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Vážení spoluobčania,
už len pár dní nás delí od najkrajších
sviatkov roka, od Vianoc. Ide o sviatky,
ktoré by mali byť plné pokoja, porozumenia, srdečnosti a lásky. V tomto čase
sa všetci na chvíľu zastavíme, stretneme so svojimi blízkymi a prežijeme neopakovateľné chvíle. Často taký malý
návrat do mladosti, do detstva. Tieto
spoločné chvíle sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme v rodinách dať.
Rok, ktorý sa o pár dní skončí nebol
jednoduchý, ale náročný. Celá pandémia a situácia okolo Covid-19 dennodenne na nás číha z každej strany.
Napriek tomu sme rok 2020 zvládli
a čaká nás ďalšie obdobie, ktoré veríme, že bude etapou nových úspechov
opretých o pevné zdravie, pozitívnu
energiu a úprimnú snahu naďalej meniť
veci k lepšiemu.

Každý z nás tento úsek svojho života
naplnil niečím iným. A tak, v nadväznosti na to prežívame koniec kalendárneho
roka rôznym spôsobom. Niektorí z nás
finišujú s napĺňaním svojich úloh a predsavzatí, iní sa už zamýšľajú a plánujú
úlohy nové. Sú medzi nami i takí, ktorým sa stanovené ciele nepodarilo úplne
splniť a teraz analyzujú príčiny neúspechu. Jednoducho, všetci v závere roka
bilancujme.
Preto aj naša redakčná rada aj tento
rok pre vás pripravila ďalšie vydanie
Raslavických novín. Oboznámime vás
s plánmi na najbližšie obdobie. O tom,
aký bol uplynulý rok u našich dôchodcov,
vo farnosti, v školstve, v komunitnom
centre, v dennom stacionári, vo futbale
i u hasičov. Na nasledujúcich stránkach
našich novín sa dočítate, čo všetko sa
v tomto roku podarilo stihnúť napriek obmedzenému režimu.

Redakčná rada ďakuje všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o tvorbu týchto novín aj v roku 2020.
Dúfame, že naša vzájomná spolupráca
bude pokračovať aj v ďalšom roku.
A čo dodať na záver? Snáď už len popriať vám všetkým, aby ste boli obklopení ľuďmi, ktorí vás majú radi a ste pre
nich dôležití. Popriať vám, aby ste mali
rodinu, na ktorú sa môžete kedykoľvek
obrátiť a spoľahnúť. Susedov, ktorí pomôžu a priateľov, ktorí sa s vami podelia
o každodenné starosti a radosti.
Želáme vám všetkým v roku 2021
viac krajších dní, viac lásky, pevného
zdravia, Božieho požehnania a Boží
pokoj v srdciach.
Ing. Kamila Olšavská
Člen redakčnej rady
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Míľniky v živote si spája s pandémiami.
Storočná Helena šíri radosť a spev
Narodila sa 23.11.1920
v obci Raslavice, kde prežila aj svoje detstvo. Narodila
sa v období, keď v Európe
panovala španielska chrípka. Životnú lásku - manžela
Karola stretla taktiež v tejto
obci a svoju lásku spečatili
11.7.1942. Ešte aj svadbu
mala v extrémnych podmienkach. Vydávala sa totižto počas druhej svetovej
vojny, keď Nemci bombardovali Prešov. Žili spolu do
roku 1985, keď ju navždy
opustil. Vychovali spolu
syna Stanislava.

V živote sú chvíle, ktoré sú výnimočné. Takouto udalosťou je bezpochyby aj
oslava 100-ročného jubilea.
Toto veľmi vzácne životné jubileum
oslávila dňa 23. novembra naša čiperná
spoluobčianka p. Helena Bělunková, rodená Drevená.
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Prežité roky jej priniesli
veľa šťastia, lásky a radosti. No život jej pripravil
aj ťažké skúšky a zložité
životné situácie... Najväčšou ranou v živote matky
je, keď musí oplakať smrť
svojho dieťaťa a táto smutná chvíľa postretla aj ju,
keď v roku 1992 pochovala
jediného syna Stanislava.
S ranami života sa však vždy dokázala vyrovnať so cťou.
V súčasnosti žije pri svojej neveste.
Ale počas letného obdobia sa každý
deň vracia do svojho domčeka, v ktorom
prežila skoro celý život. Dokáže si tam

ešte sama navariť, upratať i narúbať
drevo. Veľmi rada by ešte pracovala aj
v záhrade, ale bolesť nôh jej to už veľmi nedovoľuje. Počas života pracovala
na družstve a neskôr ako pomocná sila
v školskej kuchyni.

Svoj život zasvätila folklóru. Za mlada tancovala aj spievala vo folklórnom
súbore, s ktorým stála aj na pódiu vo
Východnej. Aj vďaka nej sa podarilo zachovať niekoľko pesničiek z minulosti.
Spev a dobrá nálada sú veci, ktoré ju
sprevádzajú celý život.

Stovky sa vraj dožila vďaka jednoduchému receptu: „Robota, modlenie a spev“, to je jej recept.
Jej vrásky svedčia o skúsenostiach
a o tom, že nie vždy bolo všetko ľahké.
Sú dôkazom jej veľkého životného poznania.

Pani Helenka má 4 vnúčatá, 7 pravnúčat a 3 prapravnúčata.
Oslávenkyni pri tejto príležitosti prišli
osobne zagratulovať zástupcovia obce
na čele s pánom starostom Marekom
Rakošom, ktorý potvrdil, že počas výkonu funkcie starostu je to jeho prvá
gratulácia k 100-ročnému jubileu. Túto
udalosť na pozvanie pána starostu prišla natočiť aj TV Markíza a TV JOJ.
S úsmevom na tvári ich privítala drobná
a milá starenka. Sedela v slávnostnej
izbe v kruhu svojich najbližších a tešila
sa pozornosti a láskavosti, ktorou bola
obklopená. Čiperná pani Helenka sa pri
nakrúcaní reportáží správala ako úplný
profesionál. Kameramana sa nezabudla opýtať, či všetko stihol zaznamenať.
A ak aj nie, ochotne by zapózovala ešte
raz. Veľmi sa tešila pozornosti médií.
Vážená pani Bělunková, želáme
Vám pokojný život, nech Vám ešte
zdravie slúži a užívajte si aj naďalej
veľa lásky od svojich najbližších.
Ing. Kamila Olšavská

Raslavice a ich národné
kultúrne pamiatky
K hmotnému kultúrnemu bohatstvu
našej obce, a tým aj k jej atraktivite, prispievajú predovšetkým národné kultúrne
pamiatky. V Raslaviciach sa nachádza
6 národných kultúrnych pamiatok: Evanjelický kostol Sv. Trojice z polovice 13.
storočia, horný kaštieľ zo 17. storočia,
dolný kaštieľ zo začiatku 19 storočia,
bývalá židovská synagóga, postavená
okolo roku 1930, záhrada nad horným
kaštieľom a záhrada pri dolnom kaštieli.
Sú nespochybniteľným dôkazom, že
naši predkovia v minulých storočiach
dokázali vytvoriť diela, ktoré sú dodnes
bohatstvom Slovenska. Dostali sa do
najvyššej kategórie slovenských kultúrnych pokladov, nazývanej Národné kultúrne pamiatky Slovenska!
Naša generácia má dnes viac zdrojov
a príležitostí (slobodná a demokratická
spoločnosť, členstvo v EÚ, možnosť
čerpania EÚ fondov,...) rozšíriť súčasný
počet týchto pokladov o nové klenoty,
ktorými by sa pýšilo Slovensko.
Ak nemáme dnes guráž a kumšt našich predkov, je našou milou povinnosťou zachovať a zveľadiť dedičstvo našich predkov!

O tri kultúrne pamiatky je, vďakabohu,
postarané skrz ich súčasných vlastníkov.
O zlepšenie stavu a zmysluplné využitie ostatných troch sa usiluje obecná
samospráva už niekoľko rokov. S majiteľmi dolného kaštieľa a jeho záhrady
sa doposiaľ nepodarilo dohodnúť ani na
odpredaji, ani na prenájme. Pred dvoma
rokmi zaznamenala obecná samospráva posun pri rokovaniach so zástupcami
Židovskej náboženskej obce na Slovensku, vlastníkom raslavickej synagógy.
Treba dodať, že aj vďaka pomoci pánov
Pavla a Petra Hudákových z bardejovského združenia Vita in suburbium.
Obec sa s vlastníkmi dohodla na bezplatnom dlhodobom nájme objektu na
20 rokov s možnosťou jej predĺženia.
Súčasťou zmluvy je aj deklarovaný účel
jeho využitia. Poslanci obecného zastupiteľstva sa spoločne so starostom obce
väčšinovo zhodli na využívaní objektu
na kultúrne a spoločenské aktivity obce
podporujúce rozvoj turizmu a následne
aj zamestnanosť v obci.
Na základe vyššie zmienenej zmluvy
sa obecnej samospráve podarilo získať

grant z európskych fondov v jednom
z grantových programov Prešovského
samosprávneho kraja na základnú rekonštrukciu bývalej synagógy, predovšetkým strechy, fasády a okien. Grant
je v sume vyše 93 000 € s podmienkou
50 percentného spolufinancovania. Po
ukončení rekonštrukcie v druhej polovici
roka 2021 by jej priestory mali byť využívané nasledovne: do hlavnej miestnosti
bude presťahovaná galéria ľudového
umenia a miestnosť bude slúžiť aj na
komorné kultúrne a umelecké podujatia, na poschodí (bývalá ženská galéria
synagógy) bude inštalovaná expozícia
venovaná spomienkam na židovskú komunitu v Raslaviciach a predná časť na
prízemí bude využívaná ako turistická
informačná kancelária spojená s predajom umeleckých, ľudových a remeselných produktov obyvateľov Raslavíc
a okolia.
O odborné poradenstvo k rekonštrukcii bývalej synagógy bol požiadaný architekt pán Giora (Juraj) Solár z Izraela,
ktorého mama Edita, rodená Atlasová,
bola rodáčkou z Raslavíc. Pán Solár
ponuku prijal a ponúkol do pripravova-

3

Raslavická synagóga v umeleckom
zobrazení akademickej maliarky Ľudmily Lakomej – Krausovej. Obraz sa
nachádza v Galérii ľudového umenia
v Raslaviciach.
nej expozície aj predmety a fotodokumentáciu raslavickej židovskej komunity
z vlastnej zbierky a svojho fotoarchívu.
Pána Gioru Solára už niektorí Raslavičania poznajú vďaka jeho prednáške
o svojej rodine, žijúcej až do osudného
roku 1942 v Raslaviciach, ktorú v apríli
2016 uskutočnil v dome kultúry. Pôsobí

Dom rodiny Atlasovej v strede obce bývalých Slovenských Raslavíc r. 1931
Z foto-archívu p. Gioru Solára
ako expert architektonickej organizácie
pracujúcej pre UNESCO a mesto Bardejov vďačí najmä jemu, že historické
jadro Bardejova spolu so židovským suburbiom bolo v roku 2000 zapísané do
Zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Vďaka tomuto počinu
mu Mesto Bardejov udelilo titul Čestný
občan mesta Bardejov.
Pri tejto príležitosti mu tiež ďakujem
za jeho odbornú pomoc a spoluprácu

pri prehlbovaní historického povedomia
a posilňovaní kolektívnej pamäte Raslavičanov i budúcich návštevníkov tejto
národnej kultúrnej pamiatky.
Ing. Jozef Jarina
Poslanec OZ a predseda Komisie
finančnej, obecného majetku,
podpory podnikania a rozvoja cestovného
ruchu pri OZ v Raslaviciach

z aktuálneho Slnečná
diania stráň
Vážení Raslavičania,
dovoľte mi, aby som vám predstavil
projekt Slnečná stráň – novú lokalitu pre
výstavbu rodinných domov v Raslaviciach.
Písal sa rok 2017, kedy obec Raslavice riešila nový územný plán obce. Keď
sme túto informáciu zachytili, začali sme
sa o tento proces zaujímať. Osobnou
účasťou na prerokovaniach nového
územného plánu sme návrhy pripomienkovali a zároveň presadzovali, aby
sa územie Široké o výmere cca 60 000
m² stalo plochou pre výstavbu rodinných
domov.
Vďaka pochopeniu a ústretovosti vašich poslancov, ktorí sa s naším návrhom stotožnili a schválili zmenu návrhu
územného plánu, sa z pôvodne navrhovanej priemyselnej zóny stala lokalita
pre individuálnu výstavbu.
Po schválení územného plánu a rozsiahlych rokovaniach s vedením obce
ako aj poslancami obecného zastupiteľstva, sme uzatvorili zmluvu o spolupráci pri výstavbe komunikácií a inži-
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nierskych sietí v predmetnom území.
Zároveň sme spomínané komunikácie
previedli na obec Raslavice za symbolickú cenu. Ďalej sme zmluvne deklarovali,
že obci Raslavice prevedieme za symbolickú cenu aj pozemok na verejný účel
podľa potrieb obce. Toho času sme sa
z obcou dohodli, že poskytneme pozemok navyše, ktorý bude slúžiť na
vybudovanie tlakovej stanice vody,
s perspektívou pre pozemky aj iných
fyzických osôb v blízkosti našej lokality.
Na financovaní komunikácií a inžinierskych sietí sa ako majitelia finančne spolupodieľame podľa uzatvorenej zmluvy
o spolupráci.
Chceme sa osobitne poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva za to,
že podporili tento projekt a následne
prijatým uznesením zabezpečili, aby sa
mladé rodiny a obyvatelia obce dostali
k novým stavebným pozemkom za prijateľnú cenu, ktoré v Raslaviciach chýbajú.
S vaším pánom starostom Marekom
Rákošom sme pred realizáciou projek-

tu absolvovali množstvo pracovných
stretnutí na Obecnom úrade a v lokalite
s prevádzkovateľmi inžinierskych sietí,
geodetmi a dodávateľskými spoločnosťami. Vďaka jeho manažérskym schopnostiam sme projekt dostali do stavu,
kedy do konca júna 2021 spoločne vybudujeme inžinierske siete a komunikácie
na uliciach Široká a Hájová. Naša vďaka
patrí aj pani Markušovej, pracovníčke
obecného úradu, ktorá svojimi odbornými a organizačnými skúsenosťami výrazne pomohla pri zabezpečovaní projektových dokumentácií a rokovaniach
s dotknutými organizáciami. V súčasnej
dobe pripravujeme práce aj na tretej ulici, ktorá by sa po schválení Obecným
zastupiteľstvom mohla volať Slnečná.
Ako vlastníci pozemkov by sme vás
radi oboznámili o príbehu našej rodiny,
konkrétne o živote nášho dedka Jána
Timka a jeho manželky Anny Timkovej,
ktorým spomínané pozemky patrili.
Dedko Ján sa narodil 1.9.1900 v Nižnom Hrabovci, okr. Vranov nad Topľou.
Jeho rodičia pochádzali z deputátnic-

ky previedli na potomkov, čoho sa, žiaľ,
dedko a babka nedožili. Pozemky prešli
späť do vlastníctva rodiny zdevastované
a zastavané budovami Štátnych majetkov a neskôr JRD. Tieto budovy sme
na vlastné náklady zbúrali a pozemky
uviedli do pôvodného stavu, v akom sú
dnes.
Česť a pamiatka našim starým rodičom a veľká im vďaka za to, čo tu po
svojom strastiplnom živote a peripetiách
s komunistickým režimom zanechali.
Raslavičania, prajeme vám šťastný
a pokojný život vo svojich nových
domovoch na Slnečnej stráni a prajeme vašim rodinám požehnané vianočné sviatky.
Za rodinu Vladimír Timko, vnuk

a

Široká ulica

ná ulic

Anna, rodená Kašprišinová, pochádzala z roľníckej rodiny z Raslavíc a svojím
venom taktiež prispela k zveľadeniu ich
spoločného majetku. Spolu mali 7 detí,
z ktorých v tom čase tri zomreli. Tým,
že hrozila nezamestnanosť, rozhodli sa,
že z ušetrených a požičaných peňazí
kúpia pozemky, aby ich deti neboli odkázané na žobrácky chlieb ako ich otec,
ktorý bol v detstve neraz nútený prosiť
o jedlo. Manželia vlastnými rukami vyrábali tehly, vypálili ich, a bez cudzej pomoci postavili svoj dom v Raslaviciach.
Za tzv. Slovenského štátu nebol náš
dedko, skoro ako málo ľudí z obce, ani
v HG ani HSĽS. V roku 1919 bol členom
ČA, za čo bol odsúdený v roku 1920

v Levoči. Dňa 5.8.1957 bolo starým rodičom zakázané vkročiť na pole s tým,
že im nič nepatrí. Toto opatrenie urobil
Okresný národný výbor. Boli im skonfiškované poľnohospodárske stroje a nástroje a svoje pozemky museli ponúknuť
Štátnym majetkom a po ich zániku prešli
do užívania JRD. Dňa 6.8.1957 bol náš
dedko povolaný na Miestny národný výbor, z ktorého sa však domov nevrátil.
Za pôdu nadobudnutú ťažkou prácou
bol odsúdený Ľudovým súdom v Bardejove a potom uväznený v IIave. Následne bola celá rodina perzekuovaná
ešte dlhé roky. Syn Milan bol odvedený k PTP práporu, kde ťažko pracoval.
V roku 1990 bol dedko súdne rehabilitovaný.
Až po roku 1989 sa pozemky a majet-

Kláštor

kej rodiny. Celú svoju mladosť prežili
ako sluha u gazdov. Neskôr sa dostal
ako nádenník k železnici. Po svojom
otcovi zdedil 4 ha, ktoré jeho otec kúpil
za ťažko zarobené peniaze v baniach
v Amerike. Jeho manželka-naša babka

Hájová ulica

Slnečná ulica
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Ochotnícke
kultúra
divadlo Na skok

Vážení čitatelia, milí spoluobčania.
V krátkosti zrekapitulovať našu činnosť
v uplynulom roku je neľahká, zároveň
príjemná povinnosť.
Premiéru našej druhej inscenácie
Tri letušky v Paríži, v ktorej debutovali
naši Raslavičania Michal Sabol, Oliver
Varchol, Katarína Kmecová, Anežka
Hudáčková, Tímea Bučková a Aneta
Salokyová, sme odohrali 1.12.2019. Nasledovali dve reprízy, špeciálna vianočná verzia v rámci podujatia Raslavičania
Raslavičanom a „leteli“ sme aj do obce
Lada.
Rok 2020 - rok divadla - bol paradoxne s obmedzeniami spôsobenými ochorením COVID-19 veľmi plodný. Naše
divadlo bolo aj napriek zlej spoločenskej
situácii mimoriadne činné. Na začiatku
sezóny sme mali pripravených bez mála
dvadsať repríz vrátane krátkej „šnúry“
s predstavením Matka. Na programe
boli aj festivaly Trebišovské dosky, Divadelné dni pod slovenskou bránou
v Tlmačoch, Dni mesta Sabinov,... Veľmi sme sa tešili, že sa nám rok takto rozbehol až v jedno krásne marcové ráno
išiel celý rozpis do koša.
Prvým úspechom sezóny 2020/2021
bola naša účasť na Festivale amatérskych divadiel v Košiciach s predstavením Matka. Porotu naše spracovanie
slovenskej medzivojnovej drámy veľmi
zaujalo. Predstavenie hodnotili herec
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Štátneho
divadla
v Košic i a c h
P e t e r
Cibula a
Michal
Iľkanin, známy z filmu Loli paradička.
K inscenácii nemali žiadne pripomienky a konštatovali, že sa do nášho
súboru zaľúbili – keďže sme hrali na
Valentína.
Počas prvej vlny pandémie vyšla
online séria rozprávok na dobrú noc,
ktorá sa dostala do pozornosti portálu ocenení DOSKY, najvýznamnejšiemu oceneniu odovzdávanému na
Slovensku v oblasti divadla. Naše
rozprávky boli súčasťou online programu medzinárodného dňa divadla
po boku s Divadlom LAB, činohrou
SND, Táňou Pauhofovou a Zuzanou
Fialovou.
V prípade priaznivého vývinu situácie sme mali v zálohe hru Macbeth-OFF BROADWAY s pomerne
zložitou scénou, orchestrom a videoprojekciou. Keď sa opatrenia trochu
uvoľnili, začali sme usilovne pracovať. Nahrávali sme podklady, maľovali scénu, šili kostýmy. Ak sa dalo,
tak aj čítali a skúšali. Začali sme trochu riskovať. Na prvej ideovej skúške sme vymysleli, že namaľujeme tri
kulisy veľké 10 x 3,5 m čo sa nám za
dva týždne upchatých nosov a boľavých
kolien podarilo. Situácia nám pravdupovediac celkom aj vyhovovala. Mali sme
čas na detaily, ktoré by sme za normálnych okolností nemali šancu riešiť. Prišiel deň, kedy sme si po rannej káve
povedali: „Dobre, dnes ušijeme prvé
šaty.“ Deň po dni začali kostýmy pribúdať a ďalšie dvere k ideám sa otvárali
jedna radosť. V októbri sme uverejnili aj
upútavku v nádeji, že
6.12. bude premiéra,
čo nám však neskoršie prísnejšie opatrenia zatrhli.
V júli sme sa zúčastnili regionálneho
kola medzinárodnej
prehliadky divadiel
Belopotockého Mikuláš 2020. Krajské
kolo prehliadky sa
malo uskutočniť v októbri v mestskom divadle Levoča, avšak
pokračovalo v online
forme. Tak sme sa
dostali do výberu,
odprezentovať svoje predstavenie na
Scénickej žatve, vrcholnej prehliadke
neprofesionálneho divadla ktorá je zároveň vlajkovým podujatím Slovenského

roku divadla 2020.
V auguste sme sa zúčastnili na medzinárodnom festivale kresťanského
divadla v Močenku. Festivalu sa zúčastnilo osem divadelných kolektívov
z celého Slovenska. Festival trval celý
týždeň. My sme na ňom participovali
len počas troch dní, plných predstavení, odborných rozborových seminárov
a diskusií. Domov sme si priniesli nielen
pamätný list, ale aj cenu za kolektívnu
hereckú súhru.
V septembri sme mali predpremiéru
inscenácie Tri sestry v Bardejovských
Kúpeľoch. Premiéra v Raslaviciach sa
na tretí raz podarila 29.11.2020, nasledovala repríza v Raslaviciach a Košiciach. Realizácia Troch sestier bola
blesková. V hre účinkujú iba tri herečky - tri sestry, čo nám umožňovalo skúšať. Za obeť padla predloha od Antona
Pavloviča Čechova, z ktorej sme si vzali
naozaj len málo. Podstata hry je založená na neschopnosti človeka urobiť krok
vpred. Postavy sa „krútia“ vo víre času,
ktorý im prináša príjemné chvíle, ale aj
momenty, na ktoré by človek najradšej
hneď zabudol. Dej sme vsadili do bežného dedinského prostredia.
Sme zvedaví, čo prinesie nový rok
a nádejame sa, že sa nám podarí uviesť
Macbetha v marci, prípadne v apríli.
V novembri 2021 nás čaká 100. výročie
od prvej zmienky o ochotníckej divadelnej činnosti v našej obci. Pripravujeme pestrý program a premiéru tretieho
predstavenia sezóny - Slovenská sirota. Do inscenácie sme zapojili aj staršiu
generáciu nových ochotníkov - divadelníkov, čomu sa nesmierne tešíme. Na
záver vám prajeme požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok. Sledujte
naše médiá a hlavne ostávajte zdraví,
aby sme sa mohli čoskoro stretnúť „na
skok“ v divadle.

Za kolektív divadelného súboru
NA SKOK
Martin Bašista, vedúci DS

kultúra Raslavičanik...
Ťažko písať sumár za rok 2020, keďže sme úplne ochudobnení o kultúrne
žitie v akomkoľvek smere.
Tak, ako sme pozitívne začali nový
rok reprízou úspešného výročného programu s názvom „Kedz ja bula mala...“,
postupne sa naša práca stávala čoraz
obmedzenejšou a natoľko kontrolovanou, že sa nepodarilo spraviť žiadne
nové tanečné choreografie, žiadne pásma v oblasti rozvoja detí a tiež motivácie
pracovať sústavne a nepretržite. Odtrhli sme sa od celého kultúrneho sveta.
Nie sme však jediní, ktorí tento spôsob
uchovávania tradícií udržiavajú a majú
radi.
DFS Raslavičanik mal minimálne
množstvo vystúpení, aké za poslednú
dobu archivujeme. Všetko sme to zo

začiatku brali pozitívne, podobne ako
všetci naokolo. Chýbalo nám vystúpenie
ku Dňu matiek, prehliadky, súťaže.… no
najviac naše ŠSPaT. Práve týmto slávnostiam venujeme dlhý čas na prípravu
a chceme zakomponovať väčšinu detí
zo súboru. Bohužiaľ, nekonali sa. Každý rok sa tešíme na zahraničný zájazd,
ktorý mal byť aj tento rok do mesta Kranevo v Bulharsku. Všetko sa zrušilo,
s nádejou, že čoskoro sa pominie situácia , čo trápi celé Slovensko, celý svet.
Prišla však iskierka nádeje, keď sme
v lete mohli vystúpiť v Bardejove pri
otvorení gazdovského dvora a tiež na
spolupodieľaní sa videoklipu speváka Mira Jaroša piesne „Na tom našom
dvore“ v Bratislave – Lozorne. Odvtedy
sa naše vystúpenia uzamkli. Taktiež aj

Šumna každa zahradečka

tanečné skúšky na minimum, dokonca
sa v októbri úplne pozastavili. Spôsob
vyučovania začal dištančnou formou.
Chýba nám však vzájomný kontakt,
stretnúť sa, porozprávať, smiať, tešiť
sa na ďalšiu skúšku a chystať nové
a nové tanečné čísla. Verme, že táto
situácia čoskoro skončí a my budeme
opäť vychovávať deti pre našu budúcnosť, tancovať a spievať, ako nás naučili
naši rodičia a prarodičia.
Všetkým nám to prajem a vinšujem
... „Šicko dobre v Novim roku“...
Monika Bučková
vedúca súboru

		

František Gvušč

Šumna každa zahradečka, co v nej rošňu kvitečki,
no najkrajša zahradečka, ked v nej kvitňu ružički.

Neskoro ci teraz plakac, nemala ši trucovac,
na frajira falošnika, mušiš sebe pozor dac.

Rošňe ruža, už je v puku, najkrajšia je v rozpuku,
pozor šuhaj na cirňački, neporaň sebe ruku.

Lem raz ruže rozkvitaju, nevraca še do puku,
prejdze tvuj žaľ, pridze frajir, popita ce o ruku.

Zvedla ruža ešče v puku, frajir ci ju otarhal,
falošnika ši ľubila, sklamal ce a druhu bral.

Mne už teraz druha ľubi, uvila mi pirečko,
ja ju budzem verne ľubic, nesklamem jej serdečko.

Ešči klaski nedozreli, priskoro jich bulo žac,
ja bi tebe nebul sklamal, ja ce chcel za ženu vžac.

Tarham najkrajšu ružičku ze zahradki v rozpuku,
popitam otca i macir, frajirečku o ruku.

Chcela ši še dobre vidac, bohateho muža mac,
vernu ľubosc i serdečko, ja ci mila mohol dac.

Frajirečko starodavna, coš me ľubic nechcela,
spoza plota še pripatraš, jak idzeme z koscela.

Od selzoch i od sklamaňa, ja tebe chcel varovac,
starodavna frajirečko, budzeš za mnu banovac.

V rozpuku som ružu tarhal, z rozpuku mi rozkvitla,
ešče furt mi ruža kvitne, doneška mi nezvedla.
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2. Testovanie: Ľudia vstupovali na
jednotlivé odberné miesta z bočného
vchodu kultúrneho domu, kde stál policajt a podľa farby lístka posielal ľudí na
dané odberné miesto už na samotné
testovanie. Pri stolíku stál zdravotník
oblečený v skafandri, ktorý dohliadal,
aby si každý človek pred samotným výterom z nosa vyfúkal nos a odkašľal, tak
zase použil dezinfekciu na ruky. Čísla si
rozdelili a jedno si nechali. Druhé odovzdali ďalšiemu zdravotníkovi, následne tretí zdravotník robil samotný ster
z nosa tyčinkou. Tyčinku dali do tekutiny, kde to premiešali, vytisli z tyčinky tekutiny, ampulku zavreli a z druhej strany
nakvapkali na test (kazetu). Po týchto
úkonoch zapísali čas a čakali cca do 20
minút na výsledok. Otestovaný človek
za výsledkom čakal vo vestibule Kultúrneho domu.

samospráva Testovanie
Začiatkom marca 2020 sa na Slovensku ako aj vo svete objavil nový vírus –
COVID -19, ktorý trápi všetkých. Každý
z vás si isto položil otázku: „Ako vznikol
vírus?, „Odkiaľ k nám prišiel?“ a „Prečo?“ Tak na to vám ja osobne neviem
odpovedať, pretože nik presne s istotou
nevie odpovedať na vyššie vymenované
otázky. O tom by sa dalo písať a písať
veľa.
Situácia na Slovensku sa začala zhoršovať, taktiež aj vo svete. Na Slovensku
sa začali sprísňovať opatrenia a to: od
12. marca bola vyhlásená mimoriadna
situácia, od 16. marca boli uzavreté školy a zároveň začal platiť núdzový stav,
ktorý trval do 14. júna. To sa dotklo aj
nás v Raslaviciach. Striktné pravidlá
a opatrenia, ktoré boli prijaté na začiatku pandémie, udržali počet infikovaných osôb od jari do leta pod kontrolou.
S postupným uvoľňovaním opatrení
v lete začali prípady stúpať.
1. Októbra bol vyhlásený druhý
núdzový stav, ktorý mal trvať 45 dní,
no bol vládou predĺžený na 90 dní.
Školské vyučovanie v školskom roku
2020/2021 bolo znovu prerušené od
12. októbra 2020.
23. – 25. 10. 2020 sa konalo na Orave
a v Bardejovskom okrese Pilotné testovanie, ktorého súčasťou bola aj naša
obec Raslavice. Keďže išlo o rýchly
a zároveň veľký projekt, nevedeli sme
ako presne to bude prebiehať. Snažili
sme sa všetko zabezpečiť podľa poky-
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nov z Ministerstva. Bola to výzva pre
všetkých, aj pre nás ako obec. Testovanie sa začalo 23.10.2020 od 8 hodiny
ráno. Vďaka vojakom sme mali zabezpečené veci pre zdravotníkov – overaly,
rúška, rukavice, dezinfekciu aj utierky.
Taktiež aj my ako obec sme zabezpečili
všetko potrebné pre hladký chod testovania, občerstvenie, pitný režim a pod.
pre celý personál, ktorého som bola aj
ja súčasťou.
Pilotné testovanie
V našej obci sa testovanie konalo
v kultúrnom dome a to nasledovne:
Naši občania začali chodiť už od 7
hodiny rána, lebo chceli byť rýchlo otestovaní. V priebehu hodiny, kým sa začalo testovať, prišlo veľa ľudí a vytvoril
sa dlhý rad. Túto situáciu monitorovala
naša MOPS (miestna občianska poriadková služba), usmernila a zabezpečila,
aby ľudia dodržiavali min. 2 m odstupy
a riadila kam majú ísť, keďže odberné
miesta boli dve. Odberné miesta bolo
možné rozlíšiť podľa farby lístkov.
1. Registrácia: Prebiehala tak, že ľudia prišli ku okienku, vydezinfikovali si
ruky, museli sa preukázať občianskym
preukazom, deti mladšie ako 15 rokov
sa preukazovali kartičkou poistenca,
kde sme ich ako administratívne pracovníčky zaevidovali a následne sme
každému dali dve čísla (poradové číslo).
Potom sme im povedali kam majú ísť
ďalej.

3. Certifikát: Zdravotník, ktorý vyhodnocoval testy napísal na dané poradové
číslo výsledok testu. Test odovzdal vojakovi alebo zdravotníkovi. Ten ho odniesol hore, inému zdravotníkovi (dobrovoľníkovi), ktorý číslo s výsledkom priradil
ku konkrétnemu človeku a následne
danú osobu vyzval, aby sa opätovne
preukázala občianskym preukazom alebo kartičkou poistenca (mladší ako 15
rokov). Testovanému vypísal certifikát,
ktorý vložil do obálky a odovzdal .
Na testovaní sa podieľali:
Vojaci: Ing. Ján Lojan, Marek Hurajt,
Tomaš Pavliško, Pavol Hudák, Daniel
Mihelič
Dobrovolníci administratíva: Kristína Kleinová, Daniela Sabolová, Slávka
Vašková, Henrieta Maršalová
Zdravotníci: Štefan Kondáš, Alžbeta
Marcinová, Iveta Jurčová, Mária Zborayová
Dobrovoľníci: Štefánia Ištoňová, Samuel Čupeľa
MOPS: Štefan Žoltak, Marcela Ferková, Irena Miková, Ivan Billý
Polícia: Maroš Kvartek, Michal Krajňák, Jozef Petranín
Počas Pilotného testovania sa v obci
Raslavice otestovalo cca 1806 ľudí
z toho cca 400 ľudí boli cudzí (nie občania Raslavíc). Pozitívnych bolo spolu 79
ľudí (4,39 %) a z toho bolo 60 cudzích.

1. kolo Celoplošného testovania
31.10 – 1.11.2020 sa uskutočnilo na
celom Slovensku 1. kolo Celoplošného
testovania s názvom SOM ZODPOVEDNÝ – dám sa testovať.

Na testovaní sa zúčastnilo 1376 občanov a 14 z nich malo pozitívny test na
COVID 19.

1. kolo Celoplošného testovania

31.10.2020

1.11.2020

Spolu

1081

295

1376

Pozitívne testovaní občania obce Raslavice

9

3

12

Pozitívne testovaní občania – cudzí

1

1

2

10

4

14

Počet otestovaných osôb spolu

Počet pozitívne testovaných osôb spolu

2. kolo Celoplošného testovania
7-8.11.2020 sa uskutočnilo na Slovensku aj 2. kolo Celoplošného testovania s názvom SOM ZODPOVEDNÝ
– dám sa testovať.

Na testovaní sa zúčastnilo 1472 občanov a 5 z nich malo pozitívny test na
COVID 19.

Na testovaní sa podieľali:
Vojaci: Jozef Balint, Jozef Beliško
Dobrovoľníci administratíva: Kristína Kleinová, Daniela Sabolová, Slávka
Vašková, Henrieta Maršalová
Zdravotníci: Mgr. Anna Mikulová,
Mgr. Mária Mikulová, Mgr. Mária Vaňová, Mária Lešková, Denisa Zoľaková,
Martina Šotiková, Renáta Banková, Terézia Tilická (Hertník)
Dobrovoľníci: Juliana Balová, Marek
Kuchta, Barbora Kuchtová
MOPS: Štefan Žoltak, Marcela Ferková
Polícia: Jozef Petranín
Aj vďaka iniciatíve mladého, šikovného občana Raslavíc – Martina Markuša,
ktorý zabezpečil online prenos počas
testovania, a takto si ľudia na stránke
mohli pozrieť, ako to vyzerá pred Kultúrnym domom počas priebehu testovania.
Tak sa zabránilo dlhým radám a dopomohlo sa, aby celkový priebeh testovania bol plynulý.

Na testovaní sa podieľali:
Vojaci: Jozef Balint, Jozef Beliško
Dobrovoľníci administratíva: Kristína Kleinová, Daniela Sabolová, Slávka
Vašková, Henrieta Maršalová
Zdravotníci: Mgr. Anna Mikulová,
Mgr. Mária Mikulová, Mgr. Mária Vaňová, Blanka Vašičkaninová, Mária Lešková, Martina Šotiková, Renáta Banková,
Tatiana Balšajová
MOPS: Štefan Žoltak
Polícia: Jozef Petranín, Vlastimil Kračanský
Druhé kolo Celoplošného testovania,
bolo oveľa pokojnejšie vďaka online
prenosu, zohratosti personálu. Takže to
išlo „ako dobre namazaný stroj.“

2. kolo Celoplošného testovania
Počet otestovaných osôb spolu
Testovaní občania - cudzí
Testovaní občania obce Raslavice

7.11.2020

8.11.2020

Spolu

957

515

1472

59

31

90

898

484

1382

Pozitívne testovaní občania obce Raslavice

1

4

5

Pozitívne testovaní občania – cudzí

0

0

0

Počet pozitívne testovaných osôb spolu

1

4

5

Chceme sa poďakovať všetkým
zodpovedným – zúčastneným občanom za bezproblémový, disciplinovaný priebeh testovania, trpezlivosť
a ohľaduplnosť pri testovaní.
Kristína Kleinová
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samospráva

Úspešné projekty
a ďalšie plány
li koronakríze boli nútení korigovať. Pri
všetkých dôležitých tohtoročných obecných rozhodnutiach sme sa snažili dodržiavať protiepidemické nariadenia vlády
SR, no pri zvažovaní možností sme brali
do úvahy aj hlas zdravého gazdovského
rozumu.
Viem, že nie všetko vyšlo ideálne
a k spokojnosti úplne všetkých občanov Raslavíc. Ubezpečujem vás však,
že všetky požiadavky a projekty sme sa
snažili riešiť s najlepším úmyslom v prospech väčšiny obyvateľov našej obce.
Hlavné investičné projekty
sme nezastavili

V uplynulom roku sa nám podarilo
zrealizovať celý rad projektových príprav, štúdií a schválených projektov,
ktoré zlepšili životný komfort občanov
obce. Raslavice znova pokročili na ceste svojej atraktivity, čím sa stávajú lákavejším miestom na bývanie, vzdelávanie i rodinné vyžitie. Poďme sa teda
spoločne pozrieť, ktoré projekty Obecný
úrad v jednotlivých oblastiach už úspešne dokončil, a ktoré plánuje uskutočniť
v blízkej budúcnosti.
Rok 2020 určite nepatril k bežným
rokom, na aké sme boli zvyknutí z predchádzajúcich období. Táto skutočnosť
sa odzrkadlila aj na smerovaní a rozvíjaní našej obce. Mali sme naplánované
množstvo aktivít, ktorých časť sme kvôPodkrovie ZŠ
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Dovoľte teda, aby som vám v krátkosti
priblížil najdôležitejšie aktivity, ktoré sme
v Raslaviciach v tomto neľahkom roku
realizovali.
Na rok 2020 sme mali stanovený plán investičných výdavkov na úrovni 750 000 €.
V tomto pláne sme rátali s čerpaním investičného úveru vo výške 500 000 €. Na
prvý pohľad sa táto čiastka môže zdať
astronomickou, no tým, že naša obec
za posledných 5 rokov nečerpala žiaden
úver, naše zadĺženie je na úrovni 6 %
z celkových 60 % možného zadĺženia.
S úverom 500 000 € by zadĺženie obce
predstavovalo cca 20 %, čo je však ešte
stále optimálna úroveň úverového zaťaženia.
V marci však prišla prvá vlna koronavírusu a my sme boli postavení pred veľmi
dôležité rozhodnutie, či kvôli očakávanému výpadku príjmu verejných financií
zrušíme všetky investičné výdavky - čo
by automaticky viedlo k obmedzeniu
činnosti Obecného podniku - alebo či
podporíme väčšinu plánovaných inves-

tičných zámerov.
Tu chcem veľmi pekne poďakovať
všetkým poslancom za podporu veľmi správneho rozhodnutia pokračovať
v ďalšej realizácii rozbehnutých investičných aktivít obce. Na aprílovom zastupiteľstve sme znížili investičný plán
o cca 250 000 €, čo sa zároveň hneď premietlo do zníženia úveru o túto čiastku.
Aj keď sme v priebehu roka museli čeliť
ešte ďalším nepredvídaným situáciám
a zmenám, našťastie rôzne okolnosti
nám pomohli zvládnuť situáciu tak, že
koniec roka finančne pokryjeme bez čerpania akéhokoľvek úveru, pričom zostala
zachovaná väčšina plánovaných tohtoročných investičných zámerov.
Rekonštrukcia podkrovia
nad bazénom ZŠ
A teraz už podrobnejšie o jednotlivých
investíciách. Prvou bola rekonštrukcia
podkrovia nad bazénom v ZŠ. Naším
cieľom je tam vytvoriť športovo-relaxačné centrum pre rodiny tak, aby ho mohli
využívať všetky vekové kategórie. Počas vyučovacieho procesu tento priestor
bude využívať aj základná škola na rôzne športové aktivity.
Práce na tomto projekte boli neraz
prerušované, pretože nás na začiatku
roka obmedzila nepriaznivá celoštátna
zdravotno-bezpečnostná situácia. Na
tomto diele sme pracovali predovšetkým
vtedy, keď bolo nepriaznivé počasie, alebo keď nebola súrnejšia práca v exteriéri. Postupne bol v podkroví zaizolovaný
a sadrokartónom obložený strop, vybudovali sa sadrokartónové priečky, inštalovali elektrické rozvody, podlahové
kúrenie, potery, bola vykonaná finálna

úprava povrchu podláh vo väčšine linoleom a v sociálnych zariadeniach dlažbou. Schodisko dostalo nový obklad
a bola postavená lezecká stena. Taktiež
bolo vybudované nové sociálne zariadenie pre ZŠ, kompletné sociálne zázemie
pre wellness a urobená kompletná príprava pre fínsku, parnú a infra saunu.
V podstate je tento priestor kompletne
pripravený a na budúci rok nám ostáva
už len ho dozariadiť tak, aby sme tento
komplex mohli odovzdať do užívania pre
verejnosť. Tento rok sme v športovo-relaxačnom centre preinvestovali z vlastných zdrojov cca 98 000 € a väčšinu prác
v ňom realizoval náš Obecný podnik.
Rekonštrukcia
multifunkčného ihriska
Začiatkom mája sme sa pustili do rekonštrukcie multifunkčného ihriska. Po
záplavách v r. 2015 bolo ihrisko zaplavené a bahno, ktoré sa nám vtedy nepodarilo úplne odstrániť spôsobovalo, že
voda pri výdatnom daždi neodchádzala
a hracia plocha sa tak na určitý čas stávala nepoužiteľnou. Z tohto dôvodu bolo
potrebné vymeniť podložie aj samotný
umelý trávnik.
Tým, že sme na tento projekt nedostali
toľko financií koľko sme žiadali, boli sme
nútení výmenu podložia a aj samotnú
drenáž zrealizovať na vlastné náklady
zamestnancami nášho Obecného podniku. Finálnu vyrovnávku a pokladanie
umelého trávnika zabezpečila externá
firma. Kompletná zákazka bola zrealizovaná v celkovej hodnote 19 500 €, pričom nenávratná dotácia činila čiastku
10 000 €.
Obnova cesty Raslavice – Kuková
V máji v Raslaviciach prebehlo slávnostné poklepanie symbolického kameňa, ktorým sa otvorila rekonštrukcia
úseku cesty 3. triedy Raslavice - KukoKanál Lopúchová

vá. Aj keď túto zákazku nerealizuje náš
Obecný podnik, pre rozvoj obce je to veľmi dôležitá udalosť. Pri rekonštrukcii ide
predovšetkým o rozšírenie úseku cesty
okolo kaštieľa. Vďaka tomu sa konečne
umožní obci vybudovať chodník k cintorínu.
Som veľmi potešený, že tejto mojej požiadavke na PSK vyhoveli, za čo vedeniu
PSK, ako aj riaditeľovi správy a údržby
ciest PSK, patrí veľká vďaka. Chcem
veľmi pekne poďakovať aj našim rehoľným sestričkám, že boli ochotné odpredať časť pozemku okolo oporného múra.
Bez tejto ich ústretovosti by sa daný zámer nedal vôbec zrealizovať.
Rekonštrukcia cesty do Kukovej je veľké a finančne veľmi náročné dielo, ktoré
by obec samostatne nedokázala zorganizovať asi nikdy. Pevne verím, že daný
projekt, ako aj náš chodník, sa podarí
v prvej polovici budúceho roka dokončiť.
Pre zaujímavosť uvediem aj zopár
technických informácií, ktoré mi dodal
zhotoviteľ - spoločnosť Doprastav. Zárubný múr je predelený vstupom do záhrady pri kaštieli. Prvá časť má dĺžku
88 m a výšku od 1,1 m do 4 m. V tomto
úseku je potrebné múr rozobrať a kameň
použiť pri výstavbe nového múra. Druhá
časť má dĺžku 140 m a maximálnu výšku dosahuje až 4,75 m. Nová oporná
konštrukcia je navrhnutá ako klincovaný
svah s upraveným pohľadom kamenným
murivom s betónovou zálievkou.
Kanál na dažďovú vodu
na Lopuchovskej ulici
Z betónových prefabrikátov sme v júni
na ulici Lopuchovskej vybudovali otvorený kanál na dažďovú a povrchovú vodu
v dĺžke 120 metrov. Tento kanál bolo potrebné vybudovať preto, aby sme mohli
sanovať priľahlý svah a taktiež nám vymedzil výšku na dosypanie ďalších vrstiev cestného telesa. Našou snahou je do
konca roka cestu prispôsobiť tak, aby ju
Široká

mohli bez ťažkostí využívať rodiny, ktoré
sú na tejto ulici v novostavbách už nasťahované.
Práce, ako aj ďalšie technické úpravy
na tejto ceste realizoval Obecný podnik
v celkovom náklade 9 600 € vrátane materiálu.
Nová pozemná komunikácia
na ulici Široká
V júli sme začali výstavbu novej obecnej komunikácie s názvom ulice Široká.
Pôvodne mala táto ulica slúžiť ako obchádzková trasa počas rekonštrukcie
oporného múra pri kaštieli pri uzávierke
tohto úseku. Nakoľko sme v tom čase
ešte nemali stavebné povolenie na vybudovanie nových inžinierskych sietí, pustili
sme sa rovno do odkrývania cestného
telesa. Výkopové práce realizoval náš
Obecný podnik s novo zakúpeným traktorbagrom JCB 3CX a odvoz hliny sme
zabezpečili našou obecnou technikou.
Okrem toho, že sme na požadovanú hĺbku odbagrovali cestné teleso, zarovnali
sme časť pozemku určeného na výstavbu dvoch bytových domov, ktoré plánujeme realizovať na budúci rok.
Keď nám prišlo vyrozumenie, že spomínaný úsek sa nebude používať ako
obchádzková trasa, práce sme prerušili
kvôli tomu, aby sme po schválení stavebného povolenia najprv zrealizovali výstavbu inžinierskych sietí. Za vykonané
práce na tomto čiastkovom diele Obecné služby vyúčtovali našej obci celkovo
8 220 €, ktoré boli preplatené z vlastných
zdrojov.
Dokončenie bytového domu
na Čergovskej
Júl sme využili aj na pokračovanie
v prácach na obecnej bytovke na ulici
Čergovská. Aj keď bytovka je už z vnútra kompletne zariadená a obývaná, bolo
potrebné dokončiť exteriérové práce, aby
Bytovka Čergovská
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Materská škola

celá stavba dostala kultúrnu fazónu. Išlo
o obkopanie a odizolovanie odvodového
muriva, rekonštrukciu pivničných priestorov a kotolne, doplnenie zvyšných okien
a vstupných dverí, rekonštrukciu vstupných priestorov, uzemnenie a kompletné
zateplenie budovy. Všetky práce boli realizované Obecným podnikom v celkovej
hodnote 68 000 €.
Rekonštrukcia Materskej školy 2
Začiatkom augusta sa kompletnej rekonštrukcie dočkala aj Materská škola
2, ktorú realizoval víťaz verejnej súťaže
- spoločnosť GMT z Prešova. Na túto
rekonštrukciu sme čakali takmer 3 roky,
dokým sa nám podarilo projekt legislatívne zmenežovať tak, aby nám kontrolný
orgán odsúhlasil čerpanie nenávratných
finančných prostriedkov z EU. Aj keď
väčšina bude financovaná z týchto fondov, predsa len nám v celkovom rozpočte ostali položky, ktoré boli vyňaté ako
neoprávnené, alebo na ktoré nezvýšilo
finančné krytie a museli sme ich zrealizovať z vlastných zdrojov. Konkrétne sa to
týkalo vybudovania vykurovacej sústavy,
blezkozvodov a určitej časti elektroinštalácie.
Rozpočtovaná cena na kúrenie bola
20 000 €, no nám sa kúrenie podarilo
Kláštorná

Park

urobiť cez náš Obecný podnik a v jednej subdodávke za cca 6 500 €. Ostatné
práce dokončuje Obecný podnik a odhadujem ich na 3 500 €. V podstate celá
rekonštrukcia je už ukončená a ostáva
dotiahnuť len zopár detailov. Na celkovú
rekonštrukciu budú použité nenávratné
finančné prostriedky vo výške 219 507 €
a z obecných zdrojov bude vyúčtovaných
cca 22 000 €.
Inžinierske siete
na uliciach Kláštorná a Široká
Na základe právoplatného stavebného
povolenia a zmluvy s VVS o spolupráci
sme začiatkom októbra začali práce na
kompletných inžinierskych sieťach na
ul. Kláštorná a Široká. V pláne sme mali
zrealizovať nový vodovod (cca 460 m),
kanalizáciu (440 m) a plynovod (260 m).
Začali sme na ulici Kláštornej, konkrétne od križovatky ul. Okružná a Alejová,
a pokračovali sme po Kláštornej smerom
k družstvu, až po novú ulicu Hájová.
V jednom výkope sme súbežne vybudovali 150 m novej kanalizácie a vodovodu
v celkovej hodnote 16 500 €. Obec však
vyčlení z rozpočtu len polovicu z tejto
čiastky, lebo druhú nám podľa zmluvy
o spolupráci preplatí rodina p. Timka.
Po realizácii tejto vetvy sme sa kontinuálne pustili do inžinierskych sietí na
ulici Široká. Zatiaľ máme vybudovaný vodovod, väčšinu trasy kanalizácie
a momentálne sa pracuje na plynovode.
Ak nám bude počasie priať, radi by sme
tieto siete úplne dokončili a vzápätí zaviezli celé cestné teleso ulice Široká 30
cm vrstvou kameniva tak, aby cely úsek
bol prejazdný a pripravený na možnú
výstavbu nových rodinných domov. Celková odhadovaná výška tejto investície
je 70 000 € a bude čerpaná z vlastných
zdrojov.
Oddychová zóna s parkom
Na sklonku októbra sme prikročili
k budovaniu oddychovej zóny za komunitným centrom. Prvotne sme plánovali dobudovať len detské ihrisko a na
zvyšnom pozemku vysadiť okrasné stro-
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my, či rastliny a okolo potencionálneho
jazierka vybudovať chodník.
Postupne sa nám však ukázali zaujímavé možnosti ďalšieho budovania
parku. Na obecnom zastupiteľstve sme
si povedali, že keď už je to takto rozpracované, nájdime si ešte čas i peniaze
a urobme to tak, aby sme sa tam už nepotrebovali vracať s ťažkou technikou,
ktorá by nám mohla spôsobiť ďalšie škody. Otvoril sa nám priestor za oplotením,
ktorý sme zrovnali a rozšírili tak výmeru
parku. Vybudovali sme tam ďalšie cestičky, obnovili ohnisko a k nemu sme
premiestnili prístrešok, ktorý bol predtým
v strede jazierka. Na jeho miesto na budúci rok plánujeme vybudovať vkusnejší
altánok, do ktorého by nad vodou viedli
dve lávky.
Okolo budovy knižnice sme položili
nový kamienkový chodník. Od vchodu
do knižnice až po vstup do komunitného
centra sme zo zámkovej dlažby vybudovali rozšírený chodník na rôzne hry
a maľovanie. Areál tohto parku sme oplotili, aby tam vo večerných hodinách nebol
prístup a nikto nemohol nič poškodzovať.
Pred budovou sme tiež rozšírili parkovisko, aby sa zvýšila jeho kapacita a bezpečnosť parkovania. Verím, že keď na
budúci rok vybudujeme jazierko a spomínaný altánok, spoločne sa budeme môcť
tešiť z nádhernej oddychovej zóny.
Pripájam aj zopár čísel:
Detské ihrisko - vlastné zdroje 5 643 €
a dotácia PSK 3 000 €.
Výsadba zelene, lavičky, časť cestičiek
- dotácia 7 800 €.
Vybudovanie väčšiny cestičiek, rôzne
výkopové práce, prehĺbenie a vyčistenie
plochy na jazierko a kompletne dodávateľsky dodané štrky a piesky – celková
hodnota 11 935 € (vlastné zdroje).
Zostávajúce práce sme realizovali
Obecným podnikom v celkovej výške
6 910 €.

Oddychová zóna

Obnova Židovskej synagógy
Plánovanú rekonštrukciu Židovskej
synagógy sme začali koncom novembra. Aj keď sa ku mne dostalo množstvo
kontroverzných a uštipačných poznámok, či bolo vôbec potrebné realizovať
tento projekt a prečo sme sa zapojili do
projektu s 50 %-nou spoluúčasťou, rekonštrukciu Židovskej synagógy vnímam
ako vyjadrenie našej snahy o uchovanie
kultúrneho dedičstva. Áno, máme tam
50 %-nú spoluúčasť obce a konkrétne
to bude činiť cca 100 000 €. Je to určite
veľa peňazí, no necítime ľudsky žiadne
morálne zadosťučinenie voči židovskej
komunite? Neostalo nám tu po Židoch
dosť hmotného aj nehmotného dedičstva
na to, aby sme sa im aspoň takýmto spôsobom poďakovali? Veď veľa kultúrnych
pamiatok v Raslaviciach nemáme a preto si myslím, že ku každej z nich treba
pristupovať zodpovedne a s úctou. Ony
tvoria našu históriu, tradície a identitu.
Verím, že obnovená Židovská synagóga
nakoniec bude hodnotným historickým
objektom nielen pre nastávajúce generácie občanov našej obce, ale stane sa aj
veľmi príťažlivým a atraktívnym miestom
pre turistov.
Rekonštrukčné práce realizuje Obecný podnik a tento rok plánujeme vymeniť
Obnova Synagógy

Kanál nad ŽSR

strechu a tiež vykonať rôzne demontážne práce v predbežnej hodnote 20 000 €.
Moderná technológia na ČOV
Naša čistička odpadových vôd dostala začiatkom decembra nové špeciálne
technologické zariadenie na čistenie
vody. Aj keď sme predtým niekoľkokrát
vyzývali našich občanov, aby dávali pozor a nevylievali do odpadu rôzne handry, či iné hrubé nečistoty, stále sa medzi
nami nájdu takí nezodpovední jednotlivci, ktorí toto nerešpektujú a kvôli ktorým
má čistička výpadky v prevádzke. Handry totiž upchávajú čerpadlo a v čase,
keď sa tam nenachádza obsluha spôsobujú značné škody na celkovom chode
čistiarne. Je mi veľmi ľúto, že kvôli zopár
nezodpovedným osobám musíme stále
neprimerane do ČOV investovať. Zatiaľ
sme každoročne pri prevádzkových nákladoch našej ČOV v strate od 20 000 do
30 000 €. Minulého roku sme boli nútení
prijať radikálne riešenie a pristúpili sme
k zvýšeniu stočného z 0,5 € na 0,7 €.
A keď občania budú naše upozornenia
ohľadom ČOV aj naďalej nezodpovedne
brať na ľahkú váhu, budeme nútení túto
sumu opäť navyšovať.
Aby sme ušetrili aspoň niečo, zakúpili
sme do obce fekálnu cisternu za traktor v
ČOV

hodnote 3 593 €. Každoročne sme za vývoz kalu potrebovali zaplatiť cca 5 000 €
a tým, že si ho teraz dokážeme vyviezť
sami, ušetríme nezanedbateľné peniaze.
Investícia do nainštalovania nového zariadenia na ČOV nás vyšla na 25 170 €
a uhradená bola z vlastných zdrojov.
Kanalizácia nad železničnou
stanicou
Prognóza pomerne dobrého počasia
nám umožnila v decembri otvoriť ešte jeden projekt a to vybudovanie kanalizácie
nad traťou. Tento úsek bolo potrebné vybudovať kvôli napojeniu novej ulice nad
železničnou stanicou, nakoľko sa tam
už začala výstavba nových rodinných
domov. Celková dĺžka tejto novej trasy
je 150 m, realizujeme ju Obecným podnikom a subdodávateľskými výkopovými
prácami. Predpokladaná hodnota zákazky je 12 000 € a na jej zaplatenie budú
použité naše vlastné zdroje.
Veľa šťastia a pevné zdravie
Uplynulý rok bol veľmi náročný. Napriek tomu ideme stále vpred za naplánovanými cieľmi. Na budúci rok budeme
pokračovať v rozvojových projektoch
nadväzujúcich na vytýčenú dlhodobú
stratégiu rozvoja obce. Bližšie informácie
o týchto projektoch sú uvedené na osobitnej strane týchto novín.
Na záver mi dovoľte veľmi pekne sa
poďakovať poslancom a všetkým aktívnym občanom za spoluprácu, za ich podporu, inšpiráciu a neochvejnú energiu,
ktorú vynakladajú na riešenie obecných
záležitostí. Verím, že nové projekty, ktoré
vychádzajú z tejto spolupráce, budú pre
Raslavice prínosom v ich ďalšom rozvoji
a osoh z nich budú mať aj nasledujúce
generácie našich občanov. Do nového
roka 2021 vám prajem veľa šťastia i zdravia a počas vianočných sviatkov pokoja
a radosti vám želám veľa príjemných
chvíľ v pohode rodinného kruhu.
Marek Rakoš
starosta obce
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Uznesenia zo zasadnutia
samospráva OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 27.02.2020 na Obecnom úrade
v Raslaviciach

Uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Návrh na zmenu územného plánu obce na parcele registra E, č. 164
v katastri obce Nižné Raslavice z plochy
sady, záhrady a plochy bytových domov
na plochy občianskej vybavenosti - výstavba skladových a výrobných priestorov za účelom potravinárskej výroby
žiadateľa firmy Imrich Goliaš – LIANA
GOLF na vlastné náklady.
Uznesenie č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
Správu audítora o konsolidovanej
účtovnej závierke Obce Raslavice za
rok 2018
Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
Správu hlavnej kontrolórky Obce Raslavice za rok 2019
Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
Rozpočtové opatrenia starostu obce
č. 14/2019
Uznesenie č. 7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
Rozpočtové opatrenia starostu obce
č. 15/2019
Uznesenie č. 8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Úpravu rozpočtu č. 1/2020
Uznesenie č. 9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
1. Investičný zámer obstaranie
I. Novostavba bytového domu 2x8 b. j.
bežného štandardu SO101, SO102,
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ktoré budú zhotovené v súlade
s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Jaroslavom Hrabčakom
a schválenou v stavebnom konaní č.
OCÚ 128/2020 Ka 32-02.
2. Investičný zámer obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti v zložení:
SO 03 Kanalizačná prípojka,
SO 04 Vodovodná prípojka,
SO 05 Elektrická NN prípojka,
SO 06 Spevnené plochy a komunikácia pre peších , ktoré budú zhotovené
v súlade s projektovou dokumentáciou
vypracovanou projektantom Ing. Jaroslavom Hrabčakom a schválenou
v stavebnom konaní č. OCÚ 128/2020
Ka 32-02.
3. Účel obstarania nájomných bytov
na základe Zmlúv o dielo za cenu vo
výške:
I. Novostavby bytového domu 2x8 b. j.
bežného štandardu SO101, SO102:
887 952,26 € ( vrátane projektovej dokumentácie)
4. Účel obstarania súvisiacej technickej vybavenosti na základe Zmluvy o dielo za cenu vo výške 51 217,12 €.
5. Uzatvorenie Zmluvy o dielo so zhotoviteľom Obecné služby s.r.o. Raslavice
IČO: 48167240 , predmetom ktorej je:
I. Novostavba bytového domu 2x8 b. j.
bežného štandardu SO101, SO102
SO.101 - Novostavba bytového domu
8 B.J. bežného štandardu 440 826,13 €
s DPH
SO.102 - Novostavba bytového domu
8 B.J. bežného štandardu 440 826,13 €
s DPH
II. Výstavba súvisiacej technickej vybavenosti v zložení:
SO.104 – Vodovodná prípojka 11
760,00 € s DPH
SO.105 – Kanalizačná prípojka 14
640,00 € s DPH
SO.107 – Elektrická prípojka, odberné
elektrické zariadenie 12 386,71 € s DPH
SO.108 – Vjazd a spevnené plochy 51
217,12 € s DPH
Spôsob financovania obstarania nájomných bytov v bytovom dome 2x8 b. j.
bežného štandardu SO101, SO102
a. Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle zákona č. 150/2013 Z.
z. vo výške 65 % oprávnených nákladov
v sume 577 160,00 €
b. Dotácia z Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 443/2010

Z. z. vo výške 35% oprávnených nákladov v sume 310 780,00 €
c. Vlastné zdroje obce Raslavice vo
výške 12,26 €.
6. Spôsob financovania obstarania
súvisiacej technickej vybavenosti:
1) SO 108 - Spevnené plochy, komunikácia pre peších
-Dotácia z ministerstva dopravy a výstavby SR: 20 160,00 €
- vlastné zdroje: 31 057,12 € s DPH
7. Vlastné zdroje- vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie ostatnej súvisiacej technickej
vybavenosti financovanej v plnej výške
z vlastných zdrojov v sume 37 886,71 €.
SO.104 – Vodovodná prípojka
11 760,00 € s DPH
SO.105 – Kanalizačná prípojka
14 640,00 € s DPH
SO.107 – Elektrická prípojka, odberné
elektrické zariadenie 12 386,71 € s DPH
8. Záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia § 22 zákona č. 443/2010
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a
o sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov.
9. Záväzok obce dodržiavať nájomný
charakter bytov po dobu lehoty užívania
bytového domu – trvale.
10. Záväzok obce splatiť úver ŠFRB
po dobu 30 rokov.
11. Záväzok obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
12. Záväzok obce zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa
zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania v znení zákona
č. 276/2015 Z. z. v prospech Štátneho
fondu rozvoja bývania.
13. Podanie žiadosti o poskytnutie
dotácie na obstaranie nájomných bytov
podľa zákona č. 443/210 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších predpisov
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
14. Podanie žiadosti o poskytnutie
podpory na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 150/2013 Z. z. zo
Štátneho fondu rozvoja bývania v znení
zákona č. 276/2015 Z .z.

15. Súhlas s podmienkami na poskytnutie úveru zo ŠFRB v zmysle zákona
č. 150/2013
Z. z. a s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom č.
443/2010 Z.z., platnými v čase podania
žiadosti.
16. Súhlas so zabezpečením záväzku
voči ŠFRB nehnuteľnosťou:
1. budova a pozemky Multifunkčné
centrum

2. budova a pozemky Zberný dvor
3. nájomné byty ul. Vyšná 309 byt č.
2, 3 a nebytový priestor
Vyšná 310 byt č. 4, 3, 2 a nebytový
priestor
17. Zapracovanie splátok úveru poskytnutého z prostriedkov ŠFRB na výstavbu:
Novostavba bytového domu 2x8 b. j.
bežného štandardu SO101, SO102,na
parcele

číslo CKN 867/23, CKN 867/24, 867/5,
867/21 v katastrálnom území Nižné
Raslavice do rozpočtu obce Raslavice počas trvania zmluvného vzťahu so
ŠFRB.

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 30.04.2019 na Obecnom úrade
v Raslaviciach
Uznesenie č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ

bezpečený blankozmenkou obce spolu
s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke na financovanie projektu „Intereg 2 – Kultúra bez bariér“

Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ

Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
prijatie preklenovacieho úveru vo
výške 95 000,- EUR, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou obce spolu s Dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke na financovanie projektu „Rekonštrukcia židovskej synagógy“

Uznesenie č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
Rozpočtové opatrenia starostu obce
č. 2 /2020 a č. 3/2020
Uznesenie č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
prijatie kontokorentného úveru vo
výške 160 000,- EUR, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou obce spolu
s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke na financovanie prevádzkových potrieb obce.
Uznesenie č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
prijatie preklenovacieho úveru vo
výške 40 000,- EUR, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou obce spolu s Dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke na financovanie projektu „Opatrovateľská služba“
Uznesenie č. 15/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
prijatie preklenovacieho úveru vo
výške 45 000,- EUR, ktorý bude za-

Uznesenie č. 17/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
prijatie terminovaného úveru vo výške 165 000,- EUR, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou obce spolu
s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke a ktorý bude slúžiť na krytie
investičných výdavkov obce v rozpočtovom roku 2020
Uznesenie č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 4/2020
V Raslaviciach dňa 30.04.2020
Uznesenie č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
informáciu o fungovaní obce počas
vyhlásenia mimoriadnej situácie a plnení úloh vyplývajúcich z opatrení Krízového štábu SR
Uznesenie č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach

ruší
uznesenie OZ č. 57/2015 zo dňa
26.06.2015
schvaľuje
Krízový štáb obce Raslavice v zložení:
Marek Rákoš – predseda
Ing. Jozef Jarina – člen
Vladimír Kohút – člen
Stanislav Baláž – člen
Peter Saloky – člen
Ing. Vladimír Droblienka - člen
Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
úpravu platu starostu obce Raslavice
s účinnosťou od 01.05.2020 vo výške
základného platu
Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zníženie odmeny poslancom OZ,
členom obecnej rady, členom komisií
o 10% schválenej v odmeňovacom poriadku s účinnosťou od 01.05.2020.
Uznesenie č. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zníženie úväzku hlavnej kontrolórky
obce o 10% zo schváleného úväzku
s účinnosťou od 01.05.2020
Uznesenie č. 24/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
sťažnosť obyvateľov ulíc Toplianska
a Kopčaková
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Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 30.06.2019 na Obecnom úrade
v Raslaviciach
Uznesenie č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
Správu nezávislého audítora za rok
2019
Uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu obce za rok 2019
Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019
Uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
celoročné hospodárenie obce Raslavice za rok 2019 bez výhrad
Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) schvaľuje
Prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 do rezervného
fondu vo výške 10 581,67 EUR
B) berie na vedomie
účtovný výsledok hospodárenia za
rok 2019 v sume + 126 456,97 eur,
C) schvaľuje
preúčtovanie účtovného výsledku
hospodárenia za rok 2019 na účet 428 –
Nerozdelený zisk z minulých rokov
Uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.
schvaľuje
Rozpočtové opatrenia starostu obce
č. 5 /2020
B.
schvaľuje
Úpravu rozpočtu č. 6/2020
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Uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.
sauznášanaznení
VZN č. 1/2020
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.
B.
odporúča
Prerokovať Návrh VZN č. 1/2020 Komisiou školstva, zdravotníctva a sociálnej oblasti do konca júla 2020
Uznesenie č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) b e r i e n a v e d o m i e
Závery z rokovania Komisie finančnej,
správy majetku, pre podporu podnikania
a cestovného ruchu pri Obecnom zastupiteľstve v Raslaviciach
1. Naliehavo riešiť znovuzavedenie
vzduchotechniky v spoločenskej sále
domu kultúry. Z tohto dôvodu navrhuje
odborné posúdenie predmetnej situácie
a vypracovanie technických návrhov,
ktoré zabezpečia odstránenie problému.
2. Z dôvodu priebežného unikania
vody cez zastarané, resp. opotrebované
ventily na radiátoroch ústredného vykurovania domu kultúry navrhuje výmenu
ventilov za tzv. termostatické ventily.
3. Z dôvodu značne zanedbanej kuchyne – po stránke technickej aj hygienickej navrhuje v spolupráci s nájomcom objektu komplexnú opravu, resp.
rekonštrukciu kuchyne, vrátane kuchynskej vzduchotechniky.
4. Vypracovať stavebnú a technickú
dokumentáciu realizácie toaliet na 1. poschodí domu kultúry, ktoré by slúžili pre
návštevníkov podujatí v spoločenskej
sále. Na základe tejto dokumentácie,
resp. jej rozpočtu zapracovať tieto nák-

lady do budúcich rozpočtov obce alebo
do žiadostí o grant z mimo - obecných
zdrojov.
B) b e r i e n a v e d o m i e
Závery z rokovania Komisie verejného poriadku a životného prostredia
- Správa a údržba cintorínov - pochovávanie v ekohroboch, oprava oplotenia
, vybudovanie brány a prístupovej cesty
na starom cintoríne vo V. Raslaviciach,
vytvoriť prac. miesto správcu cintorínov,
osadiť na vstupoch tabule „Zákaz vstupu so psom“
- predseda komisie sa zaviazal pripraviť VZN o pochovávaní
v ekohroboch
- Osvetlenie ulice Nad stanicou – zistiť možnosti a cenu umiestnenia dvoch
svetelných bodov
- Dažďová kanalizácia – vybudovať
odvodňovací žľab cez cestu a zviesť
vodu do kanála na
Kláštornej ulici pri družstve
- Na ulici Vyšnej vyčistiť odvodňovací
kanál pred domom pána Ivanka
a vybudovať nový na ceste pod cintorínom. Urobiť betónový žľab na
odvádzanie vody z cesty do jarku
- Začať riešiť kanál pri pánovi Kohútovi na Štepnickej ulici (zvýšený
prítok vody z nových ulíc)
- Sekčovská ulica – odtok dažďovej
vody
- Vyčistiť Hrabovecký potok pri kostole
- Do dvoch mesiacov stanoviť termín stretnutia s odborníkmi ohľadom
suchého poldra na Hraboveckom potoku, s tým, aby sa stretnutie konalo ešte
v tomto kalendárnom roku.
- Komisia odporúča riešiť dopravnú situáciu na ulici Ku amfiteátru, uzavretím
ulice Na hurke alebo osadením spomaľovacích prekážok na ulici.
- Komisia odporúča urýchlene vybudovať plot pri knižnici
- Umiestniť fotopasce na miesta podľa
návrhu poslancov OZ alebo občanov.
- Členovia komisie p. Saloky a p.
Gdovin ponúkajú, že preberú správu fotopascí pod svoju gesciu. Od obecného
úradu je potrebná právna analýza ako
naložiť s výsledkami z fotopascí.
- Komisia odporúča vytvoriť prevádzkový poriadok divadelnej sály v KD
a poveriť zamestnanca obecného úradu správou divadelnej sály a ostatných
obecných budov.

Uznesenie č. 35/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Prevádzkový poriadok viacúčelového
ihriska s účinnosťou od 01.08.2020
Uznesenie č. 36/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
- Zmluvu o postúpení práv a povinnosti stavebníka na realizáciu časti stavby „Raslavice – ul. Kláštorná, Rozšírenie inžinierskych sietí, SO 03 Vodovod
a vodovodná prípojka a SO 04 Splašková kanalizácia“ v rozsahu Dodávka
a Montáž potrubia
- Zriadenie vecného bremena na
obecných pozemkoch bezplatne na cedovanú trasu vodovodu v obci Raslavice
v prospech VVS, a.s. Košice
Uznesenie č. 37/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena
„medzi Obcou Raslavice a VVS, a.s. Košice CKN 852/2 na LV 1104

Uznesenie č. 38/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena
IN REM medzi Obcou Raslavice a Jozefom Žoltákom na parcele CKN 845/30
v k.ú. Nižné Raslavice
Uznesenie č. 39/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
Návrh Dohody o vzájomnej spolupráci
uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 269
ods. 2 Obch. zákonníka v z.n.p. medzi
Annou Margicinovou, Jankou Fedorkovou, Ing. Júliou Hrušovskou, Milanom
Timkom a Obcou Raslavice
odporúča
starostovi obce zapracovať pripomienky zo zasadnutia OZ do ďalšieho
predloženého návrhu
Uznesenie č. 40/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
odpredaj traktora-bagra Bielorus vo
vlastníctve obce Raslavice minimálne

za cenu 1 200,- €
V Raslaviciach dňa 30.06.2020
Uznesenie č. 41/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.
schvaľuje
Odpustenie nájmu z dôvodu COVID-19 - Ondrej Demo v zmysle príslušného nariadenia vlády SR vo výške 50%
B.
schvaľuje
Odpustenie nájmu z dôvodu COVID-19 Gút Art – Veronika Šoltýsová
v zmysle príslušného nariadenia vlády
SR vo výške 50%
C.
schvaľuje
Odpustenie nájmu z dôvodu COVID-19 MAS- Sekčov –Topľa o.z.
V Raslaviciach dňa 30.06.2020
Uznesenie č. 42/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
Závery z rokovania Komisie kultúry,
športu a mládeže pri Obecnom zastupiteľstve v Raslaviciach

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 04.09.2019 na Obecnom úrade
v Raslaviciach
Uznesenie č. 43/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ
V Raslaviciach dňa 04.09.2020
Uznesenie č. 44/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ

Starostu obce Raslavice k jej podpísaniu

Uznesenie č. 45/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Dohodu o vzájomnej spolupráci uzatvorenej v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorenú medzi Annou
Margicinovou, rod. Timkovou, bytom
Vaniškovská 198/5, Raslavice, Jankou
Fedorkovou, rod. Eliášovou, bytom Ku
Amfiteátru 520/23, Raslavice, Ing. Júliou Hrušovskou, rod. Eliášovou, bytom
Ku Amfiteátru 517/19, Raslavice, Milanom Timkom, bytom Bayerova 285/9,
Prešov a Obcou Raslavice, Hlavná
154/30, Raslavice
poveruje

Uznesenie č. 47/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
sauznášanaznení
VZN č. 1/2020
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 Ra-

Uznesenie č. 46/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 7
B. s c h v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 8

slavice,
o výške príspevku na stravovanie
v jedálňach škôl vo výške nákladov na
nákup potravín.
Uznesenie č. 48/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a)schvaľuje
odpredaj pozemku p. č. 468 o rozlohe
218 m2 zapísaný na LV č. 1104 žiadateľovi p. Jozefovi Olšavskému, bytom
Lúčna 470/9, 086 41 Raslavice v cene
1,- € za m2
b) odporúča
starostovi obce začať proces odpredaja pozemku na parcele CKN 468, k.
ú.Vyšné Raslavice o výmere 218 m2
v zmysle ustanovení zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí s ohľadom na osobitný zreteľ a s cenou 1 € za m2 pozemku.
Uznesenie č. 49/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Žiadosť fy Vijofel na rozšírenie objektu predajne podľa predloženého návrhu
– Prístavba o výmere 33,1 m2 zo zdro-
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jov obce
Uznesenie č. 50/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
prijatie úveru od úradu vlády SR na
vykrytie poníženia podielových daní vo
výške 79 621,- € so splatnosťou v rokoch 2024 - 2027
Uznesenie č. 51/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach

neschvaľuje
zníženie poplatku za komunálny odpad na základe žiadosti Jozefa Muľa –
NORMA, Svätoplukova 2, 080 01 Prešov
Uznesenie č. 52/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
sťažnosť na nevhodné správanie obyvateľky obce a na základe odporúčania Komisie pre verejný poriadok riešiť

v budúcnosti spor prostredníctvom sociálnych pracovníkov a príslušníkov polície
Uznesenie č. 53/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Zmluvu o dielo č. 10/20 medzi zmluvnými stranami IN-EKO TEAM s.r.o., Zatloukalova 4, 621 00 Brno, ČR a Obcou
Raslavice, Hlavná 154/30, Raslavice

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 23.10. 2019 na Obecnom úrade
v Raslaviciach
Uznesenie č. 54/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ
V Raslaviciach dňa 23.10.2020
Uznesenie č. 55/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ
V Raslaviciach dňa 23.10.2020
Uznesenie č. 56/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 9 a č. 10
V Raslaviciach dňa 23.10.2020
Uznesenie č. 57/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berienavedomie
Stanovisko HK obce Raslavice o dodržaní podmienok na možnosť prijatia
návratných zdrojov financovania
Uznesenie č. 58/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
upravuje
Uznesenie č. 9/2020 zo dňa
27.02.2020 v bode 16 takto:
16. Súhlas so zabezpečením záväzku
voči ŠFRB nehnuteľnosťou:
1. budova a pozemky Multifunkčné
centrum, znalecký posudok č. 16/2020
všeobecná hodnota nehnuteľnosti zaokrúhlená 273 000,- €
2. budova a pozemky Hlavný sklad,
znalecký posudok č. 15/2020, všeobecná hodnota nehnuteľnosti zaokrúhlená
333 000,- €
3. nájomné byty ul. Vyšná 309, byt č.
2, 3 a nebytový priestor,
Vyšná 310, byt č. 4, 3, 2 a nebytový
priestor,
znalecký posudok č. 60/2020, všeobecná hodnota nehnuteľnosti zaokrúhlená 180 000,- €
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4. v prípade potreby aj s postupným
zakladaním financovanej nehnuteľnosti
Uznesenie č. 59/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
uznášasanaznení
Všeobecne záväzného nariadenia č.
2/2020,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu obce Raslavice
Uznesenie č. 60/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
podľa §11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 zb. v zn. neskorších
predpisov / ďalej len zákon o obecnom
zriadení /a § 26 ods. 3 a §27 ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 v platnom
znení / ďalej len stavebný zákon /:
1. berie na vedomie
1.1. Správu – informáciu o postupe
obstarávania a prerokovania Zmien
a doplnkov č. 1/2020
ÚPN- O Raslavice
1.2. Výsledky prerokovania Zmien
a doplnkov č. 1/2020.
1.3. Výsledok preskúmania Zmien
a doplnkov č. 1/2020 ÚPN-O Raslavice
podľa §25 stavebného zákona Okresným úradom Prešov, odborom výstavby
a bytovej politiky zo dňa .9.10.2020 č.
OU-PO-OVBP1-2020/045673-003 ako
príslušným orgánom územného plánovania
2. súhlasí
2.1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na
rozhodnutie o námietkach a pripomienkach k Zmenám a doplnkom č. 1/2020
, ÚPN-O
3. schvaľuje
3.1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/
zákona o obecnom zriadení , Zmeny

a doplnky č. 1/2020 ÚPN-O Raslavice
vypracované Ateliérom URBEKO – Ing.
arch. Vladimírom Ligusom .
Počet prítomných poslancov : 6 hlasovali : za 6 proti 0 zdržali sa 0
3.2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/
zákona o obecnom zriadení ,Všeobecne
záväzné nariadenie č.2/2020 ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť
Počet prítomných poslancov: 6 hlasovali : za 6 proti 0 zdržali sa 0
4. žiada starostu obce prostredníctvom poverenej osoby
4.1. zverejniť záväznú časť Zmien
a doplnkov č. 1/2020 ÚPN-O , v zmysle
§ 27 ods. 4 stavebného zákona a to:
a) vyvesením na úradnej tabuli obce
najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom
b) doručením dotknutým orgánom
zodpovedný: Eva Markušová termín:
do 30 dní
4.2. označiť Zmeny a doplnky č.
1/2020 ÚPN-O v zmysle § 28 ods. 1 stavebného zákona
schvaľovacou doložkou
zodpovedný : Eva Markušová termín:
do 30 dní
4.3. uložiť Zmeny a doplnky č. 1/2020
ÚPN-O , v zmysle §28 ods. 3 stavebného zákona
na týchto miestach:
a) na obci -obecnom úrade v Raslaviciach
b) na stavebnom úrade v Raslaviciach
c) na Okresnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej politiky.
zodpovedný : Eva Markušová termín:
do 30 dní
4.4. vyhotoviť registračný list v zmysle
§ 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s
kópiou uznesenia o schválení doručiť na
Ministerstvo dopravy a výstavby ,,sekcia
výstavby, odbor územného plánovania,

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava .
zodpovedný: Eva Markušová termín:
do 3 mesiacov
Uznesenie č. 61/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje

podanie žiadosti o dotáciu na základe
výzvy MH SR z 2.9.2020:
Kód výzvy: č.: 11378/2020-421052028
Názov projektu: Zriadenie verejne
prístupnej elektrickej nabíjacej stanice
Raslavice

Schválená výška spolufinancovania
projektu je 263,17 €, t. j. 5% oprávnených nákladov z dotácie na zriadenie
nabíjacej stanice.

Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 14.12. 2019 na Obecnom úrade
v Raslaviciach
Uznesenie č. 62/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 63/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ
Uznesenie č. 64/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 11, 12, 13
a 14
Uznesenie č. 65/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
sa uznáša na znení
VZN č. 3/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v obci Raslavice
Uznesenie č. 66/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
sa uznáša na znení
VZN č. 4/2020
o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce
Uznesenie č. 67/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
sa uznáša na znení
VZN č. 5/2020
o prevádzkovom poriadku pohrebiska
a domu smútku v Raslaviciach
ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Raslavice č. 3/2015 zo dňa 27.3.2015
o prevádzkovom poriadku pohrebiska
v obci Raslavice –Vyšné Raslavice
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Raslavice č. 4/2015 zo dňa 27.3.2015
o prevádzkovom poriadku pohrebiska
v obci Raslavice –Nižné Raslavice
a všetky ostatné VZN s tým spojené

Uznesenie č. 68/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Dodatok k VZN č. 6/2019 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ a školských
zariadení so sídlom na území Obce Raslavice a CVČ
Uznesenie č. 69/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.
berie navedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k Návrhu finančného rozpočtu na rok
2021 a viacročného rozpočtu na roky
2022 a 2023
B.
schvaľuje
rozpočet na rok 2021
C.
berie na vedomie
viacročný rozpočet na roky 2022
a 2023
Uznesenie č. 70/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
vyradenie majetku podľa predloženého zoznamu
Uznesenie č. 71/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
1. odpredaj spoluvlastníckeho podielu 16/56 na pozemku p. CKN 341
o výmere 618 m2, druh pozemku záhrada, zapísaný na LV č. 1532 v k. ú Vyšné Raslavice žiadateľovi p. Štefanovi
Obšutovi, bytom Vyšná 263/6, 086 41
Raslavice v cene 1,- € za m2
b) odporúča
starostovi obce začať proces odpredaja spoluvlastníckeho podielu 16/56
na pozemku p. CKN 341 O výmere 618
m2, druh pozemku záhrada, zapísaný
na LV č. 1532 v zmysle ustanovení
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
s ohľadom na osobitný zreteľ a s cenou
1 € za m2 pozemku.

Uznesenie č. 72/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
ponuku na predaj pozemku na parcele CKN 210/4 o výmere 109 m2, druh
pozemku orná pôda v k. ú Nižné Raslavice podľa geometrického plánu č.
37119192-132/2020 na oddelenie nehnuteľností, vypracovaným Mgr. Beátou
Tarcalovou – Geotar, od majiteľa pozemku Opeta Martina, bytom Kláštorná
446/18, 086 41 Raslavice za ponúkanú
cenu 4,- EUR/m2 a podpísanie kúpno-predajnej zmluvy s predmetným vlastníkom spolu za cenu 436,- EUR
Uznesenie č. 73/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
a) ponuku na predaj pozemku na
parcele CKN 867/78 o výmere 1269
m2, druh pozemku - orná pôda a CKN
135/37 o výmere 1357 m2 , druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie
na LV 1285 v k. ú. Nižné Raslavice
od majiteľov pozemku Timko Milan,
rod. Timko, bytom Bayerova 2851/9,
080 01 Prešov, Fedorková Janka, rod.
Eliášová, bytom Ku amfiteátru 520/23,
086 41 Raslavice, Margicinová Anna,
rod. Timková, bytom Vaniškovská 198/5
086 41 Raslavice, Ing. Hrušovská Júlia,
rod. Eliášová, Ing, Ku amfiteátru 517/19,
086 41 Raslavice, za ponúkanú cenu
1,- EUR/celok a zároveň podpísanie
starostom obce kúpno-predajnú zmluvu
s predmetnými vlastníkmi spolu za
cenu 1,- EUR.
b) ponuku na predaj pozemku na parcele CKN 835/1 o výmere 1100 m2 ,
druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie na LV 1767 v k. ú. Nižné Raslavice od majiteľov pozemku Timko Milan,
rod. Timko, bytom Bayerova 2851/9,
080 01 Prešov, Margicinová Anna, rod.
Timková, bytom Vaniškovská 198/5 086
41 Raslavice, Ing. Hrušovská Júlia, rod.
Eliášová, Ing, Ku amfiteátru 517/19,
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086 41 Raslavice, za ponúkanú cenu
1,- EUR/m2 a zároveň podpísanie starostom obce kúpno-predajnú zmluvu
s predmetnými vlastníkmi spolu za
cenu 1100,- EUR.
Uznesenie č. 74/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
a)
ponuku na predaj pozemku
na parcele CKN 839/13 o výmere 48
m2 , druh pozemku - zastavaná plocha
a nádvorie na LV 2132 v k. ú. Nižné Raslavice od majiteľov pozemku Horváta
Pavla, bytom Na brehu 229/23, Jakubovany, 083 01 a Ing. Moniky Horvátovej bytom Stuľany 5, 086 43, SR, za
ponúkanú cenu 4,- EUR/m2 a zároveň
podpísanie starostom obce kúpno-predajnú zmluvu s predmetnými vlastníkmi
spolu za cenu 192,- EUR.
b) ponuku na predaj pozemku na parcele CKN 839/15 o výmere 23 m2 , druh
pozemku - zastavaná plocha a nádvorie na LV 1381 v k. ú. Nižné Raslavice od majiteľov pozemku Ružičkovej
Jany, Hlavná 527/53, 086 41 Raslavice
a Kundrákovej Ľudmily, Jurkovičova
6577/6, 080 01 Prešov za ponúkanú
cenu 4,- EUR/m2 a zároveň podpísanie
starostom obce kúpno-predajnú zmluvu s predmetnými vlastníkmi spolu za
cenu 92,- EUR.

Podnikanie
obcí má
rôzne podoby
K osvete v oblasti náročnej problematiky fungovania Obecných podnikov
dostal možnosť vyjadriť sa náš pán starosta Marek Rakoš.
Vystúpil 9.11.2020 v živom vysielaní
verejnoprávnej televízii v dennom magazíne o živote v regiónoch „REGINA“.
Tam v téme „Podnikanie obcí má rôzne
podoby„ predstavil fungovanie sociálneho obecného podniku v Raslaviciach. Priblížil ako tento podnik vznikol,
čomu sa venuje, koho zamestnáva, čím
všetkým už musel podnik prejsť, aby sa
udržal funkčný na trhu a podobne. Ďakujeme pánu starostovi, že zviditeľňuje
aj touto cestou našu obec a prajeme mu
veľa úspechov a nápadov pri ďalšom
rozvoji Obecného podniku.
Ing. Kamila Olšavská
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Uznesenie č. 75/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
kúpno-predajnú zmluvu o predaji
majetku obce, ktorou Obec Raslavice
odpredáva kupujúcemu Jozefovi Olšavskému pozemok na parcele CKN 468,
k. ú. Nižné Raslavice, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 218 m2 za cenu určenú uznesením
Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach
č. 48/2020 zo dňa 04.09.2020 v sume
1,- eur/m2 , spolu za 218,- eur z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/91 Zb., o majetku obcí,
§ 9a, ods.8 písm. b) prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že
sa jedná o parcelu, ktorú Jozef Olšavský
užíva desaťročia.

Uznesenie č. 78/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Ruší
platnosť uznesení
č.
21/2020,
22/2020,
23/2020
k 31.12.2020

Uznesenie č. 76/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zníženie nájmu žiadateľa Vladimíra Gdovina – Fontana za obdobie od
15.3.2020 do 31.5.2020 a od 15.10.2020
do 30.11.2020 o 50%

Uznesenie č. 81/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
Správu Komisie kultúry, športu a mládeže pri OZ Raslavice

Uznesenie č. 77/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.
schvaľuje
Prevádzkový poriadok divadelnej sály
B.
schvaľuje
Prevádzkový poriadok futbalového
areálu

Uznesenie č. 79/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
príspevok pri príležitosti životného jubilea p. Heleny Bělunkovej
Uznesenie č. 80/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021

Investičné výdavky
samospráva
v roku 2021
P.č.

Názov investičnej akcie

Rozpočet (v EUR)

1.

Obstaranie interiérového vybavenia - OcÚ

2 000

2

Rekon. a prístavba predajňa Vijofel

3

Oprava Winklerovho pomníka

4

Rekonštrukcia Polyfunkčného domu

25 000

5

Rekonštrukcia podkrovia nad bazénom v ZŠ

35 000

6

Výstavba chodníkov na cintoríne

7

Rekonštrukcia ciest

8

Výstavba miestnej komunikácie - ul. Nad žel. stan.

9

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov

10

Výstavba parkoviska a oplotenia pri MŠ Alej.

3 000

11

Výstavba miestnej komunikácie - ul. Hájová

18 000

12

Výstavba kanalizácia - ul. Hájová

10 000

13

Výstavba plynovod - ul. Hájová

7 500

14

Výstavba vodovod - ul. Hájová

5 000

15

Výstavba ver. osvetlenia -ul. Nad žel. stan.

6 000

16

Výstavba miestnej komunikácie - ul. Lopuchovská

17

Výstavba miestnej komunikácie - ul. Široká

5 000

18

Výstavba ver. osvetlenia - ul. Široká

2 000

19

Výstavba kanalizácie -ul. Vodárenská

10 000

20

Výstavba miestnej komunikácie - ul. Vodárenská

15 000

21

Projekt. zámer -výst. cykl. Raslavice - Janovce

22

Výst. chodníka ul. Lúčna - Papajová

23

Výstavba nových chodníkov v obci

24.

Podpora dob. základnej tech. infraštruk. (k fitku)

25.

Aktívny zelený park pri komunitnom centre

20 000

26.

Rozšírenie Zberného dvora a stojiská

24 654

27.

Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techni

28.

Rozšírenie kanalizácie pri Židovskej synagóge

29.

Rekonštrukcia MŠ II.-Alejová ul.-spoluúčasť+neopr.

11 553

30.

Obst. strojov, zariad.-Výst. zar. aero. energie ZŠ

38 942

31.

Obst. strojov, zariadení - Zvýšenie kvality vzd.ZŠ

14 459

32.

Zavlažovací systém fut. ihrisko)

33.

Rekonštrukcia Divadelnej sály

40 000

34.

Rekonštrukcia Židovskej synagógy

80 000

35.

Centrum integ. zdrav. starost.

30 000
3 000

3 000
30 000
5 000
15 000

15 000

7 000
5 000
30 000
3 000

7 000
6 000

3 000

7 000

2-kapitálový rozpočet

542 108

Spolu

542 108

Vypracoval: Lenka Paľová
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školstvo Materská škola Raslavice
v roku 2020
Keď sme v januári 2020 nastúpili do
materskej školy po Vianociach, priali
sme si všetko dobré v novom roku 2020,
hlavne zdravie. Rozprávali sme sa
o správach, ktoré sme zachytili, že kdesi
v Číne sa objavil nový vírus. Nikto vtedy ani len netušil, že nebude dlho trvať
a budeme ho mať aj na Slovensku.
Stihli sme s deťmi prejsť hlavné znaky zimy, nezabúdali sme im pripomínať
dôležitosť ochrany zdravia – prechladnutie, prenos vírusov, dôležitosť vitamínov v strave a podobne. Pripravili sme
a uskutočnili aj Fašiangový karneval,
keď nás v polovici marca zastihla správa o mimoriadnom prerušení prevádzky
materskej školy – na dva týždne. Neváhali sme a na sociálnej sieti Facebook
sme založili profil Materská škola Rasla-

vice. Do skupiny sme pozvali rodičov, za
účelom komunikácie ohľadom udalostí
a prípadného nastúpenia do MŠ. Aby
deti nevyšli z pracovného tempa a aby
sa úlohy zo Školského vzdelávacieho
programu plnili priebežne naďalej, pridávali sme na stránku týždenné témy,
úlohy a nápady pre rodičov, ako tieto
úlohy plniť. Zvažovali sme pri tom vybavenie domácností nielen počítačovou
technikou, ale aj dostupnosť bežných
materiálov na výtvarné či pracovné činnosti. Rodičia sa pekne zapojili, spätná
väzba bola vynikajúca, všetci sme však
čakali, že sa čoskoro vrátime naspäť do
MŠ. Počas týchto dvoch týždňov sme
však považovali za potrebné bez ohľadu na pracovné zaradenie pomáhať na
Obecnom úrade so šitím rúšok pre občanov obce Raslavice.
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Marec skončil, a návrat sa neudial.
Ani v apríli, ani v máji. Týždenné témy
sme neustále pridávali ďalej. Chuť detí
pracovať z domu pomaly prestávala,
predsa len, už bolo teplo a deti chceli byť vonku... a chýbali im rovesníci,
spoločné hry na školskom dvore, naháňačky, šmýkačky, aktivity, na ktoré sú
zvyknutí, že sa robia s pani učiteľkou
v škôlke. Prišli sme o možnosť prispieť
výrobkami na Veľkonočnú výstavu,
o chvíle nácviku programu ku Dňu matiek, ale hlavne, nenacvičovali sme
program na Šarišské slávnosti piesní
a tancov. Neuskutočnil sa ani Deň detí,
školský výlet a iné mnohé akcie a aktivity, bez ktorých by asi škôlka nebola
škôlkou. Predškoláci sa nezúčastnili na
depistáži a zápis do 1. ročníka sa uskutočnil bez ich prítomnosti. Taktiež zápis
do MŠ bol bez prítomností detí.
V júni sme prevádzku opäť obnovili
a hoci to nebolo väčšine rodičov po vôli,
museli sme rešpektovať epidemiologické opatrenia a do MŠ mohli nastúpiť iba
predškoláci, deti zamestnaných rodičov
a detí zo SZP. Rozlúčku s predškolákmi
si preto museli zorganizovať rodičia,
mimo priestoru MŠ. Snažili sme sa stretnúť s deťmi aspoň na chvíľku, preto sme
im pripravili darčeky. Pre predškolákov
aj pre tých, ktorí sa zúčastňovali na záujmových krúžkoch a odovzdali sme im
ich po jednom v spálni, ktorá sa nevyužívala a do ktorej prichádzali cez požiarne schodisko.
Prvýkrát za 5 rokov nebola prevádzka počas letných prázdnin. Keď sme sa
v auguste stretli v MŠ, aby sme pripravili
nový školský rok, dúfali sme, že bude

taký... normálny, bežný, ako po iné roky.
Pretože každý pochopil, že dištančné
vyučovanie môže byť „cool“, ale nie pre
deti v materskej škole. Tie potrebujú nielen vidieť a počuť, ale aj sa dotýkať,
ovoniavať, ochutnávať, skúšať, experimentovať a hlavne, byť v kolektíve
rovesníkov. Pretože ani tá najlepšia rodina nie je pre dieťa kamarátom. Sociálnym kontaktom a situáciám sa dá naučiť
tak, že ich zažijeme, vyskúšame. A deti
v predškolskom veku sú ako povedal
Ján Ámos Komenský – Tabula rasa –
nepopísaný papier. Na ňom ostane to,
čo na neho napíšeme.
Preto sme všetci dúfali, že sa Corona
situácia v lete upokojí, lenže ako sme
školský rok skončili, tak sme ho aj začali – s opatreniami. Veľká vďaka však
patrí nielen zriaďovateľovi, ktorý zabezpečil všetko potrebné, ale aj rodičom
a hlavne našim deťúrencom. Každý sa
v maximálnej možnej miere snažil a snaží dodržiavať všetky epidemiologické
opatrenia – odstupy, dezinfekciu, rúška.
Zúčastnili sme sa aj na celoplošných
testovaniach a po druhom kole, keď sa
v našom kolektíve vyskytli dva pozitívne
prípady, sme museli ísť všetci na desať
dní do karantény. Keďže naďalej nie je
možné stretávať sa s rodičmi na aktivitách v priestoroch MŠ, svoje kultúrne
programy natáčame na videá a posielame rodičom na FB, aby aspoň takouto
formou videli, čo ich deti v MŠ robia. Takýmto spôsobom sme sa snažili potešiť
aj našich starkých pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Teší nás, že väčšina
detí je zdravá a chodí do MŠ. Môžeme
tak pekne plniť úlohy a venovať sa všet-

kým oblastiam aj zo Štátneho aj zo Školského vzdelávacieho programu.
V týchto nie ľahkých časoch, kedy si
oveľa viac než inokedy uvedomujeme
skutočnú cenu zdravia a hlavne sociálnych kontaktov, sme sa zapojili do
dvoch projektov. Prvý: „Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok“. V spolupráci s rodičmi sme naplnili 32 krabíc
drobnosťami, ktoré od nás dostanú starkí v zariadeniach pre seniorov v okrese Bardejov. Druhý: „Vianočná pošta“.
Ručne sme vyrobili spolu s deťmi vianočné pozdravy, ktoré taktiež poputujú
osamelým starkým v zariadeniach pre
seniorov. Naše pozdravy pôjdu do Prešova a Dubnice nad Váhom. Nezabúdame ani na raslavických starkých, preto
pozdravy odovzdáme aj v stacionári
a v kláštore.

O chvíľu sú tu ďalšie Vianoce a nič
sa nedeje tak, ako sme zvyknutí. Testovania, lockdowny, negatívne správy, to
všetko ovplyvňuje životy nás všetkých,
deti nevynímajúc. Preto chcem v mene
všetkých zamestnancov materskej školy poprosiť všetkých rodičov, priateľov,
známych a kamarátov, aby sa počas
vianočných chvíľ venovali hlavne tomu,
čo nám najviac chýba – tešiť sa zo spoločne strávených chvíľ s rodinou, veľa
sa rozprávať, smiať sa, nešetriť slovami
lásky, pochvaly, uznania.
Všetkým prajem, aby bol rok, ktorý je
pred nami taký, aký ho chceme mať –
pokojný.

A ja Vám vinčujem
na tote ščešlive šviatky,
žeby Vám Pán Buh pomuh,
tote prežic a druhých še dožic.
Pri ščescu, pri zdraviu,
pri hojným božským požehnaňu.
Co Vy sebe prajece
od milého Pána Boha,
to ja Vám vinčujem,
že ščirého šerca.
Nech Vám Pán Buh dá.
Krásne, veselé, šťastné a hlavne
zdravé vianočné sviatky všetkým rodinám praje kolektív pracovníčok materskej školy Raslavice.
Gabriela Hanisek Salová

ZUŠ
Raslavice
Vážení Raslavičania.
Blíži sa koniec kalendárneho roka
2020. Okrem prežívania adventného
obdobia a príprav na najkrajšie sviatky
v roku – Vianoce, je to tradične aj obdobie hodnotenia uplynulého obdobia.
Keď som pred rokom v tomto predvianočnom čase predkladal prostredníctvom príspevku v Raslavických novinách bilanciu za minulý kalendárny rok
a plány do nasledujúceho obdobia, netušil som, že rok 2020 bude iný. Úplne
iný. A som si istý, že to netušil nikto.
Epidémia nového neznámeho vírusu Covid – 19 sa postupne rozšírila do
celého sveta a zasiahla všetky odvetvia
vrátane školstva a kultúry. Keď sme 12.
januára 2020 uvádzali reprízu programu
pri príležitosti 20. výročia DFS Raslavičanik v Dome kultúry v Raslaviciach,
nikoho ani nepadlo, že to bude jediné
verejné vystúpenie žiakov našej školy
v tomto kalendárnom roku. Slávnostný galakoncert pri príležitosti 15. výročia vzniku našej školy naplánovaný na
25. marca 2020 sa nám už zrealizovať
nepodarilo. Následné zatvorenie škôl
a prechod na dištančné vzdelávanie
bola pre nás taktiež neľahká úloha. Bolo
to niečo nové, na čo nikto nebol pripravený. Postupne sme sa učili a hľadali
spôsoby, ako ostať so žiakmi v kontakte prostredníctvom online komunikácie
a v rámci možností pokračovali vo vzdelávaní. Keď už bolo jasné, že do konca
školského roka verejné koncerty nebudeme môcť uskutočniť, presunuli sme
prezentácie našich žiakov do online
priestoru na facebookovú stránku našej
školy.

Okrem umeleckého vzdelávania a následnej prezentácie žiakov na verejnosti
je jedným z ukazovateľov kvality školy aj
úspešnosť žiakov na rôznych súťažiach.
Žiaľ, epidémia zasiahla aj túto oblasť
a mnoho súťaží, na ktoré pedagógovia
svojich žiakov pripravovali, bolo zrušených, preložených alebo presunutých
do online priestoru.
Úspechy našich žiakov
na súťažiach v roku 2020:
• 28.02.2020 – „Zahrajme si pre radosť“ – VII. ročník súťažnej prehliadky
Prešovského a Košického kraja - Zuzana Jurčová – zlaté pásmo (Mgr. Jana
Berčíková, DiS.art)
• 29.02.2020 – IV. ročník súťažnej
prehliadky Prešovského kraja v sólovej
hre na husliach „EADG“ – Alexandra
Cenká – bronzové pásmo (Mgr. art. Stanislava Zobalová, ArtD.)
• jún 2019 – výtvarná súťaž „Folklór
– Svadba – Obrady, zvyky, tradície“ organizovaná ZUŠ v Raslaviciach online
formou – Kristína Frimerová – 1. miesto
v IV. kategórii, Peter Paľa – 2. miesto
v IV. kategórii, Terézia Frimerová – 3.
miesto v IV. kategórii, Martina Grešáková – 1. miesto v V. kategórii, (Mgr. Matej
Bělůnek, Mgr. Ľubomíra Štofaníková)

• 15.10.2020 – medzinárodná interpretačná súťaž „Rajecká hudobná jar“
online – Vanesa Bortníková – 2. miesto
(Mgr. art. Stanislava Zobalová, ArtD.)
Keď sme sa na konci minulého školského roka vrátili na dva týždne do školy, dúfali sme, že to najhoršie je už za
nami. V tejto nádeji sme začali aj školský rok 2019/2020 s úmyslom a odhodlaním dobehnúť zameškané. Avšak po
mesiaci a pol sme sa ocitli ešte v horšej
situácii, možno s malou výhodou, že
dištančné vzdelávanie už nie je pre nás
novinka. Poučili sme sa z chýb z jari,
sústavne hľadáme nové formy, metódy
a spôsoby online vzdelávania a dúfame,
že sa situácia čo najskôr začne zlepšovať, aby sme sa so svojimi žiakmi stretli
v školských triedach a s vami všetkými
na koncertoch organizovaných našou
školou.
V mene svojom aj v mene všetkých
zamestnancov ZUŠ v Raslaviciach vám
chcem popriať radostné a požehnané
vianočné sviatky a v tejto neľahkej dobe
hlavne zdravie, šťastie a nádej v pokojnejší a úspešnejší nastávajúci Nový rok.
					
Mgr. art. Martin Franek
riaditeľ ZUŠ
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II. polrok roka 2020 v Základnej
školstvo
škole v Raslaviciach
Po letných prázdninách sme sa
v septembri opäť stretli v škole a všetci
sme sa tešili na to, že budeme fungovať
v normálnom režime so žiakmi v škole.
Žiaľ, systém vydržal jeden mesiac a potom sme kvôli epidemiologickej situácii
museli prejsť na dištančné vyučovanie.
Myslím si, že na základnej škole je
prezenčná forma výučby nenahraditeľná a najvhodnejšia pre žiakov, ktorí
nielen získavajú vedomosti a nové poznatky, učia sa základným zručnostiam,
ale absolvujú aj socializačný proces,
učia sa pracovať v kolektíve, nadväzovať priateľstvá, riešiť konflikty a učia sa,
že v celom živote ich budú sprevádzať
pravidlá, ktoré musia dodržiavať.
Sme školou, ktorá aj v dištančnej forme výučby pracuje na plný plyn a snaží
sa byť špičkovou školou, čo sa nám aj
darí. Naším videorozvrhom sa inšpi-

rovali susedné školy, zapájame sa do
všetkých aktivít, ktoré fungujú v online
priestore, Pytagoriáda, i-Bobor, v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry
sme získali prvé miesto v okresnom kole
(blahoželám Nine Ivanovej z 9.A triedy).
Slávnostne sme zasvietili adventný veniec pred školou, navštívil nás Mikuláš,
vyzdobili sme zimnou tematikou školský
areál. Hneď ako to bolo možné, sa do
školy vrátili žiaci I. stupňa a po úspešnom testovaní žiakov, rodičov a zamestnancov, za ktoré ďakujem pánovi
starostovi Marekovi Rakošovi a zamestnancom Obecného úradu v Raslaviciach, aj žiaci II. stupňa.
Nie je to ľahké obdobie. Sú pred nami
vianočné sviatky a nevieme, čo bude
ďalej. V každom prípade sme pripravení
pracovať tak, ako sa dá a venovať všetky sily tomu, aby naši žiaci napredovali.

Ďakujem predovšetkým rodičom, ktorí
nemali a nemajú ľahkú situáciu a popri
svojich povinnostiach doma či v práci
musia ešte intenzívnejšie spolupracovať
s učiteľmi pri dištančnej forme výučby.
Nie je to jednoduché, milí rodičia, ale
vďaka vašej podpore a pochopeniu to
zvládame a za to vám veľmi ďakujeme.
Do nadchádzajúcich sviatočných dní
vám všetkým prajem pokoj. Chorí nech
vyzdravejú, nespokojní nech nájdu kľud
a pohodu, nešťastní nech objavia šťastie, ktoré spočíva v každodenných maličkostiach. A všetci sa na seba usmievajme, lebo úsmev je dar, ktorý môžeme
dávať kedykoľvek všetkým a nič nás nestojí, takže ho môže dávať úplne každý.
A v Novom roku už bude lepšie!
Mgr. Martin Klempay
riaditeľ ZŠ v Raslaviciach

Získanie podpory
pre obecnú knižnicu
Obec Raslavice sa každoročne zapája do množstva výziev, ktoré by mohli
zlepšiť kvalitu života obyvateľov v nej.
Fond na podporu umenia v roku 2020
podporil z verejných zdrojov náš projekt
„Doplnenie a aktualizácia knižničného
fondu Obecnej knižnice v Raslaviciach“
vo výške 2000 eur. Vďaka tejto podpore
Fondu na podporu umenia sme mohli
pre čitateľov našej knižnice zatiaľ zakúpiť 39 nových titulov od slovenských
a svetových autorov pre dospelých,
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detí a mládež v celkovej sume 500 eur.
Keďže peniaze z projektu nám boli poskytnuté až v polovici decembra, zvyšnú
časť podpory vo výške 1500 eur vyčerpeme v prvej polovici roku 2021.
Touto cestou sa chceme veľmi pekne
poďakovať FPU za schválenie nášho
projektu a srdečne pozývame všetkých
občanov do našej knižnice. Veríme, že
si každý vyberie vhodnú knihu na príjemné strávenie voľného času.

Veríme, že postupným dopĺňaním
knižného fondu našej pobočky získa
knižnica nových čitateľov z radov malých i veľkých.
Veď knihy sú ako dvere, otvoríte ich
a vstúpite do iného sveta... tak teda dovidenia pri ďalších milých stretnutiach
v našej knižnici.
Ing. Kamila Olšavská

Činnosť komunitného centra
Raslavice
Od novembra 2019 sa realizuje 2.
fáza Národného projektu Komunitné
služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít, kde sa zapojila aj obec Raslavice. Je to inštitúcia, ktorá sa zameriava
na budovanie komunity a komunitných
vzťahov v priestore svojej územnej pôsobnosti.
Zameraním KC je poskytovanie sociálnych a vzdelávacích služieb, programy
komunitného rozvoja a poskytuje asistenciu samospráve a ďalším inštitúciám. Ide o priestor práce s komunitou
a priestor, kde členovia hlavne rómskej
komunity môžu nachádzať priestor pre
svoju sebarealizáciu. Cieľom je pomôcť
zlepšiť kvalitu života jednotlivca a celej
komunity.
-Poskytovanie vzdelávacích aktivít,
pomoc pri príprave na školské vyučovanie, hlavne písanie domácich úloh.
Počas vypuknutia pandémie Covid-19
pri dodržiavaní všetkých hygienických
nariadení a obmedzenom počte detí
z rómskej komunity, pomoc pri vypracovaní pracovných listov a rozdávanie
edukačných listov zameraných na jemnú motoriku, spoznávanie farieb, čísel
a iné. Mnohokrát nepodnetné prostredie
ako aj ovplyvňovanie názormi starších
je hlavnou príčinou školskej neúspešnosti. Preto sú pre výchovu a vzdelá-

vanie dôležité aj iné vplyvy ako rodina,
sme názoru že mimoškolská výchova
môže výrazne zastaviť záporný vplyv
prostredia.
Podpora záujmovej činnosti, ako hudobný a tanečný krúžok pod vedením
asistenta KC Jozefa Žoltáka, tvorivá
dielňa, výtvarný prejav detí, ďalej krúžok varenia a pečenia, práca s textilom
a niťou, spoločenské hry, loptové hry
a iné. Všetky tieto aktivity sú zamerané
na zmysluplné trávenie voľného času,
znižovanie sociálno-patologických javov
a rizikového správania.
Komunitné aktivity, tieto sa realizujú
s počtom od 30 až 100 prijímateľov sociálnej služby, kde sa zapájajú do aktivity aj dospelí obyvatelia MRK. Vymenujeme niektoré ako prázdninová opekačka
v areáli KC, karneval, diskotéka, súťaž
v spoločenských hrách ako aj pingpongový turnaj, príchod Mikuláša, tohto
roku už len s obmedzeným počtom detí
MRK, odmena Mikuláša deťom, ktoré
vynikli v niektorej z aktivít KC.
Poskytovanie sociálneho poradenstva, hlavne rozhovory s klientom
s cieľom sociálnej diagnostiky využívania účinnej metodiky zvládania jeho
krízových situácií a problémov. V čase
vypuknutia pandémie Covid-19 infor-

movanosť a vysvetlenie prijímateľom
sociálnej služby o príznakoch, priebehu
a povinnej karanténe ako aj význame
testovania.
Preventívne
aktivity,
spolupráca
s Osvetou zdravia, ÚPSVaR Bardejov
pozvaním Mgr. Ing.Márie Novákovej,
beseda na tému šikana, ďalej pozvaním
por.Kvetoslavy Pekárikovej OR PZ Bardejov z odboru prevencie kriminality na
tému bezpečnosť na cestách a dopady
kriminality. Ďalej rozdávanie dezinfekčných prípravkov priamo v teréne MRK,
šitie ochranných rúšok, pod vedením
majsterky spojenej školy Bardejov Bc.
Kataríny Kotíkovej.
Besedy ako chrániť seba aj svoje okolie počas pandémie, nutnosť dodržiavania všetkých nariadení vlády a hygieny.
Komunitné rehabilitácie v oblasti stravovania, zdravia, ako kľúčových pre
zlepšovanie kvality života, rozvoj zručnosti.
Za všetky tieto aktivity sú zodpovední
pracovníci Mgr. Bernardína Kozáková
odborný pracovník - garant a Mgr. Mária
Lederová.
Mgr. Bernardína Kozáková
Odborný pracovník - garant KC
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šport Niečo z kuchyne OFK SIM
Raslavice počas roku 2020
Tak ako všade vo svete v každom odvetví, je tento rok iný ako po minulé roky.
Aj my futbalisti sme museli zmeniť naše
obyčaje a každodenné zvyklosti a prispôsobiť sa tejto situácii. Veríme ale, že
ten ďalší rok bude lepší a nám sa podarí
naplniť všetky ciele, ktoré sme si do ďalšieho roku naplánovali, a veru, nie je ich
málo.
“A” MUŽSTVO
Začiatkom roka 2020, prebral opäť
fungovanie v našom klube ako prezident
p. Marek Rakoš. Cieľom bolo posilniť
mužstvo a zachrániť sa v súťaži (IV. Liga
SEVER), kde sme boli na predposlednom mieste. Po príchode nových hráčov
- Kuhajdik, Stachura, Guman - sa nám
zimná príprava vydarila a zo 7 prípravných zápasov sme 6 vyhrali a 1 zápas
remizovali. Správne naladení na jarnú
časť pod vedením p. Kukulského sme
sa ale dozvedeli trpkú správu o ukončení celého súťažného ročníka, z dôvodu
pretrvávajúcej a zhoršujúcej sa pandémie COVID-19. Túto správu sme prijali
s trpkou chuťou, keďže sme chceli, aby
sa o zotrvaní v súťaži rozhodlo na ihrisku a nie za zeleným stolom. Neostávalo
nám však nič iné len začať sa pripravovať na novú sezónu. Začali sme angažovaním trénera p. Vladimíra Dzurju, ktorý
nahradil p. trénera Jozefa Kukulského.
Naše ciele boli z počiatku v novej sezóne
dávať oveľa väčší priestor našim odchovancom, no po oznámení zväzu, že sa
v novej sezóne chystá reorganizácia sú-ťaže a postúpiť do vyššej súťaže môžu
až prvé 4 mužstvá, sme sa rozhodli, že
sa o to pokúsime a nášmu klubu na jeho
100-té výročie dáme pekný darček a to
postup do najvyššej regionálnej súťaže.
Prispôsobili sme tomu aj posilnenie kádra a v lete tak prišli na prestup do nášho
mužstva:
Stachura R. (Partizán Bardejov)
Kuhajdik J. (FK Svidník)
Ľuterančik J. (Šarišské Michaľany)
Berecky M. (Plavnica)
Juhas R. (Ľubotice)
Kačmar D. (Čirč)
Jusko T. (Lipany)
Guman B. (Dulova Ves )
Šimco B. (Bardejovska Nová Ves)
Liptak M. (Osikov)
Halža P. (Lopuchov
Švab Š. (dorast OFK)
Švab M. (dorast OFK)
Olšavský M. (dorast OFK)
Z mužstva naopak odišli:
Šimco P. (Koprivnica)
Kožarik D. (Koprivnica)
Tomáško J. (Giraltovce)
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Tomáško M. (Lopuchov)
Kozák P. (Ťahanovce)
Babej J. (Marhaň)
Straka L. (Lopuchov)
Sezóna pre nás začala hneď derby zápasom v Gerlachove, kde sme po góle
Stachuru remízovali 1:1. Následne sme
cez týždeň v stredu doma zdolali Medzilaborce 3:2 - Kuhajdik, Stachura, Bašista. Následne sme cestovali do Sabinova,
kde sme prehrali po nie veľmi presvedčivom výkone 3:0. Dobrou náplasťou na
tento zápas bola domáca výhra so Svitom 3:2 - Stachura, Berecky, Kuhajdik.
Povzbudení týmto výsledkom sme verili,
že zvládneme zápas v Záahradnom, no
prehrali sme 1:0. Po tomto zápase skončil pôsobenie v našom klube p. tréner
Vladimír Dzurja a bol nahradený p. trénerom Robertom Petrušom. Toho čakala
domáca premiéra proti susedovi z Kračunoviec. Vo veľmi zaujímavom zápase
rozhodol jediný gól z kopačky Stachuru
a vyhrali sme tak 1:0. Jeden z najvydarenejších zápasov sme odohrali v Starej
Ľubovni a po dominantnom výkone sme
zvíťazili 4:1 - Stachura 3x , Berecký
Získané body sme ale nepotvrdili
v ďalšom zápase v Župčanoch a prehrali 3:2 - Kuhajdik, Škvarla. Najlepšou
odpoveďou na prehru v tomto zápase
bolo domáce víťazstvo 4:0 proti Nižnému
Hrušovu. V tomto zápase sme asi podali
najlepší výkon v jesennej časti. Kacmar
2x, Berecky 2x. Dôležité 3 body z domáceho ihriska sme potvrdili vo Finticiach,
kde sme zvíťazili 2:0 - Stachura, Jusko.
Kto by to bol povedal, že zápas so
Spišskou Belou bude náš posledný domáci zápas v jesennej časti, zápas pred
prázdnymi tribúnami no s veľkým počtom divákov za ihriskom. Diváci, ktorí
na tento zápas prišli, neľutovali a videli
naše dôležité víťazstvo 2:0 - Stachura,
Berecky. Posledným zápasom jesennej
časti bol zápas v Demjate. Pri pohľade
na súpisku domácich si mnohí pomysleli,
že tento zápas zvládneme a veru aj sme
mali zvládnuť. Po nepresvedčivom výkone sme prehrali 1:0. V prípade výhry sme
sa mohli posunúť na prvé miesto tabuľky,
miesto toho sme ukončili jesennú časť na
4. mieste.
Cieľom v jarnej časti, kde odohráme až
19 zápasov, bude predvádzať pekný útočný futbal a nakoniec sa tešiť z umiestnenia, ktoré by nám zaručilo postup do
vyššej súťaže.
Kader “A” mužstva OFK SIM Raslavice
počas jesennej časti:
Juhas R., Margicin M., Olšavský M.,

Škvarla G., Šimco B., Berecky M., Liptak
M., Švab Š., Halža P., Luščák M., Guman B., Gombár V., Bašista D., Švab M.,
Kačmar D., Kuhajdik J., Vasiľko E., Stachura R., Jusko T.
Šimon Buranovský, Robert Petruš
DORAST
V sezóne 2020/2021 sa stal hlavným
trénerom odchovanec nášho klubu Pavol
Vasiľko. Chlapci počas letnej prípravy
trénovali 3x do týždňa, a každý víkend
odohrali prípravný zápas. Začiatok sezóny sa chlapcom vydaril a pôsobili na
prvom mieste tabuľky . Po prehre v Giraltovciach a doma s Kračúnovcami spadli
naši chlapci na 4. miesto v tabuľke, kde
sa nachádzajú doteraz, keďže jesenná
časť súťaže kvôli pandémii COVID-19
bola prerušená. Vyzdvihnúť by som
chcel Mateja Olšavského, Šimona Švába a Dominika Bašistu , ktorí pôsobia aj
v kádri „A“ mužstva a rozhodne tam nie
sú do počtu. Svedčí o tom aj fakt, že
Matej Olšavský ma odohratých najviac
minút v „A“ mužstve. Veríme, že všetci
chlapci zlepšia svoju tréningovú dochádzku a budú sa chcieť stať ešte lepšími.
Káder DORASTU v sezóne 2020/2021:
DamIán Bača, Dávid Fudala, Roman
Ferko, Daniel Hammer, Slavomír Šerdzik, Marko Plančár, Erik Šerdzik, Dominik Bašista, Samuel Bašista, Dávid Hovanec, Šimon Šváb, Marek Ferko, Matej
Olšavský, Sebastián Ferko, Milan Billi,
František Brezndza.
Pavol Vasiľko
ŽIACI
V sezóne 2020/2021 sa družstvo st.žiakov OFK SIM RASLAVICE umiestnilo
v priebežnej tabuľke 2. ligy kategórie
U 15 na štvrtom mieste s bilanciou 4 výhry,1 remíza,3 prehry s bodovým ziskom
13 bodov. S priebežným umiestnením
a tréningovou dochádzkou môžem vyjadriť spokojnosť. Cieľom počas zimnej
prestávky bude hlavne doplniť káder
a pripraviť sa na druhú časť sezóny. Aj
počas koronakrízy sme sa snažili trénovať v skupinách a udržiavať chlapcov
v tréningovom procese. Dúfajme,že opatrenia čoskoro pominú a prípravu odštartujeme podľa plánu. Dres OFK v tejto sezóne obliekali:
M.Bučko, P.Žolták, M.Ferko, Ľ.Grega,
Ľ.Lacko, S.Šerdzik, J.Kočiš, J.Dužda,
J.Štiblár, J.Lazorík, I.Gábor, D.Billý, S.
Grega, P.Kaleja, P.Hudáček.
Matej Luščák

MLADŠÍ ŽIACI
V ročníku 2020/2021 sa pre našu mládež začala nová etapa a to v zmysle, že
nastupujeme vo vyššej súťaži (II.LIGA
MŽ U-13 VSFZ). Vstupovali sme do toho
určite s očakávaním ako si naši chlapci
a (dievča) poradia s touto zmenou, keďže doteraz sme žiadnu súťaž nehrali
a zúčastňovali sa len turnajov. Na prvom mieste je u nás tréningový proces
až tak výsledky zo samotných zápasoch.
Chlapcov vedieme k tomu aby sa rozhodovali samostatne a využívali svoju
kreativitu naplno. Nechceme chlapcov
zbytočne zaťažovať taktickými pokynmi,
ale skôr ich tlačiť do toho aby riešenie situácie našli sami bez našej pomoci.
Keď sa obzrieme za jesennou časťou musíme byť spokojný s prístupom
chlapcov v tréningovom procese a jednotlivých zápasoch. V každom jednom
zápase išli na dno svojich síl, kde to potvrdzovali výhrami, ale aj peknou predvedenou hrou, kde sme veľa krát videli
pekné akcie, prihrávky do prázdnej brány
ale aj zákroky brankára. Naša bilancia po
odohratí 8 zápasov je 7 výhier a 1 remíza
zo skóre 54:13 a 22 bodmi.
V tabuľke sa po prerušení jesennej
časti nachádzame na 1. mieste. Určite treba vyzdvihnúť celé mužstvo, lebo

len svojou tvrdou prácou a prístupom
k tréningu sa tam dostali. Môžeme sa ale
pochváliť aj dvoma najlepšími strelcami
v súťaži David Štefančin 24 gólov a Igor
Moravec 23! Úctyhodné ,ale treba povedať, že prispeli k tomu všetci chlapci
a jedno dievča. Ďalšia vec, ktorá je pre
nás veľmi dôležitá je vzdelávací proces
našich hračov. Ten sledujeme veľmi pozorne, snažíme sa chlapcov nasmerovať
k tomu, že škola je pre nich veľmi dôležitá a aby ju nebrali ako trest, že tam musia
chodiť , ale ako inštitúciu kde sa môžu
stať lepšími ľuďmi a môžu sa tam niečo
naučiť. Čo je pre nás potešujúce tak to
je to, že sa naši chlapci umiestňujú na
popredných miestach vo vedomostných
súťažiach. Nakoniec treba povedať, že
ani nás neobišla momentálna situácia vo
svete a museli sme na nejaký čas odložiť
kopačky. Po uvoľnení opatrení sme sa
znova vrátili k trénovaniu v skupinách,
ktoré boli povolené.
Veríme, že v zimnej príprave budeme môcť všetci spoločne trénovať, kde
budeme hlavne využívať telocvičnú
a umelú trávu a určite odohráme aj prípravne zápasí, aby sme sa mohli zlepšovať v jednotlivých činnostiach.
Káder OFK SIM Raslavice U13 v jesennej časti: Nina Vaňová, Stanislav

“A” mužstvo - Raslavice – Partizán Bardejov 4:4

“A” mužstvo - FK Gerlachov – OFK SIM Raslavice 1:1

Madura, Jakub Sabo, David Štefančin,
Šimon Bača, Adrian Lejko, Igor Moravec,
Timotej Bašista, Šimon Vaňo, Samuel
Grega, Maxim Billý, Timotej Eliáš, Dalibor Guman, Dat Le Huu, Matyas Vaňo.
Dominik Kačmar, Šimon Buranovský
CFT ACADEMY
CFT Academy pôsobí v našej obci
už 5 rokov, výsledkom pôsobenia tejto
akadémie v obci je ten, že sa nám podarilo vytvoriť mladších žiakov a prihlásiť
tak naše žiacke mužstva do 2. ligy. Cez
túto akadémiu kde pôsobia deti od 5 do
11 rokov prešlo už viac ako 50 detí. Momentálne pracujeme s 15 deťmi, veľká
časť (12 detí) nám totiž v lete postupne prešla od CFT do OFK SIM Raslavice. Začíname tak pomaly zbierať plody
našej dlhoročnej práce. Vidíme, že deti,
ktoré si prešli CFT sú rozdielové aj v ich
žiackej súťaži kde sa momentálne nachádzajú na prvom mieste tabuľky. Je tu
ale aj vec, ktorá brzdí deti v ich rozvoji a to je nekvalitná telesná výchova na
základnej škole, najmä na prvom stupni,
kde sa bohužiaľ ešte do dnes stáva, že
telesná výchova je odsúvaná na druhu
koľaj a podporujú sa iné pre niekoho asi
dôležitejšie predmety. Treba si ale uvedomiť fakt, že telesná výchova je rovnako dôležitý predmet ako slovenský jazyk,
matematika a pod. Je smutné, aké sú
deti na prvom stupni zanedbané čo sa
týka pohybovej gramotnosti, gymnastiky
a pod. O pár rokov, kedy to budeme chcieť
napraviť, ale už bude neskoro. Preto
prosím, podporujte vaše deti v športovaní, v pohybe, rastú nám totiž deti, ktoré
preferujú ospravedlnenku od lekára pred
cvičením na telesnej výchove, deti, ktoré
radšej zoberú do ruky telefón miesto toho
aby išli športovať von. My všetci sme totiž zodpovedný za našu budúcnosť.
Šimon Buranovský
tréner CFT Academy
foto: JAWO

Novovybudované automatické zavlažovanie
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šport Raslavický pedál 2020
2.ročník cyklopretekov v
2. ročník Raslavického pedálu bol
v týchto neistých časoch od začiatku
neistý… Avšak, keď sa začali postupne
uvoľňovať opatrenia schválené vládou
SR, tak svitla nádej, že sa preteky uskutočnia…
A veru tak 13.9.2020 v nedeľu sme
odštartovali 2. ročník cyklopretekov
v srdci Šariša. Preteky sa niesli obmedzeniami, ktoré sme museli my organizátori rešpektovať, myslím tým obmedzený počet štartujúcich, zrušenie detských
pretekov, zrušenie občerstvenia, zrušenie registrácie v deň pretekov a mnoho
iného. Účastníci sa k tomu postavili čelom a nariadenia rešpektovali.
180 pretekárov, trasa, účastnícke medaily, účastnícke tričká
Počet pretekárov bol stanovený na
číslo 200. Na online registrácii sa prihlásilo a na štart postavilo úctihodných 180
pretekárov. Tohtoročnou novinkou podujatia bolo zavedenie krátkej trate, ktorá viedla zo zázemia pretekov prírodného amfiteátra cez Hanďaše do Tročan
a Abrahámovskými keruľami naspäť
do Raslavíc. Dlhá trasa bolo predĺžená
o cca 4 kilometre a viedla cez les do dedín: Podhorany, Proč, Šarišská Trstenná a Chmeľovec. Pre každého registrovaného pretekára sme mali pripravené:
účastnícke medaily, účastnícke tričká,
zľavové kupóny, perníky, džúsiky a kopec iného od partnerov podujatia, za čo
im veľmi vďačíme. Kde je vôľa, tam je
cesta.
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Príprava, štart
Od skorých ranných hodín organizátori svedomito pripravovali všetko potrebné, aby preteky prebehli hladko a podľa
plánov. Prezentácia začínala o 10:00
a pokračovala do 12:30. Štart dlhej trasy bol o 13:00, krátka trasa odštartovalo o 13:10. Pred samotným štartom sa
ujal slova moderátor Jaroslav Herstek,
riaditeľ pretekov a rozhodkyňa, ktorá
dala pokyny ohľadom trate. Ako prvé
vyštartovalo sprievodné vozidlo značky
Mustang z roku 1966 a za ním doslova
vyletel roj dvojkolesových tátošov. Na
Alejovej ulici už bol však ostrý štart, pred
pretekármi išiel ešte motorkár. Trasa
bolo poctivo označená kolíkmi so šípkami a stužkami zavesenými na stromoch,
na kľúčových miestach boli organizátori
podujatia križovatky a určité miesta v lesoch. Nad dedinou Proč približne v polovici trasy na vrchu Haľagoš (642 m.n.m)
čakal na pretekárov výhľad na Tatry
a celú dolinu Šariša na dlani.
Víťazi, cieľ
Na krátkej modrej trase boli 4 kategórie. Túto 13 kilometrovú trasu ovládol
Bardejovčan Róber Glovňa za 38 minút,
medzi ženami dominovala Mariana Kundrová z Kežmarku.
Dlhá červená trasa sa niesla v minuloročnom duchu s menšími zmenami.
Na tejto trase bolo 7 kategórií. História
sa opakovala a víťazom sa stal znova
večne usmievavý Kája Hartl, ktorý zvládol 30,5 km trasu za 1 hod a 11 minút.
V kategórii ženy vyhrala znova Janka

Šariša

Klembarová z Brezovice s časom 1 hod
a 40 minút. Na pretekoch sa zúčastnilo
mnoho Raslavičanov a aj to bol dôvod,
prečo sme sa rozhodli udeliť výnimočnú
cenu pre najrýchlejšieho Raslavičana na
krátkej a dlhej trase. Na krátkej sa ním
stal Martin Kuchta a na dlhej prekvapivo
Marián Sabol.
Vyhlásenie výsledkov, tombola
Po príjazde posledného pretekára
nasledovalo vyhlásenie najrýchlejších
pretekárov. Našou výnimočnosťou je
oceňovanie prvých 5 v každej kategórií,
diplomy, finančné ceny, medaily a cyklo
fľaše. Pre celkových výťazov na dlhej trase bol pripravený finančný bonus 100 €
a originálne trofeje, ktoré navrhol riaditeľ
pretekov. Po vyhlásení víťazov nasledovala tombola.
Poďakovanie, hodnotenie a ciele
Chcem sa poďakovať pánu Bohu za
tohtoročné nádherné počasie, ktoré
zabezpečil aj na druhom ročníku, ďalej
sa chcem poďakovať mojim rodičom,
frajerke, pani starostke z Podhoran,
pánom starostom z Raslavíc, Proča,
Šarišskej Trstennej, Chmeľovca a Abrahámoviec, moderátorovi Jarovi Herstekovi, pani rozhodkyni, DHZ a celému
organizačnému tímu, bez ktorých by sa
2. ročník nemal šancu zúčastniť. Bez
povšimnutia neostanú ani partneri podujatia: Obec Raslavice, Obec Podhorany,
Obec Proč, Obec Šarišská Trstenná,
Obec Chmeľovec, Obec Abrahámovce.
Sponzori podujatia: Raky Stav, He-

raco, Agro Raslavice, Samah, Železiarstvo Virba, Atak sportswears, Bikecentrum Prešov, Penzion Raslavican, Liana
s.r.o, forsport, Cyklospak, Laseros_cm,
AaV Slovakia, Unizdrav, Bodynutrition,
Mcomnet, Komfos, Pekáreň Raslavice,
M&A partners, ProstudioX, Online Bardejov, Online Raslavice, Ahoj Bardejov.
Na záver mi nedá nespomenúť jednu
(ne)príjemnosť so šťastným koncom.
Poďakovanie patrí skupinke pretekárov,
ktorí bez váhania pomohli svojmu kolegovi – pretekárovi, ktorý mal nešťastný
pád. Poskytli mu prvú pomoc a ďakujem
môjmu otcovi, ktorý privolal záchran-

nú službu. Tí sú pre mňa najväčšími
víťazmi, cením si ich veľkú obetavosť
a rýchlu reakciu. Som vďačný Bohu, že
všetko dopadlo so šťastným koncom
a zranený pretekár sa ešte ukázal
v závere v cieli, dal si pivko a išiel
s úsmevom domov. Aj takéto príbehy
sa odohrajú na pretekoch. Do budúcna
chceme zaviesť ďalšie novinky, ktoré
naše podujatie posunú na ďalší level.
Vidíme sa na ďalšom ročníku s novými
príbehmi a novými skúsenosťami.
Michal Čverha
riaditeľ pretekov

šport Cyklo klub
Raslavice 2020
Cyklo sezóna 2020 bola poznačená
korona krízou a tak aj väčšina pretekov
od marca do júna bola limitová a nepretekalo sa.
Zlom nastal začiatkom júla, kedy sa
zmiernili opatrania a tak hurá na preteky. Naši pretekári, pretekárky sa veru
nemajú za čo hanbiť, zúčastnili sa na
domácich ale aj zahraničných pretekoch, zbierali pódiové umiestenia skoro na každých pretekoch. Absolvované
preteky 2020: Źimowe Trópy Źbikow,
Čergovská stopa, Smolnícky mtb mara-

tón,VRL Kežmarok, Kráľovský mtb maratón, VRL Svidník, VRL Banské, Horal
Richvald, Raslavický pedál, Slanský
mtb maratón, Tour de Prešov. Chceme
sa poďakovať obci a sponzorom: Raky
Stav, Heraco, Agro Raslavice, Unizdrav,
Laseros_cm, MCOM-NET, Železiarstvo
Virba, Penzión Raslavičan, Bodynutrition, M&A partners za ich podporu v roku
2020. V novom roku budeme naďalej
budovať a zveľadovať našu dedinku
v srdci Šariša.
Michal Čverha
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Rok poznačený Pandémiou
v DHZ Raslavice
Tento rok sme začali starosťami, či
sa nám podarí opraviť našu 9-miestnu
dodávku, ktorá sa nám pokazila ešte
v minulom roku. Nakoniec v servise
m-tuning, opravili všetko tak, aby sme
boli spokojní a auto slúžilo na účely DHZ.
Chystali sme sa na naše tradičné akcie,
ktoré máme začiatkom roka.
Tradičná cyklistická súťaž Čergovská
stopa, ktorá sa koná prvú februárovú
sobotu, mala tento rok netradičnú trasu,
samozrejme aj pri tejto zmene organizátori potrebovali našu pomoc pri regulovaní dopravy na hlavnej ceste. Pri tejto
akcii sme prvýkrát vyskúšali vysielačky
z nášho nového hasičského vozidla, ktoré sme dostali v septembri roku 2019.
Keďže hasičské Iveco máme v prenájme, je v zmluve zahrnuté školenie
na výcvikovom stredisku Lešť. Dostali sme pozvánku na marec, lenže to sa
už do Európy dostala pandémia a naša
prvá akcia bola preložená na september.
Taktiež naši družobní Hasiči z Radslavíc
z Českej republiky museli kvôli Corone
preložiť nočnú hasičskú súťaž na september, ale nakoniec ju neorganizovali
vôbec. Taktiež sme Veľkú noc prežili
doma a naša historicky najdlhšia konaná akcia, stráženie Božieho Hrobu, sa
nekonala. Nikto nevedel ako vlastne prežijeme tento rok, či vôbec budeme mať
hasičskú sezónu a naše domáce súťaže.
Nakoniec sa všade všetko rušilo, tak sme
aj my z bezpečnostných dôvodov neorganizovali žiadnu domácu súťaž.
Začiatkom leta, keď sa už ako-tak opatrenia uvoľňovali, výbor Východoslovenskej Hasičskej Super ligy zvolal snem
a spoločne sme sa dohodli, že sa tento
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rok bude behať Liga, ale iba v skrátenom
formáte na 6 kolá. Vedeli sme, že Nočná
vo Sveržove a Kukovej sa budú konať,
tak sme si v našom kalendári zaškrtli iba
8 súťaží. Bol to veľký rozdiel, keďže naša
štandardná sezóna po minulé roky mala
viac ako 25 súťaží.
Na prvé kolo 19.7.2020 sme sa vybrali do Spišského Štvrtku. Mužom sa
v prvom pokuse nedarilo a zapísali si Neplatný pokus, v druhom to už bolo lepšie
a časom 15:65s sa umiestnili na 10. mieste a brali prvých 6 bodov. Ženy v prvom
pokuse zapísali čas 32:32s, v druhom to
už bolo o poznanie lepšie, ale čas 24:57s
im stačil iba na 8. miesto a prvé 2 body.
Druhé kolo nás čakalo o týždeň na to
26.7.2020 v Terni. Muži si v prvom pokuse po drobných chybičkách vystriekali až
čas 21:19s. Samozrejme v druhom bolo
čo vylepšovať a to sa podarilo časom
15:78s, no stačilo to iba na 13. miesto
a 3 body. Ženy mali prvý pokus neplatný
a tak stavili na riziko a to sa ukázalo na
krásnom čase 18:84s, no pri veľmi kvalitnej konkurencii im to stačilo na 5. miesto
a 4. body. Tretie kolo sa konalo 8.8.2020
v Becherove. Začneme ženami, ktorým
sa na tejto súťaži rok čo rok darí a nebolo
tomu ani tento rok. Hneď v prvom pokuse sa na ľavom terči ukázal čas 18:24s
a na pravom 18:61s. V druhom pokuse
to Lenka na ľavom vylepšila na 18:16s,
ale na pravom terči to bolo iba 18:82s
a tak už čas zapísaný v prvom pokuse
stačil na krásne 3. miesto a 6 bodov.
Muži to v prvom pokuse mali rozbehnuté
fakt skvelo, ale padnuté klbko hadice už
pri základni na ľavom prúde znamenali,
že pri rýchlom koši sme už boli odsúdení

na neplatný pokus. V druhom sme museli riskovať a to sa aj podarilo, ale len
na jednom terči. Rýchlonohý René k terču dobehol a zostrelil ho v čase 14:85s,
týmto časom by sme sa umiestnili na 6.
mieste, ale hasičský útok sa behá na dva
terče a zapisuje sa horší čas. V tomto prípade sa vľavo zastavila časomiera až na
18:05s a tento čas nás vo veľmi veľkej
konkurencii 23 družstiev tohto ročníka
radil až na 22. miesto a pripísali sme si
iba 2 body.
Po tomto kole sme sa už prehupli do
druhej polovice sezóny. Pred nami stála
výzva dvoch nočných a jednom ligovom
kole, ktoré sme chceli absolvovať v jednom víkende. Začínali sme už v piatok
večer 14.8.2020 nočnou súťažou Sveržov Supercup, ktorá bola kvôli zlému počasiu preložená z júla na august. Súťaž,
ktorej sa každý rok zúčastňujú najlepšie
družstvá nielen východného Slovenska.
Tento rok to bolo 27 mužských a 12
ženských družstiev. Takže konkurencia
bola silná a my sme pred touto súťažou
museli dať náš stroj do servisu, keďže
sa nám dostala voda do oleja. DHZ Kľušov nám zatiaľ počas servisu našej zapožičal tú ich síce slabšiu 1,9, ale zato
športovú. Ženy so štartovným číslom 4
vybehli do svojho pokusu a identickými
zostrekmi našej Lenky a vypomáhajúcej
Timei z Hrabovca sa časomiera zastavila na čase 18:53s. Celý priebeh súťaže
sa držali na prvom mieste a tŕpli sme pri
každom ženskom pokuse, či nás niekto prekoná. Podarilo sa to až 30. v poradí družstvu Šarišské Michaľany a 33.
v poradí družstvu Terňa. Takže sa naše
ženy umiestnili na peknom 3. mieste.
Muži štartovali s číslom 22. Výborne rozbehnutý útok a expresne rýchly chlapci
na sacej strane naliali rýchlu vodu dopredu, kde Lukáš na ľavom terči zastrekol
terč časom 15:63s a René na pravom
čas 15:90s a umiestnili sa na krásnom
9. mieste z 27 družstiev, kde konkurencia behala zo strojmi 2,1 a my sme išli
s požičanou 1,9. V sobotu večer sme sa
presunuli už na našu druhú nočnú súťaž
do Kukovej, kde sme z minulého roku
obhajovali v mužskej aj ženskej kategórii
prvé miesta. Ženy mali štartovné číslo 14
a proti nim sa predstavili ďalšie 4 družstvá v ich kategórii. Táto súťaž je nezvyčajná tým, že v prvom kole je potrebné
sa umiestniť na čo najvyššom mieste,
aby ste získali miestenku v superfinále. V ženskej kategórii bolo 5 družstiev
a postupovali iba 3. Našim ženám sa pokus podaril a s jediným časom pod 20s
presnejšie 19:89s postupovali z prvého
miesta. V superfinále je poradie družstiev
opačné, čiže štartuje sa od najhoršieho
až po najlepšieho, takže naše družstvo
štartovalo posledné. No drobné zaváhanie Daniely na rozdeľovači a Henina opatrnejšia ruka na stroji sa podpísali pod

čas 21:42s. Bohužiaľ sa s týmto časom
umiestnili až na 3. mieste a nepodarilo sa
im obhájiť prvé miesto. Ale druhá súťaž
a druhé 3. miesto za víkend. Muži v kategórii šport mali už väčšiu konkurenciu
v podobe 15 družstiev. Štartovné číslo
28 znamenalo, že sme si pozreli konkurenciu a pekné útoky, pokým sme boli na
rade. V našej kategórii sa podaril ojedinelý výsledok, keď druhé, tretie a štvrté
miesto delila jediná stotina. Bretejovce
boli na prvom mieste s časom 16:43s,
Vyšná Šebastová na druhom s časom
16:83s, Pušovce na treťom s časom
16:84s, my na štvrtom s časom 16:85s
a Bretejovce s časom 18:65. Týchto 5
družstiev postúpilo do superfinále. Bystré
štartovalo ako prvé a zapísalo si neplatný
pokus. Po nich sme sa na finálový pokus
pripravovali my, rozbehnutí so všetkým
rizikom podať na trati čo najlepší výkon.
Ako vždy famózna sacia strana, skvelý
výkon Andreja na rozdeľovači, zatienila
už iba tma na terčoch a dlhší zostrek našich prúdárov. Platný pokus a čas 16:89
znamenalo priebežné prvé miesto, ale
pred nami boli ešte 3 pokusy a najhoršie by sme skončili na 4 mieste. Pušovce
dali neplatný pokus, Vyšná Šebastová
zapísala čas 16:98s sa zaradili na druhé miesto. Netrpezlivo sme čakali už iba
na posledný pokus mužov z Bretejovce,
ktorý nezvládli tlak a zapísali si neplatný pokus. A tak sme vyhrali a obhájili
tak prvé miesto z minulého roku, takže
sme si domov zase brali putovný pohár.
Domov sme prišli okolo 2 hod. ráno, takže sme nemali veľa času na oddych.
V nedeľu nás čakalo štvrté kolo VHSL
v Hankovciach. Muži v prvom pokuse dali
čas 15:99s. V druhom pokuse to nebolo
lepšie a tak sme skončili na 11. mieste
a brali 5 bodov. Ženy po predchádzajúcich 2 súťažiach chceli pokračovať na
pohárovom víkende. Prvý pokus a čas
22:10s vylepšili v druhom časom 18:53s
a tým sa umiestnili aj na 3. súťaži na 3.
mieste a 6 bodov. Tento víkend bol náročný, ale pohárovo úspešný. Piate kolo
sa konalo o týždeň neskôr v Reľove dňa
23.8.2020. Upršaná a chladná nedeľa
neveštila nič dobré. V prvom pokuse sa
mužom nedarilo a tak si zapísali neplatný
pokus, druhý skončil časom 25:92s a pripísali sme si iba 2 body. Ženám sa nepodarilo udržať dobré výsledky z minulého
víkendu a v prvom pokuse dosiahli iba
čas 30:11s, v druhom to vyšlo len na pravom prúde s časom 19:12s by sa umiestnili na 3. mieste, ale druhý terč padol až
v čase 36:98s. A tak platil čas s prvého
pokusu, čo v konečnom účtovaní stačil
iba na 8. miesto a 2 body. V kalendári
nám ostávalo už iba finálové kolo, ktoré
sa malo konať až o mesiac, koncom septembra vo Sveržove, ale kvôli zhoršenej
situácii okolo pandémie sa nakoniec nekonalo. Zasadal výbor VHSL a ten roz-

hodol, že sa budú počítať doposiaľ odsúťažené kolá. Tak naše ženy skončili s 20
bodmi iba na 5. mieste, aj keď ich od 3.
miesta delili iba 3 body. Muži sa umiestnili na celkovom 16. mieste so ziskom 18
bodov. Takto sme uzavreli našu súťažnú
sezónu.
Tento rok sa kvôli Corone presunulo
naše cvičenie na výcvikovom stredisku
na Lešti z marca na september. Nový
dátum bol 11. a 12. septembra. Naše
vozidlo Iveco a 6 hasičov, ktorí majú základnú prípravu, sa vydali na dvojdňové
cvičenie. Na tomto cvičení si mali vyskúšať prácu s celým vybavením nášho
auta. Na začiatok si vyskúšali jazdu so
zapnutými majákmi, bolo im vysvetlené,
kedy a za akých podmienok sa môžu
používať. Nasledovalo cvičenie hľadanie
a záchrana zranených osôb z horiacej
budovy. Nasledoval kurz o vysielačkách,
pretlakovom ventile, prietokoch hadíc,
napojenia vozidla na hydrantovú sieť.
Nasledovalo cvičenie hasenia horiacej

budovy z vedľajšej budovy, taktiež za použitia rebríka. Nakoniec sa hasili horiace
autá s použitím ľahkej a potom aj ťažkej
peny. Nakoniec sme dostali aj certifikát
o absolvovaní tohto cvičenia a sme pripravení na všetky druhy zásahov, na
ktoré je naše hasičské vozidlo vybavené.
Taktiež sme v počte 6 ľudí boli pomáhať na cyklistických pretekoch Raslavický pedál a pomáhali sme pri regulovaní
dopravy ako aj súťažiacich.
Nakoniec sme sa koncom tohto roku
aj my zapojili do celoplošného testovania
a naši členovia boli dobrovoľníci, ktorí
pomáhali pri takejto veľkej akcii.
Naše akcie, fotky a videa zo súťaží
nájdete na našej FB stránke Dobrovoľný
Hasičský Zbor Raslavice.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali a priložili ruku
k dielu, aby aj tento rok poznačený pandémiou dopadol pre DHZ Raslavice ku
všetkej spokojnosti.
Vladimír Kohút
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šport Úspešný volejbalový turnaj sa
v Raslaviciach konal už tretíkrát

2. ročník Raslavického pedálu bol
v týchto neistých časoch od začiatku
neistý… Avšak, keď sa začali postupne
uvoľňovať opatrenia schválené vládou
SR, tak svitla nádej, že sa preteky uskutočnia…
29. augusta sa v Raslaviciach zhromaždili volejbaloví nadšenci z našej
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obce i okolia. Konal sa totiž už 3. ročník Raslavického plažáku, z ktorého sa
pomaly stáva obľúbená tradícia. Organizátori turnaja Dávid Baláž a Ján Vrabeľ nadviazali na predošlé dva ročníky
a s pomocou dobrovoľníkov usporiadali
opäť vydarený športový deň. Na turnaji
súťažilo osem zmiešaných mužsko-ženských družstiev, ktoré svoje športové

výkony aj tento rok predviedli na plážovom ihrisku v areáli našej Základnej
školy. Víťazmi 3. Raslavického plažáku
sa stali hráči z tímu „Hadzi“. V tomto
družstve síce boli prevažne volejbalisti
z okolia Prešova, ale našu obec v ňom
reprezentoval Raslavičan Matúš Margicin. Druhé miesto obsadil „Tím Zeus“,
ktorý sa doteraz zúčastnil na každom
ročníku podujatia. Zasúťažiť si prišli aj
volejbalisti z minuloročného víťazného
tímu „BTH“. Tento rok sa im podarilo
získať 3. miesto. Ďalšie zúčastnené
družstvá boli „Tím Raslavice“, „Tím P.
Bajbara, „Tím DS NA SKOK“, „Tím ZŠ
Raslavice“ a „Dream tím“. Tento rok
vymysleli organizátori aj novinku. Rozhodli sa oceniť výnimočné individuálne
výkony hráčov a vyhlásili najužitočnejších hráčov turnaja. Najužitočnejšou
hráčkou sa stala Viktória Ličáková
z Demjaty, ktorá súťažila vo víťaznom
družstve. Za najužitočnejšieho hráča
bol vyhlásený Raslavičan Ján Tomaško
z bronzového tímu „BTH“. Tento ročník bol opäť organizovaný pod záštitou
obce a Komisie kultúry, športu, a mládeže pri OZ, a podarilo sa ho uskutočniť
aj vďaka pomoci miestnych sponzorov.
Natália Balážová

Ruškova doba
Rok 2020 budzeme pametac,
kim budzeme žic, budzeme spominac.
Ten rok zašvecila Biblija svata,
na žem švicila z neba kometa.

Pre cale Slovensko velika fuška,
cale Slovensko začina šic ruška.
Ruška šiju ženi na uradze,
do každej chiži, pre každeho budze.

To taku rentku nezeženece,
akurat z košuli ked odštrihnece.
Kupila som košuľu poniže kolena,
skracila som ju ponad kolena.

Ešči še tak ľudze nikda nemali,
taku vedu a techniku doteraz neznali.
Švet stavja novodobu Babilonsku vežu,
picha a peneži na sami verch ležu.

Pani prezidentka modu ukazala
ked ruško ku šatom dopasovala.
Teraz podľa modi pani prezidentki,
vimišľaju ruška teraz i študentki.

Ušila som ruška z nočnej košuli,
žebi še muž nebal nech še ku mne tuli.
Skrac i mne pižamo ženo po kolena,
našij z neho ruška, moja preľubena.

Veľo bohatich veľo chudobi na tim švece,
zamorene lesi, voda , vzduch na planece.
Bohati z rozkošu neznaju co robic,
chudoba bez chleba nezna še dňa dožic.

Ženi ze skriňoch latky povicahovali,
co zviški do skriňoch poodkladali.
Co dakedi virucic bulo škoda,
pridze čas, že še dakedi prida.

Ta i ja kmotra mušim viskušac,
i ja še chcem novej modi trimac.
Košuľu i pižamo pujdzem kupic,
šak vi už znace jak mace ušic.

Letadla litaju do caleho šveta,
pre raketi, primala naša planeta.
Motoristom služa široke diaľnice,
vlaki a richliki neznaju hranice.

Na ruška schasnuju kadzejake rentki,
ked nemaju gumički, prišiju patentki.
Gumički nam ponacahovali uška,
teraz čujeme i ked dachto suška.

Došili ruška obidva kmotri,
hosci kmotra kmotru jak še patri.
V karantene teraz doma pobudzeme,
a po karantene u mne še zejdzeme.

Či pamätace jak to bulo pred rokem,
žem še krucila, život išol chitrim krokem.
Ľudze umiraju hlaši švetu Čina,
doktore neznaju co temu pričina.

Teraz našej zodpovednosci skuška,
nevijsc z domu ani na krok bez ruška.
Doma veľo jime, narošli nam bruška,
ubuda len z papiroveho kružka.

Karantenu kmotri dotrimali ,
raz jedna, raz druha sebe zavolali.
Po paru mešacoch uvoľneňa prišli,
po karantene kmotri še zešli.

Ukazuju v spravoch jak Čina še čini,
človek zrobil chibu, už ju neodčini.
Rozbila še ci človeče v ruke guľa,
teraz budze cerpec cala zemeguľa.

Usmev a krasa ženi pod ruškem še krije,
bosk, objatie, podana ruka nam chibuje.
Ruška skrili mužske nedostatki,
menej še holime, šporime žiletki.

Patria na sebe obidva spod ruška,
obidvom narošli v karantene bruška.
Ruška sme nošili, ruki umivali,
ale odstupi sme nedotrimali.

Tej novej chorobe meno kovid dali,
ani neznali jak, do šveta poslali.
Ked ši človeče po švece vandroval,
do batožini sam ši ju spakoval.

Po telefone še kmotri zhvareli,
na druhi dzeň takoj ruška šili.
Ja kmotra budzem strihac i zešivac,
vy dzeci vartovac a gumki nadzivac.

Laska nepodlehne žadnej zlobe,
život še zrodzil i v Ruškovej dobe.
Mlade še furt budu ľubic,
dzeci še furt budu rodzic.

Lecel ši letadlem, viz v motoru či vlaku,
ani ši sam neznal co nešeš ve vaku.
Zaš ši veľku chibu zrobil človeče,
roznis ši chorobu po calim švece.

Pri roboce i poľabdac treba,
bez teho še žic neda, jak bez chleba.
Kmotra še kmotre poskaržila,
s mužem mám starosci by jej poradzila.

Cali švet s kovidem zamoreni,
nikto na to nebul pripraveni.
Kosa koši kvitečki bez rozdielu,
Či ma farbu žoltu, čarnu, červenu či bilu.

Prešol ši s chorobu šveta hranice,
bez precleňa šicke colnice.
Bez vizoch a cestovneho pasu,
nakažil po draže ľudzi veľku masu.

Poradce kmotra co mam robic,
hutorim pravdu, nebudzem tajic.
Kmoter pridze z roboti lem še naji,
či ho daco boli, či mi daco taji.

Kovid je mutna, široka, hliboka rieka,
co prez našu planetu teraz precika.
Širi še chitro s pohibem ľudzi,
dze idze človek i kovid zabludzi.

Nehledaj žadneho vinnika človeče,
sam ši ju vimišleľ i roznis po švece.
Ked v společnosci dachto kašlel a kichal,
tebe starčilo ked ši lem dichal.

Kedz še dakedi prebudzi v noci,
pitam še ho: mužu co ci.
Pomožem ci ked to v mojej moci,
a un še ku mne s chribtem obraci.

Dostac še na druhi brih ze suchu nohu,
teraz cali švet ma pred sebu ulohu.
Lem na loďke še da voda preplivac,
a z druhej strany rukami zakivac.

Už mame kovid i v Europe,
už doma na dzvere dachto klope.
Skončili še žimne praždnini,
ližare še vracili z cudzini.

Hutori že ho chribet boli,
vymascim mu chribet ta ho neboli.
Potom ušne a špi až do rana,
skoro rano do roboti stava.

Podzme do Betlehema pomalim krokem,
rozmišľajme nad ľudskim životem.
Zavinčujme sebe šcesce, zdrave,
hojne Božske požehnane.

Už mame kovid v hlavnim mesce,
jak mu zabranic v daľšej cesce.
Povinne nošic ruška, odstupi dotrimovac,
spravac še zodpovedne, ruki umivac.

Dluho som kmotra premišľala,
jak bi som ruško s košuľu dopasovala.
Ku nočnej košuli ruško dopasovac,
to bi sce mušeli taku rentku zehnac.
František Gvušč
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zo života Životné prostredie
obce Nové ulice, info cez SMS
Pozdravujem vás, milí Raslavičania.
Teším sa, že vám môžem napísať zopár riadkov. Informovať vás, čo je nové
v obci z môjho pohľadu a z pohľadu komisie pre životné prostredie a verejný
poriadok.
Ako viete, minulý rok sme mali dobrovoľnú brigádu, aby sme vyčistili niektoré
časti obce. To isté sme chceli spraviť aj
tohto roku na jar, ale to sa už zo známych dôvodov nepodarilo. Ja dúfam, že
sa nám to podarí nasledujúcu jar, a že sa
v hojnom počte stretneme. Som rád, že
aj napriek tomu niektoré naše členky
komisie pomáhali pri skrášľovaní našej
obce. Chcem sa takto poďakovať hlavne p.Angelovičovej, p.Novotnej a p. Sabolovej. V tomto roku sme v spolupráci
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s komisiou pre kultúru a šport zorganizovali brigádu na židovskom cintoríne vo
Vyšných Raslaviciach. Rád by som sa
touto cestou poďakoval všetkým, ktorí sa
na tejto brigáde zúčastnili.
V závere prvej časti vám chcem
predložiť niektoré návrhy komisie,
ktoré sme postúpili obci:
• Aspoň 3x v roku prejsť celú obec - pozametať ulice, vyčistiť kanály, kanálové
priepusty.
• Vyčistiť centrum obce, priestor pri žel.
stanici a priebežne čistiť obidva potoky, hlavne pri mostoch.
• Vyčistenie kanála na Vyšnej ul. až po
potok Sekčov.
• Začať riešiť kanál pri pánovi Kohútovi
na Štepnickej ulici (zvýšený prítok vody
z nových ulíc)
• Sekčovská ulica – odtok dažďovej
vody
• Vyčistenie kanála na ul. Na kameni
s priľahlým parkom.
• Odpadkové koše okolo kultúrneho
domu smerom k futbalovému štadiónu.
• Požiadať OR PZ v Bardejove o riešenie parkovania na križovatke PO – BJ
– Hertník.
• Správa a údržba cintorínov:
- pochovávanie v ekohroboch, oprava
oplotenia
- vybudovanie brány a prístupovej cesty

na starom cintoríne vo V. Raslaviciach
- do budúcnosti umiestnenie krížovej
cesty od kostola sv. Mikuláša až na
starý cintorín s jednoduchými symbolmi
- vytvoriť prac. miesto správcu cintorínov
• Stanoviť termín stretnutia s odborníkmi
ohľadom suchého poldra na Hraboveckom potoku.
Verím, že tieto návrhy padnú na úrodnú pôdu.
Ako predseda komisie som mal na
starosti pomenovanie nových ulíc, ktoré
vznikajú v našej obci. Názvy ulíc schválilo obecné zastupiteľstvo
V našej obci by sa v priebehu roka
mala spustiť nová služba INFOSMS.
Je to ponuka pre tých, ktorí chcú dostávať dôležité správy z obecného úradu, či
už o separovanom zbere, alebo o iných
rôznych aktivitách, t.j. všetky správy, ktoré
sa vyhlasujú v obecnom rozhlase, môžete
dostať v tvare SMS aj vy. O jej spustení
vás budeme informovať.
Prajem vám všetkým v týchto neľahkých časoch a pri príležitosti vianočných
sviatkov hlavne veľa zdravia, Božieho požehnania a všetko dobré v Novom roku.
Peter Saloky, Komisia pre životné
prostredie a verejný poriadok

Denný
stacionár
Začneme pekne po poriadku a zhodnotíme celý rok 2020 v stacionári. Bol to
zvláštny osobitý rok s nálepkou Covid-19-Korona.
Januárom nič netušiaci sme s plnou
kapacitou rozbehli nový rok 2020, zvítali
sme sa a začali robiť plány na tento rok.
Vo februári sme veselo pofašiangovali
ešte nič netušiaci čo nás už začiatkom
marca čaká. V marci bol vyhlásený núdzový stav v dôsledku pandémie Covid-19 a my sme museli fungovanie stacionára prepnúť na iný režim. Nechodili
klienti do stacionára, ale chodili zamestnanci priamo do domácností klientov,
ktorí si to vyžiadali. Z priestorov stacionára sa odrazu stala krajčírska dielňa
a zo zamestnancov stacionára a vývarovne, keď sa nestarali o klientov,
sa odrazu stali krajčírky, ktoré zháňali
materiál, strihali a šili ochranné rúška
pre celú obec. Po uvoľnení opatrení sa

klienti postupne začali vracať do stacionára, každý podľa potreby a vlastného
uváženia, lebo situácia na Slovenku ešte
stále nebola ideálna a zhromažďovanie
ľudí vo väčšom počte ešte stále nebolo
bezpečné, zreteľ sa kládol predovšetkým na ochranu seniorov a chorých ľudí.
Počas celoplošného testovania sa nám
podarilo pre bezpečnosť našich klientov
zorganizovať osobitné testovanie pre
nich a zamestnancov, čo nám umožnil
PSK dodaním vyžiadaného počtu testov
a certifikátov. Tu nesmiem zabudnúť ani
na poďakovanie osobám, ktoré nezištne
bez nároku na odmenu, nás zamestnancov a našich klientov otestovali. Tento
rok ukončíme potichu, aby nás Korona
nepočula, nenašla a odišla, aby sme
nový rok 2021 mohli začať veselšie, bez
strachu o svoje zdravie a v plnšom nasadení nielen pomáhať našim klientom,
ale im aj spríjemňovať chvíle strávené
v stacionári a plniť si aj plány, ktoré nám
nevyšli tento rok.
Rok 2020 bol smutný nielen zúriacou
Koronou, ale aj tým, že rady klientov Denného stacionára v Raslaviciach opustili
až traja klienti, na ktorých s úctou spo-

míname a myslíme na nich v modlitbách.
Tým, že sa nám uvoľnili miesta v Dennom stacionári, aj touto cestou chcem
vyzvať našich občanov, ktorí sú sami,
potrebujú pomoc a mali by záujem, môžu
o túto službu požiadať na OcÚ Raslavice.
Martina Duraková

Bobaľky - tradičné jedlo,
súčasť štedrej večere
Ingrediencie:
Cesto
1 kg polohrubej múky
2 polievkové lyžice cukru
1 kávová lyžička soli
1,5 dl mlieka
50 g masla
Kvások
0,5 l mlieka
50 g droždia
2 čajové lyžice cukru

Postup:
Pripravíme si kvások – do vlažného mlieka rozdrvíme droždie, pridáme
cukor, jemne zamiešame. Necháme
podkysnúť 10 minút. Do misy dáme
múku, soľ, cukor, vykysnutý kvások,
maslo a mlieko. Ak miesime ručne,
tak až dovtedy, kým sa prestane lepiť cesto na ruku. Vymiesené cesto
dáme na pomúčenú dosku a vykrajujeme si z neho bochníky. Z bochníkov
robíme dlhé šúľce hrubé cca 2,5 cm.
Šúľce poukladáme na vymastený

plech. Na plechu necháme 5 minút postáť a dáme upiecť do rúry nahriatej na
250oC. Pečieme cca 15 minút. Opečené bobaľky necháme postáť na suchom mieste.
Pred finálnou prípravou bobaľky
(šúľce) pokrájame na 1,5 – 2 cm dlhé
kúsky a dáme do väčšej misy, či hrnca.
Zalejeme prevareným mliekom. Pridáme prepražené maslo, pomletý mak
a zamiešame. Pre ešte lepšiu chuť môžeme pridať pomleté orechy a ohriaty
med.

Na upečené bobaľky
1 l mlieka
200 g masla
200 g maku
150 g cukru
100 g medu

Recept z knihy
receptov z Raslavíc
a družobného mesta Korzenna
„Chute pohraničia“
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zo života „ALIANCIA“ klubu dôchodcov
obce a invalidov v Raslaviciach
Miestna organizácia „ALIANCIA“ klubu dôchodcov a invalidov je dobrovoľné
združenie dôchodcov a invalidov – zdravotne postihnutých. Snažíme sa zapájať
do života obce svojimi skúsenosťami
a aktívne prispievať k rozvoju obce.
Organizujeme kultúrno – spoločenské
súťaže v miestnosti klubu dôchodcov
ako aj v priestoroch futbalového areálu,
nákupno – poznávacie zájazdy a púte.
Taktiež vypomáhame pri skrášľovaní
kvetinových záhonov pozdĺž zdravotného strediska a pri kostoloch.
Činnosť miestnej organizácie „ALIANCIA“ klubu dôchodcov a invalidov riadi
deväť členný výbor, ktorý hodnotí činnosť a navrhuje ďalšie akcie a podujatia
podľa plánu schváleného na výročnej
členskej schôdzi. Žiaľ v tomto roku situácia spôsobená ochorením COVID – 19
nám nedovolila uskutočniť všetky plánované akcie v celom rozsahu a plánovaných termínoch.
Naša organizácia v tomto roku eviduje 168 členov a tak je to dosť náročné
pri plánovaní uspokojiť rovnakou mierou
všetkých. No aj napriek Covidu a opatreniami s ním spojenými sa nám podarilo zopár akcií uskutočniť.
Výročná členská schôdza bola dňa
16.2.2020. Zhodnotili sme na nej činnosť a fungovanie našej organizácie za
uplynulý rok 2019. Konala sa aj za prítomnosti starostu našej obce p. Mareka
Rakoša. Počas schôdze v kultúrnom
programe vystúpili žiaci ZUŠ v Raslaviciach pod vedením učiteľky Mgr. Mačakovej s ľudovými tancami a spevom.
Zúčastnených bolo 88 členov.
Hneď o týždeň 23.2.2020 nasledovalo fašiangové posedenie. Zúčastnení
členovia mali pripravené pohostenie.
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Podávali sme fašiangové šišky, koláče
(ktoré pripravili naše ženy z výboru),
kávu a čaj. O spestrenie sa postarali hudobníci František Kašprišin na heligónke a Imrich Maník na ústnej harmonike.
Dlhotrvajúca choroba bráni našej
členke p. Helene Angelovičovej zúčastňovať sa na našich podujatiach a tak pri
príležitosti jej životného jubilea jej členky
výboru boli odovzdať upomienkový darček a kyticu.
Tak nasledovala päťmesačná odmlka
a pokračovali sme stolovými hrami dňa
2.7.2020. Tie sa konali v priestoroch klubu dôchodcov. Zúčastnilo sa ich 21 členov a do súťaže sa zapojilo 12. Všetkým
bolo podávané drobné občerstvenie.
Jednotlivým súťažiacim, ktorí sa umiestnili na 1 – 4 mieste boli odovzdané vecné ceny, ktoré zasponzoroval p. Marián Plančár. U mužov, ktorí hrali žolíka
bolo poradie: 1.miesto Jaroslav Cvoreň,
2.miesto Jozef Čuha, 3.miesto Andrej
Sabol a 4.miesto Jozef Rychvalský.
Ženy hrali spoločenskú hru „Človeče nehnevaj sa“ a umiestnenie bolo: 1.miesto
Marta Žoltáková, 2.miesto Helena Sabolová, 3.miesto Mária Sabolová.
V tomto mesiaci 30.7.2020 sme stihli
ešte na futbalovom ihrisku uskutočniť gril
párty. Zúčastnení muži aj ženy sa mohli
počas nej zapojiť do nenáročných súťaží. Umiestnení na prvých troch miestach
boli odmenení vecnými cenami. Občerstvenie bolo v podobe grilovanej klobásy, ovčieho syra, zeleniny a pod. Veľké
poďakovanie patrí za zrealizovanie tejto
akcie p. Buranovskému a p. Plančárovi
za poskytnutie priestorov a vecných cien
pre víťazov. Ovčí syr venovalo PD-Agro
Raslavice. Slniečko a čerstvý vzduch si
vychutnávalo 40 členov.

Posledná akcia, ktorú sa nám podarilo zorganizovať pred tvrdšími opatreniami, bol nákupno-poznávací zájazd
do Nového Targu dňa 13.8.2020. Bol to
zájazd, ktorý bol plánovaný ešte v apríli.
Zúčastnení si mohli nakúpiť rôzny tovar.
Trh v tomto meste sa považuje za jeden
z najväčších v našej blízkosti. Počas
spiatočnej cesty bol podávaný výdatný
a chutný obed na salaši v Starej Ľubovni.
V spolupráci s OcÚ sme mali pripravenú ešte jednu významnú akciu pri príležitosti mesiaca úcty k starším, na ktorej
mali byť obdarovaní jubilujúci členovia
(65, 70, 75, 80, 89, 90 rokov). Žiaľ pre
zákaz stretávania sa to nebolo možné,
a tak sme im vecné dary a upomienkové
predmety boli odovzdať doma osobne.
Za činnosti, ktoré sa nám podarili aj
napriek neľahkej situácií pre pandémiu
uskutočniť patrí veľké poďakovanie celému výboru „ALIANCIA“ klubu dôchodcov a invalidov, OcÚ Raslavice, obecnému zastupiteľstvu, futbalovému oddielu,
PD-Agro Raslavice, správcovi kultúrneho domu ako aj všetkým členom klubu
„Aliancia“.
Veľmi by nás potešilo a uvítali by sme,
ak by sa do činnosti nášho klubu „ALIANCIA“ zapájalo čoraz viac seniorov a tak
spoznali aktívny život nášho klubu.
Na záver mi dovoľte, aby som vám zaželal šťastné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2021. Prajem
vám hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky,
Božieho požehnania, rodinnej pohody,
úcty a tolerancie k blížnemu.
František Novotný
predseda „ALIANCIE“ klubu
dôchodcov a invalidov

zo života
Vzácny čas k nám prišiel...
farnosti
“Keď anjeli odišli od nich do neba,
povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a viďme, čo sa stalo, čo nám
oznámil Pán.“
(Evanjelium podľa Lukáša 2, 15)
Vzácny čas k nám prišiel... Ako prekrásne, s akým posvätným tajom znejú
tieto slová pre človeka, ktorý vie precítiť
ich nebeskú vznešenosť.
Vzácny čas k nám prišiel... Čas príchodu Božieho Syna na svet. Boh sa
k nám sklonil vo svojej veľkej láske.
Ako krásne by sa žilo, keby sa kresťania riadili Ježišovým učením. Ale my sa
riadime viac tým, čo sa nám páči, a len
niekedy tým, čo chce Boh. Na svete je
preto zle, lebo nie je presiaknutý tým Božím - pokojom, láskou a milosťou. Všetci
sme pohodlní, sebeckí, príliš lipneme na
milovaní sveta a sme málo rázni.
Skúsme sa inšpirovať pastiermi
a poďme aj my do Betlehema. Poďme tam, kde sa pred stáročiami udiali
zvláštne veci. Čo sa tam udialo? Môže
to ovplyvniť aj nás moderných ľudí? Vyšlo niečo z Betlehema, čo je mocnou výzvou aj pre tento svet?
Dnes sa už nikto nevyberie do Betlehema tak, ako tí jednoduchí pastieri.
Dnes sa ľudia pýtajú: Načo do Betlehema? A ešte k Dieťaťu? Do Betlehema,
my, ktorí máme toľko práce a starostí?
Žijeme v dobe, keď okolo nás zaznieva mnoho výziev a to skromné „poďme
do Betlehema“ nám pripadá neaktuál-

ne. Ale predsa „poďme do Betlehema“
a spolu skúmajme, čo sa tam stalo. Prečo tá betlehemská udalosť hýbe svetom? Prečo sa k nej aj po dvoch tisícročiach vraciame?
Poďme teda do Betlehema a viďme,
že práve z onoho mestečka vyšiel ten,
ktorý nám zjavil Boha – Jeho lásku ako o tom hovorí Písmo sväté: „Lebo
tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale
večný život mal každý, kto verí v Neho.“
Ako Boh miloval svet? Tak, že mu dal
jednorodeného Syna. To je najväčší zázrak dejín, pri ktorom blednú všetky ľuďmi vytvorené zázraky. Keby sme chceli
zobraziť Boha, museli by sme zobraziť
lásku. A keby sme chceli zobraziť lásku,
museli by sme zobraziť Ježiša Krista.
A či by sme Ho zobrazili ako betlehemské Dieťa, alebo ako Majstra učiaceho
ľud a pomáhajúceho biednym, či ako
muža bolesti na kríži alebo ako triumfujúceho Víťaza nad smrťou, všetko by
mohlo mať spoločný nápis – Hľa, takto
Boh miloval a miluje. Dokázal sa skloniť k ľudstvu a dať mu to najvzácnejšie,
čo mal. Akú odozvu to vyvolalo v našich
srdciach?
Koho Boh miloval? „Boh tak miloval
svet...“ Ten náš svet, ktorý Mu už bol toľkokrát neverný a neposlušný. A predsa
sa Boh od nás neodvrátil. Svojho Syna
postavil medzi nevďačný a náladový
ľud, medzi nespoľahlivých a bojazlivých

učeníkov. Pán Ježiš sa venoval všetkým
– to platí aj dnes. Boh nás miluje. A aká
je naša láska k Nemu?
Od Kristovho narodenia sa počíta náš
letopočet. Začnime od týchto Vianoc
písať aj my nové dejiny svojho života,
ktorý bude presiaknutý úprimnou láskou
k Bohu i k ľuďom. Dovoľme, aby nás formovala Božia láska.
Prečo Boh tak miloval svet? Preto,
„aby každý, kto verí v Neho nezahynul,
ale mal večný život.“ To je konečný cieľ
Božej lásky k nám. Skúsme aj vtedy,
keď na nás doľahne kríž, či iné skúšky,
neochabovať. Nezabudnime, že Pán pri
nás sleduje vyšší cieľ – aby sme nezahynuli a mali večný život. Na tejto zemi
môžeme prechádzať temným údolím,
môžeme prenášať rôzne bremená, ale
nič z toho nás nemôže obrať o sľúbenú
odmenu – o večný život.
Tak poďme do Betlehema a viďme,
čo sa tam stalo.
Boh nás miloval a miluje!
Ty prichádzaš, Pane!
Nech závan Tvojho príchodu
nás prebudí k ozajstnému životu!
Príď Pane, do našich borbou žitia
strhaných sŕdc!
Príď Pane, aby si zahrial svet
svojou veľkou láskou!
Príď, lebo: Vzácny čas k nám prišiel,
v ktorom Kristus vzišiel. Amen.
Erika Kaňuchová

RASLAVICKÉ noviny
Vydáva: Obecný úrad Raslavice, občasník, náklad 650 kusov, Distribúcia: obecnými zamestnancami, Redakčná rada:
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Plasty a kov. obaly

PET fľaše + Tetrapak

Papier

Sklo

Elektroodpad

TKO

Vrecia s odpadom je potrebné vyložiť ráno do 07.30 hod. Nevyložené vrecia v deň zberu nebudú zvezené.

Zvezené budú len vrecia s farebným označením a logom ENVIPAK, ktoré vám budú pri zvoze doručené. Vrecia v ktorých sa bude

nachádzať nevytriedený odpad , ktorý patrí do TKO nebudú zvezené.
Zberný dvor: tel.: +421 919 221 071; e-mail: obec@raslavice.sk

Biologický rozložiteľný odpad, drobný stavebný odpad, elektroodpad a všetky pravidelne zbierané separované odpady je možné
kedykoľvek uložiť na zbernom dvore, ktorý je v prevádzke v pracovných dňoch od 07:30 hod. do 16:00 hod. a v sobotu od 10:00 hod. do
14:00 hod.
Na zbernom dvore (prípadne na Obecnom úrade) je možné odovzdať použitý rastlinný olej - napr. z fritéz, z vyprážania - v PET fľaši
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Ostatné plasty – čo patrí do ostatných plastov
Kelimky od jogurtov, masla a pod.
Kvetináče
Obaly z drogérie /šampóny, mydlá, čistiace prostriedky.../
Plastové vedrá /očistené od hrubej špiny/
Záhradný plastový nábytok /nie ratanový/
Plastové vaničky
Plastové prepravky
Plastové hračky /nie kombinované so ţelezom alebo plyšom/
Plastové odpadkové koše, koše na prádlo, koše z kosačiek ....
Veľké a malé plastové bandasky
Sáčky a fólie /očistené od hrubej špiny/
Plastové tácky, misky, nočníky a pod.

Infolist
Čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu

Kovové obaly – čo patrí do kovových obalov

Plechovky od nápojov a konzerv
Plechovky od farieb /očistené/
Obaly od sprejov

Kovové obaly – čo nepatrí do kovových obalov

Detské chodaky, trojkolky, kočiariky....
Kuchynský kovový riad

PET fľaše – čo patrí do PET fliaš

Plastové fľaše od minerálky, sladených vôd piva,
mlieka, stolového oleja

Tetrapak – čo patrí do tetrapaku

Krabičky od dţusov, mlieka a smotany

Ostatné plasty – čo nepatrí do ostatných plastov

Bandasky od oleja z áut
Ţiadny plast z áut /nárazníky, puklice, interierové časti a pod./
Plastové okná
Plastové rolety
Injekčné striekačky a ihly
Šatstvo a obuv
Vrecká od infúzii
Obaly od cestovín a cukroviniek
Plastové kvety a vence
PVC rúry
Podlahové gumy a linoleá, lepenky
Valčeky na maľovanie
Stierkovacie sieťky
Polystyrén
Plasty z elektrospotrebičov
Pneumatiky
Nafukovacie bazény
Umelé vianočné stromčeky
Záhradné hadice

Papier – čo patrí

Noviny, časopisy, kartón, zošity, knihy

Papier - čo nepatrí

Toaletný papier, pouţité hygienické servítky
Plienky a hygienické vloţky
Krabičky od cigariet, rolky od toaletného papier
Kartónové obaly od vajec

Sklo – čo patrí do skla

Sklenené fľaše od nápojov
Sklenené poháre od závaranín
Sklo z okien bez rámov

Sklo – čo nepatrí do skla

Zrkadlá, porcelánové poháre a taniere, skla z kovovou mrieţkou,
Autosklo

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
· Snaţte sa odpad netvoriť vôbec.
· Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
· Dodrţiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom ţltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranţová farba.
Napovie Vám aj označenie na obale:

Biologický rozloţiteľný kuchýnsky odpad sa triedi
v domácnosti do záhradných kompostérov
ktorý nepatrí do TKO a triedeného zberu zberného dvora

Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.
Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
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Šťastné A veSElé
Vianoce bEz OdpaDu

Aj Vianoce JE mOžné prežiť EkolOgIcKy.
Ako pOčas SviAtkoV VyTvOriť čo najmeNEJ odpaDu?
Umelý stromček nahraďme čečinou vo váze alebo stromčekom zasadeným v črepníku.
Vydrží dlhšie a v lete môže zdobiť balkón či záhradu. Výbornou alternatívou môžu byť
stromčeky vyrobené z europaliet, konárov, starých kníh, dreva alebo papiera.
Uprednostnime ekologickú výzdobu a prírodné dekorácie – drevené alebo papierové
ozdoby. Prípadne sa nechajme inšpirovať prírodou a použime na zdobenie sušené
ovocie, šišky či včelí vosk.
Nakupujme s mierou, uvedomelo a zodpovedne – základom je mať vopred dobrý
nákupný zoznam. Čo najviac potravín nakupujme bez obalu a vyberajme suroviny
od lokálnych predajcov.
Zamerajme sa na „zelené darčeky“, ktoré nie sú materiálne, a prispejme tak k ochrane
životného prostredia – poteší vstupenka do divadla, jazykový kurz či iný zážitkový darček.
Ak sa nechceme vyhnúť fyzickým darčekom, vyberajme lokálne – napríklad ekologickú
kozmetiku, upcyklované oblečenie či knihy z antikvariátov.
Na balenie darčekov nie je potrebné kupovať baliaci papier. Postačí ten, ktorý ste si
odložili z predchádzajúcich Vianoc. Štýlovo vyzerá aj balenie do novinového papiera.
Do ovládačov a detských hračiek odporúčame kúpiť nabíjateľné batérie. Spotrebiče,
ktoré nám doslúžili, odovzdajme na zberný dvor alebo predajcom, ktorí sa postarajú
o ekologickú likvidáciu.
Vianočné pozdravy posielajme e-mailom.

A nakoNiec, AK už odpaD vznikNe, usIlUjmE Sa ho zOdpOveDnE triEdIť. Len vytriEdENý
odpaD sA Dá zhodnOtiť a recyklovAť. Riaďte sA prAvidlamI trIeDEnia svojeJ ObcE.
AK SPRáVNE

TRIEDIME
SVET Je KRAjŠí
SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

1. Snažte sA odpaD netvOriť Vôbec.
2. ZálohOvané ObAly NepatriA do kOša, vráťte ich do preDajnE.
3. DodržiavAjte fArEbnú aBecEdu triEDenIa:

4.
5.
6.
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sklu patrí zelEná, paPieru modRá, plastom žLTá, kOvom čerVEná a NápojOvým
kartónom ORANžOvá farbA. NApovie Vám aj oznAčeNiE Na obAle:
...
Riaďte sA prAvidlamI sVojeJ ObcE.
Len vytriEdENý oDpaD sA dá zhoDnOtiť a recyklovAť.
wWW.triedImE.sk

TrieďtE odpaD, OPlAtí sa To. ZA vytriedEný oDpaD ObčAn Neplatí,
jeho zbEr HRadiA výrobcOVia pROstrednícTvom OZV ENvI - PAK.

wWW.envipak.sk

Obal oznAčeNý

wWW.vezmisI.ma

patrí do TRieDEného zbEru.

