RASLAVICKÉ noviny

Milí Raslavičania,
naša obec prešla v poslednom období
výraznými zmenami a tým ešte ani zďaleka nie je koniec. Riadky, ktoré práve
teraz čítate sú úvodom k vašim a vlastne našim novým obecným Raslavickým
novinám. Možno ste si všimli ich novú
grafickú úpravu, ale to nie je všetko. Pri
listovaní jednotlivých strán sa dozviete
mnoho dôležitých i zaujímavých informácií.
Cieľom Raslavických novín je aj takouto formou viac sa zjednotiť. Je dôležité, aby ste vedeli o všetkom čo sa
okolo nás, v našej krásnej obci deje.
Zároveň vás vyzývame, aby ste sa aj
vy zapojili do tvorby našich Raslavic-

kých novín. Píšte a informujte ostatných
o všetkom, čo vás zaujíma, teší, ale aj
trápi. Z pozitívnych udalostí sa budeme môcť spoločne tešiť, pri tých menej
šťastných okolnostiach budeme spolu
na to, aby sme to zvládli.
V tomto premiérovom prvom vydaní
sa dočítate, ako Raslavičania vnímajú
sviatky Veľkej noci. Školstvo bude mať
tiež svoju pravidelnú rubriku. Informovať
vás budeme aj z diania samosprávy.
Z aktuálneho diania vyberáme najdôležitejšie témy. Raslavice sú bohaté na
kultúrny a spoločenský život, preto si
aj táto rubrika v našich novinách našla
svoje miesto. Informácií v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zveľa-
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ďovaní našej prírody nikdy nie je dosť.
O týchto témach sa viac dočítate v rubrike Ekologické Raslavice. Info v kocke
prinesie všetky dôležité udalosti našej
obce. Pre fanúšikov športu máme prichystanú aj športovú stranu.
Raslavické noviny sú o Raslavičanoch a pre Raslavičanov. Neváhajte
a prispievajte do nich svojou tvorbou aj
vy. Všetky vaše námety, nápady, postrehy aj želania zasielajte na emailovú
adresu info@raslavice.sk., alebo nás
kontaktujte osobne.
Príjemné čítanie Vám praje
		
		
Redakčná rada

Ako vyzerá Veľká noc u Vás doma?
anketa Čo si myslíte o zachovávaní
Veľkonočných tradícií?
Mária Gvuščová
Tradície Veľkej noci
dodržiavame a nevzdávame sa ich. Medzi jedlá,
ktoré u nás každoročne
zapĺňajú veľkonočný stôl
určite patrí šunka, syrek,
klobása, vajíčka aj údené syry. Atmosféru nám dotvárajú aj veľkonočné ozdoby,
ktoré sama vyrábam.

Mária Vaňová
K tradícii Veľkej noci
u nás určite patria obrady v kostole. V košíčku
nesmie chýbať syrek,
šunka, cvikla, „tepšovníky“ a špecialitou u nás je
aj „šlifčanka“ zo sušených sliviek. Keďže cez sviatky je viac času, snažíme sa
v rodine navštevovať o to viac.

Božena Lešková
K Veľkej noci u nás
doma
neodmysliteľne
patrí doma upečený
chlieb, tradičné „tepšovníky“, domáca klobása,
šunka aj vajíčka. Čo sa
týka tradícií, myslím, že dnes chýba
väčšia viera. My, starší sa snažíme chodiť aj do kostola počas celých Veľkonočných sviatkov, ale mladí túto časť sviatkov pomaly zanechávajú.

Helena Sabolová
U nás doma je tradíciou, že jedlo posvätené
na Bielu sobotu spoločne
jeme až na Veľkonočnú
nedeľu ráno. Kedysi sme
bývali vo Vyšných Raslaviciach, kde jedlo svätili až ráno a tak
sme si na to zvykli. Navyše tak by to aj
malo byť.

Irena Zobková
Tradíciu Veľkej noci
určite vidím v typických
jedlách, ktoré dávame
posvätiť v košíku na Bielu sobotu. Určite tam patrí
šunka aj vajíčka.
FOTO: Martin Markuš
TEXT: Anežka Salokyová
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téma Veľkonočná výstava šikovných rúk
Priestory Obecného úradu sa v posledných marcových dňoch zmenili na
farebné čarokrásne miesto, kde sme
mohli obdivovať výrobky plné fantázie a kreativity. V dňoch od 29.3.2015
do 31.3.2015 sa konal už piaty ročník
Veľkonočnej výstavy šikovných rúk našich Raslavičanov.
Vystavované kúsky pozostávali z rôznych materiálov od papiera, cez vosk,
ručne maľované vajíčka až po produkty
z látky.
Iniciatíva organizovať akciu vlastnoručne vyrobených ozdôb prišla od pravidelných vystavovateliek. Pani Kristína
Bělunková svoje diela nielen vystavuje,
ale aj predáva. Pani Mária Gvuščová
prispieva na výstavu bábikami, ktoré vyrába už 15 rokov. Okrem výstav
v Raslaviciach a Bardejove vzbudzujú
jej výtvory obdiv aj za hranicami Slovenska. M. Gvuščová svojou záľubou
inšpirovala aj svoju švagrinú a vnučku. Tie tohtoročnú výstavu obohatili o
veľkonočné vajíčka, sviečky, ozdobené
košíčky i o papierového zajaca.
„Touto výstavou môžeme vyzdvihnúť
kreatívnych občanov Raslavíc, keďže
môžu svoje výrobky vystavovať na tejto
akcii a tým sa zviditeľniť nielen tu, ale aj
v okolí,“ uviedla pani M. Birošová, ktorá
celú výstavu naaranžovala a dozerala
na ňu.

Na tohtoročnú výstavu prispeli úžasní
27 kreatívni Raslavičania: A. Novotná,
M. Birošová, Mgr. M. Marcinová, E.
Markušová, K. Markušová, K. Bělunková, K. Pacindová, Ľ. Matijová, H. Sabolová, M. Gvuščová, N. Gvuščová, M.
Šutková, M. Kohútová, Ing. M. Pacinda,
M. Demová, A. Kendrová, Mgr. L. Lindemanová, M. Ondeková, M. Drotárovská,
T. Gvuščová, Mgr. A. Mikulová, M. Stachurová, Mgr. L. Vargová, M. Birošová,
Bc. Ľ. Vaňová, Žiaci MŠ I., Žiaci MŠ II.
Dúfajme, že výstava bude pokračovať
aj o rok. Ak máte chuť, čas a neobmedzenú dávku fantázie, určite neváhajte a
prispejte na ňu aj vy.
Anežka Salokyová

školstvo Čo nové v ZUŠ-ke?
Základná umelecká škola v Raslaviciach začala rok 2015 naozaj horlivo.
Mesiac marec prial nielen akciám, ale aj
oceneniam.
24. marca o 17:00 sa v Koncertnej
sále ZUŠ pri príležitosti Dňa učiteľov
uskutočnil Koncert učiteľov a žiakov
spojený s výstavou výtvarných prác.
O necelý týždeň neskôr, v pondelok
30. marca, sa v priestoroch ZUŠ odohrala ďalšia akcia. Tvorivá veľkonočná
dielňa. Od 15-tej do 18-tej hodiny popoludní ste mali možnosť prísť a vyrobiť si
veľkonočné dekorácie, pletené košíky,
namaľovať vajíčka a veľa ďalších vecí
spojených s Veľkou nocou.
Okrem týchto podujatí sa ZUŠ Raslavice môže pochváliť aj najnovším ocenením. Náš reprezentant Janík Šinaľ
sa umiestnil na celoslovenskej súťaži
„Akordeónový festival Giraltovce 2015“
v striebornom pásme.
V máji chystajú naši umelci výtvarnú
súťaž na tému Folklór. Do súťaže sa
môžu zapojiť všetky deti vo veku do 15
rokov. Stačí na výtvarnej práci znázorniť FOLKLÓR – zvyky a tradície, kroje,
ľudové remeslá, spev, tanec či piesne
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a odovzdať ju do 15.
mája. Viac info na www.
zusraslavice.sk/propozicie.
Ako prezradil riaditeľ
školy, v druhý májový týždeň ZUŠ plánuje koncert
ku Dňu matiek a začiatkom júna Deň otvorených
dverí spojený s vyhodnotením spomínanej výtvarnej súťaže.
Kornélia Liščinská

samospráva Výsledok volieb do orgánov
samosprávy konaných dňa 15.11.2014
Miestna volebná komisia v Raslaviciach zaregistrovala 37 kandidátov na
poslancov obecného zastupiteľstva a 4
kandidátov na starostu obce Raslavice.
Občania mali zvoliť 9 poslancov.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Ing. Pavel Ondek
541
2. Ing. Vladimír Droblienka
455
3. Vladimír Pavel
426
4. Peter Demo
374
5. Peter Biroš
358
6. Mgr. Gabriela Gabužďová
341
7. Ing. Jozef Jarina
339
8. Ing. Zuzana Remetová
330
9. PaedDr. Gabriel Balšaj, PhD.
299

Účasť vo voľbách

Okrsok
č. 1

Spolu

1 032

2 060

Počet oprávnených voličov

1 028

Počet zúčastnených voličov

647

730

1 377

62,93 %

70,74 %

66,84 %

Počet odovzdaných platných hlasov

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Spolu

Pre voľby do obecného zastupiteľstva

640

718

1358

Pre voľby starostu obce

640

713

1358

Účasť v %

1. Marek Rakoš
2. Ing. Anton Lamanec
3. Ing. Marián Eliáš
4. Pavol Sokol

643
612
77
21

Za starostu obce bol zvolený p. Marek
RAKOŠ. Zápisnicu miestnej volebnej
komisie podpísali bez pripomienok všetci členovia komisie.
Mária Ščešňáková

Kandidáti na funkciu starostu obce
podľa počtu získaných hlasov:

Okrsok
č. 2

ilustračné foto

Priebeh a výsledky hlasovania Sťažnosť
v referende v obci Raslavice
o nezákonnosti
volieb starostu
obce Raslavice
zamietnutá
sexuálneho správania či eutanázie, ak
ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia
s obsahom vyučovania?
V obci Raslavice boli pre hlasovanie
v referende vytvorené dva volebné okrsky:
Okrsok č. 1 – pre oprávnených občanov s TP v časti obce Vyšné Raslavice
a občanov s TP na Sekčovskej ulici.
Okrsok č. 2 – pre oprávnených občanov s TP v časti obce Nižné Raslavice
okrem občanov s TP na Sekčovskej ulici.
Mária Ščešňáková

Referendum, ktoré sa uskutočnilo
7. februára 2015, je neplatné. V celej SR sa hlasovania zúčastnilo iba
21,4 % oprávnených voličov. Občania
hlasovali o troch otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným
mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo
skupinám osôb nebolo umožnené osvojenie /adopcia/ detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli
vyžadovať účasť na vyučovaní v oblasti
Odpoveď na jednotlivé
otázky v referende
– Raslavice

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Odpoveď / Otázka

Áno

Nie

Áno

1

476

14

2

477

12

3

463

24

Účasť na hlasovaní
v referende – Raslavice
Počet oprávnených voličov
Počet zúčastnených voličov
Účasť v %

Okrsok
č. 1
1 018

Spolu

Nie

Áno

Nie

384

8

860

22

378

13

855

25

372

18

835

42

Okrsok
č. 2

Spolu

1 024

2 042

491

394

885

48,23 %

38,47 %

43,33 %

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bola 26. novembra 2014 doručená
sťažnosť od Ing. Antona Lamanca. Pán
Lamanec v sťažnosti napadol zvolenie
starostu obce Mareka Rákoša pre neústavnosť a nezákonnosť volieb. Obsahom sťažnosti malo byť podozrenie
z korupcie, teda kupovania hlasov v prospech zvoleného starostu.
Ústavný súd, berúc do úvahy všetky
zistenia, zamietol sťažnosť Ing. Antona
Lamanca o nezákonnosti a neústavnosti
volieb starostu obce Raslavice, ktoré sa
konali 15. novembra 2014.
V komunálnych voľbách konajúcich
sa 15. novembra 2014 zvíťazil s počtom
hlasov 643 (47,52 %) Marek Rakoš.
S rozdielom 31 hlasov sa hneď za ním
umiestnil bývalý starosta obce Raslavice, Ing. Anton Lamanec, ktorý vo voľbách získal 612 hlasov (45,23 %).
					
		
Anežka Salokyová
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rozhovor So starostom Marekom Rakošom
nu prácu prednostu úradu, Petra Paľu.
Som presvedčený, že moje manažérske
a ich dlhoročné skúsenosti na Obecnom
úrade pomôžu Raslaviciam správne
a efektívne napredovať.
Hlavným krédom tvojej predvolebnej kampane bolo „Spojme sa pre
ľudskejšie Raslavice“. Podarilo sa ti
už naplniť toto krédo počas tvojho
pôsobenia na pozícii starostu?

Marek, uplynulo už vyše 100 dní
od kedy si nastúpil na post starostu
našej obce. Ako by si zhodnotil svoju
doterajšiu činnosť v úrade?
V prvom rade ako veľmi zaujímavé
zoznamovacie obdobie. Je to niečo podobné ako životné randenie. Zoznamujem sa s pracovnými návykmi a náplňami zamestnancov. Spoznávam nových
kolegov, starostov a taktiež všetkých
vplyvných ľudí na rôznych úradoch
a VÚC. Musím povedať, že zatiaľ ma
všetci ochotne a s úctou prijali a zároveň
ponúkli všestrannú pomoc. Nesmierne
si vážim pozvanie na neformálne stretnutie pri obede s pánom prezidentom
Andrejom Kiskom pri príležitosti jeho
nedávnej návštevy mesta Bardejov.
Na tomto stretnutí boli prítomní aj pán
P. Chudík, pán B. Hanuščák a ich projektoví manažéri. Tiež som sa zúčastňoval rôznych seminárov, školení a zaujímavých stretnutí s témou rozvojových
aktivít na skvalitnenie našej obce.
Mnoho z vás zaujímalo, ako zvládam
začiatok čo sa týka legislatívy. Je pravda, že je pre mňa táto téma úplne nová
a jej pozorné naštudovanie mi zaberá
dosť veľa času. Našťastie pri vedení
vlastnej firmy som bol naučený pracovať
denne toľko, koľko bolo potrebné aby
všetko fungovalo tak, ako má. A o to sa
snažím aj na úrade. Denne tam trávim
v priemere 10 hodín, pričom väčšinu
času ma zamestnávajú už spomínané
rozvojové aktivity. Svoj čas využívam aj
na stretnutia s občanmi. Venujem sa riadeniu chodu obce a legislatívne prípady
si nosím domov na večerné študovanie.
Tu by som rád podotkol, že pri riešení úradníckych záležitostí našej obce
mi značne pomáhajú aj zamestnanci
úradu, ktorí sú v nezmenenom zložení
a svoju prácu ovládajú veľmi slušne.
Zvlášť by som vyzdvihol profesionál-
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Myslím si, že prešlo ešte dosť málo
času na to aby došlo k výrazným zmenám. Avšak predstavím vám zopár aktivít ktoré som sa zatiaľ snažil v Raslaviciach uskutočniť aby sa to zmenilo.
Niektorí možno očakávali, že vymením
obsadenie zamestnancov na úrade. Našťastie však v sebe necítim nenávisť, dal
som každému šancu a dúfam, že tento
môj postoj pomôže nastaviť ľudskosť aj
v iných vzťahov kde panuje odlišný názorový postoj.
Ďalšia oblasť do ktorej sa snažím
vniesť ľudskosť je poslanecký zbor.
Ak sa nám to spoločne podarí, určite
to bude pre Raslavice veľmi pozitívne.
Konkrétnym príkladom ako to chcem
docieliť je to, že každý poslanec, bez
ohľadu na to k akej politickej strane
patrí, má prístup ku všetkým potrebným informáciám. Zriadil som Obecnú
Radu, ktorá je vyvážená z politického aj
odborného hľadiska. Taktiež sa zriadili
komisie Obecného zastupiteľstva, čím
sa rozšírila možnosť vyjadrovať a zapájať sa do diania obce pre ďalších cca
40 občanov. K tomu by som rád uviedol ešte niekoľko konkrétnych situácií.
Pán J. Jarina je ochotný konzultovať so
mnou všetko kedykoľvek to potrebujem
a okrem iného ma pozval na prednášku
ohľadom biomasy a alternatívnych zdrojov vykurovania. S pani Z. Remetovou
som bol na prednáške ohľadom poľnohospodárstva. Správu z kontroly Štátnej
školskej inšpekcie na MŠ I a II som konzultoval s G. Gabužďovou. A takto pozitívne by som mohol o poslancoch písať
ďalej. Zatiaľ mám z toho veľmi dobrý pocit a dúfam, že to tak bude pokračovať aj
ďalej. Rád by som tiež zdôraznil, že pri
budovaní „ľudskejších Raslavíc“ ste potrební všetci. Preto budem veľmi rád, ak
za mnou kedykoľvek prídete, prípadne
si dohodneme stretnutie a spoločne vyriešime zlepšenie chodu v Raslaviciach
v každej oblasti. Dokonca vás vyzývam
aby ste s nami otvorene o problémoch a
nejasnostiach komunikovali, pretože len
správnou komunikáciou sa dajú problémy riešiť. Prajem si aby v Raslaviciach
bolo čím menej tých, ktorí si myslia, že
tu nič meniť netreba. Naopak, myslím si,
že je potrebné stále napredovať a zlepšovať sa.

Predtým ako si sa stal starostom
Raslavíc si bol konateľom vo svojej
firme. Nikdy si ale nepôsobil ako poslanec. Nepociťuješ to ako istý nedostatok pri riešení otázok na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva?
Ak by som na túto otázku odpovedal
nie, klamal by som. Samozrejme, že je
to pre mňa úplne nová skúsenosť a na
každé zastupiteľstvo sa musím zodpovedne a s veľkým rešpektom pripravovať. Zrejme ešte nejaký čas potrvá, kým
sa so všetkými rokovacími pravidlami
stotožním a bude to pre mňa rutinná záležitosť. Avšak verím, že to zvládnem.
Na druhej strane si nemyslím, že je to
o slovíčkach a frázach ako podľa šablóny. Podstatou rokovania je spolu
s poslancami nájsť najspravodlivejšie
riešenie daného problému. O ňom sa
má potom demokratickým hlasovaním
rozhodnúť.
Na Obecnom úrade došlo k určitým
zmenám v štruktúre zamestnancov.
Môžeš nám to objasniť?
Môžem sa o to pokúsiť, aj keď sa nejedná o zásadné zmeny. Všetkým zamestnancom Obecného úradu som dal
vypracovať ich náplň práce. Tam som
zistil, že pri odchode pani Cunderovej
do dôchodku minulý rok sa jej kompetencie prerozdelili na ostatných zamestnancov. Vznikol stav, keď sa jednotlivé
kompetencie zmiešali, čo mohlo pre
občanov pôsobiť ako určitý chaos. Vysvetlím to na príklade. Na úrade boli otvorené tri pokladne, avšak nikde nebolo
vysvetlené, pri ktorej pokladni sa za čo
platí. Teraz je zriadená jedna pokladňa,
ktorá slúži na všetky poplatky. Po analýze týchto skutočností som tiež zistil, že
príslušní zamestnanci nestíhajú vybavovať účty a musia ťahať nadčasy, ktoré
je potom potrebné preplácať. Preto som
potom oslovil pani G. Raticovú, ktorá
bola bez práce. Ponuku prijala a preto
verím, že táto práca bude vykonávaná
načas.
Za dôležité považujem tiež spomenúť,
že som na úrade zriadil tzv. chránenú
dielňu. Tu som preradil tri jestvujúce
pracovníčky, ktoré tento štatút spĺňali
a tým pádom budeme do obce dostávať
každý mesiac 950,- €. Týmto pokryjeme
obsadené miesto a ešte sa nám aj niečo
zvýši.
Na Obecný úrad som tiež prijal tri
dievčatá na tzv. dobrovoľnícku prax. Trvať by mala pol roka a v plnom rozsahu
ju hradí štát, takže obec to nestojí nič.
Jedna z nich vypomáha na stavebnom
úseku a ďalšie dve majú na starosti
novú agendu na ktorej sa pred tým nič
nerobilo. Ide o úsek pohrebníctva. Ďal-

šie úsilie o skvalitnenie služieb pohrebníctva zahŕňa fyzickú prácu na údržbe
cintorínov. Dvaja noví zamestnanci prostredníctvom projektu Úradu práce nahradili pána J. Olšavského, ktorý pracoval na dohodu. Obecný úrad Raslavice
to nebude stáť nič navyše, keďže spolufinancovanie na ich pracovnej pozícii je
na úrovni predchádzajúcej dohody s pánom J. Olšavským. S pánom Olšavským
sme ostali naďalej v dobrom kontakte
a dohodli sa s ním na iných službách.
Čo sa týka pracovníkov miestneho hospodárstva, tu som tiež pristúpil
k určitým zmenám s cieľom zefektívniť
pracovnú činnosť. Vytváram určitú organizačnú štruktúru, niečo podobné na čo
som bol zvyknutý vo svojej firme. Aby
som nemusel riadiť všetkých priamo
ja, vytvorím si na to kompetentných riadiacich pracovníkov. Hlavnou koordinátorkou bude pani Ľ. Matijová ktorá
bude mať zverejnené tel. číslo, na ktorom bude prijímať aj ona vaše postrehy
a požiadavky. Následne si určíme prioritu prác, ktoré potom pani Matijová presunie ďalej a rozdelí ich medzi pracovný
tím žien. Čerstvou informáciou je, že sa
nám podarilo vybaviť z Úradu práce pro-

jekty, vďaka ktorým môžeme zamestnať
dve ženy a troch mužov. Termín ich
nástupu je od 1. apríla. Pracovný tím
mužov bude mať na starosti pán Gvušč.
Verím, že tak budeme pracovať oveľa
efektívnejšie.
K tomuto riešeniu som dospel aj preto, aby som zjednodušil komunikáciu
medzi jednotlivými zamestnancami
a aby som sa mohol venovať rozvíjaniu
obecného podniku. Mojou víziou je zamestnať v ňom čo najviac ľudí. Verím,
že bližšie vás o tom budem informovať
už v nasledujúcom čísle.
Aké novinky a zmeny čakajú našu
obec v najbližšom období?
Časť zmien som vám už objasnil
v predchádzajúcej otázke. no predsa
ešte niečo ostalo. Namiesto pracovnej zmluvy s jedným externým kameramanom a správcom infokanálu som
túto pozíciu obsadil tromi študentskými dohodami. Sú to študenti masmédií
a digitálnych technológii, ktorí v tej istej finančnej hodnote za prácu dokážu
pracovať efektívnejšie. Okrem práce na
plnení infokanálu máme s nimi záujem

podrobne informovať občanov Raslavíc
o všetkých zmenách a aktivitách ktoré
chceme publikovať v Raslavických novinách približne raz za kvartál.
Novinkou je tiež to, že sa chceme
venovať čisteniu okolia a následnej
separácii odpadu na vyššej úrovni ako
doteraz. Zodpovednejšie chceme pristupovať aj ku spracovaniu odpadových
vôd v obecnej ČOV, pričom sme k tomu
pripravili aj nové VZN. Aktívne rozbehujeme činnosť Komunitného centra,
kde ponúkneme zamestnanie šiestim
občanom, ktorí v celom rozsahu budú
financovaní z Európskych zdrojov. Pripravujeme výstavbu nových nájomných
bytov na obecných pozemkoch v blízkosti zdravotného strediska, zastrešenie
pódia na Amfiteátri a pracujeme tiež na
zriadení Denného stacionára pre dôchodcov v priestoroch Horného kaštieľa.
Na začiatok je toho pomerne dosť
a počas roka niečo dôležité ešte určite pribudne. Je lepšie plánovať si toho
viac, aby bolo z čoho uberať.
				
FOTO: Martin Markuš
AUTOR: Anežka Salokyová

samospráva Uznesenia zo zasadnutia
OZ obce RASLAVICE

konaného dňa 27.03.2015 v kancelárii starostu obce

Uznesenie OZ č.16/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Program zastupiteľstva s doplnením.
Uznesenie OZ č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č.
2/2015 o prevádzkovaní kanalizácie
a zneškodňovaní odpadových vôd.
Uznesenie OZ č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 03/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Raslavice – časť Vyšné
Raslavice.
Uznesenie OZ č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 04/2015 Prevádzkový
poriadok pohrebiska v obci Raslavice
– časť Nižné Raslavice.
Uznesenie OZ č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Členov komisií obecného zastupiteľstva:
1. Komisia financií, rozpočtu a správy
majetku – predseda Ing. Jozef Jarina,
členovia: Ing. Pavol Remeta, Miloš Kovalčin, Ing. Mária Raticová, Mgr. Ga-

briela Gabužďová.
2. Komisia športu a mládeže – predseda
PaedDr. Gabriel Balšaj, PhD., členovia:
Adrián Leško, Ing. Jozef Vaňo, Ing. Peter Tomaščík, Ing. Gabriel Gdovin, Boris
Gumán, Jaroslav Herstek.
3. Komisia kultúry a školstva – predsedníčka Mgr. Gabriela Gabužďová, členovia: Mgr. Stanislav Baláž, PhD., Mgr.
Igor Drotár, Mgr. Art. Martin Franek,
Bc. Mária Poníková, Bc. Kornélia Liščinská, Bc. Anežka Salokyová.
4. Komisia verejného poriadku a životného prostredia – predseda Ing. Vladimír Droblienka, členovia: Ing. Zuzana
Remetová, Peter Biroš, Mgr. Jana Kovalčinová, František Kontura, Mária Angelovičová.
5. Komisia pre podnikanie a zamestnanosť – predseda Peter Demo, členovia:
Ing. Jozef Jarina, Ing. Pavol Remeta,
Ing. Zuzana Vaňová, Ľuboš Matys, Slavomír Bank.
Uznesenie OZ č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo deleguje
zástupcov do Rady školy pri MŠ
I Raslavice:
1. Mgr. Gabrielu Gabužďovú – poslankyňu OZ
2. Mareka Rakoša – starostu obce

Uznesenie OZ č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Nájomné za prenájom obecných pozemkov v intraviláne obce za účelom
umiestnenia prenosnej garáže, alebo
inej dočasnej stavby vo výške: 1 €/m2/
mesiac.
Uznesenie OZ č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Nájomné za prenájom obecných bytových priestorov v Dome služieb vo výške
15,20 €/ m2/rok.
Uznesenie OZ č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena
– predĺženie verejného vodovodu na ul.
Hlavnej – parcela CKN 839/3, k.ú. Vyšné Raslavice.
Uznesenie OZ č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
A. Zodpovednú osobu za prevádzku
Multifunkčného ihriska a evidenciu poplatkov – zamestnanca obce Arpáda
Husára.
B. Poplatky za používanie multifunkčného ihriska vo výške:
1,00 € / hodina pre deti do 15 rokov
5,00 €/hodina pre mládež do 20 rokov
5,00 €/hodina pre dospelých nad 20
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rokov – individuálne športy (tenis, nohejbal)
8,00 €/hodina pre dospelých nad 20
rokov – kolektívne športy
futbalový klub a základná škola v rámci vyučovania a tréningu bez poplatku
– prioritné užívanie
Uznesenie OZ č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Prenájom priestorov v polyfunkčnom
dome na prízemí (bývalá predajňa Ovocia a zeleniny) firme MCOM-NET, s.r.o..
Nájomné súťažou ponúk bolo stanovené vo výške 40,- €/m2/rok.
Uznesenie OZ č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zámer výstavby nájomných bytov
v súlade s predloženým návrhom v areáli zdravotného strediska na parcelách
CKN 612/1 a 612/3, k.ú. Nižné Raslavice.
Uznesenie OZ č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zámer prekrytia pódia amfiteátra v sú-

lade s predloženým návrhom.
Uznesenie OZ č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zámer zriadenia Denného stacionára pre seniorov v priestoroch súčasnej
kaplnky v areáli Horného kaštieľa – budova na parcele číslo CKN 213/3, k.ú.
Nižné Raslavice.
Uznesenie OZ č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Obnovu kontokorentného úveru na
obdobie 12 mesiacov vo výške maximálne 160 000,- € zabezpečeného blankozmenkou.
Uznesenie OZ č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Informáciu o zapojení sa obce do Národného projektu Komunitné centrá.
Uznesenie OZ č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Redakčnú radu obecných novín
a obecného infokanála šíreného pro-

vyberáme Rozpočet
z aktuálneho
diania
Tejto téme sme sa venovali dosť intenzívne. V mesiaci január sme na príprave návrhu rozpočtu pracovali jednak
na obecnom úrade, ale aj na dvoch zasadnutiach Obecnej rady.
Na zasadnutiach sa zúčastnili členovia rady – Ing. Jozef Jarina, Ing.
Pavel Ondek, Mgr. Gabriela Gabužďová, starosta obce Marek Rakoš, prednosta OcÚ Ing. Peter Paľa
a obecný kontrolór Ing. Peter Marcin. Na
týchto zasadnutiach sme návrh rozpočtu podrobne rozanalyzovali a pripravili
na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Rozpočet obce si vyžaduje naozaj
dôkladnú prípravu. Najdôležitejšie problémy rozpočtu sa pokúsime opísať čo
najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie:
Obec zvykne hospodáriť s prebytkom
bežného rozpočtu (rozdiel medzi bežnými príjmami – najmä podielové dane,
obecné dane, prenájom a bežnými výdavkami – výdavky na mzdy, energie,
materiál a podobne) približne vo výške
150 tis. €. Tieto prostriedky je možné
využiť na financovanie kapitálových
výdavkov – investície do zveľaďovania
obecného majetku, do zveľaďovania
obce, do rozvojových projektov financovaných výlučne obcou, alebo spolufinancovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu a EÚ.
V roku 2015 budú tieto prostriedky
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využité najmä na dokončenie už rozbehnutých projektov, a teda: Dom smútku,
Dom služieb a terénne schodisko pri železničnej stanici, spolufinancovanie projektov „Rekonštrukcia multifunkčného
centra“ a „Zberný dvor v obci Raslavice“
a ďalšie menšie investície.
Prioritou v roku 2015 bude zrekonštruovať Materskú školu 1. Je to projekt,
na ktorý bola schválená dotácia z Regionálneho operačného programu vo
výške cca 284 tis. €. Keďže predpokladané náklady na rekonštrukciu a nadstavbu MŠ sú vyššie – cca 450 tis. € (výsledná cena bude známa po ukončení
verejného obstarávania), dofinancovanie bude hradené z úverových zdrojov.
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva padla pripomienka, že v rozpočte na tento rok nie je zahrnutá plánovaná výstavba cesty nad železničnou
stanicou. Našou víziou je, že ak v roku
2016 nebudeme zaťažení financovaním
rekonštrukcie Materskej školy, môžeme
pokračovať v budovaní už spomínanej
cesty.
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí súhlasilo s prijatím úveru vo výške
40 000 eur na úhradu faktúr a objednávok z roku 2014, pričom sa jedná najmä
o cesty a chodníky. Tieto výdavky bolo
nutnú uhradiť súrne, nakoľko hrozila
obci penalizácia.

stredníctvom KDS v zložení: Bc. Anežka Salokyová, Martin Markuš, Bc. Kornélia Liščinská.
Uznesenie OZ č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Jednotnú tarifu za obecný internet,
v rátane prenájmu modemu vo výške
9,93 €/mesiac.
Uznesenie OZ č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo ukladá
Obecnému úradu pripraviť a vyhlásiť
výberové konanie na pozíciu obecného
kontrolóra s termínom výberu kontrolóra
na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiaci apríl 2015.
Uznesenie OZ č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo ukladá
Obecnému úradu pripraviť a vyhlásiť
výberové konanie na prevádzkovateľa
KDS v obci Raslavice s termínom výberu prevádzkovateľa na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiaci apríl 2015.

Založenie
Obecného
podniku
Podľa najnovších informácií, žije
v Raslaviciach 278 nezamestnaných
občanov.
Cieľom založenia Obecného podniku
nie je vytvárať konkurenciu existujúcim
firmám, ale venovať sa oblastiam, pre
ktoré je v našej obci priestor. Je to príležitosť ako zamestnať ľudí, Raslavičanov. Z Úradu práce je dokonca prisľúbená veľká podpora sociálne slabším,
ktorí sú na Úrade práce evidovaní.
O tom, že Obecný podnik môže skutočne fungovať svedčí obec Spišský
Hrhov s počtom obyvateľov 1 400, kde
Obecný podnik zamestnáva až 74 ľudí.
Ich mzda sa pohybuje v rozmedzí cca
400 – 500 eur, pričom veľkým plusom
je, že za prácou nemusia odchádzať
do iných miest/obcí a teda značnú časť
ušetria na cestovnom.
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na
poverení starostu obce, Mareka Rakoša vykonávaním formálnych záležitostí
k založeniu Obecného podniku.
					
		
Anežka Salokyová

vyberáme Čo je územný
z aktuálneho plán a na čo
diania slúži?
Územný plán rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia.
Územný plán slúži na to, aby ľudia vedeli, kde a čo možno stavať. Jeho cieľom
je vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného
územia a chráni nezastavané územie.
Územný plán je podmienkou získania
finančnej podpory na rozvojové procesy
a poskytuje isté záruky pre investičné
činnosti. Priťahuje súkromné investície
a teda aj vo vzťahu k potenciálnym investorom je spracovaný územný plán
signálom, že to samospráva so svojím
rozvojom myslí vážne. Bez územného
plánu je rozvoj územia prakticky nemožný, hlavne v mestách a vo väčších obciach, ktorým spracovanie územného
plánu nariaďuje zákon. Bez neho sa
môže stať, že sa pozemky v atraktívnej
polohe krátkozrakým rozhodnutím vyu-

žijú na nevhodné účely a stavby, ktoré
budú robiť prostredie veľmi odpudzujúcim alebo brániť ďalšiemu rozvoju.
(zdroj: internet)
Prečo riešime zadanie územného plánu práve teraz?
V súčasnosti platný Územný plán
obce Raslavice bol schválený ešte
v roku 1986. Postupne sa síce aktualizoval (naposledy v roku 2012), avšak tento
územný plán sa nedá meniť ľubovoľne
a neustále. Najhoršou situáciou je, ak
územný plán tvorí bariéru v rozvoji obci.
Nakoľko obec od schválenia pôvodného plánu prešla mnohými zmenami,
a pohľad na smery rozvoja obce taktiež
prešli určitým vývojom, nadišiel najvyšší
čas pre spracovanie nového územného plánu (od zadania, návrhu, cez pripomienkové konania, až po samotné
schválenie nového územného plánu).
V súčasnosti je spracované zadanie

územného plánu (základné východiská
a načrtnutie smerov rozvoja v jednotlivých oblastiach výstavby), ku ktorému
prebehlo pripomienkové konanie. K tomuto zadaniu nového územného plánu
vydal Odbor výstavby a bytovej politiky
Okresného úradu v Prešove súhlasné
stanovisko a taktiež toto zadanie spracované firmou URBEKO bolo schválené
Obecným zastupiteľstvom.
Schválenie zadania územného plánu
bolo podmienkou predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Túto žiadosť sme predložili
a veríme, že nám dotácia bude pridelená a následne nový územný plán so
zakomponovaním pripomienok občanov
spracovaný.

Komunitné centrum bez hraníc
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna
inklúzia začala dňa 01.01.2014 s realizáciou Národného projektu Komunitné
centrá vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Rekonštrukcia budovy, kde sa bude nachádzať nové Komunitné centrum, stále
prebieha a preto momentálne Komunitné centrum funguje v priestoroch Obecného úradu.

Podstatou Národného projektu Komunitné centrá, do ktorého sa naša obec
zapojila, je vytvoriť širokú a pestrú škálu
aktivít pre deti aj dospelých.
V priestoroch bývalej starej školy
prebieha už isté obdobie veľká rekonštrukcia. Interiér Komunitného centra,
ktoré tam má byť zriadené by mal tvoriť
základný nábytok, kuchynka
aj počítačová technika. Po jej
ukončení by v týchto priestoroch mohli tráviť svoj voľný čas všetci, ktorí o to budú
mať záujem. Predpokladaný
termín ukončenia rekonštrukcie je stanovený na mesiac
jún, avšak všetko nasvedčuje
tomu, že interiér bude kompletne vybavený v predstihu,
t.j. v máji.
Nedávno tiež prebehlo výberové konanie na zamestnancov
tohto centra. Prostredníctvom
spomínaného projektu môže
Komunitné centrum zamestnať 6 ľudí na pozíciách: jeden
odborný pracovník poverený
riadením Komunitného centra,
traja odborní pracovníci a dvaja pracovníci. Mzdy týchto pracovníkov budú hradené práve prostredníctvom Národného projektu Komunitné
centrá. Vo výberovom konaní boli vybraní ľudia na obsadenie všetkých pra-

covných pozícií. Odborný pracovník,
poverený riadením Komunitného centra
je z Prešova a má vyše trojročné skúsenosti so zakladaním a vedením komunitných centier, najmä na Spiši v rámci
projektov organizácie Člověk v tísni.
Ostatní zamestnanci sú Raslavičania
a na svoje nové pracovné miesta nastúpia už1. apríla 2015. Ich prvou úlohou bude príprava plánu aktivít Komunitného centra. Plán by mal obsahovať
každodenné aktivity (napr. pomoc deťom pri písaní domácich úloh), rôzne
záujmové krúžky (napr. hra na hudobné
nástroje, pletenie košíkov), rôzne workshopy, pracovné dielne pre najmenších
aj pre dospelých. Priestor bude vytvorený aj na realizáciu jednoduchých remesiel, tréningy starostlivosti o domácnosť
a vedenie domácnosti, či kurzy ekonomického varenia. Taktiež sa tu budú
môcť organizovať prednášky a semináre na rôzne témy.
Komunitné centrum bude otvorené
pre každého a chceme aby fungovalo
a spolupracovalo so všetkými zložkami
obce. Komunitní pracovníci budú komunikovať s materskými školami, základnou školou, dôchodcami, s obecným
úradom, s terénnymi sociálnymi pracovníčkami a so všetkými, ktorí sa podieľajú na kultúrnom a spoločenskom živote
v obci.
		
Anežka Salokyová
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vyberáme Prevádzkovanie kanalizácie
z aktuálneho a zneškodňovanie
diania odpadových vôd

Verejná kanalizácia, ktorú naša obec
prevádzkuje už vyše dvoch rokov je prevádzkovo samostatný súbor objektov
a zariadení slúžiacich verejnej potrebe
na hromadné odvádzanie odpadových
vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Súčasná situácia v obci rečou čísel
V Raslaviciach je 528 obytných domov a 46 podnikateľských subjektov.
Z tohto počtu nie je možné napojiť 6 objektov a jeden objekt má povolenú čističku odpadových vôd.
Momentálne na verejnú kanalizáciu je
pripojených 251 rodinných domov, 5 bytových jednotiek a 19 podnikateľských
subjektov, vrátane objektov Obecného
úradu. Z tohto vyplýva, že nepripojených ostáva 277 rodinných domov a 20
podnikateľských subjektov.
Podľa zákona je vlastník stavby alebo
pozemku povinný pripojiť nehnuteľnosť,
kde vznikajú odpadové vody, na verejnú
kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu
pripojenia na verejnú kanalizáciu. Vlastník je povinný pripojiť nehnuteľnosť, ak
v časti obce, na ktorej sa nehnuteľnosť
nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povo-

lenie príslušného orgánu štátnej vodnej
správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
Týmto vás chceme vyzvať, aby ste
sa podľa možností pripojili k verejnej
kanalizácii čo najskôr, inak budeme od
vás požadovať zdokladovanie spôsobu likvidácie odpadových vôd a to čo
v najbližšom čase. V súčasnosti verejná kanalizácia v Raslaviciach nespĺňa účel. Keďže na kanalizáciu je
pripojená ani nie polovica obce t.j. cca
47,5 % obyvateľov, obec je v strate
okolo 10 000 eur ročne, pretože náklady na prevádzku kanalizácie sú vyššie
ako poplatky. Túto stratovú finančnú
čiastku by sme pritom mohli využiť na
iné veci v obci (napr. na chodníky).
Verejná kanalizácia bola vybudovaná
ako kanalizácia splašková a nie združená. Znamená to, že kanalizácia nie
je technicky a kapacitne spôsobilá pre
odvádzanie vôd z povrchového odtoku
(atmosférických zrážok). Z tohto dôvodu
je prísne zakázané odvádzať vody z povrchového odtoku (atmosférických zrážok) do obecnej verejnej kanalizácie!!!
Keďže v čističke sa mnohokrát objavujú, handry, vlhčené utierky, sáčky, hygienické vložky, tašky, slipy,

tričká a podobné veci, takže samozrejme dôjde k tomu, že sa čerpadlá
zaseknú. Následne sa napĺňajú šachty odpadovou vodou a dochádza
k zápachu a taktiež sa zvyšujú náklady
na údržbu.
V prípade, že občania nebudú dodržiavať nariadenie a budú prevádzkovať
likvidáciu odpadových vôd iným spôsobom ako umožňuje zákon, môže im byť
uložená pokuta podľa schváleného VZN
č.2/2015 Čl. VIII.
Sankcie, ktoré vám hrozia sa pre fyzické osoby pohybujú v sume od 15,-€
do 3.300,-€. U právnických osôb a podnikateľov sa výška pokuty môže vyšplhať až do výšky 6.600,-€.
Podrobnejšie vysvetlenie za čo
a v akej výške vám môže byť udelená
pokuta, nájdete vo VZN prijatom Obecným zastupiteľstvom dňa 27.3.2015.
Všetko, čo potrebujete vedieť o postupe napájania na verejnú kanalizáciu,
nájdete na internetovej stránke obce
Raslavice.
V prípade akýchkoľvek nejasností
a otázok, kontaktujte prosím pani
E. Markušovú na tel. č.054 4792 222,
0917 708 651.				
		
Anežka Salokyová

Všetky uznesenia, o ktorých sa na zasadnutiach
Obecného zastupiteľstva
rokovalo, nájdete na internetovej stránke našej
obce: www.raslavice.sk.
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Začalo sa projektovanie
virtuálnych cintorínov
Obec Raslavice od 01.03.2015
v snahe skrášliť a upraviť cintoríny
a sprehľadniť ich agendu pristúpila
k personálnym zmenám.
Cez projekt Úradu práce boli do zamestnania prijatí dvaja ľudia z našej
obce – Ján Saloky a Dominik Guňa, ktorí
sa budú starať výlučne o správu a údržbu cintorínov. Cieľom obce Raslavice je
za pomoci nových zamestnancov zveľadiť oba cintoríny. Upraviť parkoviská,
zrekonštruovať oplotenie, upraviť plochy
medzi hrobmi, vybudovať nové chodníky
a zrekonštruovať staré. Rekonštrukciou
v súčasnosti prechádza aj Dom smútku.
Od marca tohto roku navyše obec
spustila projekt virtuálnych cintorínov,
ktorý je 100% financovaný Úradom
práce. Projekt má za cieľ sprehľadniť evidenciu a možnosť vytvoriť mapy
cintorínov s podrobným rozkreslením
hrobových miest. Cez uvedený projekt

sú zamestnané Mgr. Miroslava Jackaninová a Ing. Ľuboslava Karpeľová, ktoré
majú na starosti spracovanie a zaevidovanie hrobových miest do digitálnej podoby a uzatváranie nájomných zmlúv.
Virtuálny cintorín sa bude nachádzať
na stránke www.raslavice.sk. a po jeho
spustení bude možné pozrieť si, kde na
cintoríne sa nachádzajú hroby príbuzných, blízkych či známych. Kliknutím na
konkrétne hrobové miesto sa zobrazí
fotografia daného hrobu spolu s údajmi o menách a priezviskách zosnulých
a ich dátumoch narodení a úmrtí. Okrem
digitálnej podoby cintorínov bude k dispozícii aj papierová forma, umiestnená
priamo na cintorínoch na vývesných tabuliach.
Výňatky hlavných zmien, ktoré prijalo
obecné zastupiteľstvo dňa 27.03.2015
vo Všeobecnom záväznom nariadení
obce č. 04/2015 Prevádzkový poriadok

pohrebiska v obci Raslavice – časť Vyšné Raslavice a Všeobecnom záväznom
nariadení obce č. 04/2015 Prevádzkový
poriadok pohrebiska v obci Raslavice –
časť Nižné Raslavice :
- prideľovanie a určovanie poradia
hrobových miest je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa pohrebiska, ktorou
je obec,
- zákaz vysádzať stromy a kry na pohrebisku,
- možnosť prenajať si hrobové miesto
vopred s podmienkou vykopania hrobky
nájomcom do roka od prenajatia a zaplatenia hrobového miesta,
- pri vyhotovení stavby alebo pri jej
úprave sa musí stavebník riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska – obcou
v zastúpení starostom, prípadne ním
poverenou osobou,
- možnosť pochovávania do amerických hrobov,
- cenník pohrebných služieb,
- hrobové miesta sa upravujú podľa
pokynov a situačného plánu pohrebiska,
- motorovými dopravnými prostriedkami je možné vchádzať len s povolením
prevádzkovateľa v odôvodnených prípadoch a len na dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie stavebných alebo
terénnych úprav.
Kompletné Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 04/2015 Prevádzkový
poriadok pohrebiska v obci Raslavice
– časť Vyšné Raslavice a Všeobecné
záväzné nariadenie obce č. 04/2015
Prevádzkový
poriadok
pohrebiska
v obci Raslavice – časť Nižné Raslavice
si môžu občania pozrieť na internetovej
stránke obce a na vývesnej tabuli.
Kornélia Liščinská

Na východe snáď neexistuje človek, ktorý by nepoznal film
Pásla kone na betóne. Slovenská prozaička, režisérka a herečka Milka Zimková, ktorá stvárnila vo filme nezabudnuteľnú
„Johanu“, zavíta priamo k nám. Nenechajte si to ujsť.
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kultúra Plesová sezóna
a spoločenský 2015
život v Raslaviciach
Medzi Vianocami a Veľkou nocou je
čarovné obdobie Fašiangov, charakteristické najmä zvýšenou plesovou aktivitou. Ženy sa vtedy zmenia na dámy
a muži na ich šarmantných spoločníkov.
V Raslaviciach ste mohli zažiť krásne
róby, dokonalé mejkapy a účesy no
predovšetkým skvelú zábavu hneď štyrikrát.

Plesovú sezónu otvoril
Fašiangový ples
16. januára sa v Kultúrnom dome
v Raslaviciach pod organizátorskou
taktovkou OFK Sim Raslavice konal
Fašiangový ples. Plagáty avizujúce túto
udalosť sľubovali výbornú zábavu nie
jednou ale hneď dvomi hudobnými skupinami.

Ples otvoril príhovorom pán starosta
a hneď po úvodnom prípitku začala prítomných zabávať Ľudová hudba Stana
Baláža. Nasledovala skvelá večera po
ktorej štafetu v zábave prevzala skupina Polemic. Zábava začala gradovať
ešte viac po tom, čo členovia kapely
predviedli, ako sa na ska hudbu tancuje.
Každý komu dobre slúžili kĺby sa rytmic-

tombolou, kde hlavnou cenou bol tento
rok osobný automobil Mercedens Benz
triedy C na víkend. Cenu venovala firma
Motor-Car Prešov s. r. o.

ky pohyboval do tempa a ukázal svoje
tanečné kreácie.
Zahanbiť sa nedala ani Ľudová hudba
Stana Baláža. Muzikanti svoje skvelé
interpretačné umenie predviedli nielen
pri prednese ľudovej hudby, ale zahrali aj orchestrálne skladby, čím mnohým
vyrazili dych. Zábava trvala do skorých
ranných hodín.
Program vyvrcholil okolo polnoci

sol v duchu slov z knihy Prísloví: „Veselé
srdce rozlieva jas po tvári“. V sobotu 24.
januára 2015 o 18:00 sa priestory sály
kultúrneho domu v Raslaviciach premenili na miesto stretnutí, príjemných rozhovorov, posedenia a tanca.
Ples moderoval miestny kaplán Mgr.
Jozef Oláh spolu s pani Mgr. Monikou
Bučkovou. Slávnostný prípitok predniesol miestny pán farár Mgr. Ivo Jakubík

Reprezentačný farský ples
rozlieval jas po tvári
Prvý farský ples v Raslaviciach sa nie-

Nebojme sa staroby
Staroba je vzácne a zaujímavé obdobie ľudského života a nie náhodou
ju nazývame aj jeseňou života. Jeseň
života človeka je obdobie, ktoré môžeme prežiť spokojne a aktívne. Seniori,
ktorí vedia naplniť svoje túžby, sa vedia
na život pozerať s optimizmom, dokážu
mnohé prekážky a problémy (choroby,
bolesti), ktorých v našom veku nie je
málo, prekonávať ľahšie. Vieme sa tešiť
z každého pekného zážitku, prežitého
dňa v kruhu rodiny a priateľov. Veď roky
nemôžu byť prekážkou ani v našich aktivitách.
Výročná členská schôdza členov ZO
JDS a ZO KD a ZPCCH, ktorá sa konala 18. januára 2015 zhodnotila bohatú
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činnosť našich dôchodcov za uplynulý
rok. Spoločnej VČS sa zúčastnil starosta obce p. Marek Rakoš a zástupcovia
OO JDS v Bardejove. Zaspomínali sme
si na akcie a ich priebeh i dosiahnuté výsledky jednotlivcov. Aj napriek pokročilému veku a narušenému zdraviu máme
aj talenty – víťazov v jednotlivých športových a zábavných disciplínach. Okrem
zhodnotenia činnosti našich dôchodcov
za uplynulé obdobie, boli prejednané
a schválené úlohy, ktoré nás čakajú v tomto roku. Činnosť dôchodcov je
orientovaná tým smerom, čo naši členovia majú radi a radi robia. Základom
aktivity našich členov - dôchodcov je ich
túžba byť užitočným aj v jeseni života.

Zámery a ciele založenia ZO JDS
ako druhej dôchodcovskej organizácii
po takmer dvoch rokov, splnili naše poslanie. Nebolo to súperenie, ale pomoc
a snaha spolupracovať s KD a zvyšovať
starostlivosť o dôchodcov v obci. Jednoducho povedané, všetci sme raslavickí
dôchodcovia, ktorí chcú pomôcť rozvíjať
a zveľaďovať i reprezentovať obec v kategóriách seniorov a to v kultúrnych,
športových podujatiach, zachovávať

a nezabudol zdôrazniť myšlienku plesu,
budovanie a upevnenie vzťahov vo farnosti. Do tanca hrala známa hudobná
skupina SYNKOPY a nechýbal ani ľudový rozprávač Jožko Jožka. Prekvapením večera bolo vystúpenie hudobnej skupiny ECHO-Band, v ktorej hrá
a spieva bývalý kaplán farnosti PaedDr.
Mgr. Peter Sabol. Hlavnou cenou v tombole bol 10 dňový pútnický zájazd na
Makarskú riviéru do Medžugoria, spojený s pobytom pri mori.
Výnimočnosť farského plesu spočívala v rodinnej atmosfére a úprimnom priateľstve farníkov spolu s kňazmi Farnosti
Narodenia Panny Márie.

nu Šariš, ale aj tradíciou.
Ples sa uskutočnil 31. januára 2015
v Dome kultúry v Raslaviciach. Od 19-tej
hodiny prítomných večerom sprevádzal
Michal Hudák, alias Miki Hric. O skvelú
zábavu sa postarala hudobná skupina
Artix z Osikova. Špeciálnym hudobným
hosťom bola prvá slovenská superstar
Katka Koščová.
K spríjemneniu večera prispelo aj
osvetlenie a ozvučenie plesovej sály,
ktorého sa zhostila firma NEST. Nechýbal slávnostný prípitok, kulinárska večera, kvalitné víno, nealko, káva a kapustnica. O kultúrny program sa postarali
tanečníci LaCasa. Tombola nechýbala
ani na tomto plese. Hlavnú cenu, Mer-

vou a Alenou Fejcovou. Okrem domácich Rómov na plese nechýbal ani pán
starosta a pán prednosta. Hostí poctila
svojou prítomnosťou aj návšteva z Bratislavy – Barbara Gindlová, ktorá robila
projekty ako napr. Sunshine (program
vzdelávania pre osoby z marginalizovaných romských komunít), Martin Durech
a Inge Doležalová, ktorí s ňou spolupracovali.
Zábava začala o 19.00 a trvala do
skorého rána. Do tanca hrala rómska
kapela KAMARO z Malčíc. O kultúrny
program sa postarali rómske deti tancom. Tombolu tvorilo vyše 60 cien, na
ktorú prispel finančnou hotovosťou Ján
Rigeľ, peletkami pán Mačejovský, páni

Hornošarišský ples – najväčšia
spoločenská udalosť roka v Šariši

cedes Benz triedy A na 7 dní venovala
firma Motor- Car Prešov, s. r. o.

Vladimír a Vincent Gdovinovi a každoročný prispievateľ Imrich Goliáš.

Rómsky ples ako zavŕšenie sezóny

Aj pekné a príjemné udalosti sa raz
skončia, no zážitky však v srdciach
zostanú. Rok 2015 plesom v Raslaviciach prial, treba veriť, že aj budúci rok
bude rovnako úspešný.
					
		
Kornélia Liščinská

Svoju premiéru zažil tento ples už
minulý rok a keďže sa dočkal skvelých
ohlasov, tak sa páni Jozef Čuha, Peter
Biroš a Marek Mazdik rozhodli usporiadať v poradí druhý reprezentačný ples.
Ich snahou bolo, aby sa táto akcia stala
nielen najväčšou udalosťou roka regió-

Tohtoročnú plesovú sezónu zavŕšil
Rómsky ples, ktorý sa konal 7. februára 2015 v Kultúrnom dome v Raslaviciach. Organizovala ho Ľubica Matijová
v spolupráci s Rómkami Irenou Miko-

tradície a žiť zaslúženým dôchodcovským životom, pokiaľ nám zdravie bude
slúžiť. Aj napriek rôznym názorom a diskusii vo výboroch obidvoch organizácii
a po dohode so starostom obce pre rok
2015 ostávajú dve samostatné organizácie a ich výbory na čele s predsedami, ktorí budú zodpovedať za zverené
finančné prostriedky, akcie, starostlivosť
o Klubovú miestnosť i celkový život
a o aktivitu dôchodcov našej obce. Sú
to akcie ako návšteva divadelných predstavení, zájazdy na pútnické miesta,
zahraničné zájazdy, rekondično-rekreačné pobyty, či rôzne súťaže a podujatia. Tieto sú rozdelené do jednotlivých
mesiacov a dôchodcovia sú oboznamovaní o ich presnom termíne cez
obecný rozhlas a káblovku včas, aby
sa ich mohli zúčastniť. Jednou z pod-

statných a zaujímavých akcii roka,
ktorá sa bude konať v Raslaviciach je
7. ročník OKRESNÝCH ŠPORTOVÝCH
HIER SENIOROV, organizovaný OO
JDS v spolupráci s OcÚ, ZŠ a ZO JDS
v Raslaviciach dňa 11. júna 2015 (štvrtok), na ktoré Vás aj touto cestou srdečne pozývame.
Športových hier sa môžu zúčastniť
ženy vo veku 60 a viac rokov a muži
62 a viac rokov. V športovom areáli
v Raslaviciach, očakávame takmer 300
súťažiacich z celého okresu a viac ako
200 povzbudzujúcich. Súťažiť sa bude
v individuálnych disciplínach – jeden súťažiaci maximálne v 4 disciplínach. Ocenení budú prví traja v každej disciplíne
(medaila a diplom). Najúspešnejšia ZO
sa stáva držiteľom Putovného pohára
OO JDS. Športové disciplíny pre ženy

sú: beh 50 m, hod váľkom na figurínu,
hod granátom do diaľky, kop loptou do
bránky, hod loptou do odpadkového
koša a hod gumenou čižmou.
Športové disciplíny pre mužov sú: beh
60 m, vrh guľou, streľba zo vzduchovky, hod granátom na cieľ, kop loptou do
bránky, hod loptou do basketbalového
koša a hod granátom do diaľky.
O dobrú náladu a občerstvenie bude
zodpovedne a dobre postarané k čomu
má prispieť aj naša ZO, OcÚ, ZŠ.
Verím, že sa nedáme zahanbiť a našich hostí i súťažiacich privítame tak,
ako vedia raslavickí občania – milo, srdečne a štedro. Prosíme Vás o pomoc,
keďže ochotných rúk nikdy nie je dosť.
Ing. Zuzana Remetová
predsedníčka ZO JDS v Raslaviciach
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ekologické Separujte
Raslavice s nami
Proces, pri ktorom dochádza k opätovnému zhodnocovaniu materiálov,
ktoré už boli na nejaký účel použité
a stal sa z nich odpad, nazývame recyklácia. Recyklovať môžeme kovy (železo, hliník, meď), sklo, papier, plasty,
tetrapack aj elektronický odpad, ktorý
sa skladá z viacerých typov materiálov.
Mnoho obcí a miest na Slovensku
(medzi nimi aj Raslavice) je zapojených
do programu recyklácie a snažia sa aspoň takýmto spôsobom šetriť našu prírodu.
Na Slovensku v rámci komunálneho
odpadu vznikne ročne vyše 25 tisíc ton
plastov, ktorým dominujú najmä obaly
ako PET fľaše, fólie alebo obaly z drogérie. Podľa odborníkov je väčšina plastov, približne 17 tisíc ton, viac-menej recyklovateľná.
(zdroj: internet)

kečupu, horčice, bandasky od vody do
ostrekovačov a pod.), použité avšak čisté plastové vedrá a prepravky.
(zdroj: internet)

Jedným z najhoršie recyklovateľných
materiálov, ktoré zároveň najviac znečisťujú životné prostredie, sú plasty.
Existujú však aj také, ktoré dokážeme
po ich dôkladnom pretriedení odovzdať
na ďalšie spracovanie. Patria medzi
nich PET fľaše (od nápojov, ale aj od
rastlinného oleja, nie však od motorového oleja), LDPE a LLDPE-fólie (hrubé
a tenké fólie, obalové fólie, zrážacie fólie), HDPE fľaše (najmä fľaše z čistiacich prostriedkov a kozmetiky, ale aj od

ho dvora v Raslaviciach sa blíži do finále. Nákup špeciálnej techniky (napr.
traktor s nosičom kontajnerov, päť
veľkoobjemových kontajnerov, hydraulický paketovací lis, briketovací lis,
štiepkovač) znamená pre našu obec
obrovský posun v oblasti odpadového
hospodárstva. S využitím týchto prostriedkov dokážeme odpad ako papier,
plasty, tetrapack nielen pozbierať, ale
ich aj zlisovať. Odberatelia druhotných
surovín tak môžu priamo z nášho Zber-

KOMPOSTUJME
Kompostovanie je riadený proces za
prístupu vzduchu, pri ktorom z biologických odpadov pôsobením živých organizmov vzniká kompost – organické
hnojivo ideálne na pestovanie rastlín.
Takto môžeme využiť živiny obsiahnuté v biologickom odpade a vrátiť ich
späť do pôdy, z ktorej sme ich predtým
pri pestovaní odobrali. Biologický odpad, ktorý je vhodný na kompostovanie, tvorí 30 až 45% z celkovej hmotnosti odpadov z domácností.
Kompostovať môžeme napr. zvyšky
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la dať do stĺpče-

PE sa znovu používa na odpadkové
sáčky a odpadové koše, PVC na výrobu
tyčí, trubiek, plastový nábytok, PET fľaše sa môžu vyčistiť, rozomlieť na malé
kúsky, roztaviť a vyrobiť vlákna na tkaniny a nábytok.
Zo zmesi plastového odpadu sa dá
recykláciou vyrobiť napríklad odolný
plastový plot, protihlukové panely pre
dopravné komunikácie, clony proti oslneniu, protisnehové zábrany, nosiče dopravných značiek.
Zberný dvor v Raslaviciach
Realizácia projektu výstavby zberné-

jedál, znehodnotené potraviny, pokosenú trávu, konáre, lístie, drevené hobliny a piliny a pod.
Na kompost nie sú vhodné kovy, papier, plasty, chemické prostriedky, staré lieky, prach zo smetí a vysávania,
mliečne výrobky a pod.
NESPAĽUJME ODPADY
Spálenie odpadu na ohnisku, v sude,
v krbe alebo v kotli sa môže zdať veľmi
rýchle, pohodlné, lacné a tradičné riešenie. V minulosti to bol bežný spôsob
zbavovania sa odpadov z domácnosti.

ného dvora odvážať odpad, určený na
ďalšie spracovanie a my ušetríme na
vývoze tohto odpadu do Bardejova.
Čo môže obec Zberným dvorom
získať?
Zberný dvor prostredníctvom projektu „Raslavice – komunitnými aktivitami
k lepšej kvalite života“ (spolufinancovaný zo zdrojov EÚ) zamestnáva troch
ľudí. Pracovníci Zberného dvora majú
na starosti obsluhu prevádzky, obsluhu lisov a pretriedenie odpadov (napr.
PET fľaše roztriedia na farebné, biele,
ostatné).
Už spomenutý briketovací lis by mal
slúžiť na lisovanie drevnej hmoty a vyzbieraného biologicky rozložiteľného
odpadu. Drevný odpad sa roztriedi, väčšie kusy dokážeme využiť ako palivové

drevo a menšie kusy (napr. konáriky)
zoštiepkujeme a briketovacím lisom
z nich urobíme brikety.
Ako je to v skutočnosti
s vývozom separovaného odpadu?
Zberný dvor v Raslaviciach podáva
pomocnú ruku okolitým obciam. Tie
majú možnosť priviesť odpad k nám
na Zberný dvor, kde ho následne zamestnanci vyseparujú, pretriedia, zbalia

V obciach neboli zavedené systémy
zberu odpadov. Odpadov bolo neporovnateľne menej, ako je tomu dnes. To
málo, čoho sme sa chceli zbaviť, nemalo tak rozmanité chemické zloženie ako
dnešné odpady. Navyše znečistenie
z iných zdrojov takmer neexistovalo.
Za posledných 50 rokov sa však situácia výrazne zmenila a preto už takéto
„tradície“ nemajú žiadne opodstatnenie.
Málokto z tých, čo odpad v domácnosti spaľuje si uvedomuje, že tým
sebe, svojim blízkym a susedom môže
spôsobovať zdravotné problémy. Naj-
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Starosta obce, Marek Rakoš predniesol na OZ dňa 27.3.2015 zámer
s výstavbou nájomných bytov. Priestory, kde by nové byty mali stáť sú
v oblasti zdravotného strediska,
vedľa obchodu pána Klimča. Aj napriek tomu, že je to obecný pozemok,
starosta žiadal o súhlas s výstavbou
nových nájomných bytov pána Klimča
aj obyvateľov bytovky, s ktorými by
nové stavby mali susediť. Jedna firma už vypracovala projekt, podľa ktorého by nás jedna bytovka stála cca
200 000 eur. Financovanie projektu je
plánované z dotácie Ministerstva dopravy formou nenávratného finančného príspevku (30 % z celkovej sumy)
a prostredníctvom úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania (70 %). Tento
úver bude splácaný z nájomného, plateného budúcimi nájomcami.
Zároveň chceme vyzvať všetkých,
ktorí majú záujem o nové nájomné
byty aby svoju žiadosť predložili na
Obecnom úrade.
a pripravia na odvoz ku kompetentným
osobám, ktoré to zhodnotia. Odpad, ktorý ľudia omylom zatriedia ku komoditám
určeným na recykláciu (napr. ak sa vo
vreci s PET fľašami objaví detská plienka), sa vytriedi, zozbiera a odvezie do
Hertníka na skládku.
Bojujme za ekologickejšie
Raslavice
V Raslaviciach funguje Zberný dvor,
ktorý má slúžiť nám všetkým. Preto prosíme a vyzývame všetkých občanov aby
nevytvárali čierne skládky s odpadom.
Každý má možnosť priviesť vytriedený
odpad na Zberný dvor, kde ho zamestnanci obce pretriedia a odovzdáme ho
na zhodnotenie. Komodity, ktoré naňho
nepatria vytriedime a odvezieme na
skládku do obce Hertník.
					
		
Anežka Salokyová
viac ohrozené sú malé deti, tehotné
ženy a starší ľudia. Škodlivé látky,
ktoré pri spaľovaní vznikajú, neunikajú vysoko do atmosféry, ale
zostávajú v miestnostiach, kde sa
páli alebo neviditeľné dopadajú späť
do blízkosti miesta, kde sa spaľuje, späť na dom, na záhradu, na
úrodu...Končia v našej domácnosti,
v našom jedle a v našom tele.
Viac o kompostovaní
a spaľovaní odpadov
na www.priateliazeme.sk/spz.

Jednou z plánovaných akcií
v najbližšej dobe je prekrytie pódia
na Amfiteátri. Momentálne je Amfiteáter dosť schátraný. Ak by sa nám
podarilo zrealizovať spomínané prekrytie pódia, mohli by sme organizovať omnoho viac kultúrnych podujatí
(napr. koncerty, stretnutia mládeže,
Benátska noc a pod.). Predpokladaná
orientačná suma, potrebná na túto rekonštrukciu je cca 21 000 eur.
Obec Raslavice plánuje zriadiť
Denný stacionár pre dôchodcov. Denný stacionár ponúka tieto služby:
1. sociálna služba fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas
počas dňa.
2. pomoc pri odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabezpečuje sa pracovná terapia
a tiež záujmová činnosť.
3. sociálne poradenstvo aj rodine
alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc. Momentálne sa
uvažuje o priestore kaplnky Horného kaštieľa, ale rehoľné sestry sú
ochotné poskytnúť viacero priestorov.
Odhadovaná kapacita ľudí, využívajúcich služby denného stacionára
je minimálne 30 osôb. Tento denný
stacionár by mohol zamestnať troch
až štyroch ľudí. Cieľom tohto prezentovaného zámeru je vyjsť v ústrety
dôchodcom a pomôcť rehoľným sestrám s nájmom.

O nové spravovanie a šírenie
dôležitých informácií prostredníctvom infokanálu, obecných novín
a facebooku sa budú starať traja
mladí ľudia: Martin Markuš, Anežka Salokyová a Kornélia Liščinská.
Rozhodli sme sa dať im šancu rozvíjať nielen našu obec, ale aj ich skúsenosti a prax, keďže Martin študuje
odbor Grafik digitálnych médií na SŠŠ
v Bardejove, Anežka je študentkou
Masmediálnych štúdií na PU v Prešove a Kornélia, ktorá je momentálne
na materskej dovolenke, študuje masmediálne štúdiá na Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach
Do pozornosti vám tiež dávame
novú mailovú adresu, ktorú sme
zriadili pre vás a vaše otázky, postrehy, želania. Kontaktovať nás môžete
mailom na adresu: info@raslavice.sk.
Chceme vyjadriť úprimné poďakovanie za prácu v Obecnej knižnici,
pani Anne Ondekovej. Od 1.3.2015
na jej miesto nastupuje pani Anna
Tomášková. Pani Tomášková bude
rovnako ako jej predchodkyňa zamestnaná cez projekt Úradu práce na
9 mesiacov. Spolufinancovanie štátu
v tomto projekte je 80 % a obec sa
na projekte podieľa čiastkou 20 %.
K zmene zamestnancov Obecnej
knižnice došlo preto, že tento projekt
neumožňuje zamestnať toho istého človeka opakovane po ukončení
zmluvy.
Veľká vďaka za doterajšiu starostlivosť o cintoríny patrí pánovi Jozefovi Olšavskému. Od 1.3.2015 budú
cez projekt Úradu práce zamestnaní
dvaja ľudia z našej obce: Ján Saloky
a Dominik Guňa. Podiel obce na tomto projekte je 20 %.
Cieľom tejto zmeny je dať šancu
a prácu dvom nezamestnaným ľuďom,
ktorí sa budú starať výlučne o správu
a údržbu cintorínov za tie isté peniaze.
Od 1.3.2015 začal projekt s trvaním
pol roka, ktorý je 100 % financovaný
Úradom práce. Mgr. Miroslava Jackaninová a Ing. Ľuboslava Karpeľová budú mať na starosti spracovanie
a nahodenie hrobových miest do digitálnej podoby.
Cieľom tohto projektu je prehľadnejšia evidencia a možnosť vytvoriť
mapy cintorínov s podrobným rozkreslením hrobových miest.
27. marca 2015 sa konala celoslovenská súťaž „Akordeónový festival
Giraltovce 2015“. Súťaže sa zúčastnil
žiak ZUŠ Raslavice, Ján Šinaľ z triedy
Mgr. art. Martina Franeka. Umiestnenie získal v striebornom pásme.		
		
Anežka Salokyová
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info v kocke Čergovská stopa

14. februára 2015 o 10:00 hod. sa
konal 10. ročník akcie, ktorá nesie názov Čergovská stopa.
Organizátorom pretekov je obchod
STAR BIKE. Cieľom je na bicykli prekonať určitú trať. Tento rok vyše 200
cyklistov štartovalo od Kultúrneho
domu v Raslaviciach a pedálovali až
na Chatu Čergov. Na výber mali dve
trate. Krátka trať mala 18 km (Raslavice, Vaniškovce, Osikov, Fričkovce,
Hertník, Chata Čergov) a dlhá trať 28
km (Raslavice, Vaniškovce, Osikov,
Fričkovce, Hertník, Bartošovce, Chata
Čergov).
Čergovskej stopy sa zúčastnili muži
aj ženy a podľa veku boli rozdelení do
jednotlivých kategórií. Každý účastník
by mal v prvom rade vlastniť dobrý
bicykel, ktorý zvládne aj náročnejší terén. Dôležitá bola aj chuť a odhodlanie

dostať sa do vytúženého cieľa.
Preteky na Chatu
Čergov absolvovalo
aj niekoľko Raslavičanov. Medzi Juniormi na krátkej trati získal 3. miesto Michal
Čverha. Medailu za
3. miesto v kategórii
Muži 19 – 39 rokov
na krátkej trati, si
domov priniesol Miroslav Opet. Týchto
pretekov sa zúčastnil
tretí krát a zatiaľ sa vždy umiestnil na
jednom z prvých troch miest. Cyklistike sa venuje vo svojom voľnom čase
a preto si podľa jeho slov tieto preteky
nemohol nechať ujsť.
Okrem najrýchlejších cyklistov sa

rozdávali aj špeciálne ocenenia a to
pre najstaršieho účastníka a pre najťažšieho účastníka. Športovci mali tiež
možnosť vyhrať zaujímavé a hodnotné
ceny v tombole.
Anežka Salokyová

Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice
– ciele a podujatia na rok 2015
Hlavné ciele DHZ Raslavice
na rok 2015:
1. Preventívne požiarne kontroly vykonáme kontrolnými skupinami v mesiacoch: NOVEMBER, DECEMBER
v 50 rodinných domoch, v 5 malých prevádzkach a objektoch súkromných podnikateľov.
2. V rámci odbornej prípravy vykonáme teoretickú a praktickú prípravu
členov v rozsahu 30 hodín, pripravíme
požiarne družstvá (PD) a zúčastníme sa
previerok pripravenosti DHZ a to: 1 PD
mužov, 1 PD žien, 1 PD dorastu,1 PD
mladých žien.
3. Vykonáme jedno požiarno – taktické cvičenie v mesiaci máj 2015.
4. V rámci Dňa hasičov (4. máj 2015)
zorganizujeme propagačnú akciu požiarnej ochrany v obci.
5. Zorganizujeme 2 akcie s cieľom
výchovy občanov a mládeže o požiarnej
ochrane.
6. Pri zabezpečovaní úloh požiarnej
ochrany budeme aktívne spolupracovať
s obecným úradom Raslavice.
7. Zúčastníme sa nočnej súťaže organizovanej partnerským SDH RADSLAVICE (ČR) a nočnej súťaže v obci
ZLATÉ.
8. Zvýšenú pozornosť budeme venovať akciám: jarné upratovanie a ochrana
lesov, ochrana úrody, zimné vykurovacie obdobie.
9. Fotodokumentácia a videozáznamy
z činnosti DHZ budú zverejňované na
infokanály obce Raslavice.
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Časový rozpis súťaží
a spoločenských poduujatí
dhz raslavice na rok 2015:
14. 2. 2015 – organizačné zabezpečenie spoločenskej akcie ‚‚ČERGOVSKÁ STOPA‘‘
27. – 28. 3. 2015 – nočná súťaž RADSLAVSKÁ PŘILBA /ČR/
3. 4. 2015 – stráženie ‚‚BOŽIEHO
HROBU‘‘ v miestnom farskom kostole
3. 5. 2015 (10:30 hod.) – posviacka
zástavy DPO SR a sochy sv. FLORIÁNA v miestnom farskom kostole
3. 5. 2015 (14:00 hod.) – oslavy sviatku sv. FLORIÁNA na ČERGOVE
4. 5. 2015 (12:00 hod.) – Deň hasičov
na Radničnom námestí v BARDEJOVE
14. 5. 2015 – požiarno – taktické cvičenie DHZ Raslavice
16. 5. 2015 (14:00 hod.) – Okrsková
previerka DHZ – STUĽANY
24. 5. 2015 – nočná súťaž v obci ZLATÉ
1. 6. 2015 – Deň detí – ukážka techniky a súťaž pre žiakov ZŠ Raslavice
mesiac JÚN – JÚL 2015 – organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí ‚‚JAZDECKÉ PRETEKY‘‘ a ‚‚ ŠARIŠSKÉ SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV‚‚
v obci Raslavice
11. 7. 2015 – 7. ročník hasičskej pohárovej súťaže ‚‚MEMORIÁL JOZEFA
DŽALAJA‘‘
11. 7. 2015 – 1. ročník nočnej hasičskej súťaže ‚‚POHÁR STAROSTU
OBCE RASLAVICE‘‘

Mladí hasiči
24. 5. 2015 (8:00 hod.) – Okresné
kolo hry ‚‚PLAMEŇ 2015‘‘ – BARDEJOV
(pod Vinbargom)
11. 7. 2015 –súťaž ‚‚Mladých hasičov‘‘
– POHÁR STAROSTU OBCE RASLAVICE
4. 12. 2015 (8:00 hod.) – halová súťaž
KMH – BARDEJOV (športová hala)
		
Ing. Jozef Svit

šport V OFK – SIM Raslavice došlo
k zmene prezidenta klubu
Dnes už bývalý prezident OFK –
SIM pán Marek Rakoš sa po obecných
voľbách stal starostom obce Raslavice, preto sa rozhodol vzdať funkcie
a ponúkol svoj post skúsenej generácii.
Ostal však členom výboru a zo svojej
pozície starostu obce bude aj naďalej
podporovať šport v obci. Jeho prioritou
je venovať sa mládeži.

Staronový výbor je v tomto zložení:
prezidentom OFK je dlhoročný hráč,
funkcionár a ešte aj po štyridsiatke aktívny hráč, M. Plančár. Členmi výboru
sú : M. Buranovský, Ing. P. Tomaščík,
M. Rakoš, V. Pavel, P. Demo a Ing. J.
Vaňo. Výboru pri organizácii futbalových zápasov pomáhajú ďalší dobrovoľní skúsení funkcionári. Vedenie OFK
vidí perspektívu Raslavického futbalu
v podpore mládežníckeho športu. Preto
sa rozhodlo za určitú finančnú odmenu
angažovať k mládežníckym mužstvám
skúsených trénerov, ktorí majú kvalifikáciu a dobrý vzťah k mládeži. Všetci tréneri OFK – SIM sú bývalí ligoví hráči Tatranu Prešov, alebo Bardejova. Verím,
že majú čo odovzdať svojím zverencom
z bohatých futbalových a životných skúseností. Musím konštatovať, že v klube
po jesennej časti súťaže vládla nespokojnosť s účinkovaním všetkých družstiev. Tieto družstvá pôsobia v štruktúre
VsFZ a sú ním aj riadené. Žiaci pôsobia
v druhej lige, kde sú dve družstvá - starší a mladší. Hrajú svoje zápasy v jeden

hrací deň. Dorast hrá tretiu ligu a mužstvo dospelých štvrtú ligu.
Žiaci: tréneri: B. Guman – pôsobí ako
hlavný tréner mládeže (starších žiakov).
„Vrátil sa mi profesionálny prístup, chuť,
nadšenie a to všetko som našiel opäť
v Raslaviciach.“ To sú slová trénera,
ktorý má na starosti Raslavickú mládež.
Jeho asistentom sa stal V. Gombar, ktorý trénuje mladších žiakov. Vedúci
mužstva a zároveň asistent trenéra je Š. Buranovský.
Obaja tréneri sa zaujímajú
nielen o športové výsledky svojich
zverencov, ale aj o ich výsledky
v škole. Tu treba vysloviť aj veľké
poďakovanie rodičom, že svoje
deti uvoľňujú na tréningy aj na
zápasy.
Dorast: trénerom dorasteneckého mužstva sa stal M. Luščák,
ktorý k nám prišiel na hosťovanie
k A -mužstvu z Bardejovskej Novej
Vsi. Jeho príchodom k mužstvu sa
hneď zvýšila účasť hráčov na tréningoch. Čo nás veľmi teší, zlepšila sa aj herná disciplína, fyzická
príprava a hlavne morálne vystupovanie hráčov na ihrisku a mimo
neho. Mužstvo má na to, aby
pôsobilo v hornej časti tabuľky.
Vedúci mužstva a asistent trenéra
je L. Pavel.
A- mužstvo dospelých v jesennej časti skončilo na 13. mieste,
keď zo šestnásť zápasov štyrikrát vyhralo, trikrát remizovalo a
deväťkrát prehralo. Skóre 19:31
a získalo 15 bodov. V ročníku 2013/2014
sa bojovalo o čelo tabuľky. V ročníku
2014/2015 sa jesenná časť nevydarila,
získalo sa málo bodov. Mužstvo bolo
oslabené o viacerých hráčov / študenti,
práca v zahraničí, hosťovanie/. Možno
aj po úspešnom ročníku 2013/2014 nastalo uspokojenie u hráčov a možno aj
funkcionárov. Preto v jarnej časti došlo
k záveru, že káder treba doplniť o skúsených hráčov, ale hlavne o dobrého
strelca. Z Bardejovskej Novej Vsi prišiel
skúsený záložník M. Luščák, z Bardejova talentovaní mladí hráči D. Kačmár
a P. Kolibáb.
Skúsený tréner A. Leško nevidí veci
až tak pesimisticky. Verí, že po doplnení
kádra a dobrej zimnej príprave, mužstvo v jarnej časti súťaže začne zbierať
body. Futbal sa nedá hrať na krásu, keď
sa počítajú body. Mužstvo hrá pekný
moderný futbal, len treba strelca gólov
a tak bude mužstvo silné aj po mentálnej
stránke. Treba k tomu aj trochu futbalového šťastia, lebo v jesennej časti sme
ho nemali. V zápasoch dostavajú prí-

ležitosť aj hráči z dorastu M. Gabužďa
a E. Lazúr. Vedúci mužstva je M. Švab.
Širší káder OFK-SIM Raslavice: S.
Kračinovský, L. Pavel, Ing. J. Tomáško, M. Matvej, P. Vasiľko, Ľ. Jusko, P.
Leščinský, M. Molitoris, Š. Novotný, M.
Liščinský, R. Kubánka, M. Plančár, B.
Guman, Ing. M. Tomaško, V. Gombar,
M. Žolták, E. Lazur, M. Luščák, P. Palko, T. Jusko, D. Kačmár, P. Kolibáb, M.
Gabužďa, D. Novotný a P. Kozák.
Na záver mi dovoľte v mene svojom
i v mene všetkých verných a skalných
priaznivcov futbalu, popriať všetkým
mužstvám príjemnú jar, veľa bodov,
pekný futbal a nech sa im splnia ich
ciele.
Milan Margicin

Jazdecké
preteky
v parkúrovom
skákaní

31. mája 2015 sa v Raslaviciach
uskutoční už 21. ročník Jazdeckých pretekov v parkúrovom
skákaní. Tak ako každý rok, aj
v tomto roku bude hlavnou súťažou Skok „L“ s prekážkami do výšky 120 cm – cena starostu obce
Raslavice. Všetkých Vás na toto
tradičné športovo – spoločenské
podujatie pozývame.
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čo Šarišské slávnosti
pripravujeme piesní a tancov
V dňoch 19. – 21.júna 2015 organizuje obec Raslavice v spolupráci
s Hornošarišským osvetovým strediskom v Bardejove v poradí už 47. ročník
Šarišských slávnosti piesní a tancov
(ďalej ŠSPaT).

Aj tohtoročné ŠSPaT, podľa slov organizátorov, sľubujú zaujímavé programy, vystúpenia, aktivity a podujatia
nielen pre dospelých, ale aj pre detského diváka, ktoré sa budú konať vo vynovenom prírodnom amfiteátri.
Slávnostné otvorenie 47. ročníka
ŠSPaT bude v piatok, 19. júna o 19:30
hod. v divadelnej sále Domu kultúry
v Raslaviciach, hudobno-speváckym
programom „Ej, zahraj mi hudačku“,
ktorý je venovaný vynikajúcemu primá-

šovi a muzikantovi Raslavíc, akým bol
p. Štefan Žolták. V programe vystúpia
Muzikanci raslavicke, Ľudová hudba
Stana Baláža, Ľudová hudba Verbunk,
Ľudová hudba Šarišanci so sólistom Ľ.
Šimčíkom, Ľudová hudba Žoltákovci
a mužská spevácka
skupina
FSk Raslavičan.
Po programe vás
srdečne
pozývame na ľudovú
veselicu do tanečnej sály Domu
kultúry.
Sobotňajší program festivalu začína o 18:00 hod.
detským programom, v ktorom
sa predstavia deti
z I. a II.MŠ
z Raslavíc, žiaci
Základnej umeleckej školy z Raslavíc, DFS Raslavičanik, DFS Šariš z Prešova a DFS
Čarnička z Košíc. Večerný program
domácich a zahraničných kolektívov
začína o 20:00 hod. vystúpením FS Vršatec z Dubnice n/Váhom, FS Vagonár
z Popradu, VFS Torysa z Prešova, FSk
Raslavičan z Raslavíc a zahraničných
súborov z Maďarska a Arménska. Po
programe vás svojím humorom a vtipom
zabaví ľudový rozprávač Jožko Jožka.
O 22:00 hod. sa môžete tešiť na gala-

koncert KANDRÁČOVCOV a ich hostí:
Orchester Jula Selčana, Zbor sv.Cecílie z Košíc, M.Kandráčová, A.Poráčová
a T.Mandzáková.
Nedeľňajšie podujatia začínajú spoločnou sv.omšou za účasti evanjelickej
farárky, pokračujú ďalej krojovaným
sprievodom obcou a hlavným galaprogramom, ktorý sa začína o 14:00 hod.
v prírodnom amfiteátri. V programe
sa predstavia domáce kolektívy, ako
aj hostia FS Vršatec, FS Vagonár, FS
Chemlon, FS Tarka, mužské spevácke
skupiny Hačure i Hermanovčan a zahraničné kolektívy z Arménska a Maďarska.
Návštevníci festivalu sa môžu tešiť
aj na množstvo sprievodných podujatí a aktivít, ktoré sa budú konať v areáli amfiteátra. Pre detského diváka je
pripravený tzv. „Detský košiarik“, kde
môžu nielen deti, ale aj dospelí počas
celého festivalu navštíviť rôzne atrakcie,
workshopy, divadelné a hudobné predstavenia, tanečné domčeky, výstavu ľudového umenia, uličku remesiel a svojou účasťou podporiť prácu ľudových
umelcov nášho regiónu. Detský divák
„vyparádený“ v kroji má vstup do areálu
amfiteátra zdarma.
Milí Raslavičania, veríme, že si z bohatej ponuky pripravovaných programov
a podujatí vyberiete to svoje a hojnou
účasťou podporíte 47. ročník ŠSPaT.
Mgr.Monika Balážová
dramaturg festivalu

Stavanie Mája
30. apríla 2015 sa v Raslaviciach
uskutoční Stavanie Mája. O kultúrny
program sa postará folklórna skupina
Raslavičan a ako hosť vystúpi dychový orchester TOP BIG BAND Prešov.
Ich repertoár tvorí bohatý výber žánrov
od swingu, jazzu cez inštrumentálne
a spievané piesne až po latino a pop.
Po jedinečnom koncerte budeme
čakať všetkých odvážlivcov, ktorí majú
záujem oživiť dychovú hudbu v Raslaviciach.
Všetkých vás pozývamea veríme,
že dychová hudba v Raslaviciach opäť
ožije.
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