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Milí Raslavičania,
ani sme sa nenazdali a prihovárame
sa Vám z posledného tohtoročného vydania Raslavických novín. Keďže toto
číslo vychádza cez vianočné sviatky,
dovoľte nám na úvod, prihovoriť sa Vám
vinšom
„Vinšujeme Vám vinšujeme, na tote
ščešľive šviatky,
žeby Vám Pan Boh pomuh tote prežic, druhých še dožic,
pri ščescu, pri zdraviu, hojnym božskym požehnaňu.
Co vy sebe žadace od mileho Pana
Boha,
to my Vám vinšujeme ze ščireho šerdca“.
Rok 2015 bol bohatý na rôzne zmeny
a udalosti v našej obci. V prvom ročníku Raslavických novín sme si kládli za
cieľ viac sa zjednotiť a informovať Vás
o všetkom, čo sa okolo nás deje. Verí-

me, že sa nám to podarilo a že vydávanie Raslavických novín bude pokračovať aj naďalej.
V treťom, koncoročnom čísle našich
novín sa dozviete ako hodnotí rok 2015
starosta obce. Oboznámime Vás aj
s plánmi na najbližšie obdobie. Nájdete tu vyhodnotenie dotazníka, ktorý ste
mali možnosť vyplniť. O tom, aký bol
uplynulý rok u našich dôchodcov, vo farnosti, v školstve, vo futbale i u hasičov
sa dočítate na nasledujúcich stránkach
našich novín. Do posledného čísla sme
zaradili aj rubriku Otázky zo schránky,
kde nájdete odpovede na Vaše otázky.
Ďakujeme za túto vašu spätnú odozvu
vo forme listov. Neprehliadnite tiež kalendár zberu surovín na rok 2016 na poslednej strane.
Redakčná rada Raslavických novín
ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o tvorbu týchto novín

v roku 2015. Dúfame, že naša vzájomná
spolupráca bude pokračovať aj v ďalšom roku, preto opäť pripomíname našu
emailovú adresu info@raslavice.sk , na
ktorú nám môžete aj naďalej zasielať
tipy a námety. Prajeme Vám príjemné
čítanie a v tomto roku sa s Vami rozlúčime tak ako sme začali, vinšom
„Šťastný Nový rok chceme Vám priať,
aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby nový rok za to stál.
Zabudnime v roku novom,
na smútok a zvady,
buďme k sebe milí
a majme sa radi.“
Nech nad vašimi domovmi
vždy teplé slnko svieti
a hlavne, nech sa dobrý skutok
vždy s dobrým slovom miesi.
		
Vaša Redakčná rada

Vianočné sviatky sa v Raslaviciach
nazývajú šveta, šviatky a Štedrý deň sa
zvykne volať aj viľija. Na viľiju už od rána
chodili mládenci po vinčovaňu. Vinšovali
gazdom, aby sa im v budúcom roku darilo
a mali všetkého dostatok. Aj vinšovanie
veľa znamenalo. Keď prišiel vinšovník
z nižného konca dediny, ľudia verili, že
ich majetok bude rásť v budúcom roku
čoraz vyššie. Ženy na viľiju skoro ráno
vstávali, aby stihli všetko pripraviť. Už
od rána miesili cesto na koláče. Nesmeli chýbať mascene koláče, masceňaki,
plnené tvarohom, lekvárom, makom,
hruškami, jablkami, kapustou a orechmi
a tiež ani rožki, makovňik, orechovňik,
ľekvarovňik. Piekol sa aj biely koláč, tzv.
tepšovňik. V pekarňiku alebo v pecu
prevažne staré ženy piekli bobaľky. Keď
ich vybrali von, dievka, ktorá sa chcela
vydať, zobrala jednu bobaľku a utekala s ňou pred dom. Čakala, kým pôjde
nejaký muž a aké mal krstné meno, také

bude mať aj jej budúci manžel. Popoludní začali ženy pripravovať tradičné
raslavické vianočné jedlá – fizoli, jucha,
kapusta a hrach. Z cirkevného hľadiska
bol na Štedrý deň ešte prísny pôst, ktorý
sa prísne dodržiaval. Jedlá na viľiju boli
preto neomastené a koláče boli potreté
cukrovou vodou. K fazuli a kapuste sa
jedol už spomínaný tepšovňik alebo
chlieb. Aj deti mali popoludní povinnosťodzdobiť jezulanek jabĺčkami, orechmi
a papierovými reťazami. Deti museli
byť počas tohto dňa poslušné, lebo aké
budú tento deň, budú aj po celý rok. Hovorilo sa, že „viľija plane dzeci pobija“.
Večer po modlitbe Anjel pána, zasadla
rodina k štedrovečernému stolu. Gazda
priniesol lancuch, ovil ho okolo stola na
znak toho, aby rodina ostala aj ďalší rok
pohromade. Na zem položil župu, kde
ležali deti, keď sa navečerali. Bol to znak
toho, že sa narodil Ježiško. Gazdiná
musela sedieť pri stole, aby sa sliepky

na ďalší rok dobre niesli. Na obrus dali
rôzne druhy obilnín, mince a oblátku, na
ktorú sa dala miska s horúcimi bobaľkami, ktoré sa jedli s mliekom a makom.
Ak sa oblátka prilepila na misku, veštilo to úrodný rok. Rodina sa spoločne
pomodlila a gazdiná urobila každému
členovi rodiny na čelo medom krížik.
Muži si vypili hriatej slivovice a celá
rodina sa pustila do štedrovečerných
dobrôt. Najprv to boli oplatki s mjadem,
bobaľky s makem, fizoli, jucha, kapusta
a nakoniec hrach. Gazda zobral z každého jedla do žochtára, aby aj dobytok
vedel, že je viľija. Po večeri dievka pozametala izbu a smeti vyniesla von. Pozorne počúvala, kde zabreše pes, lebo
na ten koniec dediny sa vydá. Rodina
bola celý večer spolu, spievala koledy
a čakala jašličkaroch. Nakoniec sa celá
rodina vybrala na polnočnú svätú omšu,
kde oslávili narodenie Ježiša Krista.

Vianočné sviatky v Raslaviciach
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téma Ako hodnotí rok 2015 starosta obce?

Nový rok už klope na dvere a preto sa spoločne pozrime na to, čo nám
ten uplynulý priniesol. Starosta Raslavíc, Marek Rakoš nám v nasledujúcich riadkoch ponúka zhodnotenie
hektického roka 2015 z jeho pohľadu. Vychádzať bude aj z jednotlivých
bodov svojho volebného programu.

Podpora podnikania

Tak ako som už prezentoval, naďalej
zastávam názor, že je dôležité podporovať domácich podnikateľov, lebo práve
oni môžu dať prácu ďalším občanom,
či sponzorsky podporiť obecné aktivity. Snažil som sa týmto smerom riadiť
a motivovať k tomu aj všetkých, ktorí
pre obec nakupujú. Zároveň som však
dbal na to, aby sa v každej komodite objavili viaceré ponuky. Výsledkom
je, že všetko čo sa dalo nakúpiť u domácich podnikateľov, so zreteľom na
cenu a kvalitu danej ponuky, sa u nich
aj nakúpilo. Aj keď nie vždy to bolo
jednoduché, myslím, že sa to podarilo.
O naplnení podpory podnikania v Raslaviciach svedčí aj fakt, že sme tento
rok urobili samostatne v obci oveľa viac
práce. Jednoducho povedané, bojovali
sme za to, aby prácu v našej obci vykonávali Raslavičania a nie externé firmy.

Výberové konania = najnižšia cena?
Musím sa priznať, že zatiaľ
sme sa nepokúsili obstarávať
nejakú väčšiu zákazku na základe kvality jednotlivých parametrov. Materská škola ako aj
verejné osvetlenie boli vyhodnotené na základe najnižšej ceny.
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Zvyšovanie zamestnanosti

Myslím si, že je veľmi dôležité, aby
v našej obci malo prácu čo najviac občanov a práve preto som sa práve tomuto bodu počas uplynulého roka venoval veľmi intenzívne. Raslavice sú
veľkou obcou a tak je viac ako pravdepodobné, že budú vytvárať stále veľké
množstvo pracovných aktivít a teda
potrebných bude aj veľa pracovníkov.
Dôležité je všetko a všetkých správne usmerniť. Spôsob zamestnávania
v obci prebiehal dvoma spôsobmi (priamo cez obec a cez Obecný podnik).
V obci sa nám počas uplynulého roka
podarilo vytvoriť 34 pracovných miest.
Rozdelenie týchto zamestnancov bolo
podľa požadovaných aktivít (Komunitné centrum – 6 občanov; Zberný dvor,
Občianska hliadka, Zdravotná osvetárka – 7 občanov; pomocné práce predovšetkým na miestnom hospodárstve
– 21 občanov). Všetci títo občania boli
zamestnávaní cez rôzne projekty. Predovšetkým by som tu chcel vyzdvihnúť
spoluprácu s ÚPSVaR v Bardejove,
prostredníctvom ktorého sa nám podarilo zamestnať najviac ľudí. Je dôležité
podotknúť, že pri tomto zamestnávaní
je spoluúčasť obce buď 0%, 5%, alebo
max. 20%. Z toho vyplýva, že aj pri spomínaných 34 nových zamestnancoch,
rozpočet obce na túto činnosť nebol
prekročený. Taktiež sme využili možnosť, ktorú ponúkal ÚPSVaR a na pol roka
sme zamestnali ďalších 17 občanov cez
tzv. dobrovoľnícku službu. Pomáhali
nám v oblasti kultúry, športu, školstva,
ale aj iných pomocných prácach. Táto
činnosť nestála našu obec ani euro.
Veľmi dôležitou udalosťou bolo vytvorenie Obecného podniku v máji
2015. V ňom našlo postupne prácu 31
občanov. K Obecnému podniku som
sa už podrobnejšie vyjadroval v predchádzajúcom čísle, no aj tu pridám
zopár postrehov. Aj keď ma riadenie
Obecného podniku stojí veľa energie,
výsledky práce sú veľmi zaujímavé.
Za pomoc pri tejto činnosti by som sa
chcel veľmi pekne poďakovať p. Paľovi, p. Konturovi a p. Ščešňakovi, ktorí
neváhali obetovať na jednotlivé aktivity
svoj voľný čas, mnohokrát aj podporu finančnú alebo pomocou ich strojov
a to všetko bez nároku na odmenu.
Viackrát som sa stretol s otázkou, že
občanom nie je jasné, kto je zamestnaný v obci a kto v Obecnom podniku.
Je pravda, že niekedy obecní zamestnanci pracujú napr. na škôlke, no dôvod
je prostý. Aby sa znížila cena nákladov
na zákazku, z rozpočtu boli odobrané
určité položky a preto napr. na tomto
projekte pracujú aj obecní zamestnanci.
Nevidím však problém v tomto kombino-

vaní zamestnancov. Keďže majiteľom
Obecného podniku je jedine obec, o použití celého zisku (ktorý sa tam vyrobí)
v obci rozhodnú poslanci. Za tento rok
očakávame zisk cca 40 000 až 50 000
eur, za čo sme mali naplánované kúpiť
obecný autobus. Momentálne prebehla kúpa tohto autobusu. (viď. foto)

Čo sa týka poľnohospodárstva, tam
predpokladáme materiálové náklady na
tento rok vo výške 6000 eur a mzdové
náklady vo výške 6500 eur. V otázke príjmov z predaja, zatiaľ je to na úrovni cca
6500 eur, pričom si dovolím podotknúť,
že zatiaľ sa predalo len cca 25% dopestovanej produkcie. Nakoľko s Obecným
podnikom ešte len začíname, predaj sa
nám rozbiehal ťažšie, keďže sme ešte
nemali úplne dohodnutých odberateľov.
Momentálne to však máme už podložené zmluvami a preto pevne verím, že
táto činnosť nebude stratová, ale zisková. V nasledujúcom období vás o tom
budem informovať. Myslím, že aj keď
je budovanie Obecného podniku naozaj veľmi náročné, tento bod programu
sa mi podarilo splniť asi najviac. Ešte
raz vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa na tom podieľali.

Podpora mladých rodín

Pri tomto bode programu som mal
v pláne pustiť sa do výstavby nájomných bytov. Aj keď sme to začiatkom
roka na zastupiteľstve odsúhlasili, nakoniec sme sa do toho nepustili kvôli iným
prioritným aktivitám. Pevne verím, že ak
pôjde všetko podľa plánu, v novom roku
sa nám tento projekt podarí zrealizovať.
Momentálne prebieha súťaž na dodávateľa stavby. Chceli by sme postaviť dva
bytové domy, v ktorých by mohlo žiť 12
rodín. O ďalších aktivitách pre mladé rodiny sa vyjadrím v plánoch na nový rok.

Starostlivosť o seniorov

Na túto položku sme mysleli už začiatkom roka pri schvaľovaní rozpočtu,
ktorý sme navýšili o sumu 500 eur pre
Klub a Jednotu dôchodcov. Dúfam, že
im to pomohlo pri plánovaní jednotlivých aktivít. Ďalšia zaujímavá činnosť sa zrodila, keď nás začiatkom roka
oslovila predsedníčka Jednoty dôchodcov z Bardejova a Raslavíc s tým, či

by sme nezorganizovali športové hry
pre seniorov Bardejovského okresu.
Samozrejme sme tento plán následne
zrealizovali. K najdôležitejšiemu posunu v starostlivosti o seniorov patrí určite
zriadenie Denného stacionára. Aj keď
zo začiatku vznikali ohľadom stacionára
rôzne predsudky, nakoniec by toto zariadenie malo od nového roka navštevovať zhruba 40 seniorov. Na túto službu
sa veľmi tešíme nie len kvôli klientom,
ale aj kvôli tomu, že vďaka stacionáru
budeme môcť zamestnať až 6 nových
pracovníkov. V novembri sa nám podarilo na základe žiadosti zaregistrovať na
úrade PSK novú sociálnu službu – opatrovateľskú službu pre seniorov, ktorú
môžeme vykonávať od nového roka.
V zahraničí je táto činnosť už zabehnutá o čom svedčí aj množstvo žien, ktoré
tam túto prácu vykonávajú. Verím, že sa
to rozbehne aj u nás a my tak budeme
môcť dať prácu ďalším nezamestnaným
ženám. Podľa predstáv by jedna opatrovateľka dostala do starostlivosti dvoch
dôchodcov, pre ktorých by zabezpečovala počas dňa rôzne aktivity - nákupy,
predpisovanie a výber liekov, príprava či
prípadná donáška obedov, upratovanie
atď. Čím viac dôchodcov od nás bude
túto službu požadovať, tým viac žien
budeme môcť zamestnať. V januári sa
preto u nás bude realizovať opatrovateľský kurz, ktorý je bezplatný a na ktorý
pozývame všetkých nezamestnaných.

Obecná oddychová zóna

V roku 2015 sa nám tento bod nepodarilo zrealizovať, no v rozpočte na
nový rok sme na to mysleli a vyčlenili
na to slušnú časť peňazí. Podľa plánu
by sme túto zónu chceli vytvoriť na záhrade za Komunitným centrom. S tým
súvisí aj zrekonštruovanie obecnej
Knižnice a Galérie. Po rekonštrukciách
v týchto priestoroch by sme chceli v Oddychovej zóne realizovať rôzne aktivity
pre mladé rodiny s deťmi, pre seniorov, ale aj pre ostatných občanov obce.

Podpora kultúry, vzdelávania
a športu

V tejto oblasti sa toho udialo pomerne
dosť. Najvýraznejšou udalosťou bolo začlenenie Raslavičaniku opäť pod ZUŠ.
Týmto krokom sa nám podarilo pre obec
ušetriť cca 40 000 eur ročne a to vďaka
tomu, že do ZUŠ nám na každého žiaka prichádzajú peniaze zo štátneho
rozpočtu, čo v prípade, keď nebol Raslavičanik zaradený pod ZUŠ možné
nebolo. Tento vplyv sa premietol v rozpočte pre ZUŠ na rok 2016. Aj touto
cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkých rodičom detí, no najmä p.

Bučkovej a p. Sabolovi. Bez ich pomoci
by táto realizácia nebola možná. Ďalšou novou kultúrnou aktivitou bola Raslavická rozlúčka s letom. Aj keď nám
počasie veľmi neprialo, prvý ročník tejto
akcie hodnotíme ako celkom úspešný.
Pre zaujímavosť poviem, že tam bolo
vydaných cca 1000 porcií guľášu zdarma. Na verení gulášu sa podieľalo viacero podnikateľských subjektov - Obecné služby Raslavice, s.r.o., HERACO,
s.r.o. (Jaroslav Herstek), MCOM-NET,
s.r.o. (Miloš Kovalčin), TOP GRILL LM,
s.r.o. (Rastislav Kovalčin), BAPE FOOD
s.r.o. (Slavomír Bank), Ľubomír Paľa –
AUTODOPRAVA, RAKYstav, s.r.o. - za
čo im patrí veľké poďakovanie. Taktiež
chcem poďakovať p. farárovi Jakubíkovi
a p. kaplánovi Pančišinovi, ktorí nám pomohli nie len s programom, ale tiež priniesli svoje zásoby alkoholu a tak sa pri
vstupe každému ušiel nejaký ten štamperlík na uvítanie. Veľa občanov nás
v tejto aktivite podporilo, za čo im ďakujeme a spoločne sa tešíme na druhý
ročník. Pre kritikov, ktorí stále tvrdia, že
táto udalosť stála veľa peňazí, ponúkam
nasledujúce vysvetlenie. Peniaze, ktoré sme použili na organizáciu Rozlúčky
s letom boli z prebytku Šarišských slávností, čo činilo 3000 eur. Ďalej to boli peniaze zo sponzorských príspevkov, ktorých bolo v porovnaní s minulým rokom
o cca 5000 eur viac. Pevne verím, že
na budúci rok získame podporu nie len
od sponzorov, ale aj od vás, občanov.
Takto by som zhodnotil rok 2015 a verím, že to, čo sme nestihli dokončiť teraz sa nám podarí v nasledujúcom roku.
Úprimne sa chcem ospravedlniť všetkým, ktorí majú z nejakého dôvodu na
mňa ťažké srdce (napr. je náročné ma
zastihnúť na Obecnom úrade). Nie je to
však preto, že by som sa o úrad nestaral
a riešil by som nejaké svoje súkromné
aktivity. Práve naopak, snažil som sa
neustále rozvíjať nové akcie v obci, čo
si vyžadovalo rôzne stretnutia aj mimo
Obecného úradu. Možno sme toho počas uplynulého roka rozbehli veľa a nie
všetko sme stihli priviesť do úspešného konca, no zároveň sme za sebou
nechali kus dobre odvedenej práce.

Starosta obce, Marek Rakoš
prijal aj anonymné listy. Na
niektoré otázky, ktoré obsahovali tieto listy už odpovedal
v predchádzajúcich odsekoch.
Tu prikladáme ešte odpovede
na niektoré ďalšie otázky.

Pýtali ste sa, či podporujem iba tých,
ktorí ma volili. Neuvedomujem si, že by
to tak bolo. Veď len keď uvediem ako
príklad Obecný úrad, nemyslím si, že

ma všetci zamestnanci volili. Taktiež,
keď som prijímal ďalších zamestnancov, nezaujímalo ma, či ma volil alebo
nie. Pri každom som pozeral na jeho
schopnosti. Zaujímalo vás tiež, prečo
niektoré dodávateľské firmy dodávajú
viac a iné menej. Ja uvediem len toľko,
že všetci boli oslovení. Niekto ponuku poslal, niekto nie, prípadne v súťaži
vždy vyhrala najlacnejšia ponuka. Počas
minulých rokov materiál na väčšie projekty dodávali cudzie firmy, či už z Prešova alebo Bardejova. Sami si urobte
názor na to, ktoré riešenie je lepšie.
Jednou z vašich otázok bolo aj to „Z
akého dôvodu obec Raslavice kupovala
zemiaky z Prešovskej firmy pre Obecné
služby, keď Obecné služby Raslavice
s.r.o., zemiaky pestovali a kedy tie peniaze Obecné služby obci vrátia?“ Keďže sme na pestovanie zemiakov nemali
ani peniaze, ani sadbu, nakoľko obec
predtým takúto činnosť nevykonávala,
zdalo sa nám najjednoduchšie kúpiť
sadbu zemiakov cez obec. Následne
sme to z obce vyúčtovali Obecnému
podniku. Keďže obec je jediný majiteľ
podniku, kto iný by mal pomáhať pri
jeho rozbehu? Momentálny stav je taký,
že peniaze sú naspäť na účte obce.
V listoch vás zaujímalo aj to, či dávam nejaké percento zo svojho platu na
špeciálny účet. Áno, taký prísľub som
dal. No keďže držať nejaký účet by bolo
zbytočne komplikované, rozhodol som
sa to robiť inak. Na prepravu používam
výlučne svoje auto a tým som pre obec
ušetril cca 1000 eur. Do rozbehu Obecného podniku (ak nebola iná možnosť
riešenia), sm z vlastných peňazí financoval rôzne aktivity, čo možno vyčísliť
na cca 3000 eur. Do Obecného podniku
som tiež daroval osobné vozidlo a budúci rok chcem darovať ďalšie, nehovoriac o ďalších dosť veľkých sponzorských príspevkoch do obecných aktivít.
Sami posúďte, či to s obcou
myslím
vážne
alebo
nie.
Keďže podobných otázok je v listoch
ešte mnoho a dalo by sa o tom ešte
veľa písať, radšej ponúkam autorom
anonymných listov, ale aj ostatným
občanom, aby ste v prípade akéhokoľvek podozrenia neváhali prísť za
mnou a ja vám rád všetko objasním.
Na záver tohto roka by som sa rád
poďakoval všetkým občanom Raslavíc za podporu. Do Nového roka
vám prajem všetko najlepšie. Hlavne pevné zdravie, Božie požehnanie,
aby sme si jeden druhého viac vážili, verili si a navzájom si pomáhali.
					
Marek Rakoš
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školstvo Čo sa udialo v ZUŠ?

Rokom 2015 vstúpila Základná
umelecká škola do ďalšej dekády
svojej existencie. Oslavy 10. výročia
založenia školy zavŕšené úspešným
slávnostným koncertom v decembri
minulého roku nás motivovali k ďalším novým aktivitám a projektom.

Jednou z takýchto „noviniek“ bolo zorganizovanie výtvarných tvorivých dielní
pre verejnosť, ktoré sa stretli s dobrým
ohlasom. 30. marca sa uskutočnila
Veľkonočná tvorivá dielňa a 5. mája to
bola Tvorivá dielňa zameraná na výrobu šperkov. Ďalšou aktivitou výtvarného
odboru bolo vyhlásenie výtvarnej súťaže na tému „Folklór“. Vyhodnotenie
súťaže prebehlo počas Dňa otvorených
dverí ZUŠ 2. júna a ocenené práce boli
vystavené aj v rámci Šarišských slávnosti piesní a tancov 20. - 21. júna.

Aktivity a
školy na verejnosti:

- 29.05.2015 – Deň otvorených dverí
pre žiakov ZŠ Raslavice
- 02.06.2015 – Deň otvorených dverí
pre verejnosť
- 06.06.2015 – Vystúpenie žiakov pri
príležitosti Dňa rodiny v Bardejove
- 16.06.2015 – Verejný absolventský
koncert
- 20. – 21.06.2015 – vystúpenie žiakov a prezentácia výtvarného odboru na
Šarišských slávnostiach piesní a tancov
v Raslaviciach

prezentácia

- 16.02.2015 – Karneval žiakov ZUŠ
- 24.03.2015 – Koncert učiteľov a žiakov pri príležitosti Dňa učiteľov
- 22.04.2015 –Verejný koncert žiakov
ZUŠ v koncertnej sále ZUŠ
- 12.05.2015 – Koncert pri príležitosti
Dňa matiek v DK v Raslaviciach
- 19.05.2015 – Koncert pri príležitosti
Dňa matiek v DK v Tulčíku
- 25.05.2015 – Výchovný koncert pre
ZŠ Tulčík

Účasť a umiestnenie žakov na
súťažiach a festivaloch:

- 27.03.2015 - Akordeónový festival Giraltovce 2015 - Ján Šinaľ (Mgr. art. Martin
Franek) - strieborné pásmo v I. kategórii
- „Maľujte a fotografujte s Primalexom“
(celoslovenská
súťaž)
Natália Gdovinová (Mgr Jana Přibíková)
- 7. miesto (z celkového počtu 5500 prác)

Vianočný koncert ZUŠ

Aj keď tento rok vonku nie je žiadny
sneh a o tom, že sa blížili Vianoce najviac nasvedčovala vianočná výzdoba
a všade navôkol neutíchajúci zhon, ZUŠ
nám priblížila vianočnú atmosféru spôsobom jej vlastným.

gram pozostával z tanečných vystúpení,
kde sme mohli vidieť „Bosorky“, „Víly“,
„Snehové vločky“ alebo tiež „Palicový
tanec“. Prekrásne tóny sa po sále Kultúrneho domu niesli hrou na klavíri, gitare, flaute, akordeóne, husliach a počuť

Žiaci ZUŠ, spolu s ich pedagógmi 17.
decembra pripravili Vianočný koncert,
na ktorom každý z nich predviedol svoj
talent.
Niekoľko dní pred najkrajšími sviatkami v roku sa sála Kultúrneho domu
v Raslaviciach zaplnila do posledného miesta. Ba čo viac, niektorí diváci
si celý koncert poctivo odstáli, len aby
mohli vidieť, čo si pre nich talenty ZUŠ
pripravili. Oku divákov ulahodilo nádherne pripravené javisko, ktoré pripomínalo
zasneženú krajinu z rozprávky a pritom
v sebe nieslo symbol Vianoc. Na tomto mieste svoje umenie predviedli žiaci
ZUŠ rôznym spôsobom. Bohatý pro-

bolo aj spev. Bolo úžasné sledovať, ako
jednotlivých účinkujúcich sprevádzali
ich vystúpeniami pedagógovia, ktorým
tieto talenty rastú pod rukami.
Vianočný koncert ZUŠ v Raslaviciach
určite mnohým spríjemnil očakávanie
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Významným medzníkom v
tomto roku a vôbec v histórii školy bolo
rozhodnutie obce opätovne zjednotiť
DFS Raslavičanik so ZUŠ. Aj vďaka tomuto rozhodnutiu vzrástol počet žiakov
školy od septembra na 320, čo v prvom
rade prinieslo nezanedbateľné zvýšenie finančnej dotácie od štátu. No pre
mňa najdôležitejším, bolo vytvorenie
priestoru na spoluprácu DFS Raslavičanik s ostatnými umeleckými odbormi
školy, hlavne hudobným odborom, čo
je základom pre rozširovanie možností a skvalitňovanie verejnej umeleckej
produkcie. Myslím si, že výborné výsledky tejto spolupráce boli zjavné už
17. decembra na Vianočnom koncerte
ZUŠ, kedy sa divákom v preplnenej sále
Domu kultúry v Raslaviciach predstavilo úspešným programom skoro 140
účinkujúcich žiakov a pedagógov školy
a členov DFS Raslavičanik.
Pevne verím, že sa nám v tejto spolupráci bude aj naďalej dariť a
okrem napĺňania hlavného poslania obsiahnutého v motte našej školy „Hľadáme a rozvíjame talenty“, ponúkneme v
budúcnosti verejnosti veľa umeleckých
aktivít a kultúrnych zážitkov.
		

Mgr. art. Martin Franek
Riaditeľ ZUŠ

sviatkov Božieho narodenia. Dúfajme,
že v tomto nastúpenom trende bude
ZUŠ aj naďalej pokračovať.

Anežka Salokyová

školstvo Čo dôležité sa udialo na ZŠ za
posledných dvanásť mesiacov

Milí Raslavičania,
každý rok sa Vám prihováram v tomto
predvianočnom čase na stránkach týchto novín, aby som zhodnotil uplynulý rok
na našej základnej škole. A robím to rád,
pretože môžem aj takýmto spôsobom
informovať širokú verejnosť o tom, čo
dôležité sa udialo na škole za posledných dvanásť mesiacov z pohľadu riaditeľa a verím, že aj z pohľadu zamestnancov našej školy.
Či chceme alebo nie, všetko sa dnes
točí okolo peňazí. Určite to nie je v poriadku, pretože sila peňazí paradoxne ničí
všetko, čo má v živote skutočnú cenu
a devastuje hodnoty, ktoré majú (mali
by mať) nemennú nadčasovú hodnotu.
Ale bez peňazí sa žiaľ „nepohneme“ ani
v základnom školstve. Nie žeby tomu
bolo v minulosti inak, školy nikdy nefungovali bez peňazí, ale zaviesť trhový
mechanizmus do regionálneho školstva
(základné a stredné školy) je omyl, ktorý si pomaly začína vyberať svoju daň
v podobe nezdravej „rivality“ hlavne medzi strednými ale žiaľ vo väčších mestách aj medzi základným školami. Riaditelia bojujú o každého žiaka, a nie vždy
čestnými prostriedkami, lebo každý žiak
je nositeľom balíka peňazí i keď v skutočnosti by mal byť nositeľom úplne
iných hodnôt. Školy nebojujú o dobrého
žiaka ale o peniaze, v mnohých prípadoch doslova o prežitie. A tak sa stáva,
že na gymnáziá idú aj trojkári i horší
žiaci, len aby sa naplnili počty, že školy sa predbiehajú v zavádzaní nových
„atraktívnych“ odborov, aby prilákali
čo najviac žiakov a zabúdajú na svoju
pôvodnú profiláciu. Naše stredné školy
už dávno nie sú strojnícke, obuvnícke,
stavbárske, poľnohospodárske, drevárske ale všetky vyučujú manažment,
otvárajú športové triedy a zavádzajú
bilingválnu formu štúdia, na ktorú často
nemajú adekvátne personálne obsadenie, len aby prežili... Niet im čo závidieť
„...v tom boji divokom“. A tak peniaze
pomaly ale isto devastujú naše školstvo... Určite to všetko nie je také jed-

noduché, ako som to v tých niekoľkých
riadkoch popísal, ale na ilustráciu toho,
čo dokáže sila peňazí, to možno stačí...
Ale vráťme sa k nášmu pôvodnému zámeru povedať, čo dôležité sa
udialo v uplynulom období na našej
základnej škole. Nuž aj my sme sa
„točili“ okolo peňazí..., aby sme mali
dobre pripravených žiakov, spokojných učiteľov a peknú školu. „Naháňali“ sme peniaze, aby sme dôstojne prežili. A čo to v praxi znamená...
Zapojili sme sa do projektu inkluzívnej edukácie tzv. PRINEDu, ktorý bol
zameraný na vzdelávanie detí a žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia
a školám poskytol odborníkov - psychológa, špeciálneho či sociálneho, liečebného pedagóga, či logopéda a finančné
prostriedky na realizáciu projektu, čo
v prípade našej školy znamenalo vytvorenie 6 nových pracovných miest (1
špeciálny pedagóg, 2 asistenti učiteľa,
2 školskí psychológovia a 1 sociálny
pracovník) a 42 oddelení záujmovej
činnosti v celkovom náklade 75.000 €.
Na opravu fasády hospodárskeho pavilónu, výmenu okien a opravu strechy na prístavbe tejto budovy sme získali z ministerstva
školstva dotáciu vo výške 60.000 €.
Ďalších 54.000 € uvoľnilo naše ministerstvo na odstránenie následkov júnových povodní. Na tieto úpravy areálu
školy a opravu vnútorných školských

priestorov prispela aj naša obec sumou
6.000 €. A tak jednoducho matematicky
vzaté prišlo do nášho rozpočtu v uplynulom období 195.000 € (takmer 6 miliónov SKK).Taká je reč peňazí. Na to, ako
sme ich použili sa prišiel 5.novembra
2015 pozrieť aj sám pán minister školstva Juraj Draxler v sprievode svojej hovorkyne a predsedu OZ PŠaV SR, pána
Pavla Ondeka, nášho rodáka i absolventa. Bolo to príjemné stretnutie. Pán
minister sa stretol so žiakmi i učiteľmi,
dokonca si na telesnej výchove aj zacvičil a na anglickom jazyku so žiakmi aj
súťažil. Myslím si, že sa u nás cítil dobre.
Návšteva pána ministra i získané pe-

niaze pre školu boli významnými okamihmi života našej školy v uplynulom
období. Ale to nebolo to podstatné. Ja
osobne si najviac cením čosi úplne iné...
a to úspech našej žiačky, Pauly Zbrehovej, na celoslovenskom kole súťaže „Jazykový kvet“ (súťaž v prednese anglickej poézie a prózy). Paula „porazila celé
Slovensko“ a dala všetkým na vedomie,
že aj v malej vidieckej škole máme veľké
talenty a dobrých učiteľov. Presadila sa
v silnej konkurencii, veď anglický jazyk
sa dnes učí na každej ZŠ ako povinný
jazyk už od 3. ročníka, navyše v mestách majú žiaci možnosť navštevovať

rôzne jazykové kurzy v jazykových školách (u nás tieto pokusy zatiaľ zlyhali, ale
nevzdávame sa...). Angličtina je dnes
atraktívna aj pre samotných žiakov, pretože sa s ňou stretávajú v oblastiach,
ktoré ich zaujímajú ako je hudba, móda,
film, internet, facebook, všeobecne práca s PC technikou a všetky moderné virtuálne spôsoby komunikácie. To všetko
vytvára silné konkurenčné prostredie,
kde uspejú naozaj iba tí najlepší. Toto sú
výsledky a úspechy, ktorými by sme sa
mali chváliť a o ktorých by sme mali nahlas hovoriť, pretože toto je poslanie základných i stredných škôl – vychovávať
a vzdelávať. A o peniaze by sa mal starať niekto úplne iný..., v prvom rade štát.
Milí Raslavičania,
aby som nezabudol, že sú Vianoce, tak úplne na záver jeden vinš, ktorým sa tu v našom chotári začínajú
každé Vianoce... „Vinšujem Vám, vinšujem, na šťastie, na zdravie, na to
Božie narodenie, aby Vám dal Pán
Boh tento rok prežiť, druhého sa dožiť, hojnejšieho, pokojnejšieho, od ľudí
priasku, od Boha lásku, plný dvor statku a po smrti kráľovstvo nebeské...“.
pokojné Vianoce a úspešný nový rok.
Mgr. Igor Drotár
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samospráva Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 06.11. 2015 v obradnej miestnosti

Uznesenie OZ č. 71/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Program zastupiteľstva s doplnením.
Uznesenie OZ č. 72/2015
Obecné zastupiteľstvo
A) schvaľuje
odpredaj obecných pozemkov s ohľadom na dôvody hodné osobitného zreteľa podľa oznámení o zámere Obce
Raslavice predať nehnuteľný majetok
vo vlastníctve obce z dôvodov hodných
osobitného zreteľa zo dňa 22.10.2015:
 Pozemok CKN 327/1, k.ú. Nižné Raslavice o výmere 101 m2 , trvalý trávny
porast p. Helene Bilej, nar. 17.8.1942,
bytom Toplianska 418/38, Raslavice
 Pozemok CKN 327/3, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 179 m2 , trvalý
trávny porast p. Štefanovi Billému, nar.
22.12.1981, bytom Toplianska 420/40,
Raslavice
 Pozemok CKN 341/5, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 22 m2 , zastavané
plochy a nádvoria p. Dušanovi Brendzovi, nar. 27.4.1967, bytom Toplianska
415/35, Raslavice
 Pozemok CKN 323/1, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 173 m2 , trvalý
trávny porast p. Marte Cvoreňovej, nar.
31.3.1950, bytom Toplianska 422/42,
Raslavice
 Pozemok CKN 845/48, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 46 m2 , zastavané
plochy a nádvoria, pozemok CKN 319/1,
k.ú. Nižné Raslavice o výmere 62 m2 ,
trvalý trávny porast a pozemok CKN
319/4, k.ú. Nižné Raslavice o výmere
52 m2 , trvalý trávny porast p. Romanovi
Čonkovi, nar. 11.5.1980, bytom Toplianska 423/43, Raslavice
 Pozemok CKN 329, k.ú. Nižné Raslavice o výmere 99 m2 , trvalý trávny porast p. Róbertovi Dankovi, nar.
21.11.1984, bytom Toplianska 417/37,
Raslavice
 Pozemok CKN 341/1, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 87 m2 , zastavané
plochy a nádvoria pozemok CKN 341/2,
k.ú. Nižné Raslavice o výmere 72 m2
, zastavané plochy a nádvoria p. Jane
Duždovej, nar. 19.4.1988, bytom Kopčákova 406/11, Raslavice
 Pozemok CKN 845/47, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 10 m2 , zastavané
plochy a nádvoria pozemok CKN 319/2,
k.ú. Nižné Raslavice o výmere 70 m2
, trvalý trávny porast, pozemok CKN
319/3, k.ú. Nižné Raslavice o výmere 46
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m2 , trvalý trávny porast p. Ervínovi Husárovi, nar. 11.5.1980, bytom Toplianska
428/27, Raslavice
 Pozemok CKN 341/6, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 20 m2 , zastavané
plochy a nádvoria p. Milanovi Husárovi,
nar. 12.9.1968 a p. Kvete Husarovej nar.
12.12.1963, obidvaja bytom Toplianska
413/33, Raslavice
 Pozemok CKN 337, k.ú. Nižné Raslavice o výmere 77 m2 , zastavané plochy a nádvoria p. Eve Šerdzikovej, nar.
24.8.1965, bytom Toplianska 412/32,
Raslavice
 Pozemok CKN 845/49, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 10 m2 , zastavané plochy a nádvoria a pozemok CKN
319/5, k.ú. Nižné Raslavice o výmere
10 m2 , trvalý trávny porast p. Marekovi Žoltakovi, nar. 12.2.1981, bytom Toplianska 411/23, Raslavice
B) Schvaľuje:
Kúpnopredajnú zmluvu na odpredaj
pozemkov:
 Pozemok CKN 327/1, k.ú. Nižné Raslavice o výmere 101 m2 , trvalý trávny
porast p. Helene Bilej, nar. 17.8.1942,
bytom Toplianska 418/38, Raslavice
 Pozemok CKN 327/3, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 179 m2 , trvalý
trávny porast p. Štefanovi Billému, nar.
22.12.1981, bytom Toplianska 420/40,
Raslavice
 Pozemok CKN 341/5, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 22 m2 , zastavané
plochy a nádvoria p. Dušanovi Brendzovi, nar. 27.4.1967, bytom Toplianska
415/35, Raslavice
 Pozemok CKN 323/1, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 173 m2 , trvalý
trávny porast p. Marte Cvoreňovej, nar.
31.3.1950, bytom Toplianska 422/42,
Raslavice
 Pozemok CKN 845/48, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 46 m2 , zastavané
plochy a nádvoria, pozemok CKN 319/1,
k.ú. Nižné Raslavice o výmere 62 m2 ,
trvalý trávny porast a pozemok CKN
319/4, k.ú. Nižné Raslavice o výmere
52 m2 , trvalý trávny porast p. Romanovi
Čonkovi, nar. 11.5.1980, bytom Toplianska 423/43, Raslavice
 Pozemok CKN 329, k.ú. Nižné Raslavice o výmere 99 m2 , trvalý trávny porast p. Róbertovi Dankovi, nar.
21.11.1984, bytom Toplianska 417/37,
Raslavice
 Pozemok CKN 341/1, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 87 m2 , zastavané
plochy a nádvoria pozemok CKN 341/2,
k.ú. Nižné Raslavice o výmere 72 m2

, zastavané plochy a nádvoria p. Jane
Duždovej, nar. 19.4.1988, bytom Kopčákova 406/11, Raslavice
 Pozemok CKN 845/47, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 10 m2 , zastavané
plochy a nádvoria pozemok CKN 319/2,
k.ú. Nižné Raslavice o výmere 70 m2
, trvalý trávny porast, pozemok CKN
319/3, k.ú. Nižné Raslavice o výmere 46
m2 , trvalý trávny porast p. Ervínovi Husárovi, nar. 11.5.1980, bytom Toplianska
428/27, Raslavice
 Pozemok CKN 341/6, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 20 m2 , zastavané
plochy a nádvoria p. Milanovi Husárovi,
nar. 12.9.1968 a p. Kvete Husarovej nar.
12.12.1963, obidvaja bytom Toplianska
413/33, Raslavice
 Pozemok CKN 337, k.ú. Nižné Raslavice o výmere 77 m2 , zastavané plochy a nádvoria p. Eve Šerdzikovej, nar.
24.8.1965, bytom Toplianska 412/32,
Raslavice
 Pozemok CKN 845/49, k.ú. Nižné
Raslavice o výmere 10 m2 , zastavané plochy a nádvoria a pozemok CKN
319/5, k.ú. Nižné Raslavice o výmere
10 m2 , trvalý trávny porast p. Marekovi Žoltakovi, nar. 12.2.1981, bytom Toplianska 411/23, Raslavice za cenu 1€
/ m2.
Uznesenie OZ č. 73/2015
Obecné zastupiteľstvo
Ruší Uznesenie OZ č. 64/2015 zo
dňa 28.08.2015 bod A.
Uznesenie OZ č. 74/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj obecných pozemkov na
rómskej osade za cenu minimálne 1 €/
m2 pri zastavaných pozemkoch, u ostatných pozemkov odpredaj formou verejnej súťaže za cenu minimálne 1 € / m2.
Uznesenie OZ č. 75/2015
Obecné zastupiteľstvo
A) schvaľuje
odpredaj pozemku CKN 273/2, k.ú
Nižné Raslavice o výmere 52 m2, zastavané plochy a nádvoria, odčlenený
od pôvodnej parcely CKN 273 geometrickým plánom č. 37119192-56/2015
spracovaný Beátou Tarcalovou MUDr.
Igorovi Madzinovi a manželke MUDr.
Daniele Madzinovej, rod. Lamancovej
s ohľadom na dôvody hodné osobitného zreteľa podľa oznámenia o zámere Obce Raslavice predať nehnuteľný
majetok vo vlastníctve obce z dôvodov
hodných osobitného zreteľa - skutočno-

sť, že ide o priľahlú plochu, ktorá svojim
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu
MUDr. Igora Madzina manželky Daniely
Madzinovej, rod. Lamancovej
B) schvvaľuje

inventarizačnú komisiu v zložení:
predseda komisie: Ing. Zuzana Remetová
členovia komisie: Peter Demo, Ing.
Peter Paľa, Eva Markušová, Emilia Maníková, Vladimír Pavel

kúpno-predajnú zmluvu uzatvorenú
medzi obcou Raslavice a MUDr. Igorom
Madzinom manželkou MUDr. Danielou
Madzinovou, rod. Lamancovou týkajúcu
sa kúpy a predaja parciel CKN 273/2, k.ú
Nižné Raslavice o výmere 52 m2, zastavané plochy a nádvoria a CKN 253/2, k.ú
Nižné Raslavice o výmere 11 m2, zastavané plochy a nádvoria.

B) ukladá
predložiť správu inventarizačnej komisie na rokovanie OZ v mesiaci február

Uznesenie OZ č. 76/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie Obce
Raslavice o poskytovaní opatrovateľskej
služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu.
Uznesenie OZ č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Predložený návrh úpravy rozpočtu
obce na rok 2015.
Uznesenie OZ č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Správa audítora k účtovnej závierke
obce Raslavice za rok 2014.
Uznesenie OZ č. 79/2015 Obecné zastupiteľstvo
A) schvaľuje

2016.

Uznesenie OZ č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo
Odporúča
Starostovi obce pripraviť zoznam nevymožených pohľadávok s návrhom na
ich vysporiadanie v účtovníctve obce do
najbližšieho zastupiteľstva.

Uznesenie OZ č. 83/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prijatie nového investičného úveru vo
výške 88 511,00 €, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou obce spolu s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke a ktorý bude použitý na financovanie
investičných potrieb obce – spoluúčasť
obce na financovaní projektu „Rekoštrukcia budov MŠ“ a Modernizácia verejného
osvetlenia LED technológiou“.

Uznesenie OZ č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmenu VZN o určení školského obvodu ZŠ Raslavice, ktorou sa dopĺňa spoločný školský obvod o obec Osikov.

Uznesenie OZ č. 84/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prijatie preklenovacieho úveru vo výške 313 655,00 €, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou spolu s Dohodou
o vyplňovacom práve k blankozmenke
obce a ktorý bude použitý na prefinancovanie záverečných žiadostí o platbu
projektov „Rekoštrukcia budov MŠ“ a
Modernizácia verejného osvetlenia LED
technológiou“.

Uznesenie OZ č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo
A) Berie na vedomie
Oznámenie Mgr. Jany Kovalčinovej o
vzdaní sa funkcie členky rady školy pri
ZUŠ Raslavice.

Uznesenie OZ č. 85/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
limit na úpravu rozpočtu jednotlivých
položiek rozpočtu pre starostu počas rozpočtového roka 2015 do výšky 5000 €.

B) deleguje
zástupcu zriaďovateľa do Rady školy
pri ZUŠ Raslavice: PaedDr. Gabriel Balšaj, PhD.

Uznesenie OZ č. 86/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
príspevok na asanáciu brestu na pozemku p. Vavreka vo výške 50 % nákladov maximálne do výšky 500 €.

samospráva Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 18.12. 2015 v obradnej miestnosti

Uznesenie OZ č. 87/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Program zastupiteľstva s doplnením.
Uznesenie OZ č. 88/2015
Obecné zastupiteľstvo
A.) berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k
návrhu rozpočtu Obce Raslavice na rok
2016.
B.) berie na vedomie
Stanovisko Komisie OZ rozpočtovej a
správy majetku k návrhu rozpočtu Obce
Raslavice na rok 2016.

Uznesenie OZ č. 89/2015
Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
Rozpočet obce Raslavice na rok 2016
podľa predloženého návrhu.

Všeobecne záväzné nariadenie obce
Raslavice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v obci Raslavice.

B.) berie na vedomie
Návrh viacročného rozpočtu obce Raslavice do roku 2018.

Uznesenie OZ č. 92/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Raslavice.

Uznesenie OZ č. 90/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016.
Uznesenie OZ č. 91/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

Uznesenie OZ č. 93/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
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na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Raslavice a
Centier voľného času.

Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
Správu starostu obce o stave pripojenia obyvateľov na verejnú kanalizáciu.

Uznesenie OZ č. 94/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Kúpno-predajnú zmluvu o odpredaji obecného pozemku CKN845/41, k.ú.
Nižné Raslavice Paulíne Mikovej.

B. Odporúča
Starostovi osloviť odbornú firmu s cieľom overiť technické možnosti pripojenia jednotlivých nepripojených rodinných
domov na verejnú kanalizáciu, prioritne
osloviť dodávateľa stavby.

Uznesenie OZ č. 95/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Kúpno-predajnú zmluvu o odpredaji
obecného pozemku CKN341/4, k.ú. Nižné Raslavice Milanovi Bilemu.

Uznesenie OZ č. 100/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Prenájom vybudovaného NTL plynovodu na ulici Lúčnej v Raslaviciach, na
pozemkoch CKN 766 a CKN 476/21, k.ú.
Vyšné Raslavice spoločnosti SPP-distribúcia, a.s..

Uznesenie OZ č. 96/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Kúpno-predajnú zmluvu o odpredaji
obecného pozemku CKN331/1, k.ú. Nižné Raslavice Róbertovi Dankovi a Kláre
Dankovej do bezpodielového vlastníctva.
Uznesenie OZ č. 97/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Kúpno-predajnú zmluvu o odpredaji
obecných pozemkov CKN845/45, CKN
319/6 a CKN 323/4, k.ú. Nižné Raslavice
Martinovi Cvoreňovi.
Uznesenie OZ č. 98/2015
Obecné stupiteľstvo
schvaľuje
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom obecných pozemkov
CKN612/1 a CKN612/3, k.ú. Nižné Raslavice pre výstavbu bytových domov.
Uznesenie OZ č. 99/2015

Uznesenie OZ č. 101/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 20
000,00 € na prefinancovanie investičných aktivít obce v roku 2015.

plat starostu vo výške 2 200,00 € s
účinnosťou od 1.1.2016.
Uznesenie OZ č. 105/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
mimoriadnu koncoročnú odmenu zástupcovi starostu za rok 2015 vo výške
500,00 €.
Uznesenie OZ č. 106/2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
vzdanie sa členstva v Obecnej rade p.
Ing. Pavlom Ondekom.
Uznesenie OZ č. 107/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
za člena Obecnej rady p. Petra Biroša.
Mgr. Mária Ščešňaková

Uznesenie OZ č. 102/2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Raslavice
k 31.12.2014.
Uznesenie OZ č. 103/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Odmenu členom Obecnej rady vo výške 20,00 € za 1 zasadnutie rady.
Uznesenie OZ č. 104/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

Rok 2015 na úseku evidencie obyvateľov
K 1.januáru 2015 bolo na trvalý pobyt
v našej obci prihlásených 2702. 1339
mužov a 1363 žien. V časti obce Nižné
Raslavice žilo 1628 obyvateľov, v časti
Vyšné Raslavice 1065 obyvateľov a 9
občanov bolo prihlásených na obec.
V roku 2015 sa narodilo 29 detí – 15
chlapcov a 14 dievčat. Na trvalý pobyt
v našej obci sa v priebehu roka prihlásilo 45 osôb, 24 občanov sa z pobytu
odhlásilo. Bolo uzavretých 31 manželstiev – v troch prípadoch bol ženíchom
cudzinec, v ôsmich prípadoch boli obaja
snúbenci obyvateľmi Raslavíc.
Od začiatku roka zomrelo až 30 obyvateľov našej obce / 12 mužov a 18 žien /.
Medzi nimi boli dvaja naši spoluobčania
vo veku 94 rokov a najstaršia obyvateľ-
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ka Raslavíc, ktorá zomrela v auguste ako
99 ročná. Ku 16.decembru 2015 bolo na
trvalý pobyt v našej obci prihlásených
spolu 2722 obyvateľov, z toho 5 cudzincov. V časti obce Nižné Raslavice žije
t.č. 1650 obyvateľov, v bývalých Vyšných
Raslaviciach 1060 obyvateľov a 12 osôb
je prihlásených na obec Raslavice.
Z celkového počtu 2722 obyvateľov je
1354 mužov a 1368 žien. V Raslaviciach
žije 34 detí do 1 roka /17 chlapcov a 17
dievčat/, 596 mladých ľudí od 1 – 18 rokov /305 chlapcov a 291 dievčat/. V kategórii od 19 do 60 rokov je 1624 občanov /827 mužov a 797 žien/. Spolu 279
obyvateľov má od 61 do 70 rokov /132
mužov a 147 žien/. Vo vekovej skupine
od 71 do 80 rokov je 124 osôb /54 mužov
a 70 žien/. Až 58 obyvateľov má

od 81 do 90 rokov /19 mužov a 39 žien/.
Sedem občanov – žien má viac ako 90
rokov.
Najstaršou obyvateľkou Raslavíc je p.
Helena Bělunková, ktorá má úctyhodných 95 rokov a stále sa teší pomerne
dobrému zdraviu. Rehoľná sestra p. Helena Rychvalská, rodáčka z Raslavíc,
má 93 rokov. Dve ženy – rehoľná sestra
Františka Dlugošová a p. Helena Hovancová – majú po 91 rokov. Svoje 90. narodeniny oslávili v tomto roku dve ženy,
a to p. Mária Bilá a p. Anna Chovancová.
Toľko teda štatistika. Všetkým spoluobčanom želám pokojné a požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok.
Mgr. Mária Ščešňaková, matrikárka

vyberáme Vyhodnotenie dotazníka
z aktuálneho
diania
V predchádzajúcom čísle Raslavických novín, ste sa mali možnosť zapojiť do dotazníka, ktorým sme sa snažili získať spätnú
väzbu od vás, občanov Raslavíc na jednotlivé oblasti diania v Raslaviciach.
Z celkového počtu cca 600 kusov, sme získali 29 (4,8%) vyplnených anketových lístkov. Je to síce naozaj nízke číslo, avšak
ďakujeme všetkým, ktorí sa do ankety zapojili a vyjadrili svoj názor a tiež zaujímavé postrehy. Vás ostatných by sme chceli motivovať k tomu, aby ste sa aj takýmto spôsobom zúčastňovali na dianí v našej obci. Na každom názore záleží.
Nasledujúce riadky prinášajú stručné vyhodnotenie dotazníka.
1. Ste spokojný s infraštruktúrou obce?
Na otázku odpovedalo 28 občanov (ďalej iba o.), čo predstavuje 96,5%. Maximálnu spokojnosť prejavilo 13 o. (46,4%).
Hlavnými dôvodmi, ak občania odpovedali negatívne boli časté poruchy na vodovodnom potrubí, šírenie zápachu z kanalizácie, výpadky verejného osvetlenia pri silnejšom vetre.

9. Vyberte 3 slabé stránky obce a regiónu:
Na otázku odpovedalo 24 ob. (82,8%). Najslabšou stránkou je podľa 16 ob. (66,6%) nedostatok pracovných príležitostí, druhou sú podľa 10 ob. (41,6%) nedostatočné podmienky
rozvoja cestovného ruchu, poslednou sú podľa 8 ob. (33,3%)
nedostatočné podmienky pre podnikanie.

2. Ste spokojný s kvalitou miestnych komunikácií, chodníkov, údržbou ulíc a chodníkov?
Na otázku odpovedalo 28 ob. (96,5%). Maximálnu spokojnosť prejavilo 6 ob. (21,4%). Hlavnými dôvodmi, ak občania
odpovedali negatívne boli rozbité a nerovné chodníky a tiež
neudržiavanie chodníkov v zime.

10. Aká je najväčšia výhoda vašej obce?
Na otázku odpovedalo 19 ob. (65,5%). Väčšina odpovedí
sa zhodovala na dobrej geografickej polohe obce (stred medzi
Prešovom a Bardejovom), dostupnosť služieb.

3. Ste spokojný so službami dostupnými v obci (materská škola, základná škola, pošta, obchodná sieť)?
Na otázku odpovedalo 26 ob. (89,6%). Maximálnu
spokojnosť prejavilo 17 ob. (65,4%). Hlavným dôvodom, ak
občania odpovedali negatívne bola krátka pracovná doba na
pošte.
4. Ako hodnotíte kvalitu a rozsah zdravotnej starostlivosti v obci a regióne?
Na otázku odpovedalo 28 ob. (96,5%). Maximálnu
spokojnosť prejavilo 12 ob. (42,9%). Hlavnými dôvodmi, ak
občania odpovedali negatívne boli dlhé čakacie doby u lekárov
a tiež nedostatok obvodných lekárov pre dospelých.
5. Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v obci
a jej okolí (kultúrne a športové podujatia, podmienky pre
rozvoj športu)?
Na otázku odpovedalo 25 ob. (86,2%), pričom možnosť „dobré“ zvolilo 20 ob. (80%).

11. Aký je najväčší nedostatok vašej obce, ktorý vás trápi a chceli by ste ho zmeniť?
Na otázku odpovedalo 21 ob. (72,4%). Väčšina odpovedí
sa zhodovala na potrebe regulácie a údržby vodných tokov.
Občania tiež vyjadrili nespokojnosť s údržbou chodníkov a žiadajú koše na separovaný odpad.
12. Na ktoré oblasti by mal byť zameraný rozvoj obce
(max. 3 oblasti)?
Na otázku odpovedalo 25 ob. (86,2%). Podľa 14 ob. (56%)
by rozvoj mal byť zameraný na infraštruktúru a sociálnu oblasť,
podľa 9 ob. (36%) na zdravotníctvo.
13. Uveďte, prosím, vaše konkrétne návrhy pre zlepšenie kvality života vo vašej obci:
Na otázku odpovedalo 22 ob. (75,9%). Väčšina odpovedí
sa zhodovala na požiadavke prikryť kanál na Papajovej ulici,
zriadenie nových parkovacích miest (napr. pri železničnej stanici), udržiavať nastúpený trend v organizovaní rôznych spoločenských podujatí a viac využívať spätnú väzbu od občanov
anketovou formou.

6. Ako hodnotíte spôsob nakladania s komunálnym odpadom v obci (frekvencia vývozu odpadu, separácia odpadu atď.)?
Na otázku odpovedalo 28 ob. (96,5%), pričom spokojnosť prejavilo 19 ob. (67,9%).
7. Máte informácie o tom, že vaša obec spolupracuje
s inými obcami?
Na otázku odpovedalo 26 ob. (89,7%), pričom 14 ob.
(53,8%) nevie o spolupráci obce s inými obcami, 6 ob. (23,1%)
vedia o spolupráci, ale myslia si, že spolupráca by mohla byť
lepšia, 5 ob. (19,2%) tvrdí, že vie o spolupráci a že spolupráca
je dobrá a 1 ob. (3,8%) tvrdí, že vie o spolupráci a že spolupráca je slabá
8. Vyberte 3 silné stránky obce a regiónu:
Na otázku odpovedalo 26 ob. (89,6%). Najsilnejšou
stránkou je podľa 26 ob. (100%) dopravná dostupnosť, ďalšou
sú podľa 13 ob. (50%) podmienky usadenia sa, treťou sú podľa
8 ob. (30,8%) dostatočné podmienky pre podnikanie.

autor: redakčná rada v spolupráci s predstaviteľmi OÚ
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kultúra 4.ročník Memoriálu Jozefa
a spoločenský Kovalčína
život Beh ulicami Raslavíc
Dňa 27. septembra 2015 sme si pripomenuli pamiatku bývalého československého atletického reprezentanta v behu
na 100 a 200 m, Jozefa Kovalčína
(1937-1986). Talentovaný atlét sa prejavil najprv v domovskom klube Partizán
Bardejov a neskôr v klube Dukla Praha,
kde boli sústredení najlepší športovci
z republiky. Neskôr v drese Slávie Praha
v roku 1961 zabehol svoj najlepší čas na
100 m – 10,6s.
Základná škola v Raslaviciach, OZ
Modrý motýľ a Obecný úrad v Raslaviciach usporiadali 4.ročník bežeckých
pretekov – Memoriál Jozefa Kovalčína.
Príjemné športové popoludnie trocha
komplikovalo veterné a chladné počasie, ale zúčastnených športových
nadšencov to vôbec neodradilo. Na
štarte sa stretlo 94 pretekárov, žiaci aj
dospelí, zo športových klubov východného Slovenska a Maďarska. Súťažilo
sa v rôznych kategóriách: ruka v ruke
– žiaci materskej školy, mladší a starší
žiaci základných škôl a hlavná kategória

muži/ženy, beh na 6500 m ulicami Raslavíc.
Víťazi v školských kategóriách:
mladší žiaci – 1.Dominik Bašista – ZŠ
Raslavice, 2.Samuel Kočerha – ZŠ Raslavice, 3. Jaroslav Polák – ZŠ Raslavice, mladšie žiačky – 1.Timea Bučková
– ZŠ Raslavice, 2.Veronika Lenártová
– ZŠ Raslavice, 3.Sofia Hudáková – ZŠ
Raslavice, starší žiaci – 1.Branislav Olšavský – ZŠ Raslavice, 2.Marek Bili –
ZŠ Raslavice, 3.Damián Kočerha – ZŠ
Raslavice, staršie žiačky – 1.Viktória
Stašková, 2.Miriam Staneková – ZŠ
Raslavice, 3. Barbora Kuchtová – ZŠ
Raslavice.
Víťazi v hlavnej kategórii: registrovaní
bežci - muži – 1.Tibor Sahajda – Obal
Servis Košice, 2.Eduard Hapak – JM
Demolex Bardejov, 3.Radovan Tomeček
– Obal Servis Košice, ženy – 1.Oxana
Ugrinčuk – JM Demolex Bardejov, 2.Lívia Krajňáková – Obal Servis Košice,
3.Erika Ondrijová – MTC Vyšná Šebastová, rekreační bežci – muži – 1.Ján Li-

hosit – Zborov, 2.Martin Bažo – Vranov
n/Topľou, 3.Karol Makara – Šalgovík
Prešov, ženy – 1.Mária Baranová – Prešov, 2.Mária Pavlinská – Malý Slivník,
3.Dana Stoláriková – ZŠ Raslavice.
Víťazom blahoželáme a organizátorom ďakujeme za vydarené bežecké
podujatie.

Mgr. Monika Balážová

DHZ Raslavice hodnotí
uplynulý rok
DHZ sa aktívne podieľa na
spoločenských akciách organizovaných
Obecným úradom, napr. protipožiarne
hliadky na podujatiach Jazdecké preteky a Šarišské slávnosti.
Počas Veľkonočných sviatkov, ako
už býva dlhoročným zvykom, sa naši
chlapci zúčastnili stráženia Božieho hrobu v miestnom farskom kostole. Počas
sviatku Božieho tela sme zabezpečovali
sprievodné programy.
Ako každý rok tak aj tento sa
naši mladi hasiči rozhodli, že pôjdu do
našej družobnej obce na Morave do
Radslavic na ich tradičnú a dlhoročnú
nočnú súťaž v hasičskej všestrannosti
Radslavskú prilbu . V priebehu súťaže
sa naším mladým chlapcom darilo, mali
pred sebou dlhú a náročnú súťaž, ktorá
mala vyskúšať ich pripravenosť na všedné ale aj nevšedné zásahy. V súťaži sa
im celkom darilo, ale nakoniec to stačilo
len na obhájenie 20. miesta spred roka.
24. mája sme dostali srdečné
pozvanie od družobnej obce Mogilno
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z Poľska na ceremoniál otvorenia ich
novo zrekonštruovanej hasičskej stanice a odovzdávanie medailí za spoluprácu, ktoré dostali páni Ing. Anton
Lamanec, František Hrivňak a Vladimír
Kohút. Ceremoniál sa začal krásnym
pochodom všetkých hasičov, ktorí boli
pozvaní na túto slávnosť do ich miestneho kostola, kde sa uskutočnila svätá
omša. Po svätej omši sa sprievod vrátil
k ich novo zrekonštruovanej hasičskej
zbrojnici, kde sa uskutočnilo slávnostné
odovzdávanie nových priestorov a odovzdávanie medailí ich dlhoročným členom a hosťom.
Prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, udelilo
v tomto roku „Medailu Miloslava Schmidta“ za zásluhy o výcvik nášmu členovi
Ing. Jozefovi Svitovi. Táto medaila je vyjadrením ocenenia za dlhodobú, aktívnu a obetavú prácu, v oblasti odbornej
prípravy, výcviku členov DHZ Raslavice.
Taktiež za výcvik mladých hasičov a za
celkovú akcieschopnosť zásahovej jednotky pri živelných pohromách.

Dňa 15.6.2015 v nočných hodinách bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. Bol zvolaný krízový štáb
a náš zbor mal pohotovosť. Odstraňovanie škôd trvalo vyše 48 hodín, počas
ktorých boli vytvorené 3 skupiny. Spolupracovali sme s HaZZ Bardejov, ktorý
nám poskytol kalové čerpadlá a my sme
poskytli ľudí. V najviac zaplavených
objektoch a rodinných domoch sme
odčerpávali vodu. Najviac boli povodňami postihnuté rodinné domy na Lúčnej
ulici, kde museli hasiči na člne evakuovať rodinu Uličných. Tieto povodne prišli
nečakane, len pár dní pred Šarišskými

slávnosťami piesní a tancov. Sme radi,
že vďaka našim šikovným chlapcom,
pracovníkom Obecného úradu a obyvateľom Raslavíc sa dalo všetko včas
do takmer pôvodného stavu a mohli sa
uskutočniť slávnosti.
12.7.2015 sme ako každý rok
usporiadali našu domácu hasičskú súťaž - Memoriál Jozefa Džalaja. V poradí 7. ročník súťaže sme organizovali na
miestnom amfiteátri, kde sú vytvorené
lepšie podmienky pre takéto podujatie.
Po 7 rokoch sa prvýkrát podarilo získať
putovný pohár našim mužom z družstva
A. Ženy sa bezkonkurenčne umiestnili tak isto na prvom mieste a družstvo
mužov B sa v kategórii do 1500ccm
umiestnilo na peknom 3 mieste. Takže
doma ostali 3 poháre plus putovný pohár
Jozefa Džalaja. Náš úspech sme potom
oslavovali na diskotéke, ktorú sme zorganizovali po súťaži na amfiteátri. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo z gminnie
Dydnie z Poľska, od ktorých sme dostali
pozvanie zúčastniť sa ich súťaže, ktorá
sa konala o týždeň v nedeľu.
A tak sme sa v nasledujúcu nedeľu ráno vypravili do Poľska ukázať
im náš spôsob súťaženia. Raslavice

a DHZ išli reprezentovať družstvo mužov a družstvo žien. Keďže v Poľsku
majú iný štýl súťaží ako u nás, vzali sme
si na pomoc už historickú, viac ako 50
ročnú, ale zrekonštruovanú, súkromnú
(majiteľ Matúš Kohút) striekačku PS8,
ktorá sa výkonovo podobá strojom, ktoré používajú Poliaci. Na tejto výprave sa

šim výkonom roztlieskali celú tribúnu divákov. Po štafete nasledovala disciplína
požiarny útok. Naše družstvá boli v štartovnej listine až na posledných miestach.
Muži ukázali krásny čas. Na rad prišli
naše dievčatá, ktoré ukázali, že to vedia
aj z historickou striekačkou. Dali dokonca
ešte lepší čas ako naši muži. Po útokoch
nasledovalo tradičné vyhodnotenie. Na
naše prekvapenie, sme od nich dostali krásnu veľkú trofej za účasť a malý
hasiaci pristroj, v ktorom sa ukrývala
fľaša na spiatočnú cestu. K úspešnému
reprezentovaniu obce a DHZ nám blahoželali domáci, ale aj náš pán starosta
a pán prednosta. Cestou späť nám bolo
v mikrobuse veselo. Celou cestou sme
sa smiali, zabávali spevom a spomínali
na krásne zážitky ktoré sme si z Poľska
odvážali.

zúčastnil aj náš starosta obce Marek Rakoš, prednosta obce Peter Paľa a veliteľ
DHZ Radoslav Fudala. Po dorazení na
miesto nás hostitelia pozvali na nedeľňajší obed. Po obede sme sa presunuli na
miestne ihrisko, kde sa konala súťaž. Na
tejto súťaži sa behala štafeta a domáci
Text a foto:
presvedčili aj našich hasičov, aby sa jej
Ing. Jozef Svit,
zúčastnili. Nebola to štafeta na akú sme
Vladimír Kohút, Viera Kohútová, Jakub Sabol
zvyknutí z našich končín, a tak sme na-

Dôchodcovia v Raslaviciach
nepoznajú slovo „nuda“
Výbor Klubu dôchodcov a Zväzu invalidov má za sebou pestrý rok, plný
zaujímavých akcií. Počas roka 2015 sa
zúčastnil od nákupno-poznávacích zájazdov, cez rôzne posedenia až po podujatia, ktorých súčasťou boli aj súťaže.
V januári začiatkom roka pripravil Výbor KD a ZI spoločnú výročnú schôdzu
s novovzniknutou organizáciou JDS, za
účelom zlúčenia oboch klubov. Pre rozličné názory jednotlivých členov však
k zlúčeniu nedošlo.
V apríli a októbri sa mohli dôchodcovia zúčastniť aj nákupného zájazdu do
Krosna, kde si pri nákupe tovaru každý
prišiel na svoje.
K podujatiam, obohateným o súťaže
patrili májové Stolové hry, akými boli
14-kartový žolík a Človeče nehnevaj
sa. V júli tohto roku pripravil Výbor KD
a ZI Gril-párty. Muži si mohli zasúťažiť
v „kope na bránku“ a v „hode granátom
na cieľ“. Pre ženy bol pripravený „hod
valčekom do diaľky“ a „hod loptičkou
do koša“. Súťažiaci boli odmenení vecnými cenami a pre všetkých zúčastnených bolo pripravené bohaté občerstvenie. Na ukončenie roka pripravil Klub
dôchodcov pre svojich členov posedenie, spojené so súťažou v bowlingu.
O dobrú náladu sa postarala aj hudobná
skupina dôchodcov.

Výbor KD a ZI sa snaží pokryť každú
záujmovú oblasť svojich členov. Preto
aj tento rok usporiadal púť seniorov na
Levočskú horu a tiež do Litmanovej na
horu „Zvir“.
Významnou akciou Klubu dôchodcov
bolo posedenie, ktoré sa odohralo 27.
septembra 2015. Aktuálni členovia KD
sa stretli s dlhoročnými členmi, dokonca staršími ako 80 rokov a tiež s členmi,
ktorí sa pre svoj zdravotný stav nemôžu zúčastňovať akcií, organizovanými
Klubom dôchodcov. Pozvanie na toto
posedenie prijal aj pán starosta našej
obce Marek Rakoš a pán prednosta Peter Paľa, ktorí nám pomáhali s dovážaním dôchodcov na túto príjemnú akciu.
Výbor KD a ZI sa spolu so zástupcami
obce poďakovali všetkým zúčastneným
a obdarili ich upomienkovými darčekmi.
V budúcnosti by Výbor KD a ZI chcel určite zopakovať túto akciu.
Mesiac Október a s ním spojená „Úcta
k starším“ so sebou priniesli slávnostné
posedenie v salóniku Kultúrneho domu
pre jubilujúcich, ale aj ostatných členov
KD. Aj tejto udalosti sa zúčastnili pán
starosta Marek Rakoš a pán prednosta Peter Paľa. Jubilujúci členovia KD si
domov odniesli darčeky aj upomienkové
plakety.
Naši dôchodcovia nezaháľali ani v novembri a zapojili sa do brigády pri čistení

zeleniny a aj takýmto spôsobom pomohli Obecnému podniku.
Za všetky akcie, ktoré mohol Výbor
KD a ZI v roku 2015 zorganizovať patrí
veľká vďaka predovšetkým zástupcom
Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva. Poďakovať sa tiež chceme
firme BONA-MARKET, PD-AGRO Raslavice a správcovi Kultúrneho domu,
pánovi Petrovi Demovi. Vrelú vďaku by
sme tiež v mene celého Výboru KD a ZI
chceli vyjadriť členom detského folklórneho súboru Raslavičanik pod vedením
Mgr. Moniky Bučkovej a tiež žiakom ZŠ
pod vedením Mgr. Bibiány Mačákovej,
v neposlednom rade aj hudobnej skupine dôchodcov (J. Herstek, J. Jančík, J.
Vašičkanin, F. Kašprišin), ktorí sa starali
o sprievodný program na našich posedeniach.
Milí dôchodcovia, občania a čitatelia
Raslavických novín, dovoľte mi aby som
Vám poprial radostné a požehnané Vianočné sviatky a Šťastný Nový rok. Do
Nového roku 2016 Vám prajem všetko
najlepšie, veľa zdravia, šťastia, úspechov v osobnom živote, rodinnej pohody a veľa síl k prekonávaniu životných
ťažkosti.

Jozef Rychvalský
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Láska, Bože, láska .....
Seniori sa častejšie pristihnú pri spomienkach na časy, ktoré sú už minulosťou. Najmä pri stretnutiach so svojimi
vnúčatami si radi oživujú svoje spomienky na udalosti, ktoré prežili v detstve,
mladosti, ale aj v zrelom veku. Deti s otvorenými ústami počúvajú ako sa „vtedy“ žilo. A niekedy nechápu, že to tak
bolo naozaj.
Medzi najkrajšie okamihy svojho
života patria asi tie, kedy si babička
a dedko hľadali svojich životných partnerov. Nájsť si lásku na celý život bol
aj vtedy veľmi tvrdý oriešok. Ponuky
prichádzali priamo z miesta bývania,
niektorí šli za láskou do susednej dediny, iní aj za hranice. Bola to cesta dlhá
a náročná, niekedy so zábranami rodi-

Pohľad na Termálne kúpalisko Vrbov,
kde v letných mesiacoch oddychovali
naši dôchodcovia.

čov a príbuzných, ale nakoniec sme si
presadili svoje a kostolné zvony ohlásili
spečatenie manželského zväzku.

Každý sa tešil a „mladí“ boli plní
očakávania, čo bude ďalej. Neraz sa
riešilo finančné a existenčné zabezpečenie mladej rodiny.

Dôchodcovia s rodinami pri návšteve Inštitútu Krista veľkňaza v Žakovciach.

V tomto duchu sa niesla výstava,
ktorú sme pripravili pri príležitosti stretnutia jubilujúcich členov našej ZO Jednoty dôchodcov.
Z vystavených svadobných fotografií sa na všetkých usmievali mladí,
krásni ľudia, plní elánu vydržať so svojím partnerom v dobrom i v zlom po celý
život. A tak sa aj stalo. Manželské páry
prežívajú svoje spoločné chvíle v láske,
tolerancii a ohľaduplnosti, sú si oporou
vo vzájomnom spolunažívaní.
Nech im to vydrží ešte dlhé roky.
Veď čo je krajšie, ako prežívať jeseň života, so svojou starkou, svojím starkým.
Láska, Bože, láska...
		

Anna Halajová

Účastníci jednodňového zájazdu na Termálnom kúpalisku Sharospatak v Maďarsku.

Raslavičan na Sardínii
V dňoch od 7.9 - 15.9.2015 folklórna skupina Raslavičan reprezentovala
našu obec, ako aj Slovenskú republiku
a tradičnú slovenskú kultúru na medzinárodnom festivale „BALLUS - International Meeting of Folklore” na ostrove
Sardínia v mestách Uta a Selargius.
Je to najväčší sviatok kultúry na celej Sardínii. Festivalu sa zúčastnilo 30
folklórnych kolektívov z celej Sardínie
a zo zahraničia. Pre všetkých členov
folklórnej skupiny to bol veľmi zaujímavý zájazd. Doprava na Sardíniu bola
kombinovaná autobusom a trajektom.
V meste Selargius sme boli pozvaní na
ich tradičnú svadbu, ktorá tam má už 55
ročnú tradíciu. Každý rok sa tam sobáši jeden vybraný pár. Na ich počesť sa
konajú veľké oslavy, krojovaný sprievod
ulicami mesta, kde sme mohli prezentovať aj naše svadobné kroje a svadobné zvyky, účasť na sv. omši v katedrále
za účastí účinkujúcich súborov, ako aj
slávnostné galaprogramy, kde naše ľu-
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dové piesne a tance pred vypredaným
hľadiskom zožali neutíchajúci potlesk a
standing ovation. Veľký úspech mala aj
naša ľudová hudba. Boli sme veľmi srdečné prijatí u primátorov miest Uta a
Selargius. Návšteva bola spojená aj
s krátkou prezentáciou našej krajiny.
Nadviazali sme veľmi dobre vzťahy s
reprezentovať našu krajinu na uvedenom festivale. Keďže zájazd bol náročný aj finančne, touto cestou chceme
poďakovať za finančnú podporu Ministerstvu kultúry SR, prostredníctvom programu Pro Slovakia.
Anton Kontura
vedúci DFSk Raslavičan
členmi folklórneho súboru mesta Selargius. Všetci členovia folklórnej skupiny
si z festivalu odniesli nezabudnuteľné
zážitky.
Sme veľmi hrdí na to, že práve naša
folklórna skupina Raslavičan mohla

Deň materských škôl na Slovensku
4. november 2015 bol vyhlásený za
Deň materských škôl na Slovensku a pri
tejto príležitosti sa práve vtedy uskutočnila v Banskej Bystrici konferencia. Učiteľky boli mailom vyzývané, aby v čase
od 5. októbra do 4. novembra 2015 realizovali rôzne aktivity za účelom prezentácie súčasných, moderných materských škôl.
Z mailu:
Z iniciatívy Slovenského výboru
Svetovej organizácie pre predškolskú
výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka
usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj
Draxler na základe žiadosti SV OMEP
prevzal záštitu nad Dňom materských
škôl na Slovensku a nad všetkými sprievodnými aktivitami, ktorých iniciátorom
je Slovenský výbor Svetovej organizácie
pre predškolskú výchovu (SV OMEP).
Tento významný deň, nie len pre materské školy, ale aj pre náš štát sa bude
organizovať každoročne 4. novembra.
Významným medzníkom v dejinách
predškolskej pedagogiky na Slovensku
sa stal dátum 4. november 1829. V tento
deň vznikla a bola založená v Banskej
Bystrici prvá detská opatrovňa na území
Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a
vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy
už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak
vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a
celý čas trávia tak, že si myslia, že sa
len hrali.“
Konečne niečo, čo by mohlo priniesť
trošku iného pohľadu širšej verejnosti
na funkciu materských škôl v súčasnosti. Dlhú dobu totiž pretrváva názor,
že učiteľkám je v škôlke dobre, pretože
si kľudne popíjajú kávu, pokým sa deti
hrajú. Myslím, že veľa rodičov mi dá za
pravdu, že pri malých deťoch sa káva
kľudne popíjať nedá. Malé dieťa je totižto tvorček nesmierne zvedavý a bádavý,
ktorý vezme do rúk presne to, čo nemá
a vlezie tiež tam, kam by nemalo. Prvé
tri roky svojho života trávi dieťa v rodine, kde mu každý vychádza v ústrety
a dá mu všetko, na čo padne detský pohľad. Lebo ho majú radi, je to rýchlejšie
a pohodlnejšie, je to záruka, že nebude
trucovať a plakať. Zrazu príde dieťa do
kolektívu, kde nemôže mať všetko čo
chce, pretože tam nie je jediné, kde je
potrebné, aby čosi urobilo aj samo, kde
sa dodržiavajú určité pravidlá. Vtedy
zistíme, že deti sa nevedia samy obliecť
a vyzliecť, obuť a vyzuť, najesť sa, utrieť
a vyfúkať si noštek, ísť samy na toaletu,
o viazaní šnúrok nehovoriac. Učiteľkám
steká po chrbte pot, pretože vychystať
na vychádzku, či do spálne 20 detí, nie

je až také jednoduché, už aj preto, že
každé sa dožaduje byť prvé.
Hrajú sa.......áno, pre tento vek je typická predovšetkým hra, v neskoršom
veku učenie, v dospelosti práca. Lenže
aj to, aby sa hrali, sa musia naučiť. Rodičia sú šťastní, ak kúpia svojej ratolesti
hračku. Ale aby dieťaťu ukázali, ako sa
s ňou má hrať, na čo slúži, čo sa s ňou
má robiť, to už nechávajú na náhodu.
Odkiaľ má dievčatko vedieť, že bábiku
má voziť v kočiariku, odkiaľ má chlapček
vedieť, čo má robiť s bagrom? Ako majú
vedieť, ako sa skladajú stavebnice, kocky, ako sa listuje v knihe, ako sa kreslí?

Ak si dospelý kúpi napríklad nejaký spotrebič, číta si manuál, príučku, ako sa to
používa, ktoré tlačidlo na čo slúži. Rodičia a neskôr učiteľky sú takým manuálom pre dieťa. Takže ani to hranie nie je
pre deti taká ľahká a samozrejmá vec,
ako si dospelí myslia.
V I. a II. materskej škole v Raslaviciach sme preto pri tejto príležitosti pripravili 23. októbra 2015 – „Deň otvorených
dverí“. Rodičia, starí rodičia i súrodenci
mali možnosť prichádzať do materskej
školy počas celého dňa a vidieť, ako sa
v materskej škole deti hrajú, pracujú.
Sami mali možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít s deťmi. Prvou návštevou
v tento deň bola pani Mgr. Marta Fecková z Regionálneho úradu verejného
zdravia z Bardejova, ktorá mala s deťmi
prednášku a besedu o zdravej výžive.
Tejto prednášky sa okrem rodičov zúčastnili aj deti 1. A triedy zo Základnej
školy v Raslaviciach s pani učiteľkou
Mgr. Harčarikovou. Trošku si zaspomínali na to, ako do tejto MŠ chodili ešte
pred prázdninami, pozdravili sa s kamarátmi, učiteľkami i tetami upratovačkami
a kuchárkami. Po prednáške k nám prišli
deti z 1. B ZŠ Raslavice s pani učiteľkou
Mgr. Zeleniakovou. Tie si s prípravkármi
vyhrnuli rukávy a vyrábali rôzne práce
z jesenných plodov i iných materiálov.
Porozprávali, čo sa už v škole naučili
a zaspievali pár nádherných ľudových
piesní o Raslaviciach. Pracovalo sa vo
všetkých triedach, pribudlo viac rodičov
i starých rodičov, a všetci sa potešili teplému čaju i lákavým kysnutým koláčom
z jesenného ovocia z rúk šikovných kuchárok MŠ. Celou materskou školou sa

niesla vrava a smiech, neskôr aj plač,
keď rodičia na obed odchádzali domov
a deti ostávali v MŠ. Ten však netrval
dlho, lebo deti vedeli, že popoludní sa
rodičia vrátia späť. Okolo 15-tej hodiny
sa začala druhá časť tohto dňa. Rodičov
sa zišlo viac, zavítal medzi nás aj starosta obce pán Marek Rakoš. Deti privítali prítomných špeciálnou „privítankou“,
ktorá bola určená iba pre tento deň.
V Raslavicoch na brižečku, stojí
domček maličký. Chodza še tu šumňe
bavic, raslavické detičky.
Z Topľanskej i Alejovej,šicke še tu
ciskame, bo pod stromček od starostu,
novú školku čekáme.
Kým nám novú postavice, my tu šumňe počkáme, dňeška vás na Alejovej, zo
srdiečka vítame.
Vyrežce nám dyňu a zrobce šarkaňa,
nech lecí do frasa, na záver nás čeká,
pečená klobása.
Vykašce rukávy, ukážce co znace,
nech še od vás priučíme, šak na to nás
mace.“
Po privítaní sa rodičia s deťmi pustili do vyrezávania tekvíc, ďalší vyrábali
šarkanov. Bol čas aj na príjemný rozhovor, kávu, čaj i koláče. Tie nahradili
sľubovanú pečenú klobásu, nakoľko
kvôli počasiu sa opekačka neuskutočnila. Deti pomáhali rodičom, hrali sa, boli
prekvapené, že pobyt v materskej škole môže mať aj takúto formu a podobu.
Z krásnych prác sme urobili výstavu a
vyzdobili priestory MŠ, aby sme sa celú
jeseň vracali v spomienkach k tomuto
krásnemu dňu.
Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným za čas, ktorý venovali tejto akcii
a ako sa vraví, prispeli svojou troškou do
mlyna. Dúfam, že rodičia si stihli všimnúť, ako sa ich dieťa správa v MŠ, ako
sa správa ku kamarátom, učiteľkám, čo
ho baví a čo nie. Že si všimli aj reakciu
ich detí na učiteľky a naopak, čo svedčí
o tom, že v MŠ sa čas zbytočne nemrhá, ale je venovaný rozvoju celej detskej
osobnosti, čiže nielen vedomostiam, ale
aj vôľovým a charakterovým vlastnostiam, spolupráci a kolektívnym vzťahom.
Verím, že rodičia budú aj v budúcnosti
takí aktívni, aby sme spoločne pripravovali krásne zážitky pre ich deti.
Ďakujem aj pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom MŠ za čas,
ochotu, tvorivosť i kreativitu pri príprave
tohto dňa.
Pretože byť učiteľkou materskej školy
nie je povolanie, ale poslanie.

Text a foto: G. Hanisek Salová
Riad. MŠ
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Raslavičanik v roku 2015
Rok 2015 bol pre DFS Raslavičanik
veľmi úspešným a prajným na vystúpenia , čo viedlo k jeho ďalšiemu napredovaniu . Ukončil jednu zo svojich etáp
a začal svoje staronové účinkovanie
pod ZUŠ Raslavice. Predtým než sa
vyjadrím aj k tejto téme je mojou povinnosťou informovať vás, čo všetko sme
s deťmi za nemalej pomoci rodičov,
sponzorov a bývalého vedenia obce
v roku 2015 stihli, kde všade sme vycestovali, kde sme svojim jedinečným
raslavickým folklórom robili ľuďom radosť a tým sme spoločne reprezentovali
naše rodisko Raslavice.
Tak, ako každý rok, už od nového roku
sme mali množstvo pozvaní vystúpiť
s kultúrnym programom v okolitých
,ale aj vzdialenejších obciach, kde mali
členovia vždy veľký úspech. Po chvíli
oddychu sme sa začali pripravovať na
ďalší zahraničný zájazd, ktorý sme absolvovali v mesiaci apríl v Tureckom
meste Milas. Zájazd bol financovaný
za pomoci ministerstva kultúry. Vďaka
tomuto zájazdu, ktorý bol náročnejší
na cestovanie, sme spoznali inú kultúru a všetko s ním spojené a umocnené o to, že naše deti boli ubytované
v tureckých rodinách . Absolvovali sme
množstvo vystúpení a prekážkou nebola ani rečová bariéra, ktorú si deti
hravo zvládli. Po návrate nás už čakali
prípravy na ďalšie vystúpenia v oblastných a krajských súťažiach a ocenenie
v striebornom pásme, za čo patrí deťom
veľká pochvala. Ani tento rok nechýbalo prezentovanie tancov a spevu na
ŠSPaT v Raslaviciach. V lete akoby sa
rozsypalo vrece s veľkým množstvom
vystúpení počnúc na folklórnom festivale Východná, v obciach Sveržov,
Lascov, Tarnov, Richvald, Petrovce,

Mokroluh, Hažlin a tiež v poľskom meste
Niebocko. Aj napriek horúcemu letnému
počasiu, deti vždy s ochotou a láskou
pristupovali ku každému vystúpeniu,
spolu s hudbou Muzikanci raslavicke.
Už ako som na začiatku spomínala,
všetko by to nebolo bez nezištnej pomoci rodičov, sponzorov a všetkých tých,
ktorí nikdy na našu žiadosť nepovedali
nie. Všetkým vám v mene deti vyslovujem úprimné ďakujem.

Nedá mi, aby som sa aj zo spomínaných dôvodov nespomenula a nepoďakovala jednému človeku, ktorý prirástol
všetkým členom súboru k srdcu a ním
je Ing. Anton Lamanec. On stál pri tom,
keď hrozil pred pár rokmi zánik súboru,
podal pomocnú ruku, pomohol radami,
slovom a pomáhal aj tým, že stále prežíval s deťmi ich úspechy na zahraničných zájazdoch. V mysliach detí zostane stále ujom starostom, ktorý sa staral.
A čo nás čaká? Nič nové, iba to o čom
je folklór. Veľa tvrdej práce, skúšok
a veľa nádherných a spoločných chvíľ,

keď spolu budeme robiť to, čo máme
radi, čo milujeme a tým budeme spôsobovať radosť divákom. Po určitých
udalostiach a verte mi, alebo vtedy
ešte nám , nie po ľahkom rozhodnutí čo
nový pán starosta prišiel s predstavou,
že z dôvodu vyriešenia opakujúcej sa
finančnej straty ZUŠ, by mal DFS Raslavičanik opäť patriť pod ňu, sme od
1.septembra jej súčasťou. Vyslovujem
želanie, že s p.starostom a aj s vedením
ZUŠ nájdeme spoločnú reč a že naša
spolupráca prinesie radosť tým , o ktorých to je – deťom.
Poďakovanie patrí aj p.Štefánii Greifovej a p. Alene Ličákovej za ich nezištnú pomoc v uplynulom roku, čo si
veľmi vážim. Vedenie súboru nebolo
iba mojou úlohou. Svoju činnosť ako
organizačný vedúci ukončil v auguste
tohto roku p. Slavomír Sabol, za čo sa
mu chcem aj v mene detí srdečne poďakovať. V neposlednom rade ďakujem
všetkým dievčatám a chlapcom, ktorí
z určitých dôvodov svoje účinkovanie
v Raslavičaniku skončili. Chcem, aby
vedeli, že sme si vždy vážili ich snahu
a pôsobenie v súbore.
Raslavice a folklór k sebe neodmysliteľne patria. Som rada, že aj ja môžem
prispieť k tomu, že už od útleho veku
naše deti vedia čo je krucena, poľka,
starodavny, ako to bývalo v minulosti
na svadbách, zábavách, alebo ako sa
deti hrali na lúke, čo si obliekali.... preto
ďakujem aj rodičom, ktorí priviedli svoje
deti prvýkrát na skúšku. Hoci učitelia sa
menia, ale na naučené a naučené s láskou sa nezabudne.
Prajem požehnaný rok 2016
Vedenie súboru MB

Sponzori Šarišských slávností piesní a tancov a ďalších kultúrnych podujatí v obci

Všetkým, ktorí sa podieľali na financovaní kultúrnych podujatí organizovaných v obci srdečne ďakujeme.
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zo života farnosti Uplynulý rok u veriacich
Milí Raslavičania, čitatelia Raslavických novín,
Vianočný čas, o ktorom sa právom
hovorí, že je najkrajším obdobím roka,
nám svojím posolstvom pripomína, že
život je najvzácnejší dar. V jasličkách
pozorujeme, že kvalitu života nemeriame podľa pohodlia, bohatstva, či spoločenského postavenia, ale kvalitu života
určujú dobré medziľudské vzťahy, založené na láske, pochopení, ústretovosti,
obete, službe... Jednotlivec, ktorý sa cíti
byť prijatý rodinou, spoločenstvom, partiou preukazuje zdravé známky ľudského i duchovného rastu.
Keďže vianočný čas sprevádza aj striedanie starého občianskeho
roka s novým, je dobré pozrieť sa na to,
akú kvalitu mal náš život podľa týchto
meradiel v starom roku. Ako sme ako
spoločenstvo veriacich, miestna Cirkev,
uplynulý rok prežili.
Rok 2015 charakterizujú mnohé spoločné akcie, jedinečné i tradičné. K tým
jedinečným patrili vo fašiangovom období farský ples, vo veľkonočnom období
divadelné predstavenie Príbeh z Tamiru, v lete doživotné sľuby našich rodákov: v Spišskej Novej Vsi sr. Germany
Angelovičovej z Kongregácie sestier
Božského Vykupiteľa a v Podolínci br.
Mareka Nováka, CsSR z Kongregácie
Najsvätejšieho Vykupiteľa; pred odpustovou slávnosťou zase spoločný rodinný
deň strávený pri rozličných atrakciách,
varení „guľašu“, prednáške pre manželov, či len nezáväzných stretnutí a rozhovorov pri nejakom nápoji. Všetky tieto
akcie ponúkli výnimočné príležitosti na
vzájomné stretnutia a zveľadenie vzájomných vzťahov. Práve pri takýchto
chvíľach môžeme pocítiť kvalitu života v
kruhu tých, ktorých medzi seba prijímame a ktorými sme aj my sami prijímaní.
Z každoročných akcií ani tento rok nechýbali okrem iných turíčna novéna v
Gaboltove, prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania, ktoré sme stihli sláviť počas jednej nedele a samozrejme
odpustová slávnosť Narodenia Panny
Márie. Aj tieto každoročné, opakujúce
sa slávenia utužujú naše spolucítenie
s Cirkvou, so všetkými našimi bratmi a
sestrami vo viere.
V tejto súvislosti je potrebné osobitne
zdôrazniť to, čo odpustovej slávnosti
predchádzalo. Od Veľkej noci prebiehalo výberové konanie záujemcov o
maľovanie interiéru kostola, ktorý po 19
rokoch od jeho konsekrácie už potreboval dať do poriadku. Z niekoľkých prihlásených firiem, ktoré sa prišli na kostol

pozrieť, cenovú ponuku odovzdali iba
dve. Z nich víťazne vyšla firma z Gerlachova, ktorá ponúkla profesionálnejší prístup, kvalitnejšie prevedenie, ale
hlavne o viac ako tretinu nižšiu cenu.
Po vzájomných konzultáciách s interiérovou architektkou a majiteľom firmy sa
mohlo pristúpiť k realizácii. Popri tom sa
samozrejme pristúpilo aj k rekonštrukcii
elektrických rozvodov a teda k výmene
zásuviek a svietidiel. Výsledok môžete
posúdiť sami a na základe ohlasov mnohých z vás, interiér kostola postupne
dostáva tú krásu, ktorá Božiemu domu
a bohoslužobnému priestoru prislúcha.
Aj tento priestor preto chcem využiť na
to, aby som sa poďakoval všetkým vám,
ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli
k tejto obnove, predovšetkým za modlitby a finančné dary a zbierky. Tak ako to
opakujem pri každých oznamoch, nech
vám to všetko štedrý Pán Boh odplatí a
vynahradí.
Uplynulý rok, tak ako každý, priniesol
aj klasické udalosti, ktoré sú súčasťou
života v Cirkvi. Privítanie nových veriacich, ktorí z Božej vôle dostali dar života
a krstom sa začleňujú do spoločenstva.
K 18.12.2015, (keď píšem tento článok) bolo v našej farnosti pokrstených
37 detí. Vítame a prijímame ich medzi
seba a všetci, najmä rodičia, nesieme
zodpovednosť za ich rast v živej viere.
Sviatosť manželstva uzavrelo 28 snúbeneckých párov, ktorých sprevádzajme
svojimi modlitbami a dobrým príkladom,
aby vytrvali v sľube, ktorý si navzájom
dali a zostali verní Bohu i sebe. Na ceste
do večnosti sme odprevadili 35 farníkov,
ktorých odporúčame do Božieho milosrdenstva.
V ktoromkoľvek štádiu rastu a skvalitňovania života by však bolo chybou
zastať, či spomaliť. A tak aj do nastávajúceho roka pozeráme s perspektívou,
čo ešte môžeme, ba musíme urobiť,
aby sa každý z nás cítil prijatý Bohom
a bratmi a sestrami vo viere. Začali sme
mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.
Boh, bohatý na milosrdenstvo, je pripravený neustále nás presviedčať o svojej
nekonečnej láske, ktorá dáva nášmu životu mimoriadnu kvalitu. Napodobňovať
ho v milosrdenstve znamená prispievať
svojím odpustením ku väčšej kvalite života ostatných. Nezdôrazňovať chyby a
nedostatky, ale spoločnou snahou ich
odstraňovať. Spoločným úsilím podporeným Božou milosťou a Božím požehnaním sme za uplynulý rok dosiahli
skutočne veľa. A len spoločným úsilím
ešte veľa aj dosiahnuť môžeme. Chcem

vás povzbudiť, aby sme v tomto svätom
roku milosrdenstva využili všetky príležitosti na rast v osobnej viere a vzájomnej
láske. Určite k tomu môžu prispieť aj
mnohé akcie a slávenia, ktoré sa na
rozličných úrovniach Cirkvi ponúkajú. V
rámci všeobecnej Cirkvi to môže byť púť
do Ríma, k otvoreným svätým bránam
na hlavných rímskych bazilikách alebo stretnutie mladých so svätým otcom
Františkom v blízkom Krakove. V rámci
dekanátu to budú postupné mesačné
stretnutia jednotlivých farností v bazilike
sv. Egídia v Bardejove, ako aj tematická
turíčna obnova o duchovných skutkoch
milosrdenstva v Gaboltove. To, ako
prežijeme svätý rok milosrdenstva vo
farnosti, záleží len od nás. Azda víziou
prispeje aj nová pastoračná rada, ktorú
spolu s ekonomickou radou budeme na
začiatku roka 2016 voliť.
Prajem nám všetkým, aby sme vďační za dar života i viery Božou milosťou
posväcovali každé úsilie. Nech nám Božie Dieťa ukazuje pravé hodnoty, ktoré
jediné prispievajú ku väčšej kvalite ľudského života.
Milostiplné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok.
					
		
text: Mgr. Ivo Jakubík
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zo života Detský letný tábor
farnosti Raslavickej farnosti
Slnko, teplo, veľa voľna, to patrí k letným prázdninám. Je to čas dovoleniek,
výletov a detských letných táborov. Čas,
kedy sa aj v našej farnosti organizoval
detský letný tábor.
Začiatkom školského roka 2014/2015
sa znova zaplnili školské lavice a opäť
sa rozbehla pastorácia detí vo farnosti
spojená so slávením detských svätých
omší. Táto pastoračná aktivita vyvrcholila letným táborom, ktorý sa konal
v dňoch 20.-25. júla 2015 s názvom „...
lebo si môj Otec!“.
Letnému táboru predchádzali mnohé prípravy, pod „ochranou“ správcu
Raslavickej farnosti, duchovného otca
Iva Jakubíka a organizátorky Michaely
Marcinovej. Pripravil sa program tábora,
zabezpečilo sa miesto, ubytovanie, strava, doprava, oslovili sa mladí z farnosti,
ktorí sa s duchovným otcom a Miškou
pripravovali na úlohu animátorov. Počas
formácie sa zapojili
aj do príprav farského karnevalu a tým
si vyskúšali v praxi,
čo práca s deťmi zahŕňa. Ďalšou fázou
príprav bolo hľadanie sponzorov, aby
sa mohol po materiálno-technickej
stránke zabezpečiť
chod tábora. Sponzori prispeli buď
finančnou,
alebo
naturálnou formou
a takýmto spôsobom
sa zabezpečil všetok
potrebný materiál.
Našli sa i takí dobrodinci, ktorí venovali finančný dar konkrétnym deťom zo
sociálne slabších rodín, aby sa aj týmto
deťom umožnila účasť na tábore.
Deň „D“ - 20 júl 2015 - dlho očakávaný nielen deťmi, ale aj animátormi začal na parkovisku pri Kultúrnom dome
v Raslaviciach. Tu deti netrpezlivo očakávali autobus, ktorý ich dopravil do rekreačného zariadenia na Mníchovskom
potoku. Privítala ich hudba a animátori
a všetci sa spoločne ubytovali. Po slávnostnom privítaní, duchovný otec Ivo
Jakubík slávil svätú omšu, po ktorej nasledoval obed a vybaľovanie batožiny.
O 1400 hod. sa všetci zúčastnení spoločne zišli pred ubytovňou, rozdelili sa
do skupín a začali sa spoznávacie hry
– aktivity i príprava na večerný zoznamovací program.
V utorok čakal táborníkov autobus.
Ten ich zaviezol do dedinky Dlhá lúka,
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z ktorej sa vydali dobyť Zborovský hrad.
Po zdolaní kopca, táborníkov privítali
rytieri a kastelán hradu, ktorý deťom vyrozprával jeho históriu. Na hrade mali
deti možnosť obliecť si jednotlivé časti
rytierskej zbroje, vyskúšať meče aj plniť úlohy, ktorými sa pričinili o čiastočnú záchranu Zborovského hradu. A za
to všetko si od kastelána vyslúžili poďakovanie. Zážitkom pre deti bolo aj požiadanie rytiera o ruku hradnej pani. Po
krátkej oddychovej prestávke sme sa
s pánom kastelánom rozlúčili a pobrali
na spiatočnú cestu do nášho tábora. Po
večeri nás čakalo prekvapenie v podobe
osviežujúcej narodeninovej torty.
Streda bola pre všetkých veľmi náročná, teploty na teplomere sa približovali k 40-tke, preto sa musel upraviť
program dňa. Deti sa mohli zapojiť do
aktivít nazvaných „šikovné ruky“, pozerať „rozprávkový maratón“, alebo sa učiť

spievať a tancovať. Deň zakončili krížovou cestou a krátkou eucharistickou
pobožnosťou.
Stredajšie horúčavy pretrvávali až do
konca týždňa a to si už žiadalo osvieženie – vodu. Preto bol štvrtok dňom vodných hier a vodno-balónová vojna bola
vítaným osviežením.
V noci zo štvrtka na piatok sa skupinky zapojili do nočnej hry a plnili „úlohy
odvahy“.
Piatkový budíček sa posunul zo siedmej na deviatu hodinu a táborníci zažili
„deň naopak“, ktorý zakončil karneval
spojený s diskotékou a veselými súťažami.
Sobotňajšie dopoludnie bolo venované upratovaniu izieb, baleniu vecí do
kufrov i foteniu spoločných skupinových
fotiek. Tábor sa zakončil slávnostným
obedom, po ktorom pre deti prišiel auto-

bus a šťastlivo ich doviezol domov k rodičom a príbuzným.
Aj keď Letný tábor sprevádzali vysoké
horúčavy, ktoré deti znášali s nevôľou a
zdravotnými ťažkosťami, všetci odchádzali s prísľubom „o rok sa stretneme
znova“.
V súčasnosti sa už pripravujú aktivity
na letný tábor 2016. Od januára 2016,
starí i noví animátori s organizačným tímom Letného tábora farnosti Raslavice
začnú naplno s jeho prípravami.
Touto cestou chceme
vyjadriť
poďakovanie
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu
detského letného tábora
2015. Osobitné poďakovanie patrí duchovnému
otcovi, Ivovi Jakubíkovi,
organizátorom, animátorom a hlavne sponzorom, vďaka ktorým sa
mohol letný tábor uskutočniť. Zároveň chceme povzbudiť všetkých
čitateľov týchto riadkov,
aby sa akoukoľvek formou aktívne zapojili do
príprav budúcoročného
tábora, pretože nie je
nič krajšie ako vidieť naše deti šťastné
a s úsmevom na tvári .

Maroš Petrík

Do nového roku s nádejou
Nádej veriaceho má trvalé hodnoty.
Kto pevne verí, akoby to už mal. Nádej
je trpezlivé očakávanie na všetky Božie
zasľúbenia, ktoré sa ešte nenaplnili.
Kresťan trpezlivo čaká v nádeji na to, čo
vierou prijal od Boha. Nádej je skalopevná kotva, spoľahnutie sa na niekoho, kto
nikdy nesklame. Je očakávaním naplnenia Božích zasľúbení. Boh, ktorý je na
nebesiach a zároveň aj na zemi, môže
naplniť každú našu nádej. On presne
eviduje každú našu potrebu. Každý znovuzrodený kresťan má živú nádej, ktorá
kotví v Bohu.
Tak ako roľník v nádeji orie a seje,
tak aj kresťan žije v nádeji. A nielen to,
o svojej nádeji v Bohu má hovoriť aj
iným. Písmo Sväté hovorí: „... ale Pána,
Krista posväcujte! Každému, kto by vás
bral na zodpovednosť pre vašu nádej,
buďte stále pripravení vydať počet.“
Nádej je jedna z troch veličín, ktorou
prvotní kresťania začali premáhať svet.
A tak s radosťou sa vzdávali svojich majetkov aj životov a žili z nádeje večného
života. Tú nádej, ktorú mali prvotní kresťania, máme aj my, kresťania dnešnej
doby. Apoštol Pavol píše: „Teraz však
zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale
najväčšia z nich je láska.“
Nádej je osobným majetkom každé-

ho veriaceho. Využívajme a používajme
nádej, dokiaľ sme tu na zemi. Raz vo
večnosti iste uvidíme, koľkokrát sme
sa nádejou povzniesli nad naše starosti a problémy, ktoré boli niekedy veľmi
veľké. Víťazný život kresťana bez náde-

je nie je možný. Keď má nádej v živote
kresťana také významné miesto: „Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje,
lebo je verný ten, ktorý dal to zasľúbenie.“
A tak, milí moji, pozerajme sa na začiatku nového roku do budúcnosti odvážne a s nádejou. Nádej je predĺžená ruka,
s ktorou sa dá brať Božie požehnanie,
nielen na začiatku, ale po celý rok. No
zároveň sa učme „rukou nádeje“ , Božie

požehnanie aj rozdávať.
Boh dáva našej nádeji dve záruky: „...
aby v dvoch nezmeniteľných výkonoch,
ktorými Boh nemôže klamať, mali sme
pevné povzbudenie my, ktorí snažne
bažíme zmocniť sa kynúcej nám nádeje.“
Dávajme denne svojej nádeji „zelenú“, lebo celý rok 2016 je pred nami ako
tajomstvo.
Nevieme, čo nás kde stretne, ale jedno vieme: Aj keď budeme musieť ísť dolinou tône smrti, nemusíme sa báť! Náš
Pán, na ktorého sme uvrhli svoju nádej,
bude všade s nami. Keď sa
v nádeji spoľahneme na Božie vedenie, nič nás nemôže prekvapiť, ani zlé,
ani dobré. To zlé životné skúšky a problémy iste zvládneme, veď Pán bude
s nami. Keď bude Boh s nami, vždy to
dobre dopadne. Tak teda žiadne obavy!
Vykročme do nového roku s nádejou!
Spoľahnúť sa v nádeji na Božie vedenie, je najväčší kapitál kresťana. Nádej
pôjde s nami po celý rok, ba ešte ďalej, po celý život... Kiež by sme si to pri
vstupe do nového roku každý deň veľmi
silno uvedomovali a tým sa posilňovali.

Štatistika:
V nádeji vzkriesenia sme k hrobovému odpočinku vyprevadili: Andrej Holpit , Štefan Kočiščák, Andrej Kolesár
Do vínneho kmeňa nášho pána Ježiša Krista boli krstom svätým zaštepení: Bianka Oľšavská, Lea Fröhlichová, Samuel Sabol
Na spoločnú cestu životom sme vyprevadili snúbencov: Milan Paľa a Silvia Emmerich
V Základnej škole v Raslaviciach sa 13. júna 2015 uskutočnilo Seniorátne stretnutie detí – „Dávidova harfa“.
Erika Kaňuchová

Vianočný dar
Ozdobila som si srdce
láskou a pokorou,
v očakávaní, že opäť príde
pán všetkých mojich krokov.
Dušu som si očistila
predstúpim pred neho čistá,
aby som sa sklonila
pred slávou Ježiša Krista.
On prináša nám dar najväčší
od neho niet mocnejších
on je radosť, láska úcta
vykúpiteľ celého ľudstva.

Na Vianoce narodil sa
prichádza k nám každý rok,
aby opäť premenil sa,
držal s ľuďmi jeden krok.
Srdcia svoje otvorme mu,
veď nám núka toľko krás
len dobro chce každému
darujme mu kúsok z nás.

Kornélia Liščinská
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ekologické Učíme sa správne separovať
Raslavice
Každý jeden z nás sa podieľa na produkovaní odpadu, ktorý sa z našich domácností dostáva na skládky, alebo do spaľovní.
Separovaný zber zabezpečuje, aby sa jednotlivé druhy po roztriedení mohli opäť zúžitkovať. Správne triedenie, teda separovanie odpadov okrem iného zabezpečuje čistejšie životné prostredie, šetrí prírodné zdroje surovín a energie, redukuje množstvo
odpadu na skládkach, vrátane čiernych, ktoré sa takto eliminujú a umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou.
PET fľaše
Patria sem: PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov a podobne
Nepatria sem: iné plasty ako PET fľaše, znečistené obaly chemikáliami a olejmi,
viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny,
guma, molitan a pod
Ostatné plasty
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká,
vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky
fliaš, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Kovy
Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové
plechovky a pod.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami.

Sklo
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od
kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše
z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

Papier
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier,
kopírovací papier a pod.

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú materiály tvorené minimálne
dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu
tovaru.
Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do
pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené
kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.

V rámci triedeného zberu sa všetky suroviny zbierajú prostredníctvom 110 l vriec, prípadne nádob. Zber odpadov prostredníctvom
vriec, prípadne nádob zabezpečuje podľa *harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
* harmonogram na zadnej strane novín
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text: Peter Paľa
foto: web

šport Futbalová sezóna očami trénerov
Kalendárny rok 2015 je na svojom
konci a nás zaujímalo aj to, ako sa
v tomto roku darilo našim futbalistom.
Na to, ako zhodnotiť uplynulý rok vo futbale, sme sa spýtali trénera starších žiakov B. Gumana, trénera dorastencov M.
Luščáka a trénera A-mužstva A. Leška.
Počas kalendárneho roka 2015, futbalisti v kategórii starších žiakov odohrali 30 zápasov. Keďže starší a mladší
žiaci hrajú druhú najvyššiu ligu, zápasy
odohrali aj s okresnými mestami ako
napr. Prešov, Košice, Stropkov a Humenné. Medzi úspechy považuje tréner
B. Guman hlavne prístup chlapcov na
tréningoch aj v zápasoch a ich túžbu
neustále sa zlepšovať. Zároveň tvrdí,
že neúspechy sú pre chlapcov len prostriedkom ako sa zlepšiť. Tréner starších
žiakov má na najbližšiu futbalovú sezónu jasnú víziu: „Budeme sa snažiť dostať z chlapcov to najlepšie, čo v sebe
majú. Ani sami netušia, čoho sú vo futbalovej hre schopní. Musia si uvedomiť,
že šťastie majú vo vlastných rukách.“
M. Luščák pôsobil v druhej časti sezóny 2014/2015 v klube OFK aj ako tréner
staršieho dorastu tretej ligy. Po krátkej
zimnej príprave a po uzavretí súpisky
hráčov odohrali tejto časti sezóny kvalitné stretnutia aj s celkami z vyšších
priečok tabuľky. Tréner dorastencov
kladne hodnotí najmä prístup skúsenejších hráčov, ktorí dokázali usmerniť
mladších spoluhráčov na ihrisku, či už
v tréningoch, alebo v samotných zápasoch. V kabíne sa vytvorila výborná
partia hráčov. Celkovo prevládala spo-

kojnosť s výsledkami aj s predvedenou hrou. Najdôležitejšie bolo, že sa
hráčom vyhýbali vážnejšie zranenia.
V sezóne 2015/2016 skončilo v kádri
dorastu niekoľko hráčov(presun k A-tímu), ktorých bolo treba nahradiť. Zo
žiackej kategórie prišlo šesť výborne
pripravených hráčov, káder sa doplnil
aj o troch skúsených hráčov z Partizána Bardejov. Opäť sa vytvorila výborná
partia, ktorá svojimi výkonmi zimuje v
priebežnej tabuľke na druhom mieste.
Podľa slov M. Luščáka je momentálne
cieľom, kvalitná zimná príprava, ktorej
základom je pravidelná tréningová dochádzka hráčov. Od nej sa budú vyvíjať
výsledky a kvalita hry aj v druhej časti
sezóny.   Dres OFK (rok 2015) obliekli:
S. Mank, R. Draganovský, M. Margicin,
P. Halža, M. Lipták, M. Pavel, P. Gabužda, Š. Buranovský, D. Greif, D. Gvušč,
T. Liščinský, M. Cvoreň, M. Leško, M.
Janík, E. Lazur, D. Lazorík, E. Lazorík,
M. Lazorík, R. Kmeť, D. Kollarčík, K.
Eliáš, J. Halža, D. Dvorčák, P. Chovanec, M. Šutko, K. Durák, E. Vasiľko, M.
Gabužďa, M. Vaňo, I. Jura, J. Mackanič.
Futbalisti A-mužstva v zimnej prestávke doplnili káder a vylepšili kondičnú
a hernú stránku mužstva. Jarnú časť
hodnotí tréner A. Leško veľmi pozitívne. Podľa neho sme hrali atraktívny futbal, k čomu prispeli posily z Bardejova:
D. Kačmár, P. Kolibab a M. Luščák. K
nim sa dobrou formou pridali aj ostatní
hráči kádra, ktorí tvorili výbornú partiu.
Spokojný bol tréner aj s hrou, ktorú
hráči v jari predvádzali. V nej bolo veľa

kvalitných zápasov napr. s mužstvami
zo Svitu, Pušoviec, Starej Ľubovne a
Zamutova. V jari zaznamenali 7 výhier,
5 remíz a 2 prehry. Najvyššou výhrou
doma bol zápas so Starou Ľubovňou
7:0 a vonku v Zamutove 1:4. Príprava
na novú sezónu prebehla podľa predstáv, ktorú ukončili generálkou s treťoligovými Giraltovcami. Futbalovú zostavu
doplnil príchod Ľ. Kaňucha a M. Ferka. Opačným smerom putovali P. Kolibab a D. Kačmár, ktorým skončilo hosťovanie a vrátili sa do Bardejova. T. Jusko
prestúpil do BNV. Ďalším bol P. Vasiľko
ktorý odišiel do zahraničia. Podľa slov A.
Leška sa nám počas jesene darilo viac
vonku, kde sme získali 10 bodov za víťazstvá v Klčove, Kendiciach, Vyšnom
Mirošove a remízu v Ľuboticiach. Menšiu spokojnosť priniesli výkony na vlastnom ihrisku, kde sme 10 bodov stratili po
prehrách s tabuľkovo nižšie postavenými mužstvami (Štrba, Spišské Podhradie, Pakostov). Jeden z najlepších zápasov jesennej časti bol so Šarišskými
Michaľanmi, ktorý sa skončil remízou.
Tréner A. Leško sa spoliehal na tímové
výkony a na nich chce stavať aj v jari.
Prípravu chcú futbalisti začať 16.januára. Do tohto dátumu sa hráči pripravujú
individuálne. Raz týždenne sa chlapci
stretávajú a zahrajú si futbal. Úlohou v
jarnej časti je vyrovnať kolísavé výkony.
Tréner A-mužstva vyslovuje poďakovanie realizačnému tímu a celému vedeniu klubu za výborné podmienky, v ktorých môžu pracovať.
text: Boris Guman, Matej Luščák,
Adrián Leško
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Zberový kalendár
Na rok 2016

Plánujeme...

Vzhľadom na to, že sme v roku 2015 pri určitých aktivitách ušetrili nejaké peniaze a taktiež, že nám príde viac peňazí zo štátneho rozpočtu, v plánoch na nový rok sme mohli uvažovať s viacerými alternatívami pri zveľaďovaní obecného majetku.
Pri konaní posledného tohtoročného zastupiteľstva, bol prijatý rozpočet na kapitálové výdavky, ktorý vám teraz predkladáme aj
s podrobným rozpisom činnosti a približnou výškou investície.
Plánované investičné výdavky z vlastných
zdrojov bližšie nešpecifikované – 19 500 €
Zeleň pri Komunitnom centre – 5 000 €
Interiérové vybavenie MŠ – 15 000 €
Exteriérové vybavenie MŠ – 10 000 €
Parkovisko a chodník pri MŠ – 10 000 €
Rekonštrukcia Domu nádeje – 14 000 €
Chodníky v obci – 5 000 €
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov –
10 000 €
Ulica nad ŽSR (zemné práce) – 34 000 €

Schodisko ŽSR – 1 500 €
Prístupová cesta (Pilár, Bednár) – 15 000
€
WC ZUŠ – 15 000 €
Nadstavba fitness ZŠ – 25 000 €
Voda, kanál (ul. nad ŽSR) – 23 000 €
Plyn (ul. nad ŽSR) – 22 500 €
Miestna komunikácia nad ŽSR – 22 000 €
Investície spolu – 271 500 €
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