického do slovenského
jazyka bol pán Róbert Neupaver, terajší

poradca župana pre rómske komunity
v Prešovskom kraji.
Podujatia sa zúčastnilo okolo
600 ľudí a po rozhovore s niektorými,
ktorí na festivale boli, môžem spokojne
prehlásiť, že rómsky Festrom mal u ľudí
veľmi dobrý ohlas a podobné podujatie
by s radosťou uvítali aj častejšie. Zúčast-

nených neodradila ani horúčava a ani
dážď, ktorý sa spustil na prítomný ľud.
Ako hovorí jedna moja dobrá známa: „To
nepadal dožď, to Božestvenajablahodať,“ a musím povedať, že má pravdu,
lebo ochladenie a osvieženie, ktoré priniesol, bolo skutočne Božou milosťou.
Teším sa, keď sa budem znova

môcť podieľať na príprave podobného
podujatia a už teraz Vás všetkých, ktorí
ste túto správu dočítali až dokonca, srdečne pozývam na ďalší ročník Festrom-u.
Text: Mgr. Maroš Petrík
Foto: http://romskamisia.sk/

kultúra Polročné vysvedčenie
FSk Raslavičan

„Nech sa rokom 2018 nesie radosť z malých i veľkých vecí. Nech prevláda ľudskosť, tolerancia a ochota pomôcť jeden
druhému,“ týmito slovami otváral vedúci FSk Raslavičan, p. Anton Kontura, jej 87. rok fungovania. S nádejou, že v roku 2018
skupina nadviaže na úspechy predošlých rokov. Smelé plány a odhodlanie...

Ako to už v živých kolektívoch
býva, niektorí členovia odchádzajú, iní
pricházajú. Samozrejme, ani Raslavičan
nie je výnimkou. Prvým menovaným patrí
aj touto cestou veľká vďaka za odvedenú
prácu, obetovaný čas a najmä veľký kus
srdca, ktorý v Raslavičane nechali. „Ďakujeme priatelia, vždy vás medzi nami
radi uvidíme,“ odkazuje bývalým členom
skupiny vedúci Anton Kontura. Do radov
„súboristov“ bolo však prijatých aj nemálo nových nádejných mladých ľudí, ktorých vedie Bc. Slavomíra Knutová. Začiatky, ako je známe, nie sú jednoduché,
ale už teraz je u tých, ktorí sa nevzdali,
vidieť, že sú to talentovaní mladí ľudia
so zápalom a láskou k folklóru a tradícii.
Nepotrvá dlho a uvidíte ich na javiskách
ako právoplatných členov FSk Raslavičan.
Tanečnú sezónu skupina odštartovala 1.mája vystúpením na slávnostnom stavaní mája v Humennom.
O pár dní nasledovala účasť Raslavičanu na súťažnej prehliadke folklórnych
skupín Nositelia tradícií 2018. Toto po-

dujatie celoštátneho rozmeru sa koná
raz za tri roky a je vrcholnou prehliadkou folklórnych skupín Slovenska. FSk
Raslavičan uspela na okresnom kole v
Raslaviciach, ale aj na krajskom kole v
Humennom, kde sa umiestnila v zlatom
pásme s priamym postupom na celoštátne kolo s folklórnym pásmom „Take
sme buli na 105%“. V auguste čaká FSk
celoslovenské finále v Zuberci. Držme im
palce.
27. mája účinkovala FSk Raslavičan aj na Folklórnom festivale Topľanskej doliny v Giraltovciach. Pozvoľný
rozbeh už má teda za sebou. Letná tanečná sezóna sa však ešte iba začína,
vystúpenia a diváci čakajú. ,,Veríme, že
tá tohtoročná bude úspešná, plná zážitkov a nových priateľstiev...,“ očakáva p.
Kontura.
Ani televízna kariéra FSk Raslavičan sa uzavretím prvej série šou
Zem spieva neskončila. Keďže spolupráca s tvorcami a producentmi tohto
projektu po veľmi úspešnom účinkovaní
Raslavičanu pokračuje, výročný program

k 85. narodeninám FSk Raslavičan ‒ DOROTA ‒ ste mali možnosť sledovať na
televíznych obrazovkách novej televízie
TV Folklorika. A to hneď 2. júna, v prvý
,,ostrý" vysielací večer. ,,Táto pokračujúca spolupráca nás samozrejme teší.
Sme radi, že ohlasy na ňu sú viac ako
pozitívne,“ uviedol p. Kontura.
Aktuálne sa Raslavičan pripravuje na svoje tradičné účinkovanie na
Šarišských slávnostiach piesní a tancov.
Na tohtoročnom jubilejnom 50. ročníku
sa predstaví vo všetky tri festivalové dni.
V piatok 22. júna večer v hudobnom programe „Žili tu s nami,“ v sobotu 23. júna
v slávnostnom programe domácich folklórnych kolektívov s názvom „Vinčovačka“ a v nedeľu 24. júna v galaprograme
folklórnych kolektívov „Široke je raslavicke poľo“.
Bude sa na čo pozerať, takže neváhajte
a určite príďte.
Text: Ing. Martina Konturová
Foto: Fsk Raslavičan
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Raslavičanik – „jedna rodzina“
DFS Raslavičanik od začiatku roka 2018 pilne pracuje a rozdáva radosť rôznym generáciam pri akýchkoľvek
príležitostiach. Členovia pracujú pod ZUŠ v Raslaviciach, kde
o nástup novej generácie nie je núdza. Starší členovia postupne predávajú svoje žezlo mladším, učia ich pracovať vo veľkom
kolektíve a samozrejme držať sa hesla: „Sme ako jedna rodina“.

Tieto slová prízvukujeme deťom už od prvého nástupu
do súboru, byť kamarátmi a zároveň sa navzájom rešpektovať.
Počas skúšok zažívame kopec zábavy, smiechu, spev počuť
na široko-ďaleko. V istom čase však všetci musíme dodržiavať
isté pravidlá, bez ktorých by skúška v súbore nemala zmysel.
Presne tak ako v rodine. Bez lásky, úsmevu, pocitu bezpečia,
vzájomného rešpektu a pochopenia to jednoducho nefunguje.

Naša veľká rodina DFS Raslavičanik zažíva rôzne
vzostupy i pády. Súťaže našich členov posúvajú vpred, pády
ich posilňujú. Povzbudenie je na dennom poriadku, netreba
zúfať, ale posúvať sa ďalej. V tomto roku sme zaznamenali
niekoľko úspechov. Strieborné a zlaté pásmo na krajskej súťaži sólistov v párovom tanci „Šafova ostoha“ vo Vranove nad
Topľou. Strieborné pásmo si zaslúžili páry Tímea Bučková
a Šimon Švab, Laura Salokyová a Filip Eliáš. Zlatým pásmom
sa môžu pochváliť tanečníci Martin Bučko a Lenka Lazoriková.
Všetky páry sa ukázali v čo najlepšom prevedení raslavických
tancov od mazurky, krucenej, či čardášov.
Potešujúce je, že členovia súboru nielen tancujú, ale
sú uspešní aj v speve. Opäť strieborné a zlaté pásmo získali aj
naši speváci Adrián Kvašňák, Martin Bučko, Gabriela Bednárová a dievčenské duo Tímea Bučková a Alexandra Horváthová.
Každý týždeň zažívame plno zábavy a spestrujeme kultúrne
podujatia v neďalekých obciach ako je Lopuchov, Demjata,
Osikov, Janovce, Záhradné, alebo aj vzdialenejšie obce Kostoľany nad Hornádom, Strážske, Čierne nad Topľou a mnoho
iných. Najbližšie nás čakajú letné fetivaly a tiež zahraničný zájazd do Gruzínska. Zahraničie nás vždy všetkých láka, máme
už precestované krajiny Balkánu, ale i ďalekého Španielska, či
Turecka. Držme si navzájom palce a podporujme u našich detí
talent a lásku k folklóru, na ktorý môžeme byť my Raslavičania
právom hrdí.
							
Text a foto: Mgr. Monika Bučková

vyberáme Naša poetka vydala knihu
z aktualného s originálnym názvom:
diania Duša, na...

Slovo je základom jej tvorby aj zamestnania. Mladá
poetka Dušana Remetová má vo svojom živote krásny paradox. V práci je ostrou právničkou, ktorá sa riadi podľa zákonov,
noriem a striktných pravidiel práva, avšak vo svojom voľnom
čase ponúka priestor jemným veršom, svojej umeleckej stránke
a obrovskej fantázii. Jej cesta začala pred desiatimi rokmi, keď
napísala svoju prvú báseň.

Autorkina siedma básnická zbierka s originálnym názvom ,,Duša, na..." dostala sčasti názov podľa jej mena. Kniha
bola pokrstená 6.5.2018 u nás v Raslaviciach. Na krste recitovali žiaci rôzne básne z knihy a popoludnie spríjemnila aj sólistka Valéria Stašeková, ktorá zaspievala ľudové piesne. Keďže ide o siedmu knihu, ktorú poetka vydáva vo veku 27 rokov,
symbolicky vybrala 77 básní, ktoré sú podľa jej slov o živote,
okamihoch, radosti i smútku. Práve pri radosti a smútku často
prichádzajú slzy. Sú prejavom emócie, pozitívnej aj negatívnej,
preto dostali za úlohu knihu pokrstiť. Slzy vraj neraz sprevádzajú aj samotnú tvorbu jej veršov. Veršov, ktoré sú inšpirované
autorkinou životnou cestou, ale aj osudmi ľudí, ktorí jej prišli do
života. Skrátka životnou mozaikou, ktorá sa postupne formuje
u každého z nás.
Dušana tvrdí, že písanie je pre ňu určitým druhom
psychohygiény. Podľa jej slov často nastanú situácie, keď
nemôžeme reálne pomôcť a vtedy sa sila slova počíta. ,,Keď
stretnem mojich čitateľov a tí mi povedia, že moju báseň majú
nalepenú pri posteli a v ťažkých chvíľach ju čítajú, tak to je tá
najkrajšia spätná väzba. Vtedy si poviem, že to stojí za to," tvrdí
Dušana. Knihu si budete môcť zakúpiť priamo u autorky, alebo
v kníhkupectvách Martinus.

Text: Natália Balážová
Foto: JUDr. Dušana Remetová
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LÁSKAVOSŤ
Niekedy stačí tak málo,
aby sme druhému pomohli,
bolo to viac, než sa v tej chvíli zdalo,
hoci nemožné sme nemohli.
Stačí len malý skutok lásky
a vytvoria sa jemné vrásky
úsmevu človeka,
ktorý predtým nariekal.
V malých činoch, veci veľké,
na ktoré sa nezabúda,
buďme vďační láskavosti- tej učiteľke,
vďaka ktorej zo smútku ubúda.
Dušana Remetová

Zuzana Banková
zažiarila u našich českých susedov

Zuzana na súťaži ,,Česko zpívá" zaujala nielen porotu, ale aj publikum. Získala Cenu divákov aj celkové prvé miesto vo svojej kategórii.

„Česko zpívá“ je moderne poňatá medzinárodná spevácka súťaž pre začínajúcich spevákov. Cieľom projektu je
podporiť spevácke nadanie detí a mladých ľudí, objaviť nové
talenty a dať im možnosť presadiť sa. Patrónkou projektu je
divadelná speváčka a sólistka Kamila Nývltová, jej porotcovským kolegom bol napríklad aj český spevák Jan Bendig. Tohto
roku sa konal už 12. ročník súťaže pre účastníkov z Česka,
Slovenska, Poľska a Ruska. Účastníci boli rozdelení do dvoch
kategórií, sólisti od 9 do 14 rokov a sólisti od 15 do 26 rokov.
Súťaž „Česko zpívá“ absolvovala Zuzana už pred pár
rokmi. Tento rok to navrhla jej učiteľka spevu zo súkromného
centra voľného času EBONY v Prešove, ktoré navštevuje. Vraj
je čas vyskúšať niečo nové za hranicami Slovenska, spomína

speváčka na slová učiteľky. Súťaž mala štyri kolá. Začalo sa
to odoslaním speváckych nahrávok so súťažnými piesňami do
produkcie. Do tohto kola sa prihlásilo približne 400 súťažiacich.
Nasledovalo výberové kolo, ktoré sa konalo v Prahe v múzeu
voskových figurín Grévin. Dostalo sa tam 220 spevákov, ktorí
bojovali o postup do semifinále, kde mohlo postúpiť už len 98
ľudí, a to z oboch kategórií. Následne sa konalo vyhodnotenie
a mladá speváčka sa dozvedela, že postupuje do finále medzi
desať najlepších spevákov súťaže.
Všetkými kolami ju sprevádzala skladba „Vraky áut“
od prešovského speváka Petra Nagya. Pieseň si vybrala sama,
jedinou podmienkou bolo, aby bola v rodnom jazyku. Avšak vo
finále dostali tí najlepší zložitejšiu úlohu. Vybrať si pieseň zo
zoznamu, ktorý ponúkla porota, a stotožniť sa s jednou z piesní
za jedinú noc. Zuzana si vybrala notoricky známu skladbu „Hello“ od speváčky Adele. Skladbu síce poznala, ale ešte nikdy
predtým ju nespievala. S piesňou sa však popasovala ukážkovo, keďže si vybojovala víťazstvo.
„Mám viacero úspechov v regionálnych súťažiach, či
už okresných v Bardejove alebo krajských v Prešove, no na
medzinárodnej úrovni je to môj prvý a pre mňa zatiaľ najväčší
úspech.“ teší sa speváčka. V blízkej budúcnosti by určite chcela nahrať autorskú pieseň, keďže medzi cenami, ktoré získala,
je aj profesionálne nahrávanie v Českej republike. „Ak sa to podarí a bude to pre mňa úspešné, tak sa budem spevu venovať
aj naďalej. Podľa toho ako mi to vysoká škola dovolí,“ uzatvára
svoje plány.
Text: Natália Balážová
Foto: http://www.cesko-zpiva.cz/
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Ľudová hudba Stana Baláža preplietla
folklór s jazzom

Famózni muzikanti Ľudovej hudby Stana Baláža sú
považovaní za špičku nielen na východe našej krajiny či na
celom Slovensku, ale dokonca v Českej republike. Rozhodli
sa vytvoriť spoločný projekt s nemenej známymi prešovskými
milovníkmi jazzu AMC trio. Zdá sa, že jazz a folklór nemá veľa
spoločného, ale hudobníci predsa len našli niečo, čo ich spája.
Láska k hudbe a chuť tvoriť.

Nepochybne aj práve vďaka veľkej chuti tvoriť sa dnes
môžu tešiť z Ceny verejnosti Esprit (odovzdávanie cien Esprit
je registrovaná udalosť popri Medzinárodnom dni jazzu – International JazzDay pod záštitou UNESCO) za najlepší jazzový
album roku 2017. Ocenenie si ĽHSB spolu s AMC trio prevzali
30. apríla na slávnostnom galavečere v Divadle Aréna v Bratislave. Túto cenu získali na základe hlasovania návštevníkov
portálu jazz.sk za ich spoločný album Ad Fontes, čo v preklade
znamená ,,K prameňom".
Pri tvorbe albumu načreli muzikanti naozaj hlboko
k prameňom, pretože starým piesňam východoslovenského
folklóru dali nový život. Folklórna aj jazzová zostava si zachovala vlastný štýl prejavu, avšak spoločne hľadali multižánrové
prieniky medzi zdanlivo nespojiteľnými svetmi. Stretli sa v na-

hrávacom štúdiu Stana Baláža a skúšali rôzne variácie. Na ich
prvý experiment si vybrali rýchlu ľudovú pieseň Umar Janči,
umar, ktorej dali úplne inú podobu.
Pre obe zoskupenia ide o projekt, ktorý robili popri
svojich vlastných hudobných aktivitách, avšak našli si čas aby
stvorili jedinečnú hudbu. Neskôr si prizvali aj ženskú posilu, sólistku Folklórnej skupiny Raslavičan, Valériu Stašekovú. Speváčka má jedinečný hlas, ktorý famózne zapadol medzi originálne tóny. Valéria spievala pomalšiu Ľudovú pieseň Ej, a na
zahumňu, ktorá zožala azda ešte väčší úspech ako Umar Janči, umar. S týmto projektom koncertovali v okolitých dedinách
a mestách, ale navštívili aj Vysoké Tatry či vzdialenejšiu Prahu.
							

Osudy raslavickej šľachty a jej sídel
– rozhovor s Danielom Hudákom
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Text: Natália Balážová
Foto: www.lhsb.sk

Všetci raslavickí (ale aj
neraslavickí) milovníci histórie sa
už onedlho môžu tešiť na veľmi
pútavé čítanie. Jedinečnej tematike šľachty z Raslavíc sa vo svojej
knihe venuje Daniel Hudák, ktorého sme pre Vás pri tejto príležitosti trochu vyspovedali. V rozhovore
nám prezradí, ako jeho kniha vznikala, čo mu pri tvorbe najviac pomohlo a nezabudne nás navnadiť
poodhalením najzaujímavejších
historiek a informácií, ktoré sa mu
podarilo zozbierať. O tom, že jeho
kniha Vás opantá a už nepustí,
Vás radi necháme presvedčiť sa
v nasledujúcich riadkoch.
Čo ťa viedlo k tomu, že si sa
rozhodol písať knihu s názvom
Osudy raslavickej šľachty?

Z akých zdrojov si vychádzal pri
bádaní po historických poznatkoch o jednotlivých šľachtických
rodoch?

Približne 95% je z maďarských
archívov, pretože na Slovensku to bolo
s hľadaním informácií biedne. Pokiaľ
som aj niečo v archívoch na Slovensku
našiel, bolo to neprehľadné a časovo náročné. Oproti tomu to majú Maďari skvele vymyslené, pretože všetky archívy
majú v elektronickej podobe na internete. Približne 99% obsahu v ich archívoch
je zdarma, s tým že je potrebné uviesť
zdroj. V tomto u mňa Maďari vyvrátili
môj predsudok voči nim, keďže som sa
nazdával, že Slovákovi nebudú ochotní
pomôcť. Naopak, boli nadmieru ochotní
a dokonca mi niektoré veci aj sami hľadali a dali mi aj kontakt na osoby, ktoré

V prvom ročníku na strednej
škole som sa zapojil do súťaže v centre voľného času v Bardejove – Spoznaj svoju minulosť. Práve vtedy som
začal hľadať prvé poznatky o raslavickej šľachte na rôznych matrikách. Tieto poznatky a údaje zbieram a dávam
dokopy od roku 2009. Keď som ich
mal už dostatočné množstvo, spojil
som ich do knihy. Musím podotknúť, že dosť mi pomohol Raslavičan
Lukáš Opet, ktorý mi poskytol svoju
stredoškolskú prácu na tému: História
horného a dolného kaštieľa v Raslaviciach a architektonický vývoj horného
kaštieľa. V tejto viac ako 30-stranovej
práci spracoval rozhovory s pôvodnými majiteľmi kaštieľa, ktorí ešte
vtedy žili. Jeho práca mi na začiatku
slúžila ako „odrazový mostík“. Lukáš
v nej mal tiež dobre spracovanú históriu horného kaštieľa, až po príchod
prvých rehoľných sestier, ktoré začali
tento kaštieľ obývať.

Môžeš nám stručne popísať,
o čom je kniha?

Kniha začína stručným popisom
histórie obce a následným všeobecným
prehľadom o šľachte v Raslaviciach. Medzi jednotlivými kapitolami a podkapitolami čitateľ nájde napr. tieto: Šľachta v Šarišskej župe, História horného a dolného
kaštieľa, následne sú popísané jednotlivé šľachtické rody v poradí, v akom
v Raslaviciach pôsobili. Medzi ne patria
rody Báno, Csehy, Raszlaviczy, Winkler,
Hedry, Hollán, Kapczy-Haber, Ghillány
a nakoniec Šoltésovci, ktorí však šľachtou v skutočnosti neboli, oni len kaštieľ
kúpili. Pri popisovaní horného a dolného
kaštieľa som sa zameral hlavne na históriu interiéru a exteriéru, jednotlivé dobové prvky, ako aj na situáciu kaštieľov po
odchode šľachty.

rýchlo ho aj premrhal. Háberovci sa dostali do Raslavíc tak, že kúpili dolný kaštieľ. Zdedili po Kapczym veľký majetok,
erby, jeho tituly a rôzne kaštiele v Maďarsku. Po prvej svetovej vojne, keď už išli
ruskí vojaci smerom k Raslaviciam, odišli
Háberovci preč. V roku 1919 tento kaštieľ
kúpili Šoltésovci.
Národné maďarské múzeum mi poskytlo dokonca fotku baróna Kapczy-Haber,
ktorý bol okrem iného veľkým zberateľom
chrobákov a po odchode z Raslavíc svoju zbierku do tohto múzea venoval. Je to
najväčšia zbierka v ich národnom múzeu,
tvorí ju približne 10 000 chrobákov. Táto
zbierka je vystavovaná aj v súčasnosti.
Zaujímavosťou je, že po smrti baróna
bol na jeho počesť po ňom pomenovaný nový druh chrobáka. Rodina Kapczy-Haber mala viacero záľub, medzi ktoré
patril aj chov koní a psov. O psy viacerých plemien sa starala najmä barónova žena, ktorá to brala veľmi vážne,
o čom svedčí aj fakt, že každému
jednému psovi, ktorý jej zdochol, dala
v parku pri kaštieli urobiť hrobku.

Ak by si mal popísať svoju najobľúbenejšiu pasáž z knihy,
ktorá by to bola?

mali s témou niečo spoločné. Celkovo
som so spoluprácou zo strany Maďarov
v oblasti poskytovania daných informácii
veľmi spokojný. Ďalšie informácie som
získal od potomkov jednotlivých šľachtických rodov, ktorých som vyhľadal či už
cez sociálnu sieť alebo na genealogických portáloch. Rodinní príslušníci týchto
rodov žijú na Slovensku, v Maďarsku,
v Rumunsku, v Rakúsku či dokonca v
Brazílii.

Ktorý šľachtický rod je podľa teba
v knihe najzaujímavejší a v čom?

Najviac informácii som zozbieral o šľachtickom rode Kapczy-Haber.
Barón Kapczy bol Maďar, ktorý býval
v Budapešti. On si len adoptoval Hábera.
Ako rýchlo prišiel Háber so svojou rodinou k veľkému majetku od baróna, tak

Za
úplne
najzaujímavejšiu
v tejto knihe považujem historku od
potomka Kapczy-Haberovcov, ktorá
sa traduje dodnes. V rokoch začiatku
prvej svetovej vojny žili Kapczy-Haberovci tu v Raslaviciach, ale ich príbuzní žili v Rakúsku ‒ vo Viedni. Keďže
tam mali rodinu, ktorá trpela hladom,
zobrali svoju neter do Raslavíc. Tá
sa sťažovala, že raz na obed dostala
iba uvarené listy šalátu, nevydržala to
a rozhorčene povedala svojej tete, že
aj keď je v Rakúsku hladomor, aj tak
by sa tam nasýtila lepšie ako tu z takéhoto jedla. Jej teta iba dvihla hlavu
od taniera, usmiala sa na neter a povedala jej: ,,Áno, moje drahé dieťa, je
to iba uvarený šalát, ale môžeš ho jesť
na porceláne z Herendu.“ Herendský
porcelán patrí medzi najdrahšie v Európe. Toto je historka, ktorú mi prerozprával priamo spomínaný potomok rodiny,
pričom skonštatoval, že si ju z generácie
na generáciu odovzdávajú. Poukazuje
na to, ako sa tento šľachtický rod „hral na
veľa“, aj keď všetok majetok len zdedili,
keďže pôvodne neboli šľachtici, iba si ich
barón Kapczy osvojil.

Ďakujeme Danielovi za rozhovor a už teraz sa naozaj úprimne tešíme
na čítanie! Kniha ešte nie je vydaná, ale
Daniel na jej dokončení intenzívne pracuje. Nepochybujeme, že už teraz sa jej
viacerí (podobne ako my) neviete dočkať.
Bc. Dávid Baláž
Foto: Mgr. Daniel Hudák
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šport OFK SIM RASLAVICE

A-mužstvo

Naše A-mužstvo pôsobí v IV. Lige sk. Sever. Trénerom je Boris Guman. Začiatok letnej prípravy bol trocha hektický, keďže po
skončení trénera Leška ostala trénerská stolička voľná dosť dlho.
Nakoniec sa trénovania ujal Boris Guman a môžeme povedať, že to bol správny krok. Dal priestor hlavne mladým domácim odchovancom, ktorých vhodne dopĺňali starší a skúsenejší hráči, a v kabíne sa tak vytvorila dobrá partia, ktorá ťahá za jeden povraz
na ihrisku aj mimo neho. Čo sa týka výsledkov, tak po jeseni naše A-mužstvo skončilo na 7. mieste a v jarnej časti sa momentálne
nachádza na 8.mieste.
Káder OFK SIM Raslavice v sezóne 2017/2018 tvorili: brankári – Tomáš Vaško, Maroš Ferenc; hráči v poli – Ján Tomáško, Marek
Tomáško, Radovan Demko, Šimon Buranovský, Pavol Vasiľko, Michal Lipták, Maroš Janík, Michal Nový, Dominik Gvušč, Boris
Guman, Vladimír Gombár, Matej Luščák, Roman Ferko, Kristián Eliáš, Erik Lazúr, Adam Svat, Pavol Kozák, Patrik Šinaľ, Erik
Vasiľko, Marián Plančár.

Dorast

Dorastenecké mužstvo pôsobí v III. Lige sk. Šarišsko-Dukelskej, s čím však určite nie sme spokojní, keďže v súťaži je len 8 mužstiev, a tak majú naši hráči strašne málo odohratých minút a skoro vôbec nenapredujú.
Trénerom dorastu je už piaty rok Matej Luščák, chlapci trénujú dvakrát do týždňa. Piati hráči z dorastu sa však zapojili už do
tréningového procesu A-mužstva (Kristián Eliáš, Roman Ferko, Richard Krakovský, Erik Vasiľko, Dominik Gvušč) a pravidelne už
nastupujú do ligových zápasov v IV. Seniorskej súťaži, čo je pre nich určite veľká škola a povzbudenie do budúcna.
Káder dorasteneckého mužstva: Martin Cvoreň, Vladimír Proškovec, Šimon Šváb, Richard Krakovský, Branislav Olšavský, Jaroslav Halža, František Husár, Tomáš Maník, Marek Billý, Roman Ferko, Kristián Eliáš, Dominik Gvušč, Samuel Maník, Slavomír
Šerdzík, Damián Kočerha, Igor Matys, René Kmeť, Patrik Chovanec, Erik Lazorik, Erik Vasiľko

Žiaci

Naša ,,budúcnosť, čiže žiaci, pôsobia v III. lige sk. A, ktorú spravuje ObFZ Bardejov. Trénermi žiakov sú Šimon Buranovský
a Vladimír Gombár. Žiaci sa umiestnili na peknom 5. mieste.
Je veľká škoda, že naši žiaci už nepôsobia v II. lige sk. Východ, kde pôsobili doteraz. Pre nízky počet starších žiakov sme boli
nútení spojiť dokopy starších a mladších žiakov. V tomto veku je však stále hlavné to, aby mali deti radosť z hry a nezaťažovali
sme ich zbytočnými pripomienkami. V mužstve momentálne pôsobí 25 chlapcov, čo je veľmi pekné číslo. Veríme však, že to číslo
ešte stúpne a vychováme nielen kvalitných futbalistov, ale hlavne dobrých ľudí. Pre každého nového záujemcu o pôsobenie
v našom klube sú dvere stále otvorené.
Káder žiakov OFK SIM Raslavice v sezóne 2017/2018: Jaroslav Polák, Dávid Fudala, Sebastián Ferko, Zef Markaj, Ľuboš Grega,
Vanesa Kapcová, Branislav Kapec, Adrián Danko, Jozef Štiblár, Milan Billý, Filip Petro, Samuel Šerdzík, Samuel Bašista, Ján
Dužda, Radovan Imrich, Ema Šestáková, Patrik Žolták, Ľuboš Gdovín, Ľuboš Ferko, Stanislav Marcin, František Marcin, Patrik
Hudáček, Daniel Hammer, Marek Ferko, František Kvokačka

Text a foto: Šimon Buranovský
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CFT Academy

CFT Academy pôsobí v Raslaviciach už skoro dva
roky. Pod vedením trénerov Šimona Buranovského a Mária
Leška tam pôsobia deti vo veku od 4 do 11 rokov. Po dovŕšení
11 rokov sa deti posúvajú do futbalového klubu v Raslaviciach
alebo do iných futbalových klubov.

V septembri 2017 CFT Academy ako prvá na Slovensku začala spolupracovať so svetoznámou futbalovou organizáciou Coerver Coaching, kde patrí napr. Benfica Lisabon či
Glasgow Rangers, vďaka čomu maju tréneri pôsobiaci v CFT
nove možnosti vzdelávania sa a zároveň to skvalitňuje tréningový proces detí. Od novembra CFT Academy začala spolupracovať s bývalým mentálnym trénerom slovenskej futbalovej
reprezentácie a najlepšieho slovenského boxera Tomiho Kida
Kovácsa, vdaka čomu maju tréneri znova ďalšie možnosti vzdelávať sa a zlepšovať sa aj po tejto stránke, ktorá je taktiež
veľmi dôležitá vo výchove mladých futbalistov.
V Raslaviciach CFT aktuálne navštevuje 25 detí, no
veríme, že sa tento počet minimálne zdvojnásobí. Tréningy prebiehajú v pondelky a štvrtky od 17:00 do 18:00 na ihrisku OFK
SIM Raslavice. Tréningový proces prebieha hlavne zábavnou
hernou formou, no je prispôsobený koncepcii, ktorú má CFT

ako málo klubov na Slovensku. Čo sa týka turnajov, deti chodia
každé dva týždne na CFT Academiniligy, kde hrajú zápasy proti
ostatným centrám z akadémie. Väčšinou sa ale turnaje nehrajú
na celkové umiestnenie alebo na výsledky, pretože chceme,
aby sa deti tešili z každého jedného zápasu, a nie len vtedy,
keď vyhrajú.
Konečne sa nám podarilo zorganizovať academiniligu
aj v Raslaviciach, kde bolo okolo 25 mužstiev. Dvaja chlapci
z nášho centra, Timotej Eliáš a Maxim Billý, pôsobia takisto aj
vo výbere CFT Slovakia, vďaka čomu sa zúčastňuju tých najlepších turnajov v ich vekovej kategórii. Hrať proti Benfice Lisabon, Sportingu Lisabon, Southamptonu a iným veľkoklubom
sa mnohým z nás nepodarí nikdy, preto sme na nich už teraz
nesmierne hrdí, že šíria meno CFT ďaleko vo svete. Snažíme
sa, aby deti, ktoré viditeľne napredujú, boli za ich zlepšenie odmenení či už účasťou na veľkých turnajoch, alebo sa účasťou
na vyprevádzaní slovenskej reprezentácie.

Chceme však poďakovať aj rodičom, ktorí deti vozia na každý jeden turnaj, čo tiež nie je jednoduché či už po
finančnej alebo po časovej stránke. Cez prázdniny majú deti
voľno, aby si tiež oddýchli, a znova trénovať začíname krátko
pred začatím nového školského roka. Pre všetkých sú do CFT
Academy dvere otvorené.
Text a foto: Šimon Buranovský

Prvý polrok 2018 v DHZ Raslavice
Tak ako každý rok, hasiči väčšinou v
zime oddychujú. Aspoň tí dobrovoľní. Ale
nie, teraz vážne...

Zimné akcie

V decembri sme sa zúčastnili futbalového turnaja účastníkov okresnej hasičskej
ligy, kde sme však, bohužiaľ, nepostúpili
zo skupiny do ďalších bojov. Medzi sviatkami sme uskutočnili výročnú členskú
schôdzu a v januári nás čakala organizácia 2. ročníka Hasičského bálu. Žiaľ,
táto akcia sa stretla s malou účasťou,
preto sme sa rozhodli, že ďalší ročník
už nebudeme organizovať. Je to škoda,
keďže prvou cenou v tombole bol vyhliadkový let lietadlom. Hneď prvú februárovú sobotu sa konali cyklistické preteky
Čergovská stopa. My sme opäť boli pri jej
organizácii a regulácii dopravy.

Jarné akcie

Ďalšou tradičnou akciou nášho zboru
je stráženie Božieho hrobu vo farskom
Kostole narodenie Panny Márie. Zúčastnili sa jej nielen naši hasiči, ale aj hasičky
a miništranti, ktorí nie sú v našom zbore,
ale chceli prísť podporiť túto náročnú akciu. Za skvelú organizáciu sa chcem poďakovať hlavne Marekovi, ktorý sa toho

ujal a vďaka ktorému dopadlo všetko
vynikajúco. Takisto sa chcem poďakovať
všetkým zúčastneným, ktorí si odstáli nejednu hodinu v kostole.
Týždeň po Veľkej noci sme
sa po 3 rokoch vybrali zasúťažiť si na
Radslavskú přilbu k našim družobným
hasičom z českých Radslavíc. Reč je
o nočnej hasičskej súťaži, kde sa súťaží
v najrôznejších disciplínach. Tento rok ich
bolo až 15. Celú noc sme jazdili po okolitých obciach v okruhu 40km okolo Radslavíc a boli to ozaj veľmi dobre premyslené disciplíny. Niektoré simulovali ostré
zásahy, bojové útoky, alebo autonehodu
spojenú s ošetrovaním ranených. Na
vyhodnotenie do Radslavíc sme dorazili
o piatej ráno a s napätím sme čakali, ako
dopadneme. Do ČR sme išli s tým, že
chceme konečne skončiť v prvej päťke.
A ono sa to skutočne podarilo. Zaknihovali sme historicky naše najlepšie miesto
na tejto súťaži ‒ skončili sme na peknom
5.mieste.

Deň sv. Floriána

Dňa 4.5.2018 ‒ na svätého Floriána, patróna všetkých hasičov, sme si v spolupráci s HaZZ Bardejov so sídlom v Raslaviciach pripravili menšiu ukážku pre

detičky z materskej škôlky na cvičnom
ihrisku. Následne sme sa presunuli na
bardejovské námestie, kde sa konal každoročný zraz hasičov. Zaujímavý bol
pohľad na krásne zaparkované hasičské
autá na námestí, kde boli samé nové Iveca a medzi nimi naša jediná, stará dobrá (tohto roku jubilantka) 30-ročná Avia.
Zoradili sme sa do zástupu a vydali sme
sa v sprievode do kostola na svätú omšu,
ktorá bola venovaná práve nám ‒ hasičom. Po omši sme v sprievode vyšli pred
kostol, kde je umiestnená socha sv. Floriána, a po jednotkách sme sa poklonili
a odovzdali kvety. Potom sme nasadli do
našich vozidiel a vydali sme sa na spanilú jazdu námestím a mestom.

Súťažná sezóna

Už koncom apríla sme sa začali pripravovať na novú súťažnú sezónu. Odzimovali sme techniku, upratali garáž a začali
sme pomaly trénovať. Na prvú súťaž,
konajúcu sa 5.5.2018, sme si odbehli do
neďalekých Kapušian, kde miestne DHZ
asi po troch rokoch obnovilo ich súťaž.
Zasúťažiť si tak išli muži z Áčka ako aj
muži z Béčka. V Kapušanoch to nie je len
o rýchlom útoku, súťažilo sa aj v štafete
a časy sa sčítavali, tak nášmu B družstvu
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ušlo 3. miesto len o 2 sekundy. Naopak
družstvo A si s najlepším časom v štafete
a v útoku vybojovalo 1.miesto.
Keďže ostrá sezóna nám začína až v júni, mali sme až do konca mája
čas na trénovanie. Dňa 25.5.2018 sa
naši mladí hasiči zúčastnili na okresnom
kole hry Plameň, kde si vo veľkej konkurencii vybojovali iba 12. miesto. O deň na
to sme mali v Osikove spojené previerky
pripravenosti a pohárovú súťaž. Napriek
tomu, že slnečné a horúce počasie bolo
,,vybavené" len na zopár hodín, nám sa
podarilo ísť na pohárovke ako druhým
v poradí za slnka a za sucha. Stanovili
sme naozaj skvelý čas, ktorý sa už nikomu nepodarilo prekonať, a po rokoch
sme sa tak v Osikove znova postavili na
najvyšší stupienok. No na previerku sme
išli až medzi poslednými a to sa už počasie pokazilo a začalo pršať. Ako však
vieme, hasiči bojujú v každej situácii s nástarhami počasia, skúsili sme si to teda aj
my za dažďa. Čakal nás simulovaný príjazd v hasičskom aute na miesto zásahu,
vybalenie techniky, rozvinutie bojového
útoku na dva útočné prúdy, simulované
uhasenie a následné upratanie techniky
na čas v limite 10min. Po tom všetkom si
nás ešte vyskúšali z poskytovania prvej
pomoci. Samozrejme, sme na všetko pripravení a previerky sme zvládli úspešne.

samospráva

Plány na leto

Aby toho nebolo málo, čakajú nás organizácie ďalších troch súťaží. Hneď prvú
okresnú súťaž organizujeme už v nedeľu
10.6.2018 na miestnom futbalovom ihrisku, kde čakáme účasť vyše 40 družstiev
z celého Bardejovského okresu.
Druhá je naplánovaná vo večerných hodinách posledného školského
dňa, teda piatok 29.6.2018. Bude to Raslavická Nočná 2018 ‒ po minulom prvom
ročníku sme sa poučili a vychytali drobné
chyby, takže sa môžeme tešiť na dvoch
DJ, ktorí nám spríjemnia súťaž. Po vy-

hodnotení súťaže sa zhruba od polnoci
až do štvrtej rána bude konať zábava
pod holým nebom s hudobnou skupinou
Milénium. Všetkých pozývame osláviť
vysvedčenie a začiatok leta v prírodnom
amfiteátri.
Tretia súťaž bude v nedeľu
12.8.2018 ‒ už X. ročník Memoriálu Jozefa Džalaja. Na tejto oslavnej súťaži očakávame aj hasičov z Radslavíc z Českej
Republiky a hasičov z Poľska. Taktiež sa
bude konať v areál prírodného amfiteátra.

Nájdete nás aj na Facebooku

Na záver mi už len ostáva pozvať všetkých priaznivcov hasičov, a najmä tých
našich dobrovoľných, aby svojou účasťou prišli podporiť naše tohtoročné akcie. Všetky potrebné informácie o DHZ
nájdete na našej fanpage stránke na
Facebooku: Dobrovoľný Hasičský Zbor
Raslavice. Sú tam aktuálne informácie,
videá, fotky zo súťaží, ktorých sme sa zúčastnili, ale aj pozvánky na udalosti, ktoré chystáme. Dajte nám Like a nič Vám
už neunikne. Ďakujeme.

Text a Foto: Vladimír Kohút
Veliteľ DHZ Raslavice

Zhrnutie prvého polroka
starostom obce

Na Slovensku sa téma sociálneho podnikania skloňuje omnoho intenzívnejšie, ako kedykoľvek predtým,
čo nám aj celkom vyhovuje. To, že práve
u nás takýto podnik už nejaký čas funguje, priťahuje do Raslavíc vzácne návštevy nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Taktiež som pozývaný na rôzne
konferencie, ako aj pracovné cesty, aby
som prednášal o našich skúsenostiach
s jeho činnosťou. Každé stretnutie s týmito vplyvnými ľudmi posúva aj mňa dopredu pri hľadaní ďalších nových možností,
ako pomáhať obci.
Niekedy dávno mi uznávaný
starosta Vlado Ledecký povedal: ,,Keď
sa budeš snažiť robiť pozitívne a príkladne činnosti, stane sa vaša obec me-
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95. výročie a zopár ,,darčekov"

Kedže vznik nášho Dobrovoľného hasičského zboru sa datuje od roku 1923,
tohto roku oslavujeme presne 95 rokov
od založenia. Čakajú nás naozaj veľké udalosti. Po viac ako 10 rokoch od
postavenia sa nám podarilo získať dotáciu na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice z DPO SR, ktorá sa bude realizovať
v lete. Taktiež do novej garáže sa patrí
zadovážiť aj novú techniku, a to taktiež
po žiadostiach, ktoré sme podali ešte
v roku 2016. Dostali sme tiež správy, že
v najbližšom čase dostaneme protipovodňový prívesný vozík a do konca roka
by sme mali dostať aj nové hasičské vozidlo Iveco Daily.

diálne známou, a tým pádom sa ti bude
ponúkať spolupráca a pomoc z viacerých
strán a tak sa bude vašej obci ešte viac
dariť, bude sa dostávať k ďalším projektom a zmysluplným aktivitám." To možno
málokto vníma, ale je to tak.

Nový zákon o sociálnom podnikaní

Od 1.5.2018 je v platnosti nový zákon
o sociálnom podnikaní. Je veľmi dôležité, že aj štát vidí, že na Slovensku je
strašne veľa ľudí, ktorý sú v zlej sociálnej
situácii (Rómovia, ľudia po päťdesiatke,
ľudia so závislosťami, so zdravotnými
problémami a mladí ľudia po škole bez
pracovných skúseností) a sami si nevedia pomôcť. Práve pre tieto skupiny ľudí
sa pripravujú sociálne podniky, v ktorých

nejde primárne o zisk, ale o zamestnanie
týchto rizikových skupín, ktoré žiadna komerčná firma nezamestná a pre ktorých
práca v týchto podnikoch je jednoducho
niekedy jediná, ktorá sa im môže ponúknuť, aby si mohli niečo zarobiť. Aby
neskončili na ulici, ale naopak, mohli sa
postupne postaviť na nohy a naštartovať
nový život. Je to už dlho očakávaný zákon, ktorý by mal na Slovensku dosť významne pomôct všetkým sociálnym podnikom. Hlavné výhody, ktoré by z tohto
zákona mali vyplávať, budú rozdelené do
dvoch skupín pomoci. ,,Priama podpora" ‒ investičná pomoc vo forme dotácií
a bezúročných pôžičiek, kompenzačná
pomoc, servisné poukážky, príspevok
za úspešnú integráciu za každého nezamestnaného pracovníka, ktorého sociál-

ny podnik vyškolí a pripraví na trh práce. ,,Nepriama podpora" ‒ daňová úľava
a úľavy na DPH ponížené na polovicu,
zákazky do 150 000€ by nemuseli ísť
cez verejné obstarávanie a mohli by byť
zadané priamo sociálnemu podniku. Ďalších drobných výhod by malo byť oveľa
viac ako doteraz. Keďže sme do teraz
nevyužívali žiadne z týchto výhod, zdalo
sa nám zmysluplné zapojiť sa a žiadať
o štatút takéhoto sociálneho podniku.

Realita nášho obecného podniku

V predošlých riadkoch som načrtol, ako
by štát mal pomôcť sociálnym podnikom,
čo by sme určite privítali. No momentálna situácia je taká, že náš obecný podnik
okrem podpory z úradu práce žiadnu inú
dotáciu nemal. To, že nemáme vlastnú techniku, ktorú súrne potrebujeme
k svojej práci a ktorú si musíme len prenajímať, nám spôsobuje nemalé komplikácie. Práve preto nedosahujeme taký
hospodársky výsledok, aký by sme si želali. Počas roka 2017 bolo zamestnaných
spolu 31 občanov našej obce.

Stavebníctvo

Stavebníctvo mal na starosti Ján Svitek.
Pod jeho vedením pracovalo 16 občanov a počas roka pracovali na týchto
zákazkách: bytový dom 1, na ktorom sa
previedli práce za 34 144,80 €, bytový
dom 2 (práce na ňom za 5 460,- €), ZŠ
– nadstavba nad bazénom (práce za
55 288,24 €), sprchy na futbalovom štadióne za 2 122,54 €, práce na výstavbe
obecného foliovníka nás stali 11 210,40
€, postupne pracujeme aj na rekonštrukcii bytov v dome služieb a v roku 2017
sme tam urobili práce za 10 987,78€,
spravili sme aj sokel na kultúrnom dome
za 2 605,68 €, oprava odtoku na knižnici
vyšla 1 188,- €. Celkové tržby zo stavebnej činnosti tak činili za rok 2017 sumu
123 007,43 € s DPH.

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo mal na starosti Ján
Ščešňak. Pod jeho vedením pracovalo
12 občanov. Bohužiaľ, bol to pre naše
poľnohospodárstvo zatiaľ najhorší rok.
Pestovali sme na ploche s celkovou rozlohou 9,2 ha, rozdelené podľa jednotlivých odrôd, a to zemiaky na rozlohe 6,15
ha, cibuľa na 0,42 ha, petržlen na 0,25
ha, mrkva na 0,75 ha, kapusta na 0,2 ha,
cvikla na 1 ha, cesnak na 0,05 ha, kaleráb na 0,4 ha. Na takýchto rozlohách
sa nám podarilo dopestovať nasledujúce
množstvá: zemiaky – 33 000 kg, cibuľa
– 2500 kg, cvikla – 8000 kg, hlávková kapusta – 350 kg, uhorky šalátové – 190 kg,
cesnak – 140 kg, paprika biela – 25 kg,
mrkva – 21 kg, perlžlen a kaleráb sa nám
nepodarilo dopestovať. Každý, kto sa aspoň trocha vyzná v tejto oblasti, vidí, že
sú to nie práve najlepšie výsledky. Celkové náklady na túto činnosť za rok 2017
boli 37 876,22 € a tržby 30 807,95 €, z

čoho vychádza strata 7068,27 €.

Doprava

Čo sa týka autobusovej dopravy, tú má
na starosti Pavol Opett, a výsledky boli
podobné ako minulý rok. Najazdili sme
36 384 km a celkové tržby boli na úrovni
44 914,45 € bez DPH. Absolvovali sme
úspešne viaceré zahraničné cesty pre
obecné zložky, ale aj externých objednávateľov. V novembri tohto roku by mal byť
splatený leasing a budúci rok, ak sa nič
neočakávané nestane, by sa nám mal
vytvoriť zisk cca 15 000,- €.

Celkový výsledok

Administratívu nám počas roka 2017 zabezpečovala Zuzana Vaňová a Jana Matysová. Na záver by som rád zhrnul celkový výsledok hospodárenia obecného
podniku za rok 2017. Výnosy spolu 264
518,46 €, náklady spolu 263 051,40 €,
z čoho vyplýva, že hospodársky výsledok
je strata 923,95 €. Samozrejme, s týmto výsledok nie sme spokojní. Boli sme
nútení prijať rôzne opatrenia a budeme
dúfať, že tento rok nám dopadne oveľa
pozitívnejšie.

Integrácia sociálne znevýhodnených občanov

V roku 2015 sme začali vytvárať pracovné pracovné pozície pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, no
postupne zisťujeme že to nestačí. Je
určite dôležité pôsobiť na týchto ľudí z
viacerych strán a venovať sa tak výchove novej a lepšej generácie. Zistili sme
napríklad, že títo ľudia sú medzi sebou
popreklínaní a rozhádaní, čoho výsledkom je, že nepúšťajú svoje deti do komunitného centra, lebo je tam napr. tá alebo
hentá asistentka. Tým pádom nevieme
s týmito deťmi pracovať, doučovať ich.
Ďalším problémom je, že títo rodičia sa
nevedia pekne a vľúdne správať k svojim
deťom. Namiesto toho, aby sa ich opýtali, ako bolo v škole, ako sa mali, či im
netreba s niečím pomôcť, na akú školu
by ďalej chceli ísť, čím by sa chceli živiť
a mnoho ďalších bežných otázok, ktoré
my obyčajne pokladáme svojim deťom,
im len nadávajú. Myslím si, že v takomto nepodnetnom prostredí by ani z nás
nič normálne nevyrástlo. Práve kôli tomu
sme začali tlačiť na zamestnaných rodičov v obecnom podniku, aby svoje deti
poctivo dávali do materskej či základnej
školy a aby svoje deti posielali do komunitného centra, kde sa ich snažíme
doučovať. V KC sme vytvorili elokované
pracovisko strednej spojenej školy z Bardejova, konkrétne dvojročný odbor praktická žena.

rého sa zúčastnil riaditeľ odboru školstva
pán Furmán a prítomní boli aj zástupcovia strednej odbornej školy z Prešova,
náš pán riaditeľ základnej školy, pani Ondová zo štátneho inštitútu vzdelávania
a zástupcovia piatich firiem. Predniesli
sme tam myšlienku aktívneho náboru na
základných školách s cieľom motivovať
deti, aby nabehli na systém duálneho
vzdelávania, to znamená týždeň v škole
a týždeň vo firme, ktorá si bude konkrétneho študenta vychovávať podľa svojich
nárokov, za čo mu vie ponúknuť štipendium, ktoré mu pomôže finančne zvládnuť
celé štúdium. Odprezentovali sme to už
medzitým aj rodičom a deťom na našej
škole a vyzerá to tak, že o takéto duálne
štúdium je dosť veľký záujem. Prihlásili sa nám dvaja chlapci a dve dievčatá.
Síce na tento rok sú už prihlášky uzatvorené, ak by mal niekto o takúto formu vzdelávania v budúcnosti záujem, nech sa
ohlási u mňa na úrade a rád sprostredkujem stretnutie medzi školou a firmou.

Záverečné poďakovanie

Na záver by som sa chcel srdečne poďakovať všetkým, ktorí mi v danej problematike veľmi výrazne pomáhajú. V prvom
rade Viktorovi Gumanovi, odbornému
garantovi KC, ktorý mi výrazne pomáhal
po odbornej stránke v sociálnej sfére,
taktiež s prípravou a napĺňaním stanovenej stratégie, a ktorý ma vždy ochotne
zastúpil, ak som nemohol ísť prezentovať na nejakú konferenciu. Bolo by toho
ešte oveľa viac, kvôli čomu by som sa
mu chcel takto verejne poďakovať. Veľká
škoda, že k 31. máju opustil naše rady
a prijal ponuku, ktorá sa mu naskytla, a to
ako vedúci oddelenia financovania a registrácie na Odbore sociálnych vecí a rodiny VÚC. Ďalej by som sa rád poďakoval
Janke Jančoškovej, Marienke Birošovej
a Marošovi Petrikovi, ktorí mi pomáhajú
pri výbere ľudí do obecného podniku cez
projekty úradu práce. Marošovi sa chcem
poďakovať aj za to, že neváha obetovať
svoj čas naviac a veľmi intenzívne sa
venuje evanjelizácii Rómov. Je to práca,
ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá na to,
aby sa Rómovia vzájomne nepreklínali,
ale aby medzi sebou radšej nachádzali
vzory a tak nám pomáhali vychovávať
generáciu Rómov, ktorí sa budú vedieť
úplne začleniť do bežného života. Viacerí
ste zaregistrovali výmenu na poste prednostu obce – konkrétne namiesto Petra
Paľu nastúpil Peter Hudák. Aj touto cestou sa chcem verejne poďakovať Peťovi
Paľovi za jeho dlhoročnú obetavú prácu
v prospech obce Raslavice.

Duálne vzdelávanie

Poslednou aktivitou je zapojiť ich do duálneho vzdelávania. Zorganizoval som
pracovné stretnutie na úrade PSK, kto-

Marek Rakoš,
Starosta obce
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Zo života obce

14. február 2018 – Starosta obce Marek Rakoš prijal delegáciu kanadskej ambasády v Bratislave na čele s veľvyslancom Johnom
von Kaufmannom. Vzácnu návštevu priviedol záujem oboznámiť sa so sociálnym podnikaním a rozvojom vidieka v praxi. Je povzbudzujúce, že zástupcovia jednej z najrozvinutejších krajín sveta si vybrali práve obec Raslavice.

19. – 22. február 2018 – Úrad splnomocnenca vlády pre najmenej rozvinuté okresy SR prizval starostu obce Raslavice, aby sa
zúčastnil pracovnej cesty zástupcov slovenských krajov vo francúzskom regióne Nord-Pas-de-Calais. Členovia oficiálnej delegácie nielenže prezentovali miesto, kde žijú, ale predovšetkým spoznali princípy 3. priemyselnej revolúcie, t.j. tvorbu dynamických
klastrov, budovanie potrebných štruktúr a stabilného podnikateľského prostredia.

12. apríl 2018 – Raslavice navštívili predstavitelia Karpatskej nadácie, ktorí mapovali potreby miestnej samosprávy v oblasti sociálneho rozvoja a inklúzie. Na základe získaných poznatkov nastavia ďalšie grantové programy. Víziou organizácie je východné
Slovensko – miesto, kde ľudia a organizácie preberú zodpovednosť za seba, zlepšia svoj život a svet okolo seba.
13. – 14. apríl 2018 – Členovia poslaneckého zboru obce Raslavice a zástupcovia samosprávy podnikli pracovno-poznávaciu
cestu do Spišského Hrhova. Rázovitá spišská obec je, podľa konštatovania Svetovej banky, považovaná za príklad skvelého spolunažívania väčšiny s menšinou. Na Slovensku je známa kvôli dynamickému rozvoju. Nadobudnuté poznatky slúžili ako podnet
pre inšpiratívnu diskusiu medzi poslancami a zástupcami samosprávy o programe zveľadenia obce formou projektových zámerov.
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19. apríl 2018 – Centrum kultúry v Gmine Korzennej (PL) a obec Raslavice podpísali v meste Nowy Targ partnerskú zmluvu
o realizácii mikroprojektu Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúci kultúru a umenie poľsko-slovenských Beskýd. Finančný
príspevok pochádza z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 –
2020. Realizáciou projektových aktivít sa má dosiahnuť zvýšenie a posilnenie rovnovážneho využívania dedičstva ľudovej kultúry
poľských a slovenských Beskýd.

20. apríl 2018 – Skupina tridsiatich žien z marginalizovanej rómskej komunity úspešne ukončila kurz poľnohospodárskych
a pestovateľských prác, ktoré zorganizovalo Komunitné centrum Raslavice v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Bardejov.
jar/leto 2018 – Kultúrno-spoločenský program v obci bol v posledných mesiacoch pestrý. Základná umelecká škola pripravila
cyklus koncertov. Svoje umenie prezentovali žiaci aj pedagógovia (napr. veľkonočné tvorivé dielne, koncert učiteľov, verejný koncert atď.). Samospráva zorganizovala výstavu veľkonočnej výzdoby, stavanie 1. mája a aktívne participovala na príprave baletnej
rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov, jazdeckých pretekov či oslave dňa detí pod patronátom miestnej základnej školy.
11. máj 2018 – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja odovzdala do užívania zrekonštruované úseky ciest
v rámci projektu Modernizácia cestného spojenia Prešov – Bardejov – Gorlice. V rámci projektu došlo k modernizácii 8,606 km
ciest na troch stavebných úsekoch Raslavice – Janovce v dĺžke 5,023 km, Kľušov – Bardejov v dĺžke 1,933 km a Regetovka –
Becherov v dĺžke 1,65 km a k rozsiahlej rekonštrukcií 2 mostných objektov.
30. máj 2018 – Žiaci, rodičia, starí rodičia a učitelia miestnej základnej školy spoločne vyčistili nový židovský cintorín v Raslaviciach. Aktivitu doplnila krátka prednáška o židovských zvykoch a tradíciách spojených s pohrebnými rituálmi. Prístup mládeže
a rodiny pod vedením pani učiteľky Anny Vrábľovej ocenili najmä potomkovia rodiny Atlasovej a Reichmanovej, ktorí pred časom
navštívili Raslavice.
máj/jún 2018 – Potomkovia židovskej komunity v Raslaviciach ešte nepretrhli puto, ktoré majú k domu ich predkov. Mnohí z nich
sa nevracajú len na cintorín, ale túžia uvidieť miesta spojené s rozprávaniami ich otcov, matiek či starých rodičov. Nehľadajú len
náhrobky alebo synagógu. Idú za pamätníkmi veriac, že si spomenú na ich blízkych. Občas sa dejú zázraky. Pani Ilana z rodiny Reichmanovej v jednu horúcu májovú sobotu po 60-tich rokoch objavila hrob svojho dedka. Ťažko opísať nával emócii, keď
sa znenazdajky dozvedela kde stál rodný dom jej matky. Avšak neopísateľný moment priniesla až návšteva dvoch pamätlivých
Raslavičaniek, priateliek jej rodičov. Spoločne sa nám tisli slzy do očí. Boli to príbehy vzdialené a predsa blízke. V mene svojej
generácie poďakovala obyvateľom obce, že nezanevreli na záchranu židovských pamiatok, lebo aj tie sú súčasťou nášho spoločného kultúrneho dedičstva.

Text a foto: Mgr. Peter Hudák, PhD.
Prednosta Ocú
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O aktívnom občianstve
pri skvalitňovaní života v obci

Našu obec poznajú na Slovensku, ale do istej miery aj za jej hranicami, predovšetkým ako klenotnicu folklóru
a ľudových tradícií. Neznamená to, že v iných oblastiach života
nie sú naši obyvatelia aktívni. Aktivity našich seniorov sú určite
podnetným príkladom aj pre niektoré mestečká. Ani futbalisti
– malí i veľkí, či dobrovoľní hasiči sa nedajú zahanbiť svojimi
aktivitami i výsledkami.
Všetky uvedené aktívne skupiny v obci majú jeden
spoločný menovateľ – sú postavené na tradícii a prichádzajúce generácie chvályhodne rozvíjajú posolstvo týchto organizácií ďalej, nachádzajúc možnosť osobnej sebarealizácie v tej
svojej, ktorú si každý člen dobrovoľne vybral. Otvorená demokratická spoločnosť umožňuje aj ďalšímo bčanom oveľa širšie
možnosti sebarealizácie a participácie na miestnom verejnom
živote. Občan tak môže často skĺbiť svoje záujmy so záujmami
svojej komunity, obce a pod. Tieto záujmové skupiny na začiatku často fungujú ako neformálne skupiny – združenia, kluby,
tzn. nie sú oficiálne zapísané v žiadnom štátnom registri. Po
určitom čase sa členovia môžu rozhodnúť pretransformovať sa
na formálnu organizáciu (občianske združenie) podľa zákona
O združovaní občanov č. 83/1990 Zb. Mimochodom tento zákon bol jedným z prvých prijatých zákonov po páde komunistického režimu, aby umožnil občanom slobodne sa združovať

podľa svojich záujmov.
Na základe svojich skúseností z práce v 3. sektore,
t.j. sektore mimovládnych organizácií, som presvedčený, že
aktívni občania Raslavíc by v prípade vytvorenia neformálnej
skupiny/ skupín alebo ďalších občianskych združení či klubov
mohli markantne prispieť k skvalitneniu života v obci. Tiež som
presvedčený, že zo strany obce nájdu porozumenie na podporu svojich aktivít. Príkladom toho je pred dvoma rokmi vytvorený obecný grantový program na podporu takýchto občianskych
aktivít malými grantami. V obciach veľkosti Raslavíc existujú
úspešné združenia, ktoré napríklad vytvárajú príležitostí na
pravidelné stretávanie sa rodičov na materských dovolenkách,
amatérski umelci nacvičujú divadelné hry alebo organizujú interaktívne zábavy a hry pre občanov, cyklisti sa podieľajú na
tvorbe cyklociest, záujemcovia o lokálnu históriu obnovujú zanedbanú drobnú architektúru (kríže, kaplnky, drevenice a pod.).
Občianske iniciatívy sú často príčinou atraktívnejšieho
života v obci, zlepšenia medziľudských vzťahov a zároveň sú
jasným odkazom, že v nej žijú aktívni občania nečakajúci a nespoliehajúci sa iba na rozhodnutia miestnej samosprávy.
Text: Ing. Jozef Jarina
poslanec OcZ

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce Raslavice
konaného dňa 27.03.2018

v obradnej miestnosti Obecného úradu
Uznesenie OZ č. 01/2018 zo dňa
27.03.2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Program zastupiteľstva s doplnením.
Uznesenie OZ č. 02/2018 zo dňa
27.03.2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní
a výške úhrad sociálnych služieb –
opatrovateľská služba a denný stacionár
– v zriaďovateľskej pôsobnosti
v Raslaviciach.
Uznesenie OZ č. 03/2018 zo dňa
27.03.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.)
berie na vedomie
žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku na prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby v roku 2018,
B.)
ukladá
Obecnému úradu riešiť poskytovanie
sociálnych služieb občanom v zariadeniach sociálnych služieb bez potreby
dofinancovania z rozpočtu obce.
Uznesenie OZ č. 04/2018 zo dňa
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27.03.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.)
schvaľuje
realizáciu projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“,
B.)
schvaľuje
výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany obce vo
výške 4 400 eur z celkových oprávnených výdavkov vo výške 15 400 eur.
Uznesenie OZ č. 05/2018 zo dňa
27.03.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.)
schvaľuje
realizáciu projektu „Kultúra bez bariér
– cyklus podujatí propagujúcich kultúru
a umenie poľsko-slovenských Beskýd“
financovaného v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020,
ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce,
B.)
schvaľuje
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
C.)
schvaľuje
zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových

oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci t. j.
2 410,80 eur z celkových oprávnených
výdavkov, t. j. 48 216,- eur,
D.)
schvaľuje
zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce.
Uznesenie OZ č. 06/2018 zo dňa
27.03.2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o ročnom zúčtovaní poplatkov za
rok 2017 za vypúšťanie odpadových vôd
do povrchových vôd.
Uznesenie OZ č. 07/2018 zo dňa
27.03.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.)
berie na vedomie
úpravu rozpočtu č. 1/2018 a č. 2/2018,
B.)
schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 3/2018.
Uznesenie OZ č. 08/2018 zo dňa
27.03.2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu audítora o overení konsolidova-

nej účtovnej závierky Obce Raslavice za
rok 2016.
Uznesenie OZ č. 09/2018 zo dňa
27.03.2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
odpis pohľadávky voči spoločnosti TUTOVKA, s.r.o. v celkovej výške 412,82
eur.
Uznesenie OZ č. 10/2018 zo dňa
27.03.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.)
schvaľuje
bezodplatné podielové vysporiadanie
vlastníckeho práva k novovytvoreným
parcelám podľa geometrického plánu č.
37119192-59/2016 a to k parcelám CKN
654/1, CKN 654/2 a CKN 656/1 v katastrálnom území Vyšné Raslavice medzi
Obcou Raslavice a Annou Kotikovou,
B.)
schvaľuje
uzavretie dodatku k darovacej zmluve
v zmysle § 9a ods. 8, písm. e/ zákona 138/1999 Z. z. v platnom znení
s ohľadom na dôvody hodné osobitného
zreteľa podľa oznámenia vo vlastníctve
obce z dôvodov hodných osobitého zreteľa – skutočnosť, že ide o parcely pod
domom p. Kotikovej a priľahlú záhradu,
ktorú p. Kotiková užíva,
C.)
schvaľuje
bezodplatné podielové vysporiadanie
parciel:

CKN 651/1, k. ú. Vyšné Raslavice, o výmere 1644 m2, záhrady,
CKN 654/1, k. ú. Vyšné Raslavice, o výmere 341 m2, zastavaná
plocha,
CKN 654/2, k. ú. Vyšné Raslavice, o výmere 107 m2, zastavaná
plocha,
v prospech Anny Kotikovej, rod. Ščecinovej, bytom Na kameni 348/2, 086 41
Raslavice a parcely:
CKN 656/2, k. ú. Vyšné Raslavice, o výmere 107 m2, zastavaná
plocha,
v prospech Obce Raslavice.
Uznesenie OZ č. 11/2018 zo dňa
27.03.2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
hodnotenie systému separovaného zberu v obci Raslavice za rok 2017.
Uznesenie OZ č. 12/2018 zo dňa
27.03.2018
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
odpredaj vodovodu na ul. Lopúchovská
v obci Raslavice v celkovej dĺžke 251m
spoločnosti VVS, a. s. za kúpnu cenu
1,- euro.
Uznesenie OZ č. 13/2018 zo dňa
27.03.2018
Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie
správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Raslavice za rok 2017.
Uznesenie OZ č. 14/2018 zo dňa
27.03.2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prijatie kontokorentného úveru vo výške
150 000,- EUR, ktorý bude zabezpečený
blankozmenkou obce spolu s Dohodou
o vyplňovacom práve k blankozmenke
a ktorý bude použitý na financovanie
prevádzkových potrieb obce.
Uznesenie OZ č. 15/2018 zo dňa
27.03.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.)
berie na vedomie
žiadosť o využívanie obecných rozhlasových stĺpov firmou Wi-Net, s. r. o.,
B.)
navrhuje
odročiť schválenie žiadosti o využívanie
obecných rozhlasových stĺpov až do
schválenia koncepcie budovania nových
mediálnych vedení v Obci Raslavice,
C.)
odporúča
starostovi obce vyzvať firmu M-COM
net, s. r. o. predložiť podrobnú dokumentáciu k trasovaniu rozvodu optického kábla na území obce z dôvodu
porovnania skutkového stavu s prijatými Uzneseniami OZ č. 34/2012 zo
dňa 20.04.2012 a č. 60/2016 zo dňa
21.10.2016.

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce Raslavice
konaného dňa 10.05.2018

v obradnej miestnosti Obecného úradu

Uznesenie OZ č. 16 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Raslavice č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce
Raslavice č. 1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych
služieb – opatrovateľská služba a denný
stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti
v Raslaviciach.
Uznesenie OZ č. 17 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom realizácie rekonštrukcie kotolne UVK
s kondenzačným kotlom a kompletnou
technológiou uskutočňovaného v rámci
výzvy na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej vý-

chovy formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične na rok
2018, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce;
B.) schvaľuje
zabezpečenie finančných prostriedkov
na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu z vlastných zdrojov
najmenej vo výške 10 % z celkových
predpokladaných výdavkov, pričom
predpokladané výdavky projektu sú:
44 536,11 eur, žiadaná dotácia:
40 076,11 eur, spolufinancovanie z vlastných zdrojov obce: 4 460 eur.
Uznesenie OZ č. 18 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
predloženie projektového zámeru a následnú realizáciu projektu „Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti –
Raslavice“ v rámci výzvy za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

formou budovania centier integrovanej
zdravotnej starostlivosti s kódom
IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8,
B.) schvaľuje
formu a druh poskytovaných služieb
podľa rozpisu: všeobecný lekár, lekár pre
deti a dorast, zubný lekár, gynekológ,
pričom služby budú poskytované ambulantne,
C.) schvaľuje
uzatvorenie partnerstva medzi lekármi
a obcou Raslavice formou partnerskej
zmluvy,
D.) splnomocňuje
starostu obce Raslavice, Mareka Rakoša, k uzatváraniu partnerských zmlúv
uvedených v bode I. písm. c) tohto uznesenia s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí prejavia záujem stať sa
partnerom projektu ,,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Raslavice“.
Uznesenie OZ č. 19 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo
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A.) schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 6/2018,
B.) berie na vedomie
úpravy rozpočtu č. 4/2018 a č. 5/2018.
Uznesenie OZ č. 20 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu
„Multisenzorická miestnosť Snoezelen“
uskutočňovaného v rámci výzvy na rozvojový projekt „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2018“, ktorého ciele sú v súlade

s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
B.) schvaľuje
zabezpečenie finančných prostriedkov
na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu z vlastných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkových predpokladaných výdavkov, pričom predpokladané
výdavky projektu sú: 8 400 eur, žiadaná
dotácia: 8 000 eur, spolufinancovanie
z vlastných zdrojov obce: 400 eur.
Uznesenie OZ č. 21 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
kúpu motorového multifunkčného zariadenia s výbavou (trojnožová kosačka,

zametacia metla, snežný pluh, rozmetadlo zimného posypového materiálu s vyhrievaním od motora, prepravná plošina)
pre potreby obce Raslavice v cene do
6 600,- eur (šesťtisíc šesťsto eur) vrátane DPH.
Uznesenie OZ č. 22 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.) odvoláva
z Rady školy pri Základnej škole v Raslaviciach Ing. Petra Paľu,
B.) deleguje
do Rady školy pri Základnej škole v Raslaviciach Mgr. Petra Hudáka, PhD.

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
OZ obce Raslavice
konaného dňa 10.05.2018

v obradnej miestnosti Obecného úradu

Uznesenie OZ č. 23 zo dňa 07.06.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
spolufinancovanie projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Raslavice“ vo
výške 5 % celkových oprávnených nákladov
projektu, max. vo výške 45 000,- EUR v rámci
výzvy na predkladanie projektových zámerov
IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8.
B.) schvaľuje
systém financovania projektu „Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti – Raslavice“ nasledovne: nenávratný finančný
príspevok vo výške 85 % celkových oprávnených nákladov projektu (EFRR), nenávratný
finančný príspevok vo výške 10 % celkových
oprávnených nákladov projektu (ŠR) a vlastné zdroje žiadateľa vo výške 5 % celkových
oprávnených nákladov projektu.
Uznesenie OZ č. 24 zo dňa 07.06.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na správcovský orgán, pričom ciele
projektu „Dobudovanie systému triedeného
zberu v obci Raslavice“ sú v súlade s platným
Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Raslavice a platným územným plánom.
B.) schvaľuje
zabezpečenie povinného spolufinancovania
projektu, t. j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
C.) schvaľuje
zabezpečenie financovania neoprávnených
výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a
celkovými oprávnenými výdavkami projektu
žiadosti
o nenávratný finančný príspevok: „Dobudovanie systému triedeného zberu v obci
Raslavice“ s kódom výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1.
Uznesenie OZ č. 25 zo dňa 07.06.2018
A.) schvaľuje
zapojenie sa do výzvy na predkladanie
projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb
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a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód
výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018- 6.
B.) schvaľuje
spolufinancovanie projektu „Centrum sociálnej starostlivosti – Raslavice“ vo výške 5 %
celkových oprávnených nákladov projektu,
max. vo výške 24 000,- EUR v rámci výzvy
na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC211-PZ-2018- 6.
C.) schvaľuje
systém financovania projektu „Centrum sociálnej starostlivosti – Raslavice“ nasledovne:
nenávratný finančný príspevok vo výške 85
% celkových oprávnených nákladov projektu
(EFRR), nenávratný finančný príspevok vo
výške 10 % celkových oprávnených nákladov
projektu (ŠR) a vlastné zdroje žiadateľa vo
výške 5 % celkových oprávnených nákladov
projektu.
Uznesenie OZ č. 26 zo dňa 07.06.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
vyhodnotenie pripomienky pána Viliama
Vrábeľa ku konceptu Územného plánu
obce Raslavice, podľa ktorej nesúhlasí so
zámerom vybudovania miestnej komunikácie
na pozemku CKN parcely č 277 a č. 809
v katastrálnom území Nižné Raslavice.
B.) schvaľuje
vyhodnotenie pripomienok Ing. Petra Marcina
a pána Milana Timka ku konceptu Územného
plánu obce Raslavice, podľa ktorej požaduje
zmeniť areál bývalého poľnohospodárskeho
družstva na plochu rodinných domov.
C.) schvaľuje
vyhodnotenie pripomienok f-y Imrich Goliaš
– LIANA ku konceptu Územného plánu obce
Raslavice, podľa ktorej žiada CKN parcely
č. 159/1, č. 159/5 a č. 159/6 v katastrálnom
území Nižné Raslavice definovať ako plochy
občianskej vybavenosti.
D.) schvaľuje
vyhodnotenie pripomienok Mileny Tomaškovej a Ing. Pavla Tomaška, Jána Cundera
a Márie Cunderovej, Jozefa Bednára a Evy
Bednárovej, Milana Banasa ku konceptu

Územného plánu obce Raslavice, podľa ktorých žiadajú definovať CKN parcely č. 598/2,
č. 598/3, č. 605/5,
č. 605/6, č. 605/7 a č. 605/9 v časti Nižné
Raslavice ako plochy rodinných domov.
Uznesenie OZ č. 27 zo dňa 07.06.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
odkúpenie pozemku pod chodníkom pri
evanjelickom kostole v časti Nižné Raslavice
v zmysle geometrického plánu č. 3711919265/2017, spracovaného Beatou Tarcalovou
a podpísanie kúpnopredajnej zmluvy s predmetnými vlastníkmi za cenu 1 eur / m2 .
Uznesenie OZ č. 28 zo dňa 07.06.2018
Obecné zastupiteľstvo
A.) berie na vedomie
žiadosť vedúcej školskej jedálne pri Základnej škole na Toplianskej ulici v Raslaviciach
o preradenie z 1. finančného pásma do 2.
finančného pásma a zvýšenie ceny stravnej
jednotky, žiadosť vedúcej školskej jedálne pri
Materskej škole na Alejovej ulici v Raslaviciach
o preradenie z 1. finančného pásma do 2.
finančného pásma a zvýšenie ceny stravnej
jednotky.
B.) odporúča
v súlade so žiadosťami vypracovať zmenu
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o
mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov,
materskej školy, o výške príspevku v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov
spojených so štúdiom v základnej umeleckej
škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti Centra voľného
času zriadeného pri ZŠ Raslavice, o výške
príspevku na stravovanie v jedálňach škôl vo
výške nákladov na nákup potravín.
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