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Dovo te mi
na záver roku
2008 predloži
Vám
odpo et
innosti
obecného úradu
v Raslaviciach.
Uplynulý rok
si
vyžadoval
mimoriadne
úsilie
v súvislosti
s realizovanými investíciami a rovnako aj s
prípravou jubilejného 40. ro níka ŠSPaT.
Príprava Šarišských slávností piesní a tancov,
ktoré sa konali pod záštitou ministra kultúry SR
pána Mareka Ma ari a, trvala pol roka. Okrem
prípravy programu ktorému sa venoval
organiza ný štáb slávností a ktorý po ítal
s jedným d om – piatkom – naviac, obec
investovala do rekonštrukcie prírodného
amfiteátra sumu 250 tis. Sk. Pracovalo sa tiež na
príprave a vydaní publikácie k výro iu slávností
pod názvom „40 ROKOV ŠARIŠSKÝCH
SLÁVNOSTÍ PIESNÍ A TANCOV“, ktorá
vyšla v náklade 1000 ks. Rovnako
as
pracovníkov obce sa venovala príprave výstavy
„40 ROKOV ŠSPaT VO FOTOGRAFII.“ Táto
výstava mohla by pripravená aj v aka tým
z Vás ktorí ste boli ochotní poskytnú svoje
archívne fotografie. Na tomto mieste chcem
vyzdvihnú vysoko hodnotený piatkový program
pod názvom „Volam e Karol Manik“, ktorý
režijne pripravila Mgr. Monika Balážová. Za
ochranu a rozvoj tradi nej udovej kultúry
udelila obci Matica slovenská v Martine Zlatú
medailu.
Ministerstvo kultúry SR podporilo konanie
Šarišských slávností sumou 100 tis. Sk, Miestny
odbor Matice Slovenskej prispel sumou 15 tis.
Sk. Významnou bola pomoc sponzorov pri
ŠSPaT vo výške 62 tis. Sk.

nepredajné

Raslavi an na medzinárodnom folkórnom
festivale v Turecku v meste Büyükçekmece pri
Istanbule, kde Raslavi an reprezentoval nielen
obec, ale aj Slovensko. Podobný po in sme
zaznamenali aj pri ZUŠ-ke, detská folklórna
skupina Raslavi anik (muzikanti a spevá ky)
inkovala v novembri v Prahe na hudobnom
festivale XXV. SETKÁNÍ
LIDOVÝCH
MUZIK a zárove
na IV. SETKÁNÍ
TSKÝCH LIDOVÝCH MUZIK (na základe
pozvania pána Jozefa Har arika, riadite a
festivalu).
Základná škola za ala nový školský rok už po
schválení nového školského zákona. Vítam
ambíciu vedenia školy: žiak po ukon ení
9. ro níka ovláda dva cudzie jazyky a prácu
s po íta om. Tomuto zámeru škola podriadila
svoj školský vzdelávací program.
Najvä šou realizovanou investíciou obce bola
rekonštrukcia
budovy
obecného
úradu
s nákladom 7,5 mil. Sk. Vybudovaním obytného
podkrovia obec získala nové kancelárske
a obslužné priestory, ím sa vyriešil kapacitný aj
moderniza ný dlh na tomto úrade. Na túto stavbu
obec získala dotáciu vo výške 125 tis. Sk ur enú
na výmenu okien.
Medzi alšie investi né aktivity obce patrilo
budovanie
kanalizácie
z prostriedkov
Envirofondu v objeme 3 mil. 150 tis. Sk (v tom
vlastné zdroje v sume 150 tis. Sk). Z dotácie
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
obec realizovala stavbu „Technická vybavenos
do rómskej osady“ (vodovod, kanalizácia, cesta)
v objeme 3,9 mil. Sk (v tom dotácia 2,46 mil. Sk,
662 tis. Sk vlastné zdroje a vlastná práca
v hodnote 806 tis. Sk ).
V obci pokra ovala výstavba káblovej televízie,
v rámci roka sa preinvestovalo dodávate sky 595
tis. Sk. Zemné práce obec opä realizovala vo
vlastnej réžii cez aktiva né práce. Pre rok 2009
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ostáva zrealizova cca 1 500 m výkopov pre
káblovku. Televízny signál cez kábel prijíma
cca. 226 domácností. V programovej ponuke
pribudol v priebehu roka televízny kanál STV 3
a neskôr kanál JOJ +. Koncom roka za ali
skúšobne aj priame prenosy Služieb Božích
z evanjelického kostola. Obec v priebehu roka
získala licenciu na vysielanie miestneho
INFOKANÁLA (je registrovaná na Obecný
podnik Raslavice, s.r.o.), s oficiálnym za atím
vysielania po ítame od nového roku.
V súlade s pôvodným zámerom ponuky služieb
na káblovke obec od októbra popri televíznom
vysielaní ponúka na kábli aj internet ako alšiu
službu. Ku koncu roka bolo zrealizovaných cca.
40 internetových prípojok.
V Dome kultúry obec zrealizovala investíciu –
výmenu okien tane nej sály v sume 385 tis. Sk,
z toho 100 tis. obec získala vo forme dotácie
z Úradu vlády SR.
Osobitné úsilie si vyžiadali novo pripravované
projekty
orientované
na
eurofondy:
Rekonštrukcia ZŠ Raslavice, Výstavba OV
a kanalizácie,
Rekonštrukcia
zdravotného
strediska. Z týchto akcii je pred podpisom
zmluva o dotácii na rekonštrukciu ZŠ, alšie dva
projekty sú vo fáze posudzovania. Špeciálnym
problémom pri projekte kanalizácie bolo
získanie súhlasu vlastníkov so vstupom na
pozemok. Obec musela oslovi cca. 320
ob anov, a v asti prípadov vyvinú enormné
úsilie pri vysvet ovaní tohto problému. Za
aktívnu pomoc pri získavaní ob anov pre vec
obecnej kanalizácie
akujem poslancom
obecného zastupite stva a kontrolórovi obce,
všetkým
zamestnancom
obce
ako
aj
Ing. Františkovi Juskovi.
V uplynulom roku obec za ala proces
aktualizácie územno-plánovacej dokumentácie,
ktorý by mal by ukon ený za iatkom roku
2009.
Náklady
na
obstarávanie
tejto
dokumentácie predstavujú sumu cca. 220 tis. Sk.
Návrh aktualizácie ÚPD obce sa nachádza na
obecnom úrade a na webovej stránke obce, jeho
verejné prerokovanie bude v januári roku 2009 ?
Uvedený proces súvisel s prípravou dokumentu
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
tento strategický rozvojový dokument formovalo
obecné zastupite stvo na dvoch osobitných
stretnutiach.
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V rámci
majetko-právneho
vysporiadania
pozemkov obec pokra ovala vo vysporiadaní
verejných plôch, konkrétne: parcely v areáli
ihriska CKN 400/7, 400/9, 400/10, 400/12,
400/13.
alej
sa
vysporiadali
pacely
z novoprojektovanej obecnej komunikácie Nad
ŽSR, parcely CKN 32/5, 32/6, 96/1. Dlhodobo
sa nedarí vysporiada poslednú as tejto cesty
kvôli blokovaniu zo strany M.O. alej obec
vysporiadala neknihované parcely v priese níku
ulice Papajovej a toku Sek ov, parcely CKN
327/2, 739/3, 764/2. Cez inštitút opravy chyby
na
Katastrálnom
úrade
Bardejov
bol
vysporiadaný zvyšný podiel obce na vlastníctve
parcely EKN 88/9 ( as cvi ného ihriska). alej
pokra ovali
práce
na
majetko–právnom
vysporadúvaní ulíc Sek ovská a Hrabovecká.
Celkovo v uplynulom roku za výkup pozemkov
obec zaplatila 565 tis. Sk.
Dlhodobá spolupráca s ob ianskym združením
Priatelia zeme, Košice, vyústila do skuto nosti,
že kompostovisko v Raslaviciach je zaradené
medzi európske demonštra né miesta pre túto
technológiu.
V spolupráci s MVO udia a voda Košice sa
obec zapojila do projektu udová univerzita
vody a mala zastúpenie v Rade projektu, celkovo
sa do projektu zapojilo 26 obcí z rôznych
regiónov. Projekt má za cie ponúka riešenia
v oblasti budovania protipovod ových opatrení
ale venuje sa aj tvorbe a ochrane vodných
zdrojov.
Za
obec
rozpracovala
návrh
protipovod ových
opatrení sl.
Michaela
Marcinová, frekventantka udovej univerzity
vody, za o jej vyslovujem po akovanie.
Rok 2008 bol opä rokom, kedy obec sužovali
povodne. D a 23. augusta bol v obci vyhlásený
3.stupe povod ovej aktivity, vylial sa tok
Sek ov. Obec na záchranné a zabezpe ovacie
práce, vynaložila spolu 328 tis. Sk. Výška škôd
na majetku obce a ob anov dosiahla sumu 491
tis. Sk. Zvláš chcem vyzdvihnú aktivitu
mladých dobrovo ných hasi ov pri istení
studní, pivníc a suterénov rodinných domov.
Za významnú aktivitu obce považujem získanie
objektu skladov bývalej Mediky vrátane
pozemkov do vlastníctva obce. Prevod tohto
majetku, ktorý obec získala za 1,6 mil. Sk, sa
uskuto nil koncom roka. Obec predpokladá
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v týchto priestoroch realizova svoj program
odpadového hospodárstva, vrátane prevádzky
kompostoviska a energetického zhodnocovania
bioodpadov.
V súvislosti
so
zámerom
Hasi ského
a záchranného zboru SR a iniciatívy okresného
riadite a
Ing.
Rybára
rekonštruova
a zmodernizova objekt hasi skej stanice, obec
odpredala tento objekt aj s pri ahlým pozemkom
hasi om za cenu 340 tis. Sk.
V apríli obec zverejnila oznámenie o za atí
konania
o obnove
evidencie
niektorých
pozemkov a právnych vz ahov k nim (ROEP)
pre kataster Vyšné a Nižné Raslavice. Vlastníci
a iné oprávnené osoby môžu predklada listiny
o právnych vz ahoch k pozemkom obecnému
úradu pre kataster Vyšné Raslavice do 31.3.2009
a pre kataster Nižné Raslavice do 30.6.2009.
Za akútny problém považujem stav parkoviska
pred nákupným strediskom (Bowling pub), ktoré
je vo vlastníctve firmy Rent-Invest Reality, s.r.o.
Prešov.
Napriek
opakovaným
výzvam,
žiadostiam
o nápravu
neúnosného
stavu
parkoviska, vlastník argumentuje nedostatkom
finan ných prostriedkov a neplní si svoje
povinnosti vlastníka nehnute nosti.
Za dlhoro nú prácu pri výchove mladých
talentov udovej hudby sa chcem po akova
p. Jánovi Da kovi pri príležitosti jeho
70. narodenín.
Vážení ob ania,
dovo te mi zažela Vám pokojné Viano né
sviatky, ve a zdravia a úspešné vykro enie do
Nového roku 2009.
Ing. Anton Lamanec
starosta obce

Nový školský zákon odštartoval
školskú reformu
Školský rok 2008/2009 vstúpi do histórie ako
rok za atia školskej reformy. Od 1.septembra
2008 totiž platí nový školský zákon, ktorý
odštartoval dlho o akávanú školskú reformu.

Reformu, ktorá má svojich stúpencov
i odporcov, obhajcov i kritikov, takých, ktorí na
u netrpezlivo akali i takých, ktorí by ju
najradšej posunuli do neur ita. Pravdou je, že
za iatok reformy bol dos rozpa itý. Chýbajú
vykonávacie predpisy, rezortné vyhlášky, ktoré
uvádzajú zákon do praxe, polemizuje sa o tom, i
pomer medzi štátnym a školským vzdelávacím
programom je dostato ný, chýbajú u ebnice,
školy dostali nesprávne vytla ené triedne knihy,
nie sú jasné otázky hodnotenia predmetov
školského vzdelávacieho programu, nikto nevie,
i na reformu bude dos pe azí .... Nech je už
tak, i onak zákon je na svete a my, školáci, ho
musíme rešpektova . Nakoniec máloktorý zákon
príjme parlament v takej podobe, ktorú už
netreba novelizova , upravova . Aj v prípade
školského zákona až as ukáže, ako dobre bol
pripravený a na asovaný.
V om je teda nový školský zákon iný oproti
tomu
pôvodnému,
reformný?
Ve mi
zjednodušene povedané v tom, že každá
základná a stredná škola si môže as obsahu
výchovy a vzdelávania , teda to, o sa bude na
škole u , ur
sama. Výchova a vzdelávanie
sa uskuto uje pod a štátneho a školského
vzdelávacieho
programu,
pri om
štátny
vzdelávací program vymedzuje povinný obsah
výchovy a vzdelávania a vydáva ho Ministerstva
školstva SR, zatia
o školský vzdelávací
program vymedzuje volite ný obsah výchovy
a vzdelávania a vydáva ho riadite školy po
prerokovaní v pedagogickej rade. To, o bude
obsahom školského vzdelávacieho programu
teda rozhodnú u itelia danej školy. Samozrejme
nesmie to by v rozpore so školským zákonom
a musia by rešpektované podmienky školy
i predstavy rodi ov. Školský vzdelávací program
by mal da škole istý profil a ur
jej
smerovanie.
A ako to vyzerá v praxi? Školská reforma sa
tento rok týka iba prvého a piateho ro níka
základných škôl a prvého ro níka stredných škôl.
V prvom ro níku ZŠ si z 22 vyu ovacích hodín
škola upraví 5 hodín pod a svojich zámerov
a 17 hodín výchovy a vzdelávania ur í štát.
V piatom ro níku je tento pomer 6:21.
Pedagogická rada našej ZŠ rozhodla, že školský
vzdelávací program v prvom ro níku bude
obsahova 2 hodiny slovenského jazyka, 1,5
hodiny prírodovedy, 0,5 hodiny náboženskej
výchovy a 1 hodinu výtvarnej výchovy.
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V piatom ro níku sú obsahom školského
vzdelávacieho programu 2 hodiny cudzieho
jazyka, 1 hodina regionálnej biológie, 0,5 hodiny
matematiky, 0,5 hodiny informatiky, 1 hodina
regionálnej geografie, 0,5 hodiny techniky a 0,5
hodiny tvorbe životného prostredia.
Toto rozhodnutie bola podmienené v prvom rade
koncep nými zámermi našej školy, ktoré sú
orientované na to, aby naši žiaci po skon ení ZŠ
ovládali aspo dva cudzie jazyky, boli zdatní
v práci s PC, poznali svoj región a vedeli
zmysluplne využi svoj vo ný as. Zoh adnili
sme materiálne i personálne podmienky našej
školy, záujmy regiónu a veríme, a prvé ohlasy
tomu nasved ujú, i záujmy rodi ov.
Nový školský zákon prináša rad alších zmien,
ktoré pre obmedzený priestor spomenieme iba
okrajovo.
Do sústavy škôl sa v novom školskom zákone
dostali materské školy, jazykové školy
i základné umelecké školy, ktoré doteraz boli
iba školské zariadenia.
Menili sa stupne vzdelania, sú štyri:
1. Predprimárne vzdelanie (materské školy)
2. Základné vzdelanie:
a) Primárne (I. stupe ZŠ)
b) Nižšie stredné vzdelanie (II. stupe
ZŠ)
3. Stredné vzdelanie
4. Vyššie odborné vzdelanie
K formám osobitného spôsobu plnenia školskej
dochádzky pribudla forma štúdia pod a
individuálneho u ebného plánu. Žiak sa teda za
istých okolností môže vzdeláva aj v domácom
prostredí.
Vraciame sa opä k celkovému hodnoteniu žiaka
druhého až deviateho ro níka ako prospel
s vyznamenaním, prospel ve mi dobre, prospel
a neprospel.
Tých zmien je podstatne viac. Vybral som tie,
ktoré verím, zaujímajú širšiu verejnos . I ke ide
o školskú reformu, dotýka sa bude celej
spolo nosti. Stále totiž platí: „Škola, základ
života“.
Mgr. Igor Drotár
Riadite školy

Základná umelecká škola
v Raslaviciach

Školský rok 2007/2008 znamenal pre ZUŠ
v Raslaviciach nielen rozšírenie školy v po te
žiakov, omu prispelo aj otvorenie výtvarného
odboru na pobo ke v Tul íku, ale aj
stabilizovanie postavenia a alšie zapájanie sa
do kultúrneho diania obce a regiónu, kde si už
škola získala isté renomé. Sved í o tom aj
každoro ný nárast po tu žiakov našej školy.
Kým v septembri 2004 škola za ínala s 215
žiakmi, v uplynulom – štvrtom školskom roku
navštevovalo školu 348 žiakov.
A nie je to len kvantita, ím sa môžeme
pochváli . oraz kvalitnejšie vystúpenia, alšie
úspechy na rôznych sú ažiach a úspešnos
žiakov na prijímacích skúškach na umelecké
školy
sved ia
o kvalitatívnom
raste
pedagogického zboru a talente a pracovitosti
rodi mi podporovaných žiakov.
Množstvo
koncertov, sú aží a vystúpení zav šil koncom
školského roka prvý absolventský koncert
v histórii
Základnej
umeleckej
školy
v Raslaviciach. Žiaci – absolventi ZUŠ na om
prezentovali výsledky svojej 5 až 7 ro nej práce
ve mi kvalitnými výkonmi.
Nový školský rok priniesol nieko ko
zmien, noviniek a alšie úspechy. Školský
zákon, ktorý nadobudol platnos 1. septembra
2008 vy al Základné umelecké školy zo skupiny
školských zariadení a za lenil ich do sústavy
škôl. Pod a spomínaného zákona ZUŠ poskytuje
základné umelecké vzdelanie, ktoré sa lení na
primárne
a nižšie
sekundárne
umelecké
vzdelanie. Spustená reforma by mala prinies
ešte vyššiu kvalitu výchovno-vzdelávacej
a pedagogicko-umeleckej práce s talentovanými
de mi. alšou významnou udalos ou v tomto
školskom roku bolo otvorenie novej pobo ky
v Demjate, kde sme zatia za ali vyu ovanie
v hudobnom a tane nom odbore. V sú asnosti
má škola 370 žiakov, ktorým sa venuje 20
pedagógov, z toho 11 na znížený úväzok.
Aj ke máme za sebou iba štvrtinu
školského roka, u itelia a žiaci nelenili. Po
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úspešnom minuloro nom ú inkovaní Detskej
udovej hudby Raslavi anik na Medzinárodnej
dielni detských udových hudieb „Muzi ky
2007“ v Prahe, prišlo pozvanie do Prahy znova.
Tento krát na „XXV. setkání lidových muzik“ a
„IV. setkání d tských lidových muzik“, ktoré sa
konali v d och 7. - 8. novembra 2008. D H
Raslavi anik pod vedením Mgr. Jozefa Franeka
opä
úspešne reprezentovala nielen ZUŠ
v Raslaviciach, ale aj obec Raslavice a celý
región Šariš. A neboli sme úspešní len vo
folklóre. Svoj talent a usilovnos prezentovala
Aneta Kra anská pod vedením p. u . Petry
Miškufovej na celoslovenskej sú aži v hre na
zobcovej flaute „ arovná flauta“, ktorá sa konala
12. - 14. novembra v Nižnej, kde získala
3. miesto.
Verím, že sa nám aj na alej bude dari
v rozširovaní
a skvalit ovaní
Základnej
umeleckej školy v Raslaviciach. Z našich
doterajších výsledkov a reprezentácie je vidie
opodstatnenos školy a ochotu rozvíja sa
v umeleckom
smere.
Držme
si
palce
a podporujme sa navzájom.

a zmysel pre motiváciu. V apríli a máji sa
uskuto nili viaceré výchovné koncerty, kde
nechýbal ani Raslavi anik. Jún bol oslavou 40.
výro ia ŠSPaT. Deti z Raslavi aniku sa
odprezentovali
Raslavickou
krucenou,
Raslavickou po kou i verbunkami.
Prednedávnom, konkrétne v d och 7. a 8.
Novembra 2008 sa naša D H zú astnila IV.
setkáni detských lidových muzík v Let anoch.
Muzikanti a spevá ky si po as svojho vystúpenia
viackrát vyslúžili búrlivý potlesk v aka
skvelému
prevedeniu
temperamentných
Šarišských
melódií
a piesní.
V pies ach
„Raslavicky koscilek, Raslavicka sala, Ponižej
Raslavic, ...“predstavili kultúrno – spolo enské
centrá svojej obce.
Práve v aka takýmto podujatiam si môžeme
uvedomi , že udová piese , tanec nie sú
odsúdené na zánik. Živým dôkazom toho sú aj
deti z Raslavi aniku.

Mgr. art. Martin Franek
riadite ZUŠ
DFS Raslavi anik v roku 2008
Folklór je tradícia, ktorá spája udí už od
nepamäti. Spo iatku to bola forma života – udia
si spríjem ovali každodennú tvrdú prácu. Folklór
teda spájal, nie rozde oval.
Miestni pedagógovia, Mgr. Monika Bu ková,
Mgr. Bibiána Ma áková spracúvajú tieto tane né
prejavy každodenného života a tejto autenticite
ia deti už od útleho veku. V aka našich detí,
v podobe záujmu o túto tradíciu je najvä ším
zados inením , rovnako ako aj pre pedagógov
aj pre túto spolo nos .
V predchádzajúcom roku sa deti prezentovali
na viacerých spolo enských udalostiach,
slávnostiach. December 2007 sa niesol vo
viano nom duchu, deti koledami a vinšami
rozozvu ali miestny Kultúrny dom. Podobne aj
v januári a februári sa reprezentovali v okolitých
obciach, na výro ných plesoch. V apríli sa
uskuto nil Benefi ný koncert „Posled i Raz“,
kde sa ukázalo že tanec a hudba spája všetkých
bez oh adu na talentovanos . Prvoradý je záujem

DFS Raslavi anik na vystúpení v Prahe

Mgr. art. Martin Franek
riadite ZUŠ
Mgr. Bibiána Ma áková
vedúca tane nej
zložky

Rados a š astie patrí de om.
Materská škola je prvou školou, ktorá
poskytuje výchovu a vzdelávanie. Predškolská
edukácia zlepšuje kvalitu života detí a to tým, že
napomáha rozvíja
detskú osobnos , jej
vzdelávací potenciál. Die a predškolského veku
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sa vyzna uje skúmavos ou a zvedavos ou,
zaujímajú ho všetky podnety. Má ve mi živú
fantáziu, plastickú pamä , ktorá mu umož uje
nadobúda
bohaté skúsenosti, má zá uby
v rozprávkach
a hrách.
Preto
svojim
pedagogickým prístupom premyslene utvárame
tento vz ah die a k poznávaniu a u eniu hrou.
Každý de pred odpolud ajším spánkom si
vypo ujú ítane rozprávky, ale rozprávky z CD.
Dojmy z nich potom realizujú po as hier, alebo
ich kreslia na papier v odpolud ajšej innosti.
K ob úbeným innostiam deti patrí prezeranie
kníh a obrázkov a ke že vä šina detí sú ne
itatelia, ítajú pomocou prezerania obrázkov a
ilustrácií. Taktiež ve mi radi vystrihujú, lepia,
pracujú s prírodným materiálom, z ktorého
zhotovujú pre rodi ov rôzne prekvapenia na
Valentína, De
matiek, Vianoce. Ve mi
ob úbenou innos ou našich detí je spev, tanec a
rôzne udové hry. Sved í o tom aj vystúpenie
našich deti na 40.Šarišských slávnostiach, kde
mali ve ký úspech.
Po as roka sme mali množstvo aktivít:
Mikulášska nádielka
Posedenie pri strom eku pod názvom
„Trieda baví triedu“
Deti piekli medovní ky, na ktorých si
spolo ne pochutili
Karneval, na ktorom sa dosýta zabavili
a na záver boli všetci odmenení
sladkos ou.
Fašiangy- deti spolu s u ite kou piekli
fašiangové šišky
De matiek- deti vystúpili s pekným
kultúrnym programom, po ktorom
nasledovalo
pohostenie.
Mami ky
napiekli chutné zákusky, v kuchyni sme
im spravili aj a kávu, pri ktorej viedla
dobrá nálada a družná debata.
MDD- na sviatok detí sme si pozvali
zabáva ov z Bardejova z BOBOLANDU,
ktorí mali pre deti pripravený program
(rôzne sú aže) a na koniec ve kú
diskotéku, na ktorej sa zabávali aj deti
z MŠ Abrahámovce, ktoré sme pozvali
do našej MŠ oslávi De detí spolo ne.
Oslava MDD sa de om ve mi pá ila,
spomínajú na u stále a CD, ktoré od
BOBOLANDU dostali sa púš a v naše
MŠ skoro každý de .
Rozlú ka so školákmi a ú as na Sv.
omši

Strana 6
Návšteva bábkového divadla- 2x
Kúzelník JARINI v ZŠ
Pri príležitosti „Úcty k starším“ sme
pobavili našich dôchodcov krátkym
programom.
Tohtoro ná jese bola v nasej materskej škole
zvláš
bohatá
na
zaujímavé
akcie
s environmentálnou príchu ou. Deti prinášali do
školy rôzne ozdobné tekvice, plody jesene
(ovocie,
zelenina),
s ktorých
spolo ne
s u ite kami urobili misy a na koniec za
prestretým stolom všetci spolo ne ochutnávali o
si pripravili. Zo zvyšných plodov urobili
výstavku v šatni, ktorú obdivovali aj rodi ia.
Táto akcia sa niesla pod názvom „De ovocia
a zeleniny“.
Takto si radostne a š astne žijeme v našej MŠ.

„De ovocia a zeleniny“

Mária Varcholová
riadite ka MŠ II.

o sme za rok stihli
Predškolské obdobie je charakteristické
významnými zmenami v rôznych oblastiach
rozvoja predškolského die a: telesnom,
sociálnom, emo nom, kognitívnom vývoji,
vývoji re i a komunika ných schopností.
Vyzna uje sa neustálou pohybovou a duševnou
aktivitou detí a ve kým záujmom o všetko, o
ich obklopuje.
Predškolské obdobie je obdobím zlatého veku
hry, pretože je to práve hravá innos , v ktorej sa
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aktivita detí predovšetkým prejavuje. Die a
v predškolskom veku je samá zvedavos .
Aktívne skúma svoje okolie, odbehne sa pozrie
na zaujímavé veci, prezerá a dotýka sa ich,
ohmatáva,
skúma,
pozoruje,
po úva,
emocionálne prežíva, experimentuje, at . Preto
sme aj my v Materskej škole na Toplianskej ulici
152 prešli na nový Štátny vzdelávací program
ISCED 0, v ktorom sa realizuje u enie hrou,
pretože hra je pre die a zábavou. Práve takéto
enie formou hry mu umož uje u
sa
prirodzeným, uvo neným spôsobom, pre neho
najvyhovujúcejším. Ale azda najvä šou zmenou,
ktorá sa v našej škole udiala, bola zmena
riadite ky MŠ. Do zaslúženého dôchodku odišla
dlhoro ná
riadite ka
MŠ
p.
Helena
Demjanovi ová, ktorej touto cestou akujeme za
jej prácu s de mi. Hlavne za rozvíjanie
folklórneho cítenia u detí predškolského veku.
Na poste riadite ky ju vystriedala taktiež
dlhoro ná a ve mi ob úbená u ite ka MŠ
p. Mária Chovancová. Veríme, že pod jej
vedením pripravíme v tomto šk. roku okrem
tradi ných aktivít alšie nové akcie pre deti
a rodi ov.
Z toho množstva aktivít, ktoré sme s de mi robili
minulý školský rok by sme rady spomenuli
aspo tie najzaujímavejšie, ktoré najviac utkveli
v pamäti nielen nám, ale hlavne de om. Ve mi
zaujímavou aktivitou bola návšteva telocvi ne
v ZŠ Raslavice, tam sa deti mohli dosýtosti
vyšanti a pozrie sa ako to vyzerá na hodine
telesnej výchovy v škole. V decembri nemohol
chýba v našej MŠ ani Mikuláš. Ke že naše deti
sa snažili by celý rok dobré, tak ich nesklamal
a zavítal do našej MŠ aj s kopou sladkých
dar ekov. Týmto by sme sa chceli po akova
žiakom ZŠ Raslavice, že Mikulášovi „ukázali“
správnu cestu do materskej školy. Tradi ne sme
nemohli vynecha ani po akovanie mamkám,
a tak sme im spolu s de mi pripravili program
pri príležitosti D a matiek. Tam naše deti ukázali
svojim mamkám, že ich ve mi ale ve mi úbia
a aspo
krátkymi pesni kami, básni kami
a vlastnoru ne vyrobenými dar ekmi im takto
po akovali za všetko, o pre nich mamky robia.
alšou neodmyslite nou tradíciou našej školy je
karneval. Tak aj tento rok namiesto našich detí
prišli k nám rôzne rozprávkové postavi ky. Aj
strašidelné, ale aj ve mi milé a smiešne. V júni
sme za odmenu podnikli s rodi mi a de mi
jednod ový výlet na krásny ubovniansky hrad.
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A pod ním sme objavili ozajstné indiánske
meste ko s pravými indiánmi z kme a Apa ov.
Len Old Shatterhand aj s Winnetuom boli práve
odcestovaní tak sme ich tam nestretli. A aby toho
nebolo málo tak sme podnikli aj výlet do
ne alekej obce Fulianka, kde sa chovajú krásne
koníky, na ktorých sa naše deti mohli povozi
a aspo na chví ku sa cíti ako praví indiáni. Za
túto možnos by sme sa chceli po akova našej
kamarátke Pa ke Da ovej, ktorá nám tento výlet
umožnila.
V septembri a októbri sme s de mi tradi ne
podnikali vychádzky do blízkeho okolia za
krásou jesene. Po asie nám prialo tak sme si
doniesli krásne listy, gaštany a orechy, s ktorými
sme vyzdobili interiér školy. V októbri sa takisto
uskuto nilo predstavenie bábkového divadla
s rozprávkou „O neposlušnej princezne“, kde
azda najvä ší úspech mala postava dobrého
draka Ke upa. Ke že október je mesiacom úcty
k starším, tak aj my v materskej škole sme si
uctili babky a dedkov tým, že sme im pripravili
malé posedenie. Toto posedenie im spríjemnili
deti programom, ktorý si poctivo nacvi ili.
Rôzne básni ky, pesni ky a tan eky im poslúžili
na to, aby ukázali svojim dedkom a babkám ako
ve mi ich úbia. Vo avé croasanty plnené
okoládou, orechovníky a makovníky, ktoré sme
im ponúkli, chutili nielen babi kám a dedkom,
ale aj naším de om. Na tomto mieste by sme sa
chceli po akova
za sponzorstvo našej
raslavickej pekárni pod vedením pána Vojteka,
ako aj kvetinárstvu Dekor, pani Betke Žacovej,
ktorá nám venovala karafiáty, aby sme aj nimi
potešili babi ky.
Školský rok pre nás ešte pokra uje a preto
veríme, že opä zažijeme množstvo skvelých
podujatí, výletov a zážitkov, o ktorých Vám
takto o rok opä nie o napíšeme.
Mgr. Anna Va ová,
ite ka MŠ,
kolektív I. MŠ na ulici Toplianskej
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ZO Klubu dôchodcov a Zväzu
postihnutých civiliza nými chorobami
Raslavice

Aj v tomto roku naša ZO organizovala rôzne
akcie, resp. zájazdy nákupné, poznávacie a púte.
Výbor ZO sa snažil zabezpe
k spokojnosti
pod a svojich možností. Aj ke v priestoroch
nášho Klubu bola umiestnená as O U, snažili
sme sa ako výbor stretáva a rieši , i navrhova
akcie pre našich lenov, ktorých v tomto roku
evidujeme 153. Pri takomto po te nemá každý
len, i lenka totožný názor na spokojnos na
spokojnos s uskuto nenou akciou. No aj
napriek tomu sa snažíme kona k o najvä šej
spokojnosti.
Touto cestou by som chcel vyzva aj ostatných
lenov a lenky na ú as pri nede ajších
posedeniach v KD pri aji, resp. káve a malom
pohostení.
V krátkosti by som chcel ešte informova
o uskuto nených akciách v tomto roku 2008.
- 3.2.2008 sa uskuto nila V S, na ktorej bolo
prítomných 98 lenov, o iní 64 %, Ako hostia
boli prítomní: starosta obce Ing. Lamanec Anton,
duchovný otec Novotný Stanislav a kaplán Sabol
Peter, MUDr. Chovanec Jozef. V kultúrnom
programe vystúpil súbor Raslavi anik.
-

-

15. 2. 2008 – 13-ti lenovia ZO sa
zú astnili na ú inkovaní – ítaní krížovej
cesty v kostole Narodenia Panne Márie.
Sú to : Novotný František, Palšová
Anna, Rychvalská Božena, Rychvalský
Jozef, Gajdošová Mária, Timková
Mária, Žoltaková Marta, Vasi kaninová
Mária, Novotná Eva, Belunková Mária,
Bartková Božena, Sokolová Anna,
Stašková Dana. Ú inkujúcim patrí
srde né po akovanie, že sa odvážili aj
takýmto spôsobom zvidite ni innos
ZO.

15.5.2008 sa uskuto nil nákupno-poznávací
zájazd o do Nového Targu a návšteva
ružencovej záhrady v LUDZMIERI. Zájazdu
sa zú astnilo 46 lenov. Žia aj v tomto roku
nás ku konci prerušil silný dáž .
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12.7.2008 sme uskuto nili výhradne pre
lenov ZO jednod ový poznávací zájazd do
Bardejovských Kúpe ov. Bola uskuto nená
návšteva prírodného skanzenu, prehliadka
samotných
kúpe ov
a ostatných
zaujímavostí. Po ukon ení prehliadky bol
podaný obed pre všetkých ú astníkov
zájazdu na Salaši. Po výdatnom obede bolo
posedenie v prírode s malým ob erstvením.

-

16. – 17.8.2008 ako každý rok, aj v tomto
roku sme zorganizovali pú na Staré Hory.
V tomto roku nebol naplnený po et 46 osôb.

-

15.9.2008 – v uvedený de sa uskuto nila
zábavná sú až v BOWLINGU a posedenie,
kde bolo podané pohostenie s ob erstvením.
Zú astnilo sa 19 lenov.

-

21. 10. 2008 – pravidelne v takomto období
sa každoro ne uskuto uje nákupný zájazd
do Po ska. Ani v tomto roku nebolo iná . 45
lenov sa zú astnilo nákupného zájazdu do
Krosna. Ú astníkom bolo poskytnuté
ob erstvenie na Salaši pri Ladomírovej , a to
káva, aj a nealko.

-

17. 11. 2008 sa nám ešte podarilo
zorganizova
poznávací
zájazd
do
Litmanovej. Ú astníkom zájazdu bol podaný
obec na Salaši u Franka v Starej ubovni
a taktiež bola poskytnutá možnos nákupu
v LE UCHOVE.

Ako už bolo spomenuté, že nemali sme
možnos niektoré innosti uskuto ova v Klube
dôchodcov z dôvodu obsadenia miestnosti.
Veríme, že v alšom roku sa akcie ako boli
sú až krížovkárov alebo sú až v hre Žolík budú
na alej uskuto ova .
Aj za túto innos , ktorá bola vykonávaná,
patrí po akovanie celému výboru KD a to:
Novotný
František,
Rychvalský
Jozef,
Koval inová Anna, Stašková Dana, Salokyová
Mária, Vasi kanin Ján, Bartková Božena,
Rychvalská Božena, Jan uš Ján, Vavreková
Mária, ktorí sa podie ali pri organizovaní
a samotnom zabezpe ovaní jednotlivých akcií.
Hlavným sponzorom pre innos ZO je
nesporne Obecný úrad, ktorému patrí
po akovanie, a to obecnému zastupite stvu
a zvláš starostovi obce. Po akovanie patrí aj

December 2008

Strana 9

firme Bona-Market
Chovanec.

Raslavice

a Zelenina

Záverom mi dovo te, aby som Vám všetkým
lenom zaželal radostné a požehnané viano né
sviatky a š astlivý Nový rok 2009, do ktorého
Vám želám ve a š astia, zdravia, rodinnej
pohody a ve a síl do splnenia si svojich
predsavzatí.
Novotný František
predseda ZO KD a ZPCCH
v Raslaviciach
Aj kone zvidite

ujú obec

„Kde sú tie Raslavice?“ bolo ešte minulý
rok po
medzi ú astníkmi jazdeckých pretekov
v Bratislave a v západoslovenskom kraji. Potom,
o Ján Novotný ml. z Raslavíc vybojoval titul
majstra Slovenska pre rok 2007 v kategórii
žiakov, už túto sezónu bolo každému jasné, že
Raslavice je obec v okrese Bardejov, kde rastie
talent jazdeckého športu, ktorý je vážnym
súperom nielen vo svojej kategórii, ale aj
v sú ažiach medzi dospelými jazdcami. Ján
Novotný
úspešne
reprezentoval
obec
v parkúrovom skákaní aj v roku 2008. Na
majstrovstvách Slovenska, ktoré boli v Záhorskej
Bystrici pri Bratislave získal druhé a piate miesto
a v celoro nej medzinárodnej sú aži VETIS
CUP, ktorá pozostávala zo šiestich kôl s ko om
CARISSIMO zví azil vo finále a celkovo
obsadil pekné tretie miesto. Ak do toho zarátame
ví azstvá a popredné umiestnenia v sú ažiach na
východnom
Slovensku,
nomináciu
na
majstrovstvá Európy do Grécka, musíme uzna ,
že tento mladý chlapec v aka svojím rodi om,
sponzorom,(vrátane obce) stále viac a viac
zvidite uje
Raslavice
na
domácej
a medzinárodnej úrovni. Zaželajme mu ve a
zdravia a úspechov v jeho
alšej športovej
kariére.
Na snímkoch Ján Novotný ml.
na Majstrovstvách Slovenska 2008
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Ob ianske združenie Život je šanca
je hlavným iniciátorom prístupu
LEADER v regióne Horný Šariš
V rámci II. fázy prípravy strategického
dokumentu pre prístup LEADER náš región
zastúpený Ob ianskym združením Život je šanca
bol úspešný pri žiadaní o nenávratný finan ný
príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Zmluva na spracovanie integrovanej rozvojovej
stratégie na sumu 2 974 600,– Sk/74 053,97
EUR bola podpísaná d a 07. 11. 2008.
o to vlastne LEADER je?
Program LEADER je ve mi zjednodušene
povedané nový netradi ný prístup k rozvoju
vidieckych oblasti. Novos spo íva v tom, že
región si sám vytvorí potrebné inštitucionálne
zázemie pre definovanie programu rozvoja a
jeho realizáciu. K tomu sa dajú cez program
LEADER získa finan né prostriedky, o ktorých
použití sa rozhoduje v regióne na základe
vlastných kritérií. Jediným obmedzením je výška
financií a to, že podporované aktivity musia by
v súlade s Programom rozvoja vidieka SR na
roky 2007-2013, o sa zabezpe uje už v procese
prípravy rozvojového plánu pri definovaní
podporovaných aktivít.
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY
LEADER:
je orientovaný vždy na limitované územie teritoriálny princíp
je založený na aktívnom zapojení miestnych
udí a jeho nosite om je miestna ak ná
skupina, tzv. „maska“ - MAS
jeho proces sa za ína zdola nahor a preto
propaga né aktivity, technická pomoc a
tréningy sú podstatným nástrojom na za iatku
programu
programy a projekty vždy tvoria a realizujú
miestne ak né skupiny, ktorými sú
medzisektorové partnerstvá na miestnej úrovni
každá takáto skupina si vypracováva vlastnú
rozvojovú stratégiu a na jej základe
podnikate ský plán
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partnerstvo
následne
rozhoduje, ktoré
súkromné alebo verejné projekty sú v danom
území financované
skupiny LEADER v lenských krajinách
spoluvytvárajú sie v prospech výmeny
informácií, skúseností a spolo ných projektov
Na záver chcem vyzva najmä podnikate ské
subjekty a miestnych aktivistov, aby sa zapájali
do aktivít, ktoré budú za iatkom roka 2009
projektovým tímom organizované, pomôže sa
tým „naštartova “ územie a zlepši kvalita života
vo vidieckom prostredí.
Ing. Ján Artim
len projektového tímu
pre stratégiu LEADER

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca sa v našej obci
realizuje od roku 2005 v rámci projektu
s názvom
„Zlepšenie
životnej
situácie
a integrovanie sociálne vylú enej komunity“,
ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho
fondu. Do marca 2008 jestvovala terénna
sociálna práca pod názvom komunitná sociálna
práca. Projekt kontinuálne pokra uje od apríla
2008, je vymedzený na obdobie dvoch rokov a
predstavuje nenávratný finan ný príspevok na
innos terénneho sociálneho pracovníka a jeho
asistentov vo výške 1 380 141,- Sk. Obec sa na
projekte bude podie
sumou 72 639,- Sk, o
predstavuje 5% z celkových oprávnených
nákladov projektu.
Cie om terénnej sociálnej práce je lepši životnú
situáciu a integrova
sociálne vylú ených
obyvate ov najmä marginalizovanej rómskej
komunity s oh adom na ich špecifické potreby
a podmienky. Špecifické ciele projektu môžeme
charakterizova takto:
Integrácia cie ovej skupiny do majoritnej
spolo nosti, prioritne v rámci obce.
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Zníženie
sociálnej
deprivácie
prostredníctvom permanentnej terénnej
sociálnej práce
Získanie alebo obnovenie pracovných
návykov potrebných pre za lenenie sa do
pracovného procesu
Zlepšenie dochádzky detí do školy
Zlepšenie osobnej hygieny a zdravotného
stavu detí i dospelých
Zvýšenie povedomia zodpovednosti
klienta za samostatné riadenie svojho
života (zvýšenie nezávislosti od iných
V obci vykonávajú terénnu sociálnu prácu jeden
terénny sociálny pracovník a dvaja asistenti
terénneho sociálneho pracovníka.
Pod a povahy sociálneho problému a želania
klienta sa vykonáva TSP v rôznych sociálnych
prostrediach: na obecnom úrade, v domácnosti
klienta, v komunitných inštitúciách alebo v
otvorenom prostredí, v ktorom sa klient zvy ajne
nachádza.
Cie ovou skupinou terénnej sociálnej práce je
skupina definovaná nepriaznivou sociálnou
situáciou. Táto nepriaznivá situácia môže by
vyvolaná vekom, chorobou, zdravotným
znevýhodnením,
životnými
návykmi,
nepriaznivým prostredím, príslušnos ou k
ur itému etniku a inými prí inami.
Uvítame podnety a upozornenia na potrebu
riešenia konkrétneho problému od každého, i už
osobne alebo písomne na adresu obecného
úradu.
Mgr. Marianna Labudová, terénna sociálna
pracovní ka, tel: 054/ 47 92 222.
Mgr. Marianna Labudová
terénna sociálna pracovní ka

Futbal v Raslaviciach
Vo futbalovom ro níku 2008/2009
pôsobia tri futbalové družstvá z Raslavíc.
Žiaci sú ú astníkmi futbalovej sú aže
Oblastného futbalového zväzu Bardejov,
kde pôsobia v žiackej sú aži skupiny „B“.
V jesennej asti sú aže obsadili 2. miesto za
Bardejovskou Novou Vsou s rovnakým po tom
bodov 21, so skóre 37:7. Sú až má 9 ú astníkov.
Dorastenci sú ažia vo IV. Lige Sever
Vsl. Futbalového zväzu. Po jesennej asti im
patrí 5. miesto s po tom bodov 26, so skóre 35 :
26. Na ele sú aže sú Kra únovce s po tom
bodov 30. Sú až má 14 ú astníkov. Daná sú až
je kvalitná a náro ná, o om sved í aj pôsobenie
mužstiev
z okresných
miest
Levo a,
Medzilaborce a Kežmarok.
Dospelí sú ažia vo IV. Lige Sever Vsl.
Futbalového zväzu. Po jesennej asti im patrí 9.
miesto s po tom bodov 20, so skóre 23 : 27.
Prvenstvo patrí Snine s po tom bodov 44. Sú až
má 16 ú astníkov.
Po Raslavickom ihrisku „behá“ 74
raslavických futbalistov rôznych vekových
kategórií – žiaci, dorastenci, dospelí. Dosiahnuté
výsledky nie sú náhoda. Je za tým dôsledná
práca realiza ných tímov – dobrovo níkov, ktorí
sú oddaní futbalu a samozrejme je za tým aj
ochota a chcelos futbalistov všetkých kategórií.
Žiaci ešte pred rokom hrali v IV. lige
v krajskej sú aži. Žia táto sú až z úrovne kraja
bola zrušená. Nahradila ju iná krajská sú až
s podmienkou ú asti dvoch družstiev – starší
a mladší žiaci z jedného klubu. Je problém
zabezpe trénerov pre žiacke družstvá typu pp.
Koval ín, Špirka, Leško (vzdali sa tejto
dobrovo nej práce po 8 rokoch, za výsledky,
ktoré dosiahli, im patrí po akovanie).
V žiackom tíme nastal aj genera ný problém.
Sedem hrá ov ukon ilo žiacky vek, niektorí boli
preradení do dorastu (Tomaš ík, Vasi ko,
Špirka, Liš inský, Novy, Saloky), do Bardejova
odišiel Koval in. Pred za atím nového ro níka
žiackej sú aže za al s najmladšími futbalistami
pracova a u
ich tajom futbalu pán uboš
Matys (trénerská licencia B), ktorý sa zárove
stal aj trénerom mládeže, spolupracuje so ZŠ
v Raslaviciach, kde vedie futbalový krúžok.
Dorastenci – v sezóne 2007/2008
sú ažili o postup do novovytvorenej IV. ligy
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Sever, bolo treba skon
do 5. miesta, o sa aj
podarilo. V prípade horšieho umiestnenia boli by
hrali v V. lige skupiny Severo-Východ. Dnes bez
problémov pôsobia vo IV. lige. Dorastenecké
opory, ktoré dov šili 18 rokov veku, striedavo
štartujú za mužstvo dospelých – Herstek, Ma o,
Drabiš ák, Straka, Macko. Pokia dorastenci
budú aj na alej pokra ova tak presved ivo vo
svojich výkonoch a v prístupe k futbalu,
raslavický futbal nemusí ma obavy o svoju
budúcnos . Za výsledkami dorastencov je
dobrovo ná futbalová práca pánov: Šesták,
Gur ak, Kolar ík, Molitoris, Novotný Š., Matys.
Dospelí už tretiu sezónu bez problémov
pôsobia vo IV. lige Sever. Je chvályhodné, že
raslavickí seniori aj popri svojej práci, štúdiu
a niektorí aj rodinným povinnostiam dokážu
dobrovo ne bez nároku na finan nú odmenu
venova sa futbalu a dosahova vynikajúce
výsledky. Sezónu sme za ali s novým trénerom
p. Štefanom Vargom z Prešova, ktorý po
vzájomnej dohode po 10. kole (Fintice –
Raslavice 4:0) odišiel. Ale aj napriek jeho
odchodu mu
akujeme za letnú prípravu
a riešenie problémov na za iatku sezóny, kedy
neboli k dispozícii všetci hrá i z dôvodu
študentských brigád a iných pracovných
povinností. Nahradil ho p. Alojz Špak zo
Stropkova.
Za
prípravou
a výsledkami
raslavických seniorov je dobrovo ná práca
realiza ného tímu – Janoško, Belúnek, Margicin,
Rychvalský, Ka uch, Novotný A., Jan uš,
Majda, Va o J. ml.,Va o J. st., Straka.
Aj na alej hlavným sponzorom futbalu
v Raslaviciach ostáva obec. Za riešenie mnohých
finan ných problémov je treba po akova
poslancom Obecného zastupite stva, najmä
starostovi obce Ing. Lamancovi.
Ing. Pavel Ondek
Predseda futbalového klubu

innos a reprezentácia obce DHZ –
Raslavice
DHZ Raslavice nadviazal na úspešnú
sezónu v roku 2007 a pokra oval v aktívnej
innosti aj v roku 2008. Reprezentácia obce
prebiehala nielen na okresnej úrovni, ale aj na
úseku medzinárodnej spolupráce s partnerským
SDH Radslavice - eská republika. V d och 28.30.3.2008 sa družstvo DHZ Raslavice v novom
zložení zú astnilo na no nej sú aži hasi skej
všestrannosti – RADSLAVICKÁ P ILBA, kde
obsadilo 18 miesto a v d och 26.-27-4.2008 na
no nej sú aži o „Najzdatnejší hasi ský zbor“
v obci Zlaté, kde obsadilo 11. miesto. Mladí
lenovia tak získali ve mi cenné skúsenosti
z innosti hasi ských jednotiek v s ažených
terénnych podmienkach.
Na previerkach pripravenosti DHZ dokázali
lenovia DHZ Raslavice svoju akcieschopnos ,
ke dosiahli nasledujúce ocenenia:
- obvodná sú až DHZ 25.5.2008 – Kobyly
– 1. miesto muži; 1. miesto dorastenci
- okresná pohárová sú až 29.6.2008 –
Osikov – 3. miesto muži
O kvalite družstva DHZ Raslavice sved í aj rad
ocenení z pohárových sú aži:
- Vyšný Mirošov (diplom)
- Hubošovce (pamätný list)
- Ov ie (2. miesto)
- Nemcovce (1. miesto)
- Raslavice - Raslavická prilba (2. miesto)
V oblasti preventívno-výchovnej
innosti
vykonali lenovia DHZ Raslavice preventívne
prehliadky v 35 rodinných domoch a 8 drobných
prevádzkach a osvetovú innos pre ob anov
obce v rámci ochrany pred požiarmi po as
zimného vykurovacieho obdobia a v lete po as
zberu úrody na poliach v katastri obce.
V spolupráci so ZŠ Raslavice bola d a
11.6.2008 v rámci „D a detí“ predvedená ukážka
hasenia požiaru, ktorú vykonalo družstvo žiakov
ZŠ
pod
vedením Ing.
Jozefa Svita
a organizovaná výtvarná sú až žiakov ZŠ
v oblasti protipožiarnej ochrany, ktorá bola
vyhodnotená OV DPO Bardejov.
Touto cestou výbor
DHZ Raslavice
vyslovuje po akovanie ORH a ZZ Bardejov na
technické zabezpe enie týchto akcií. Medzi
významné akcie patrí stráženie Božieho hrobu
v miestnom farskom kostole, ktorého sa
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zú astnilo v d och 21.-22.3.2008 21 lenov
DHZ Raslavice.
V rámci pomoci obci zabezpe ovali d a
1.6.2008 lenovia DHZ prípravu Jazdeckého
areálu – zavlažovanie plochy, výber vstupného,
protipožiarnu hliadku a organizáciu parkovania
vozidiel sú ažiacich. V d och 28.-29.6.2008
zabezpe enie kultúrnej akcie ŠSPaT –
parkovacia služba , organizácia dopravy v areáli,
kontrola vstupného a protipožiarna hliadka.
Pri príležitosti 40. ro níka ŠSPaT udelila obec
Raslavice „PAMÄTNÝ LIST“ Dobrovo nému
hasi skému zboru Raslavice, ako výraz
po akovania za jeho dlhoro nú kvalitnú pomoc
pri organizovaní tejto akcie.
V d och 4.-6.7.2008 sa
delegácia
DHZ
Raslavice zú astnila na
Cyrilo-metodských
slávnostiach,
organizovaných
partnerskou
obcou
RADSLAVICE- R, kde
prevzala medzinárodné
ocenenie „Za rozvoj
medzinárodnej
spolupráce“ pre p. Džalaja Jozefa – In
memoriam.
Záslužnou innos ou lenov DHZ bola pomoc
pri regulácii vodného toku Sek ov na ulici
Lú na, na ktorej sa zú astnilo 5 lenov DHZ
Raslavice a monitorovanie hladiny riek v d och
15.-18.7.2008. Kvalitná práca s mládežou
prevádzaná DHZ v spolupráci so ZŠ Raslavice
sa zúro ila v dosiahnutí nasledujúcich ocenení:
7.12.2008 – IV. Ro ník halovej sú aže KMHBardejov
1. miesto + Putovný pohár
2. miesto
23.5.2008 – okresné kolo „PLAME “ 2. miesto
V tomto roku oslávili svoje životné jubileum
naši dlhoro ní lenovia: p. Gaži Pavol – 70.
rokov, p. Marcin Ján – 60. rokov, p. Ing. Jarina
Jozef – 50 rokov.
lenovia DHZ Raslavice Vám želajú pevné
zdravie, rodinnú pohodu a ve a úspechov do
alších rokov.
Do alšieho obdobia prajem všetkým lenom
a funkcionárom DHZ ve a úspechov v alšej
náro nej práci pri plnení humánneho poslania
DHZ.
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Družstvo „A“

Družstvo „B“

Družstvo „C“

Novovybudovaná zbrojnica DHZ Raslavice ako prístavba
ku Domu kultúry
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Z innosti DFSk Raslavi an
Za iatok roka 2008 bol pre folklórnu skupinu
Raslavi an ve mi úspešný. Zú astnila sa krajskej
sú ažnej prehliadky ve kých choreografii
folklórnych súborov v Sabinove, kde získala 1.
miesto a postup na celoštátnu sú až. Toto
ocenenie si ve mi vážime, pretože spomedzi
sú ažiacich kolektívov sme boli jediná folklórna
skupina, ostatné boli folklórne súbory
Prešovského kraja. Aj na celoštátnej prehliadke,
ktorá sa konala v Košiciach bola naša
choreografia a tane ný prejav porotou vysoko
ohodnotený.
Pri príležitosti 40. výro ia Šarišských
slávnosti piesni a tancov folklórna skupina
inkovala po as troch dni ich konania
v rôznych
programoch.
Chceme
zvláš
spomenú
piatkový celove erný program
v divadelnej sále domu kultúry, ktorý mal
u divákov ve ký úspech. Aj touto cestou
akujeme Mgr. Monike Balážovej za námet,
scenár a réžiu tohto programu.
V d och 4. až 12. júla 2008 sa folklórna
skupina zú astnila ako zástupca Slovenska 9.
medzinárodného
folklórneho
festivalu
v tureckom meste Büyükçemece, v urbárnom
zázemí Istanbulu. Na festivale sa zú astnili
folklórne súbory z 22 štátov Európy, Ázie
a Afriky. Okrem vystúpení sme mali možnos
navštívi pamätihodnosti Istanbulu, absolvova
plavbu lo ou cez Bospor z Marmarského do
ierneho mora a taktiež si uži aj príjemnú pláž
mesta Büyükçemece.
Koncom
augusta
folklórna
skupina
absolvovala 8-d ový zájazd na folklórny festival
do Zakopaného v Po sku. Bol to festival, na
ktorom sa taktiež rozdávali ocenenia. Naša
udová hudba pod vedením Stanislava Baláža
získala spomedzi všetkých udových hudieb
1. miesto a folklórna skupina sa umiestnila na
3. mieste. V rámci festivalu sme mali možnos
vystúpi
aj
v Krakove
pri
príležitosti
Slovenských dní, kde nám po vystúpení prišiel
zablahožela aj ve vyslanec SR v Po sku.
Z domácich vystúpení chceme spomenú
vystúpenie
na
slávnostiach
v O ovej,
v prešovskom divadle, kde folklórna skupina
vystúpila ako hos koncertu Hanky Servickej
a v košickom divadle v rámci Košických
folklórnych dní.
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Sme ve mi radi, že sme v našich radoch privítali
mladých tane níkov a tane nice, ktorým prajeme
ve a elánu a vytrvalosti, no ve mi radi by sme
rozšírili aj mužskú a ženskú spevácku skupinu.
Vedúci FS aj touto cestou akuje všetkým
lenom za prácu, ktorú vykonávajú vo folklórnej
skupine na úkor svojho vo ného
asu.
Po akovanie patrí aj nášmu zria ovate ovi –
Obecnému úradu Raslavice za finan nú podporu.

Preberanie ceny a ú as DFSk Raslavi an
na medzinárodnom folklórnom festivale v tureckom
Büyükçemece

Anton Kontura
vedúci DFSk Raslavi an
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Maratónec František Sabol – úspechy
a ocenenia získané v roku 2008
Už sme si akosi v obci zvykli, že Fero kde
behá, stadia si donesie nejakú medailu, diplom,
i nejaké iné ocenenie. Berieme to ako
„samozrejmé“. Ale nie je to celkom tak. Je za
tým kopec driny, tréningov, odlú enia od rodiny,
tisíce nabehaných kilometrov. Ke že Fero nás
nesklamal ani tento rok, oho dôkazom je
množstvo vynikajúcich umiestnení, chceme sa
mu aj touto formou po akova za skvelú
reprezentáciu obce doma aj v zahrani í.
A teraz dovo te, aby sme Vám predostreli
Ferovi výsledky za rok 2008:
Zahrani né sú aže:
P o s k o – Klimontów – 15 km – 1. miesto
veteránov
R u s k o – Moskva – maratón – 2. miesto
veteránov /celkové umiestnenie 29.miesto
z 14 826 štartujúcich/
Bielorusko – Brest – polmaratón – l. miesto
veteránov
P o s k o – Tychy – ultra maratón 100 km – 5.
miesto /nový slovenský rekord 6 hod. 59 min.
14 sekúnd/
P o s k o – Katowice - majstrovstvá sveta
polmaratón veteránov – 3. miesto /brondzová
medaila /z 209 štartujúcich/
P o s k o – Krakow – polmaratón – 2. miesto
veteránov

Zlatá medaila z po ského mesta Klimontów –
beh na 15 km – 1. miesto veteránov

Fero Sabol ako ú astník maratónu v po skom Krakowe –
polmaratón – 2. miesto veteránov

Domáce sú aže:
Budimír – polmaratón – 2. miesto veteránov
Min ol – slovenský pohár Beh do vrchu – 4.
miesto
Získané ocenenia:

Túto medailu Fero dostal za 5. miesto v po skom Tychy –
ultra maratón 100 km, kde pokoril doterajší slovenský
rekord a vytvoril nový s asom 6 hod. 59 min. a 14
sekúnd/

Fero, na záver ti prajem, aby ti tvoj bežecký elán
vydržal o najdlhšie, a aby si aj na alej tak
dobre reprezentoval našu obec Raslavice.
Ing. Ján Artim
Prednosta OcÚ Raslavice
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Tibor Sahajda – mladý nádejný športovec
Že maratónsky šport sa v obci razantne
rozvíja je nepochybné. Táto oblas športu
oslovila aj mladého bežca Tibora Sahajdu, ktorý
sa mu síce venuje len krátko, ale už dosahuje
vynikajúce výsledky a dovolím si tvrdi , že sa
v pomerne krátkom ase dostal na slovenskú
špi ku v kategórii juniorov. Za pomoci svojho
trénera a tiež už spomínaného a ostrie aného
maratónca Fera Sabola, ktorí mu dávajú
podnetné rady pre zvýšenie jeho výkonnosti
a výdrže, dosahuje vynikajúce bežecké výsledky:
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Se ovská desiatka – 2. miesto v kategórii
juniorov
Žipovská desiatka – 5. miesto v kategórii
juniorov
Minimaratón Košice – 5. miesto /na štarte 1 500
štartujúcich/
Kúpe ná trinástka – 2. miesto v kategórii
juniorov
Min ol - Slovenský pohár – Beh do vrchu – 4.
miesto

Zahrani né sú aže a ocenenia:
P o s k o – Klimontów – 7,5 km – l. miesto
v kategórii juniorov

P o s k o – Krosno – 7,5 km – 3. miesto
v kategórii juniorov
Domáce sú aže:
Majstrovstvá Slovenska na 3 000 m – 3. miesto
s asom 9.19.00
Šebastová – 1. miesto v kategórii juniorov

Tibor na stupni ví azov v Šebastovej

Tibor na záver ti taktiež chceme po akova za
dôslednú reprezentáciu obce a zapria ve a
úspešných kilometrov v alších domácich aj
zahrani ných sú ažiach.
Ing. Ján Artim
Prednosta OcÚ Raslavice

December 2008

Jubilejné 40. Šarišské slávnosti piesní
a tancov v Raslaviciach
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„Muzikanci raslavicke“. O žartovné slovo sa
postaral udový rozpráva „Jožko Jožka“.
Jubilejné šarišské slávnosti sa môžu popýši aj
rekordnou návštevnos ou (cca. 6 000 udí).
Slávnostnú
atmosféru
dop ali
atrakcie:
raslavický jarmok, uli ka remesiel, zábavné
atrakcie /koloto e a i./, rôzne predajné stánky,
futbalový zápas internacionálov, oh ostroj
a udová veselica.
Vyvrcholením 40. ro níka Šarišských slávností
piesní a tancov bola nede a a už tradi ný
krojovaný
sprievod
obcou
a slávnostný
galaprogram s názvom „Ej, v Raslavicoch na
vala e jahoda...“.
Ve ká v aka patrí sponzorom, aj za pomoci
ktorých sme mohli zorganizova tieto slávnosti:

V d och 27. – 29. júna 2008 sa uskuto nil
v Raslaviciach jubilejný 40. ro ník Šarišských
slávností piesní a tancov.
Tieto slávnosti sa otvorili netradi ne už v piatok
a to vernisážou výstavy fotografií s názvom
„40 rokov Šarišských slávností piesní a tancov
vo fotografii“, ktorá sa uskuto nila vo vestibule
Domu kultúry a slávnostným programom
v divadelnej sále Domu kultúry pásmom „Volam
e Karo Manik“ venovaného problematike
vys ahovalectva.
Na tohtoro ných slávnostiach sa predviedli tieto
folklórne súbory a skupiny: DFSk Raslavi an,
mužská spevácka skupina z Osikova, DFSk
ovan z O ovej, FS Šarišan z Prešova, MŠ
Raslavice, ZUŠ Raslavice, DFS Raslavi anik
z Raslavíc, Romale z Raslavíc, DFS Vigan ek
z Košíc, DFS ipe ka z Prešova, FS Partizán zo
Slovenskej up e, ví azi celoštátnej sú ažnej
prehliadky Šaffova ostroha: Michal Hirko
a Anna Popa áková z Parchovian, Ing. Pavel
Holík z O ovej, Michal Husnaj a Zuzana
Kaprá ová zo Sniny, sólisti z FS Vranov an
z Vranova n. Top ou, Mgr. Monika Balážová
a Bc. Martin Kontura z Raslavíc, FS Technik
z Bratislavy, FS Magura z Kežmarku, FS
Vranov an z Vranova n. Top ou, FS udových
tancov z po ského Sanoku, FS Shavlego
z Gruzínska, sólisti udových piesní: Slávka
Konturová a Hanka Servická. Spestrením
sobot ajšieho slávnostného programu bol krst
CD udovej hudby Mgr. Stanislava Baláža
a sólistov DFSk Raslavi an pod názvom

Obec Lopúchov
Obec Marha
Obec Šiba
Obec Fri kovce
Obec Osikov
Obec Koprivnica
Obec Abrahámovce
Obec Tul ík
Obec Kobyly
Obec Janovce
PROGRES telekomunika né stavby s.r.o.
Bratislava
RAKYstav s.r.o. Raslavice
Výroba nábytku - Jozef Petraško Raslavice
Po nohospodárske družstvo Sek ov Tul ík
EKOAUTO s.r.o. Bardejov
Liana Golf s.r.o., Imrich Goliáš – Raslavice
Ing. Miroslav Goliáš WI-NET
Agro s.r.o. Raslavice
Komfos s.r.o. Prešov
Fontána, Vladimír Gdovin
Obecný podnik Raslavice s.r.o.
Lekáre ORFEUS Raslavice
Lekáre „U Raka“ Raslavice
DREVIT SM, s.r.o. Raslavice
OTP Banka a.s.
Generali Pois ov a a.s.
Andrej Sabol – SAMAH
Inštalcomp, s.r.o. Bardejov
Ing. Anton Staško - PROJPOST
Ing. Radovan Demjanovi
Ministerstvo kultúry SR
Nadácia Matice Slovenskej
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Všetkým sponzorom srde ne

akujeme

Režisérmi tohtoro ných jubilejných šarišských
slávností bol vedúci DFSk Raslavi an Anton
Kontura a Mgr. Monika Balážová spolu
s asistentkami p. Máriou Har akovou a p.
Anastáziou
Šimovou.
Moderátorom
tohtoro ných trojd ových slávnosti bol p. Štefan
Hij.
Na záver sa chcem v mene Obecného úradu
Raslavice aj v mene svojom po akova najmä
všetkým zamestnancom obce za ich obetavú
prácu pri organizácii tohto podujatia, režisérom a
ich asistentkám, sponzorom a všetkým, ktorí
prispeli k dôstojnému zorganizovaniu tohto síce
pekného, ale aj organiza ne náro ného
folklórneho podujatia.
Fotopanel 40. Šarišských
a tancov v Raslaviciach:

slávností

piesní

V závere mi dovo te zapria vám všetkým
krásne láskyplné viano né sviatky, ve a rodinnej
pohody a úspešný štart do Nového roku 2009.
Ing. Ján Artim
prednosta OcÚ Raslavice
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Aktiva ná innos v obci

Aktiva ná innos uchádza ov o zamestnanie
je spôsob ako pomôc nezamestnaným preklenú
obdobie medzi stratou zamestnania a nájdením si
nového zamestnania. Tým nezamestnaným, ktorí
kvôli dlhodobej nezamestnanosti stratili základné
pracovné návyky, prispeje k tomu, aby si ich
v rámci
menších
obecných
služieb
a dobrovo níckych prác opätovne vybudovali o
je aj hlavným cie om projektu. Aktiva ná
innos sa môže vykonáva formou menších
obecných služieb organizovaných obcou, alebo
formou dobrovo níckych prác organizovaných
právnickou alebo fyzickou osobou pod a § 52
ods.5 zákona
.5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti. Aktiva ná innos uchádza ov
o zamestnanie sa realizuje prostredníctvom
Národného
projektu
.
V
,,Aktivácia
nezamestnaných
s nízkou
motiváciou
odkázaných na dávku v hmotnej núdzi“, ktorý je
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu. Cie om tohto projektu je
sprostredkova
nezamestnaným
kontakt
s pracovný trhom, vybudova alebo obnovi
pracovné návyky a motivova
uchádza ov
o zamestnanie, aby sa pokúsili h ada si prácu aj
sami. Za ú as na aktiva ných programoch sa
tejto cie ovej skupine zvýši základná dávka
v hmotnej núdzi o aktiva ný príspevok. Výšku
aktiva ného príspevku upravuje zákon NR SR .
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. V
roku 2008 sa na tomto projekte zú astnilo
v období od januára do mája 102 uchádza ov
o zamestnanie, od júna do novembra 68
uchádza ov o zamestnanie, ktorých innos
koordinovali
3
pracovníci.
V sú asnosti
vykonáva pracovnú innos v rámci malých
obecných služieb, organizovaných obcou, 65
nezamestnaných, sociálne slabých ob anov,
prevažne Rómov, v rozsahu 20 hodín týždenne,
ktorých
riadi
1
pracovník.
Zapojenie
nezamestnaných do menších obecných služieb
prispieva k miestnemu rozvoju, zve
ovaniu
a skvalit ovaniu
života ob anov v obci.
Uchádza i o zamestnanie zaradení do aktiva nej
innosti sa podie ali na likvidácii skládok
komunálneho odpadu, zbere a triedení odpadu,
na
udržiavaní
a skráš ovaní
verejných
priestranstiev a rómskej osady, vo ve kej miere
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sa podie ali na výkopových prácach na
káblovom distribu nom systéme a na rozvoji
infraštruktúry v obci.

Výkopové práce na kanalizácii rómskej osady

Práce na výstavbe obecnej kanalizácie, vetva na
ulici Toplianskej

Matijová ubica
koordinátorka MOS
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Z innosti Komisie finan nej a správy
obecného majetku a výstavby
pri Obecnom zastupite stve v
Raslaviciach.
Svoje poslanie komisie – pripravova pre
obecné zastupite stvo (OZ) návrhy, podnety
a štúdie na efektívne využívanie obecného
majetku a rozpo tu obce na rozvoj obce –
nap ala komisia v roku 2008 na svojich troch
zasadaniach.
V roku
2008
OZ
v Raslaviciach
pripravovalo dva strategické dokumenty obce:
1. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce do roku 2015
2. Aktualizáciu Územného plánu obce na
obdobie 10 rokov.
S obidvoma uvedenými dokumentmi sa
môžu ob ania oboznámi na obecnom úrade
a vyjadri sa k ním, resp. pripomienkova ich
po as zasadania OZ, alebo na obecnom úrade.
Na svojom zasadaní 29. októbra 2008
komisia pripravila návrhy pre obecné
zastupite stvo
týkajúce
sa
prípravy
a schva ovania rozpo tu obce na rok 2009.
aka reforme verejnej správy v rokoch
2001-2003 a následnej fiškálnej decentralizácii
v rokoch 2003-2004 dovo uje rozpo et obce
výraznejšiu realizáciu rozvojových programov
v obci. V sú asnosti aj s možnos ou využívania
štrukturálnych fondov EÚ.
Komisia považuje za najpotrebnejšie
investi né stavby obce – dostavbu
OV
s kanalizáciou splaškových vôd a pokra ovaním
rekonštrukcie obecných ciest.
Práca komisie sa zameriavala aj na predvídanie
budúcich problémov, a to predovšetkým
narastajúcemu deficitu parkovacích miest
v centre obce a pri zdravotnom stredisku
a rozšírením ponúk na aktívne trávenie vo ného
asu detí, mládeže, ale aj rodi ov s de mi
i ostatných ob anov (a tak eliminova
asté
využívanie pohostinstiev mladou generáciou,
nehovoriac o mladých matkách, ktoré po as
rodi ovskej dovolenky majú v obci len málo
príležitostí
prekonáva
spolo enskú
izolovanos ).
Parkovanie navrhuje komisia rieši
využitím asti plochy na železni nej stanici (cca
30 parkovacích miest) a prepoji železni nú
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stanicu širokými schodmi s dvorom nákupného
strediska z južnej strany.
Parkovanie pri zdravotnom stredisku chce
rieši rozšírením miestnej komunikácie na
Hraboveckej ulici – k oploteniu zdravotného
strediska, ím sa pri pozd žnom parkovaní získa
minimálne 10 parkovacích miest.
Rozšírenie ponuky na aktívne trávenie
vo ného asu navrhuje komisia využitím záhrady
za
obecnou
knižnicou,
bu
v zmysle
existujúceho projektu nazvaného Vodná záhrada,
resp. novým návrhom. Druhá as ponuky je
realizácia multifunk ného ihriska s umelou
trávnatou plochou v priestoroch základnej školy,
resp. pred budovou obvodnej polície v areáli
domu kultúry.
Ing. Jozef Jarina
predseda komisie
Z innosti komisie verejného poriadku
Komisia ochrany verejného poriadku pri
Obecnom zastupite stve Raslavice sa v roku
2008 na svojich zasadaniach zaoberala
predovšetkým úlohami a problémami zberu
komunálneho odpadu, separovaného a ostatného
odpadu v obci .Na svojich zasadaniach
konštatovala, že aj napriek 86% zapojeniu
obyvate ov obce, do separovaného zberu,
na alej pretrvávajú nedostatky pri vývoze a jeho
uskladnení.
Tieto nedostatky sa postupne riešili a riešia zo
strany OcÚ, no je potrebné pochopenie aj od
ob anov, aby nedochádzalo k zne is ovaniu ŽP
a vytváraniu iernych skládok .
alej komisia riešila problému oh adom
poškodzovania a zne is ovania futbalového
ihriska brehov potokov a kanálov. Prejednávala
písomné žiadosti, týkajúce sa susedských
vz ahov a dodržiava ochrany majetku a ŽP.
Komisia vyzýva obyvate ov obce , aby dbali
o dodržiava nie istoty verejných priestranstiev,
istoty brehov potoka, nespa ovali zdraviu
škodlivé látky a dbali o ochranu obecného
majetku.
Ing. Zuzana Remetová
predsedky a komisie
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Rada Základnej umeleckej školy v
Raslaviciach

Je kontrolným, iniciatívnym a poradným
orgánom samosprávy, ktorý vyjadruje a
presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov
,rodi ov, pedagogických zamestnancov a
ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a
vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly,
posudzuje a vyjadruje sa k innosti školy z
poh adu školskej problematiky. Uskuto uje
výberové konanie na vymenovanie riadite a
pod a §4 Z.z. .596/2003,navrhuje na základe
výberového konania kandidáta na vymenovanie
do funkcie riadite a, predkladá návrh na
odvolanie riadite a alebo sa vyjadruje k návrhu
na odvolanie riadite a, návrh pritom predkladá
vždy s odôvodnením, vyjadruje sa ku
koncep ným zámerom rozvoja školy alebo k
návrhu na zrušenie školy.
Ak chce Rada školy ZUŠ toto všetko plni
zodpovedne, musí preto vo svojich uzneseniach
uklada aj úlohy manažmentu školy, o om
sved ia vzniknuté dve pobo ky v Tul íku a
Demjate. Zloženie Rady je v súlade s uznesením
Obecného zastupite stva v Raslaviciach zo d a
19.8.2004 nasledovné: 2 zástupcovia rodi ov,2
pedagogickí
zamestnanci,
1
zástupca
zria ovate a.
a 27. 09. 2008 uplynulo funk né obdobie
doterajšej Rady školy ZUŠ, preto obec Raslavice
ako zria ovate vyhlásila výzvu na vo bu lenov
vo vopred stanovenom termíne, ím nová Rada
školy je v nasledovnom zložení:
zástupca
zria ovate a:
MUDr.Alžbeta
Huda ová
- zástupcovia pedagógov: Mgr. Jozef Franek,
Eva Fuchsová
- zástupcovia rodi ov: Monika Chovancová,
MUDr. Ján Ka uch.
a 26.9.2008 na svojom ustanovujúcom prvom
zasadnutí Rady ,ktorú zvoláva zria ovate v
zmysle §5 vyhlášky 291/2004 Z. z. prebehla
tajná vo ba predsedu Rady, ktorým sa stal
MUDr. Ján Ka uch.
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Prináleží sa po akova touto cestou Mgr.
Marcinovi a Mgr. Bu kovej - bývalým lenom
Rady ZUŠ za ich udský a odborný prínos v
innosti. Záverom je potrebné sa po akova aj
alšiemu bývalému lenovi Rady pánu u ite ovi
Jánovi Da kovi, ktorý aktívne na alej zastáva
úlohu starostlivého pedagóga, no a k jeho 70.
narodeninám mu želáme všetko najlepšie.
MUDr. Ján Ka uch
predseda Rady ZUŠ
Rada Základnej školy v Raslaviciach

V apríli 2008 skon ilo funk né obdobie
Rady školy. Nové zloženie Rady školy
predstavujú títo lenovia: Ing. Anna Rákošová,
Bc. Alena Majdová za pedagogických
zamestnancov,
Jaroslav
ekan
za
nepedagogických
zamestnancov,
Mária
Hajtolová, Slavomír Sabol, Bc.Viera Puzderová
a MVDr. Ján Novotný za rodi ov, Ing. Anton
Lamanec,
Marcel
Kvoka ka,
Vladimír
Droblienka a Martin Koval ín za obecný úrad.
Ve mi dôležitou skuto nos ou je však to, že
školský rok 2008/2009 za al v znamení nového
školského zákona, ktorý sa premietol aj do našej
školskej praxe. Priniesol nám obsahové zmeny
v jednotlivých predmetoch v prvom a piatom
ro níku a umožnil prispôsobi vyu ovací proces
podmienkam školy a regiónu. Túto zmenu
vnímajú pedagógovia pozitívne, pretože
umož uje vytvori taký profil absolventa, ktorý
ho pripraví na rýchlo sa meniaci trh práce.
Každá zmena prináša aj omyly, ktoré sú
samozrejmé, ale sú predpokladom alšieho
skvalit ovania práce pedagógov aj žiakov.
Všetci veríme, že proces, ktorý ešte len za al
splní o akávania nás všetkých.
Ing. Anna Rákošová
predsední ka Rady ZŠ
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Zo života Miestneho odboru Matice
slovenskej v Raslaviciach
Len nedávno ( 27.11.2008 ) sme mali výro nú
lenskú schôdzu miestneho odboru MS, takže
bilancovanie mám v erstvej pamäti. Raslavickí
mati iari si vypo uli podrobnú správu o dianí
MS, ale aj o innosti miestneho odboru. Aj my
sme trochu oslávili, ve sme mali aj o – 40.
výro ie založenia miestneho odboru Matice
slovenskej, 40. ro ník Šarišských slávností
piesní a tancov. To všetko súvisí a zrodilo sa
naraz. Návrh na založenie miestneho odboru
Matice slovenskej dal brat Ka avský, teraz
predseda Oblastnej rady Matice slovenskej
v Bardejove. as správy sme venovali nechcem
poveda hodnoteniu, pretože nám hodnoti
neprináleží, ale k erstvým spomienkam na 40.
ro ník Šarišských slávností piesní a tancov. Iste
nepreženiem, že bol mimoriadny. La ka úrovne
našich slávností je už tak vysoko, že bolo
potrebné vynaloži skuto ne mimoriadne úsilie,
aby sa vydaril. A on sa skuto ne vydaril.
Pozvané súbory, folklórne skupiny, sólisti
a najmä citlivo premyslená a spracovaná réžia
celého programu na 3 folklórne dni prinieslo
svoje ovocie. A som pri tom, ku omu som sa
chcela dosta – ku réžii, pretože režisér celého
programu nebol nikto iný ako náš vedúci FS
Raslavi an Anton Kontura spolu so svojou
dcérou Mgr. Monikou Balážovou. Na
slávnostiach samozrejme nechýbali ani najvyšší
predstavitelia Matice slovenskej, ktorí nás hne
na za iatku galaprogramu prekvapili tým, že
nám odovzdali vysoké mati né ocenenie pre
obec Raslavice – zlatú medailu Domu MS.
Vysoké mati né ocenenie „ Medailu Andreja
Hlinku a Martina Rázusa“ dostal na Krajskom
sneme MS aj p. Kontura Anton. Slávnostne sme
mu ho odovzdali na našej výro nej mati nej
schôdzi. Srde ne blahoželáme !
Na 40. ro ník Šarišských slávností MO MS
vypracoval projekt, ktorý sme zaslali Nadácii
Matice slovenskej. Komisia schválila najprv 30
tis. Sk, z rozhodnutia OR MS sme iastku mali
krátenú na 15 tis. Sk. Nako ko Matica slovenská
je tiež spoluorganizátorom Šarišských slávností,
samozrejme, že túto iastku sme previedli na
et obce. Aj touto cestou
akuj e m e
Nadácii MS za poskytnutý finan ný príspevok!!
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A o sa udialo za tento rok v Matici ?
Spomeniem len ve mi významné mati né
podujatia a tým je konanie Krajského snemu
Matice slovenskej vo Vranove n/T. – 29.9.2008,
ktorého sú as ou boli aj vo by predsedu, resp.
predsední ky a lenov do Krajskej rady MS za
Prešovský Kraj. Volila sa 14 lenná Krajská
rada, z 9 navrhovaných za Okresnú maticu
Bardejovského okresu prešli vo vo bách 4. Teda
už tretie volebné obdobie budem pracova
v Krajskej rade MS ako tajomní ka aj ja . Na
Krajskom sneme MS na návrh Krajskej rady MS
som tiež dostala mati né ocenenie pri príležitosti
životného jubilea „ Medailu Andreja Hlinku
a Martina Rázusa“.
Spomeniem ešte ve mi pekné a neformálne
stretnutie so zástupcami vedenia Matice.
21.5.2008
mali
naplánované
výjazdové
zasadnutie predsedníctva Matice slovenskej
spojené s aktívom pre mladých, ktorý
organizovala Oblastná rada MS v Bardejove.
Aktívu mladých sa zú astnili vybraní najlepší
žiaci – deviataci, ktorí reprezentovali svoje školy
z okresu. Boli tam aj naši žiaci. Ve mi peknú
prezentáciu našej školy vykonala žia ka
Liptáková. Po aktíve po ceste predsedníctvo MS
prijalo pozvanie nášho starostu na bryndzové
halušky do salónika Domu kultúry. Okrem
predsedu MS p. Markuša ( ktorý mal
naplánované alšie stretnutie ), pozvanie prijali
Mgr. Ján Eštok – podpredseda MS, PaedDr.
Miroslav Bielik – správca MS, PhDr. Marcel
Pecník – tajomník MS a predseda Odboru
mladých mati iarov, Mgr. Daniel Zeman ík –
riadite l. ústredia MS v Martine, Ka avský
Metod - predseda OR MS v Bardejove a alší.
Na webovej stránke Matice som ítala pekné
po akovanie obci Raslavice a MO MS za
neformálne prijatie a dobré halušky, ktoré
napísal riadite Ú MS Mgr. Daniel Zeman ík.
Podrobne
o uskuto nených
mati ných
podujatiach sa môžeme dozvedie na webovej
stráne www.matica.sk
A na záver patrí sa vinš :
Blížia sa krásne chvíle viano né,
v láske, š astí, harmónii prežite ich spolo ne.
Nie sú dôležité dary,
ale v novom roku nech sa darí !
Za raslavických mati iarov
Daniela Stašková
predsední ka MO MS
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„Umeleckým perom“
Za íname
Všetko sa za ína odznova
Rovnaké a predsa krajšie,
chráni nás ruku Pánova,
Jeho deti sú o rok staršie.
Nezabudnime na tú vetu,
Že jednota je silá
Že jeden pre druhého je tu,
Potom bude práca neomylná.
Za ína sa nový rok,
alší list knihy života,
robíme prvý krok,
je v om skrytá hodnota.
Tak a je odštartované,
aka nás dlhý maratón,
Sme Božie deti milované,
Nebojme sa, našu cestu stráži On.
Dušana Remetová

Och, aký si ...
Och, aký si krásny ,
drahý svet,
je na teba poh ad slastný ,
škoda, že ve nos v tebe niet.
Och , aký si jemný,
slnka lú ,
si pre zmysly príjemný,
škoda, že k ve nej bráne nemáš k
Och, aký si dokonalý,
Strom zelený,
Každý sa pri tebe cíti malý,
škoda, že si len na as stvorený.
Och, aký si vo avý,
kvet srde ný,
na tebe zabudli môj zrak túlavý
škoda, že nie si ve ný,
Och, aký si dôležitý,
kolobeh môjho života,
každý jeden de odžitý,
sa mi dokazuje Jeho dobrota.
Dušana Remetová

Vianoce
Vonku vetrík povieva, chlad sa tisne pod kožu,
Ni veru ni nezmarí tú viano nú pohodu.
K ve eru sa utíši, s a predzves ve kej udalosti,
To Ježiško prichádza do každej domácnosti.
K stolu po sa chasa celá, rados v srdci
rozžína ,
Pod strom ekom rozšantená chcela by sa
podíva .
Tu je mamka, ocko milý: „A i ste sa modlili?“
Ta sa k stolu neodbieha , za všetko sa
po akova !
Jemu najviac – Jezuliatku – po akova treba
bratku.
Za zdraví ko aj za lásku, tak, tak, všetko po
poriadku.
akujeme Bože milý za dar z neba pre nás živý,
že nám v svojom Synovi dávaš s uby obnovy.

.
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Nový rok

Nedajte nás zni

Tu poh ad na kalendár Ti prezrádza, že koniec
roka sa blíži,
Každý za sebou vz ahy uhládza, jak chví a tá sa
blíži.
Zanechaj starého života , v nový krok vykra uj,
Zanikne aj tá clivota, tá- poh adni už nová
za ína sa v .
Tých predsavzatí nemusí by plný kôš, len urob
to o poteší,
Ak urobíš iným pre rados na srdci aj tebe sa
polepší .
Ty prvým poslom musíš by ne aka útos od
iných,
Až vtedy pochopíš pre o tak píšu sa celé dejiny.

Išla teta do sveta, svietila jej kométa .
Svojím chvostom ohnivým, svietila jej pod iným
.
Temnoty sa ve mi bála , zavolala na lekára .
Dajte, že mi lieku nato, nech nebojím sa tej tmy
zato.
Lenže doktor lieku nemá –neboj , že sa teta Ema.
Hne slnie ko spoza hory posvieti Tí popod
nohy nebudeš sa viacej bá ,
ani na kraj sveta zalieta .
A tak teta dobroj rady zobrala sído istá, teraz
chodí do záhrady na polí ku baví sa.
Burinu si vyplieva, aby sa jej urodila o
najvä šia nádhera,
i to mrkva – i uhorka ba i jahôd plný kôš pre
deti ky, aj tým vä ším
a to všetkým pre rados .

„Hopsa“
Mžíkom –Mžíkom za tým kríkom , ože sa to
deje ta?
To zaja ik s malým bratom na istinke hraje sa .
Hopsa Hopsa posko í si aj pretek si zabehá,
to aby
bol v kondícii, pred líšti kou chránil sa.
J. K. z Podbreža

Som autobusová zastávka, ktože ma
pekne pohladká?
Nik, lebo som taká škaredá, každý do m a
kope a udiera.
Nebolo to vždy tak, bola som aj pekná.
Raz žltá, raz ružová,
Mala som svetlo i lavi ku,
Nejeden cestujúci si na u položil
hlavi ku.
Prezradím Vám, o všetko tu zažívam:
„vyznanie lásky, radosti i starosti
ale aj hrešenie a aj ožrana pokropenie“.
Mám kamarátku, stojí hne naproti
a zažíva tie isté trampoty.
Má poškrabané steny, nehanebné názvy
vyryté a všetko ne istotou pokryté.
Je nám smutno ako nás vandali zneuctili,
mali sme by pýchou našej obce – azda
sme doslúžili?!
Nedajte nás, prosím, ešte viac týra , ve
budeme všetkým chýba .
Veríme, že to tak nebude, že sa to zmení!
Je nás pä a silu v sebe máme – spolo ne
túto krízu prekonáme.
Vypo ujte naše prosby, radi nás majte
a pod naše strechy pred nepohodou sa
ukrývajte.
My patríme k našej obci tak, ako Vy
ob ania, nech každého vynovené steny
aria.
Idú sviatky roka – Vianoce, nech sa naše
vnútro aj Vašou zásluhou ligoce.

Vaša A. H. z Vyšného konca
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! Chrá me si naše životné prostredie !
Obaly tvoria najvä ší objem komunálneho
odpadu a ich množstvo neustále narastá. Ro ne
na Slovensku vyhodíme 370 000 - 450 000 ton
odpadu z obalov. Triedený zber a recyklácia sú
až na tre om mieste v rámci odpadovej
hierarchie. 80% produkovaného odpadu síce
môžeme vytriedi a recyklova , ale najlepší
odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Tu sú rady
na to, ako predís tomu, aby sme produkovali
zbyto ný odpad.
Znižovanie vzniku odpadov
Premýš ajme už pred nákupom, ko ko
odpadu následne vznikne z nášho nákupu a i
ho vôbec vieme nejako využi alebo odovzda
na recykláciu.
Kupujme len výrobky, ktoré skuto ne
potrebujeme a ktoré sú trvácne a dajú sa
opravi , menej je niekedy viac.
Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a
zbyto ne baleným potravinám.
Biologický odpad
Za nite
svojpomocne
kompostova
biologické odpady, ktoré vznikajú vo vašej
domácnosti a záhrade.
Nespa ujte
biologické
odpady
v domácnosti a záhrade.
Nevyhadzujte biologické odpady na
nelegálne „ ierne“ skládky.
Biologické odpady, ktoré nedokážete
doma spracova odneste na miesto ur ené
obcou (obecné kompostovisko).
Ak
nemáte
možnos
samostatne
kompostova ,
zapojte
sa
do
zberu
biologického odpadu organizovaného obcou.
Informujte
o výhodách
a postupoch
kompostovania aj svoje okolie.
Pokia budete svedkom nezákonného
nakladania s biologickým odpadom (napr. jeho
vyhadzovanie
na
nelegálne
skládky,
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spa ovanie bioodpadu alebo vyhadzovanie
„zeleného“ odpadu do nádob na zmesový
odpad upozornite na to priamo aktéra.

December 2008
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Fotopanel obce Raslavice

lenovia DFS Raslavi anik na medzinárodnom
folklórnom festivale KYTICE v Prahe

Predzáhradka u Marcinových na Hlavnej ulici

lenovia DFSk Raslavi an na 40. jubilejnom ro níku
Šarišských slávností piesní a tancov na zrekonštruovanom
prírodnom amfiteátri v Raslavice

A takto vyzerajú Raslavice z letu vtáka ...
Kláštor sv. Jozefa (v roku 1814 v om prebýval ruský cár
Alexander I.)
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