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sa ráno pre-

nad tým, ako sa správaš k Bohu,
k svojim najbli

to urobíš vtedy sú Vianoce.

zo svojich darov, tým ktorí trpia sú chudobní, opustení a
chorí...

Keď

budíš s túžbou
nemyslieť len na seba,

ale na núdznych v ten deň
sú Vianoce. Keď sa

doma, v škole, v kostole či
na pracovisku zamýšľaš

žším v rodine a
k iným vtedy sú Vianoce. Keď

sa stretneš s človekom,
ktorému treba pomôcť a ty

Keď si ochotný darovať zo svojho času,

Veľa božích milostí a
požehnania do vašich rodín
vám vyprosuje správca farnosti

Don Ivan

dovoľ te nám popriať Vám
prí jemné prežit ie v ianočných
sviatkov v kruhu blízkych. Želáme
Vám nielen úspešný vs tup do
Nového roku 2005, ale najmä
každodennú spokojnosť, zdravie,
šťastie a ľudské porozumenie i
počas všedných dní.

To Vám praje a zelá vaša
redakcná rada RON.

Vážení spoluobčania,

Požehnané VIANOCE a NOVÝ ROK
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Najkrajšie sviatky roka Vianoce mali a majú aj teraz svoje
neodmysliteľné čaro a neopakovateľnú atmosféru aj keď ju
prežívame každý rok.

Celá ta atmosféra sa začína čo je vlastne
obdobie štyri týždne pred Vianocami až do samotných
Vianoc. Pospomínajme si spoločne ako kedysi prežívali ľudia
u nás takéto obdobie. Počas celého adventu chodili ženy do
kostola oblečené v tmavom a čakali narodenie Krista. V tom
období slávia svoje meno aj , čo sa viaže
k určitým zvykom a tradíciám, ktorým sa kedysi venovala
najmä mládež. Dievčatá, mladé devy na Ondreja sa zišli a
robili halušky z cesta. Do každej halušky položili lístok s
menom mládencov. Potom halušky hodili do vody a tú ktorá
vyšla navr h prvá tú dievky uchytili a vybrali z nej lístok s
menom mládenca, ktorý sa údajne stane jej mužom.

Ďalším typickým zvykom na Ondreja bolo liatie olova.
Olovo sa nachádzalo v domácnostiach napr. aj na vretene.
Olovo sa uchytilo do klieští a tak sa zahrievalo v sporáku a
potom sa lialo do studenej vody. Podľa toho aká forma sa
vyliala (napr. podkova, stolík, kosa a pod.) takej profesie
bude mať dievča muža kováča, stolára, hospodára , baníka a
pod.

V našej dedine sa ujal aj taký zvyk, že dievky triasli
dreveným plotom a pritom počúvali z ktorej strany sa ozve
h las z t ej bude muž. Pri v šetkých tých to úkonoch sa
odriekalo: "Ondreju, Ondreju na teba mak sejú, daj mi bože
znati, koho budemmuža mati".

Potom nas ledova lo ďalšie meno
ému sa tiež viažu mnohé zvyky. Aj na Luciu sa písali

lístky s menami mládencov v počte 12 kusov a každý deň sa
jeden lístok spálil v peci až posledný ostal na Vianoce, ten sa
rozbali l a meno, kto ré na ňom bolo znamenalo meno
budúceho manžela.

ži začali robiť stolčeky ale bez klincov a taký
stolček mal byť hotový do Vianoc. U nás v minulosti sa
mládež na Luciu stretávala aby sa "lucovala". Dohodli sa u
koho sa stretnú a dievky doniesli buchty, koláče, mládenci
zase niečo tuhšie a tak spolu hodo ali. Ešte v dávnejších
časoch si doniesli do kuchyne aj žúpy slamy , na ktorej potom
do rána aj spali a vystrájali. S menom Lucie sa viažu aj

pove ry,
ktoré sa
v i a ž u k
t z v .
strigám,
k t o r é
b o l o
ú d a j n e
vidieť v
tú noc na
krížnych
cestách.
P o t o m

už nad i šie l sa čo
znamenalo predovšetkým pôst od rána. Nejedlo sa nič mastné.
Ľudia prežili celý deň v očakávaní večera tzv. "pasného
večera". Pred samotnou večerou sa išlo do kostola a potom už
nasledoval večer. Na stole nesmelo chýbať zrno, voda, chlieb,
cesnak, fazuľa, hrach a samozrejme nábožné knižky. Samotná
večera pozostávala z kapustovej polievky juchy, makových
zuzákov a koláčov a to pereca, kvaky makové, orechové a
tiež koláče tvarohové a so sušenými hruškami. Pred samotno
večerou sa však rodina na čele s hospodárom najprv modlila

Adventom

Ondrejovia

Lucia

30. 11.

c

13. 12., ku
ktor

Na Luciu mu

v

motný

u

Štedr ý deň tzv. Pa sný večer,

až tak sa večeralo. Po večeri sa spievali nábožné piesne
prislúchajúce narodeniu Krista. Dôležitým úkonom pri večeri
bola gazdova povinnosť ísť do chlieva, kde už pred večerou
na dvere urobil c snakom kríž a po večeri sa zo všetkého
odnieslo aj dobytku t. j. zuzáky, cesnak do pyska a tiež aj
polovicu jablka aby bo l dobytok zdravý a odolný voči
bosorkám. Potom už rodina sedela spoločne za stolom,
debatovala a užívala si skromné "dary božie" zo st la.
Stromček bol skromný obyčajne visel na plafóne resp. na
hradoch. Zdobili ho farebné papieriky, orechy a jablká
obalené v týchto papierikoch. Ale aj tak bolo veselo a družne
a čaro Vianoc spočívalo práve v tejto družnosti celej rodiny.

Po večeri ešte chodili spievať po dedine koledy a to
chodili pastieri, ktorí pásli v dedine kravy a tiež aj naši
spoluobčania Cigáni. Gazdovia im dávali za to chlieb, koláč
a niečo aj nalial i . Spievalo sa pod oknami. Takto nám
spríjemňovali chvíli Žirkovci. Život b l skromný, na darčeky
sa neušlo ale v srdciach bola radosť, pokora a úcta voči tým
druhým. Ráno t. j. už chodili po dedine
vinšovníci chlapci z rodiny, ale aj mimo rodiny a vinšovali
domácim zdravie, šťastie a hojnosť úrody. Za to dostávali
k o l á č i k ,
j ab ĺ č k o a j
n e j a k ú
ko r u n ku a
neskoršie už
aj s a l ónky.
H l a v n o u
ud a l o sť o u
d ň a b o l a
samozrejme
sv i a t o č n á
om š a pr e d
o b e d o m .
Obed už bol
sviatočný t.
j. : kuracia polievka a varené kuracie mäso so zemiakmi. A
samozrejme za tým koláče. Na druhý viatok vianočný čiže
na sa už rodiny navštevovali navzájom a ponúkali aj
keď v každom dome boli dobroty podobné nakoniec ako aj
ter az ale samozrejme skromnejšie. Popoludní a večer
mládenci chodili po dedine s palicami vlastne ako koledníci a
tiež vinšovali a spievali koledy. Počas celých sviatkov platilo,
že na návštevu nemá vojsť do domu prvá žena lebo to prináša
nešťastie pre domácnosť. Potom nasledovalo medzisviatočné
obdobie obdobie takého pracovného pokoja, kedy sa väčšie
práce nerobil i ba sa nakŕmil dobytok a ženy uvarili a
venovali sa napr. vyšívaniu. Ani sa netkalo, ani sa nepriadlo.

, ktorý sa v minulosti spájal hlavne s
ukončením roka a vlastným hodnotením za uplynulé obdobia
v rodine. Tiež sa išlo do kostola a večeralo sa podobne ako na
Šted rý večer. V opäť p rišl i zavin šovať
vinšovníci a boli to chlapci, ako aj dospelí muži z rodiny a
tiež to bol zase deň návštev v rodine a známych priateľov.
Potom už prišli každodenné pracovné povinnosti, ktoré boli
pre , čo sa hlavne v
minulosti tiež svätilo, nepracovalo sa a zase sa to posvätilo
tradičnými vianočnými jedlami. Takto sa ukončilo celé
vianočné obdob ie, ktoré bolo hlavne o tom, že rodina
spoločne zasadla za stôl, ktorý bol prestretý vybieleným
tkaným obrusom a bol zaplnený darmi, ktoré si rodina
dopestovala v pote tváre a tak si všetko vedela ceniť a pri
tomto stole odovzdávali rodič ia a starí rodičia múdrosť
získanú vekom svojím deťom ,aby ju oni mohli odovzdať
ďalej samozrejme doplnenú láskou a pokorou či už je to voči
Bohu alebo prírode.

e

o

o

s

i

Nadišiel

rušené ešte 6. januára t. j. na

,

- R. H. -

Prvý sviatok vianočný

Štefana

Silvester

Novom roku

Tri krále

Od Ondreja do Troch kráľov

Naša obec pod snehom

Zasnežený dom
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Deň dôchodcov
Aj tohto roku sa uskutočnil Deň dôchodcov v

m otvorení pozvaní
dôchodcovia si pozreli celkom zaujímavý program. Zaujali
žiaci z materskej školy, ktorí zožali potlesk. Veľmi

vtipné vystúpenie mali žiaci zo Z Rožňavskom Bystrom.
Vystupovali aj naši žiaci, ktorí túto ZŠ navštevujú. Mali sme
možnosť vidieť ich nadanie , herecké výkony, spevácke
umenie, paródie. Ich vystúpenie vylúdilo úsmev na tvárach
prítomných a právom zožali úprimný potlesk.

vom ľudovej
piesne.

s t a r o s t a o b c e
p o g r a t u l o v a l
n a j s t a r š í m
občanom, ktorí v

P o s k o n č n í
p r o g r a m u s a
p o d á v a l
každoročný guláš.
Potom nasledovala
v o ľ n á , d r u ž n á
debata ľudí, ktorí
m a j ú m á l o
príležitostí sa takto
spolu stretnúť.

rámci
Mesiaca úcty k starším. Po oficiálno

našej

Š v

Príjemným prekvapením bolo i vystúpenie ZPOZ-u
obohatené hudbou
a spe

V závere

tomto roku dosiahli
úctyhodný vek 90
rokov.

Príhovor starostu obce
k dôchodcom

Vážení spoluobčania, dôchodcovia!
Tak, ako po minulé roky, aj tohtoročný október, "Mesiac

úcty k s tarším", je č asom na to, aby sme sa s t ret l i na
t radičnom a milom podujat í, na malej os lave vás skôr
narodených a prežili tu príjemné popoludnie spestrené
kultúrnym programom, ktorý pre vás pripravili vaši vnuci a
členovia ZPOZ.

V živote človeka prídu chvíle, keď začne uvažovať o
svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa
pritom strieda úsmev i slzy, tak to bolo počas celého života,
keď boli chvíle radostné, ale i tie smutnejšie. Ak chceme byť
opt imisti, tak v tejto chvíli nehovorme o starobe, ale o
múdrosti šedín, nevyčerpateľných životných skúse ostiach a
skláňajme sa v úcte pred vašimi rokmi, ktoré ste naplnili
prácou pre blaho našej obce a celej našej vlasti.

Roky sa míňajú uprostred radostí i starostí, v životnej
aktivite každého z vás. Na každom zanechajú svoje stopy.
Pribudnú vrásky, spomalí sa chôdza, možno sa stlmí hlas, a
hoci duša prekypuje nezištnou láskou, verným priateľstvom a
oddanosťou, tak ako v mlados ti, ani sa nenazdáme ako,
jedného dňa je tu ona. "Múdrosť staroba". Roky vašej
usilovnej práce oťaželi na strome života ako dozreté vocie.
To vy ste sa pos tarali o bohatú úrodu. A tí , ktorým ste
venovali svoj život a prácu, vám dnes ďakujú za krásne chvíle
detstva a dospievania, za láskavé slová a múdre rady, za
obetavosť, pri ktorej ste nepoznali únavu.

Ešte aj dnes, keď už vaše hlavy striebria šediny, väčšina z
vá s s a a k t í v ne z a pá j a d o s p o lo č e n sk é h o ž i v o t a
prostredníctvom Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorej ste
čl e nmi . Vaš a o rgani z á c i a p a t r í v na š ej obc i m edzi
najaktívnejšie. Môžeme sa spoločne pochváliť, že naša
spo luprá ca je n a veľm i dob re j úrovn i , z a čo c hcem
poďakovať vám všetkým, no najmä vášmu výboru na čele s
pánom O. Bradáčom, predsedom ZO-JDS . Som presvedčený,
že spolupráca bude pokračovať v rovnakom duchu aj naďalej.

voľ te mi v mene veden ia obce úprimne sa vám
poďakovať a popriať vám dlhú, pokojnú a slnečnú jeseň
života a ešte mnoho rokov prežitých v zdraví a šťastí. Nech
ste i naďalej obklopení láskou, úctou a starostlivosťou vašich
blízkych, rodiny a priateľov.

n

o

Do

Vážení spoluobčania, dôchodcovia, vážené staré mamy,
vážení starí otcovia!

Sústredení na program

Pekný spev v doprovode

Stretli sa

Z vysúpenia ZŠ



4 RAKOVNICKÉ OBECNÉ NOVINY č. 5/2004

zámeru a projektu by nebol problém dostať písomný súhlas.
Vlastnícke vzťahy by sa nenarušili. Ak pre obec by nastali
problémy s vynakladaním finančných prostriedkov do
cu dzieho maje t ku , je to vyvážen tým, že maj i te l ia
nedostávali nájom na zabratie pozemkov počas užívania
obcou. V neposlednej miere existuje i požiadavka o výnimku
cestou MF SR a podľa nového právneho poriadku o tomto
rozhoduje samosprávny orgán. Ak by sme brali v úvahu
prísľub obecného radu pri likvidovaní divokej skládky,
pozemky dať do pôvodného stavu náklady by neboli vysoké a
činnosť účelná.

Projekt navrhujem rozložiť do etáp a to takto:

Prvá etapa by zahrňovala oplotenie s ktorým by sa začalo
od zadnej strany od družstva v dĺžke 30 metrov a v šírke do
30 metrov ku potoku. Dotáciu navrhujem rozlišovať pri jej
realizácii svojpomocne alebo dodávateľsky a to:

Realizácia I. etapy môže byť uskutočnená do konca
novembra 2004 za pomoci OcÚ, k torý by zabezpečil
pracovníkov VPP.

Druhá etapa by sa realizovala v I. polroku 2005 a tretia v
druhom polroku 2005. pokiaľ by sa týkalo rozlohy tá sa zvýši
na 50x50 metrov t. j. 250 , čím sa rozšíri počet stromčekov,
drôt a ostatné. S navýšením dotácie pre druhú a tretiu etapu
treba počítať o 40 %. Pokiaľ by sa v tretej etape realizovala i
nepriepustná fólia a jej upevnenie tieto údaje by sa spresnili.
Ďa lej je potrebné poč ítať s rozpočtovou rezervou na
nepredvídané okolnosti v minimálnej výške

Projekty boli predložené OZ v Rakovnici. Ak by si
zastupiteľstvo vyžiadalo podrobnejšiu štúdiu predkladateľ je
ochotný vypracovať resp. i dodať potrebný materiál.

Bradáč

é

ú

3% z nákladu.

Ondrej

m2

Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici v zmysle § 27 ods. 2
Zák. NR SR č. 303/95 Z. z. o rozpočtových

Podľa tohto nariadenia čl. 4 použitie dotácií je
viazané na konkrétne akcie. V skupine konkrétnych akcií sú
uprednostnené ekologické stavby.

Za ek olo g i c kú s t a vb u m ie s t nemu význ amu
považujem "Revitalizácia pozemkov a ich zúrodnenie". Ide o
pozemky , na ktorých sa uskutočňovala skládka tuhého
komunálneho odpadu (tzv. divoká skládka). Táto skládka dnes
i potom bude ohrozovať životné prostredie, ým sa čiastočne
nezúrodní do formy trvalého trávneho porastu so skupinovou
výsadbou ovocných stromčekov. Skládka je otvorená,
povrchová a spodná voda môže ohroziť vodu v blízkom
potoku Genč. Ak by sa i naďalej táto divoká skládka šírila
hrozí vysoká pokut za znečisťovanie, ktorá by sa dotkla

každého občana ako platcu daní a poplatkov.
Predkladám OZ žiadosť o dotáciu na zamedzenie

ďalšieho šírenia skládky. Navrhujem dotáciu účelovo použiť
na jej oplotenie a fóliovníkovú stenu pozdĺž celého potoka,
ktorá by

K r ev i t a l i z á i i p o z emko v by p omoh lo j e h o
zatrávnenie a vysadenie rôznych druhov ovocných stromkov.
Toto by pozemky vrátilo do pôvodného stavu. Pozemky sú vo
vlastníctve individuálnych vlastníkov rodiny Bradáčových,
Gabonajových a Galových č. d. 1, s ktorými po oboznámení

pravidlách vydalo
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania
dotácií.

k

a

zabránila stokom splaškov do potoka.

Revitalizácia divokej skládky

1.500,- Sk 5.000,- Sk
b/ drôt a klince 1.500,- Sk 2.500,- Sk
c/ vstupná bránka 150,- Sk 1.000,- Sk

1.000,- Sk 5.000,- Sk
1.000,- Sk 2.500,- Sk

f/ semeno trávne 5 kg 500,- Sk 500,- Sk

svojpomoc alebo dodávateľsky
a/ oplotenie len kolíky z dostupných
porastov v počte 30 ks

d/ výsadba stromčekov a úprava
stromky v počte 15 - 20 kusov
e/ výkop jám na stĺpy 50 ks

I. etapa spolu 5.650,- Sk 16.500,- Sk

Revitalizačný pozemok

Miesto revitalizácie

Pohľad od obce na revitalizačný pozemok

Začínajúca divoká skládka?
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PREAMBULA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY

PRVENSTVO PRÁVAAVEREJNÉHO ZÁUJMU

ETICKÉ PRINCÍPY

Etický kódex je vyjadrením potreby úpravy žiaduceho konania a etických princípov volených
predstaviteľov samosprávy obce Rakovnica, ktorými sú najmä dôvera a dôveryhodnosť volených
predstaviteľov a dôraz na poslanie samosprávy ako služby občanom neustále a trvalo smerujúcej k zvýšeniu
kvality a rozsahuposkytovaných služieb.

Cieľomkódexu je definovať základné etické princípy a štandardy správania, ktoré občania od voleného
predstaviteľa očakávajú pri plnení jeho povinností a tiež informovať občanov o týchto štandardoch, aby
mohli uplatniť svoje právoočakávať odnimi volenýchpredstaviteľov takého správanie.

a pod pojmom volený predstaviteľ rozumie poslanec obecného zastupiteľstva,
starosta obce a hlavný kontrolór, ktorí získali mandát priamymi voľbami od občanov obce alebo voľbou
obecného zastupiteľstva a všetky úlohy, funkcie a činnosti, ktoré vykonáva vole ý predstaviteľ z titulu
svojhomandátu.

Pod pojmomzamestnanci obce sa rozumejú zamestnanci pracujúci na Obecnom úrade vRakovnici, veliteľ
DPZa organizácií zriadenýchobcou, ako aj iné funkcie uvedené vPracovnomporiadku obceRakovnica.

Volený predstaviteľ vykonáva svoj mandát vždy v súlade s ústavou, zákonmi a ostatnými všeobecne
záväznýmipredpismi, ktoré študuje, ctí a zachováva ich.

Pri plnení svojich funkcií volený predstaviteľ vždy slúži verejnému záujmu a zdrží sa akéhokoľvek
konania, ktoré byohrozilo dôveryhodnosť jehomandátu ako aj dôveryhodnosť samosprávy.

Volený predstaviteľ si váži hodnotu služby poskytovanej samosprávou. Dbá na riadny chod celej
samosprávy a realisticky hodnotímož

Volený predstaviteľ sa za výkon svojhomandátu zodpovedá všetkým občanom obce, vrátane tých, ktorí ho
nevolili.

Volený predstaviteľ si plní svoju funkciu zodpovedne, nestranne a s ochotou zodpovedať sa za svoje
rozhodnutia a konanie. Nebude zneužívať svoju funkciu a privilégiá mandátu priamo ani nepriamo na
plnenie svojich osobných záujmov.

Volený predstaviteľ sa správa čestne, to znamená, že sa zdrží takého správania a konania, ktoré by pri
výkone funkcie priamo alebo nepriamo uprednostnilo súkromný záujem jeho, jeho príbuzných, iných
jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov, právnickýchosôb s cieľomzískať priamyalebo nepriamyprofit.

Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí sa volený predstaviteľ rozhoduje výlučne na základe
objektívne zistených skutočností, v súlade so zákonom, bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov.
Zdrží sa rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali jeho, jeho príbuzných, iných
jednotlivcov alebo skupín jednotli cov, právnických osôb s cieľom získaťpriamy alebonepriamy osobný
prospech.

Volený predstaviteľ v rámci otvorenosti je pripravený poskytnúť detailné informácie a uviesť všetky
skutočnosti, ktoré ho k rozhodnutiu viedli a preukázať, ako prijaté rozhodnutie

Čl. 1

Čl. 2

Čl. 3





















Pre ciele tohto kódexu s

n

nosti výkonných orgánov samosprávy.

v

korešponduje s

ETICKÝ KÓDEX
POSLANCOVOBCE RAKOVNICA

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SAPOSLANCOVOBCE RAKOVNICA
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príslušnými platnými zákonmi, predpismi apravidlami.

Rozhodne odmieta intrigy.

a vystupovaniach bol dôveryhodný, slušný, spravodlivý, tolerantný, objektívny, zásadový a
rešpektovaný.

Ak má volený predsta

Pri výkone funkcie je volený predst

ákonmi, nariadeniami av prospech verejného záujmu.

osôb.



























Pri výkone funkcie bude volený predstaviteľ príkladom. Bude rešpektovať právomoci ostatných volených
predstaviteľov a všetkých verejných zamestnancov obce. Nebude napomáhať iným voleným
predstaviteľom alebo verejným zamestnancom, porušovať a nedodržiavať pri výkone ich funkcie
princípy stanovené v tomtokódexe.

Vnútorné problémy samosprávy sa verejný predstaviteľ snaží riešiť zavčasu, spravodlivo, diskrétne a so
zainteresovanýmiosobami.

Pri hlasovaní sa poslanec riadi podľa toho, či navrhované rozhodnutie je objektívne, spravodlivé a pre obec
prospešné a nie podľa toho, kto rozhodnutie navrhol alebo komu navrhované rozhodnutie prospeje.
Neuhýba pred svojou zodpovednosťou tým, že sa ľahkovážne zdrží hlasovania, prípadne sa nezúčastní.

Verejný predstaviteľ sa angažuje za budovanie a posilnenie samosprávneho systému ako základu
demokratickyusporiadanej spoločnosti.

Volený predstaviteľ sa správa primerane svojej funkcii verejného činiteľa a reprezentanta obce. Vo
verejnosti sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva vystupuje kultivovane a so znalosťou vecí voleného
predstaviteľa. Pracuje na svojom charaktere tak, aby vo všetkých svojich súkromných a verejných
vzťahoch

Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí rozhoduje volený predstaviteľ vždy so zreteľom na verejný
záujem.

viteľ priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom
rokovania orgánov obce, oboznámi s touto skutočnosťou obecné zastupiteľstvo ešte predtým, ako sa o
nich začne rokovať.

aviteľ povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je zákonom
definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takom konaní dozvie, oznámi túto skutočnosť
príslušnýmorgánom.

Z titulu svojej funkcie volený predstaviteľ neprijíma ani nevyžaduje pasívne ani aktívne žiadne dary,
služby, finančné prostriedky ani iné výhody s cieľom osobného obohatenia sa alebo ktorých cieľom je
ovplyvniť jeho rozhodnutie.

Starosta obce sa zaväzuje všetky dary alebo finančné prostriedky získané na oficiálnych podujatiach z titulu
svojej funkcie registrovať v osobitnomregistri obce a používať ich akoverejné zdroje a preverejné účely.

Volený predstaviteľ rozhoduje o použití finančných prostriedkov a majetkov obce v súlade s platnými
z

Volený predstaviteľ sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu alebo nepriamemu
zneužívaniu finančných prostriedkov a majetku obce pre súkromné záujmy jeho, jeho príbuzných alebo
iných

Pri výkone svojej funkcie nebude starosta obce prijímať opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by ho
zvýhodňovali v budúcomosobnomaleboprofesionálnom živote.

Čl. 4

Čl. 5

Čl. 6
ZNEUŽITIE FUNKCIE VEREJNÉHO ČINITEĽA

KONFLIKT ZÁUJMOV

DARYAZÁKAZ KORUPCIE
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Čl. 7

VZŤAHY S VEREJNOSŤOU
Čl. 8

ZVEREJŇOVANIE ROZHODNUTÍ A INFORMÁCIÍ

Čl. 9
VZŤAHY S MÉDIAMI

VZŤAHYK ZAMESTNANCOM
Čl. 10

Čl. 11

VOLEBNÁ KAMPAŇ
Čl. 12

KONTROLA

PRIJÍMANIEAHODNOTENIE ZAMESTNANCOV

REŠPEKTOVANIE ÚLOH VEREJNÝCH ZAMESTNANCOV

PRAVIDLÁ VOLEBNEJ KAMPANE


























Pri výkone svojej funkcie postupuje starosta otvorene a transparentne a nebráni

vojho hlasovania.

Pri prijímaní a menovan

ti, objektívne,
transparentne a v súlade s platnou legislatívou.

vykonaniu kontroly alebo
kontrolnéhoopatrenia, ktoré sa oprávnené interné alebo externé kontrolné orgány rozhodnú vykonať.

Volený predstaviteľ je vždypripravený zodpovedať občanomdôvod s
Starosta obce je vždy pripravený zodpovedať sa občanom za svoje rozhodnutia a preukázať, že sú v súlade s
verejným záujmom. Na požiadanie vysvetlí a zdôvodní svoje rozhodnutie prijaté v súvislosti s plnením
svojej funkcie.Nezatajuje žiadne informácie alebo úkony, pokiaľmu toneukladá zákon.

Starosta obce podporuje všetky opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť a transparentnosť pri výkone jeho
právomocí, pri poskytovaní služieb občanom apri fungovaní obecného úradu.

Starosta obce zodpovie otvorene a v plnom rozsahu dopyty zástupcov médií, ktoré sa týkajú činnosti
obecného zastupiteľstva, jeho funkcie, činnosti organizácií zriadených obcou, ale nie je povinný
poskytnúť informácie zo súkromného života svojho alebo iného voleného predstaviteľa či zamestnanca
obce.

Starosta obce poskytne všetky požadované informácie s výnimkou tých, ktoré sú zákonom definované ako
vyhradené/dôverné.

í zamestnancov bude starosta obce postupovať výlučne v súlade so zákonom, na
základe splneniapožadovaných schopností a zručností a na základe oprávnených potrieb obce.

Výkony a správanie zamestnancov obce bude starosta posudzovať bez predsudkov a zaujatos

Starosta obce ako štatutárny orgán obce pri výkone svojej funkcie nikoho nediskriminuje ani nezvýhodňuje
z dôvodupohlavia, farbypleti, náboženstva, veku alebo národnosti.

Volený predstaviteľ pri výkone svojej funkcie rešpektuje úlohy a povinnosti zamestnancov obce a bez
zaujatosti imposkytneúdaje a informácie potrebnépre výkon ich funkcie.

Volený predstaviteľ za žiadnych okolností nevyžaduje od zamestnancov obce, aby zanedbávali alebo
obchádzali zákony a platnénariadenia s cieľomposkytnutia priamehoalebo nepriamehoprospechu.

Volený predstaviteľ podporuje opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti fungovania
zamestnancov obce auplatňuje princípy ich pozitívnejmotivácie.

Volený predstaviteľ nepoužíva počas výkonu svojej funkcie obecné finančné prostriedky ani majetok obce
v prospech volebnej kampane svojej alebo iného kandidáta s výnimkou prenajatia priestorov na
propagáciu a stretnutia s voličmi za úhradu.
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Volený predstaviteľ nenúti žiadnym spôsobom občanov a zamestnancov obce hlasovať inak ako podľa
vlastného rozhodnutia. Zároveň sa vyhýba získať hlasy voličov ohováraním iných kandidátov,
využívaním násilia alebo vyhrážania, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel, prísľubom
finančných prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnenia pri výkone svojej budúcej funkcie.

Volený predstaviteľ sa stotožňuje s princípmi kódexu a pri výkone svojej funkcie sa bude riadiť jeho
ustanoveniami. Volený predstaviteľ bude podporovať všetky opatrenia, ktorých cieľom je
oboznamovať verejnosť, médiá, zamestnancov obce s týmto kódexom a bude podporovať a rozš rovať
dodržiavanie princípov, ktoré obsahuje.

Čl. 13
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

i

Etický kódex poslancov obce Rakovnica schválilo Obecné zastupitelstvo
v Rakovnici dna 6. júna 2003.

Ing. O. Lorko, starosta obce
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Silní.

Nebojte sa.

Preventivár.

Kravy.

Hudobná skupina.

Premiestnili.

Sliepky.

Pri prameni v
Henclovej doline ktosi
zlomil opierku na lávke. Na
stĺpe sme si prečítali odkaz
vandalom: "Silní, opití a
sprostí do

Niektorí
občania majú obavy vyjadriť
písomne svoj názor na
stránkach RON. Podľa
tlačového zákona môžete
písať články, názory,
podnety, kritiku a pod.
vlastným menom,
pseudonymom, značkou,
skratkou, iniciálkami.
Ochrana autora vyplýva zo
zákona. Vyňať z ochrany
autora môže len súd.

Preventivárom požiarnej
ochrany v Rakovnici je
Stanislav Lisák z Rožňavy.

Cez obec pri
potoku prechádzajú kravy na
pašu smerom k hornému
mlynu. Čo po nich ostáva si
viete živo predstaviť. Autá
to rozhádžu, ľudia sa ľahko
šmyknú, zašpinia. Podľa
názorov občanov kravy
môžu obec obchádzať.
Priestoru je dosť.

Stretávajú sa, trénujú, cvičia
a darí sa im to. Vzniká nová
hudobná skupina v zložení
Jaroslav Lindák - gitara,
Lukáš Ďurán - gitara, Filip
Potocký - basgitara,
František Čapó -bicie. F.
Potocký a F. Čapó účinkujú
aj v kapele stavebnej školy.

Niektorí
občania na "povrázkoch"
museli posunúť svoje ploty
temer o 2 metre dovnútra
vlastného pozemku.
Príčinou tohto kroku a
zvýšených nákladov bola
povrchová kanalizácia
postavená na úkor cesty.
Zúžením cesty sa znemožnil
dobrý vjazd a výjazd z
dvorov.

Hydina
patrila aj patrí do vlastného
dvora. Občanom prekáža, že
sa sliepky túlajú po verejnej
ceste. Vodiči sú tiež,
nespokojní. Dajme s záležať
na vzájomnom pochopení a

lámali mostu
kosti".

rešpektovaní všeobecne
uznávaných pravidiel.

Pri pohľade na
budovu Jednoty ľahko zistíte,
že dve atraktívne miestnosti
sú prázdne, nevyužité. Nie je
ich škoda? Čo, keby sme mali
kaviarničku, cukráreň,
internetovú kaviareň atď.

Obyvatelia
domov č. 192 a 187 nám
ukázali ako riešiť racionálne
povrchovú kanalizáciu
smerom do domu a na ulicu
(teda vstup do dvora).
Vybetonovaný vchod je
zakrytý mrežami. Výhoda
prietoku vody a v každom
smere ľahké čistenie.

Neznámy
občan ukázal svoju silu na
breze, ktorá prežila
plynofikáciu (bolo tam veľa
piesku , prachu či štrku)
asfaltovanie, planírovanie.
Neodolala sekere, ktorá ju
zničila. Môžete sa pozrieť pri
potoku v trojuholníku, kde sa
otáčajú autá.

Obecný úrad v
Rakovnici umožnil našim
absolventom stredných škôl
absolventskú prax. Prax
realizovali Jaroslav Németh,
Viliam Máťaš, Peter Bradáč.

Príroda
spôsobila, že na dome č. 1
brečtan vytvoril mapu
rožňavského okresu. Ak
porovnáte výtvor s mapou
skonštatujete veľkú
podobnosť.

Ozdobou domu
č. 127 sú už veľmi staré
parohy. Pri bližšom skúmaní
sme zistili, že je to pamiatka
na bývalého náruživého
poľovníka.

V obci je veľa
vikierov, vstupov na povaly,
ktoré svedčia o drevárskej
zručnosti ich tvorcov.
Zaujímavé sme videli za

Voľné.

Zoťatá.

Ukázali.

Prax.

Mapa.

Parohy.

Vikiery.















domom č. 157.
Domček v

strome je výsledkom práce
starostlivého otca. Estetický a
farebne zladený drevený
domček so schodami,
šmýkalkou, pieskoviskom
sme objavili v záhrade za
domom č. 70.

Poznáme
rôzne strechy. Sedlové, rovné,
šikmé a pokryté rôznym
materiálom. Zaujímavou
raritou sú v sebe nasunuté
strechy a siahajúce z jednej
strany až na zem. Tento
pohľad sa Vám naskytne v
obci z ulice pri dome č.157

Podľa
SME cena pôdy v Rakovnici
je rozdelená na 3 kategórie.
Poľnohospodárska pôda stojí
1,19,- Sk za /1 m

Najhlbšia
strieľaná studňa vyhĺbená v
skale je pri dome č. 1. Studňa
je hlboká až na úroveň
potoka. Voda je v nej v
hĺbke10 m.

Občan Ladislav
Lešták, jaskyniar s
dlhoročnými skúsenosťami
doma i v zahraničí sľúbil
RON, že dodá články a foto o
Plešiveckej planine. Jeho
úmyslom je zoznámiť
občanov s krásami plan

Samička
Pásavky zemiakovej znesie za
leto asi 2000 vajíčok. Mravce
žerú larvy pásaviek.

Ak sa
pozriete do dvora domu č. 174
zbadáte niečo nezvyčajné.
Ovocný strom vyrastá zo
strechy. Hrušky sa oberajú
priamo n

RON
hľadajú dopisovateľa, ktorý
by bol schopný a ochotný
písať fejtóny. Námetov je
veľa. Už len písať.

Naši občania

V strome.

Na zemi.

Cena pôdy.

Najhlbšia.

Vedeli ste.

V streche.

; orná pôda
2,34,- Sk/ m ; trvalé trávnaté
porasty 0,67,- Sk/ m .

iny,
ale aj návštevníkov obce.

a streche. Netreba
rebrík.

2

2

2

Sľúbil.

Hľadáme.

Cez deň.



















majú nepríjemné zážitky s
túlavými psami aj cez deň.
Podľa rozprávania neznámy
čierny pes ohrozoval ľudí na
ceste štekaním a útočením.
Len hádzaním kameňov
smerom k nemu ho
odplašili. Čo keď sa to stane
starému človeku alebo
samému dieťaťu?

Dňa 18.
10. 2004 bolo zasadnutie
ZO SZPB v Rakovnici. Pri
príležitosti 60. výročia SNP
boli odovzdané pamätné
medaily k 60. výročiu SNP
týmto občanom: J.
Fábianovi (staršiemu), Z.
Baffiovej, J. Fábianovi
(mladšiemu), Š. Gonosovi -
in memoriam, H. Leštákovej
- in memoriam, Ing. M.
Leštákovi, Z. Dávidovej, Z.
Kováčovej, Z. Parobekovej,
Ing. O. Lorkovi, J.
Gonosov

Počet
registrovaných členov ZO
SZPB v Rakovnici je 8.
Dvaja zomreli Š. Gonos, H.
Leštáková. Pribudli dvaja
členovia Z. Osifová, A.
Čapová. Počet je zase 8.

Na 9.
okresnom slávnostnom
podujatí z príležitosti
"Októbra mesiaca úcty k
starším" sa vo Vlachove
zúčastnili predsea ZO JDS,
členka výboru, zástupca OZ
v Rakovnici.

a. Zrejme
nebola dobre využitá.

značenie sa nachádza pri
zástavke SAD na "hostinci"
v oboch smeroch. Pod
označením zastávka SAD je
aj miesto na nalepenie
cestovného poriadku.

Deň dôchodcov
sa tohto roku v obci
oslavoval 22. 10. 2004 v
kultúrnom dome.

áklade
požiadaviek občanov,
rokoval so SAD v Rožňave
o zahustení spojov a
častejšie intervaly spojov
cez obec.

Odovzdali.

Definitívne.

Rokoval.

i.

Telefónna
búdka na "hostinci" pri
zástavke SAD je definitívne
zrušená. Ostala po nej len
nenápadná jam

Nové

Starosta
obce , na z

Foto na str. Dr. Sabo

Počet.

Zúčastnili sa.

Značenie.

Deň.
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OcÚ zaslalo Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru
Dopravnému inšpektorátu , Dopravnému inžinierovi
Na adresu ul. J. Kráľa 1 do Rožňavy túto žiadosť:

Vec:

Vzhľadom k častému výskytu dopravných nehôd na
úseku štátnej cesty II. triedy číslo II/526 Rožňava Štítnik v
prieťahu obcou Rakovnica a nedodržiavaniu najvyššej
povolenej rýchlosti v uzavretej obci vodičmi motorových
vozidiel a na základe doporučenia Obecného zastupiteľstve v
Rakovnici žiadamVás o vykonanie opatrení na obmedzenie
rýchlosti v tomto úseku na 40 km/h, ako aj o vykonávanie
kontrol dodržiavania rýchlosti.

Okresné riaditeľstvo PZ V
Rožňave odoslal

Do Rožňavy tento návrh:

Vec:

Okresný dopravný inšpektorát v Rožňave po
prehodnotení súčasného stavu trvalého dopravného na št.
ceste č. II/526 v obci Rakovnica v zmysle §§ 113a a 115
zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov navrhuje
vykonanie opatrení na zvýšenie ezpečnosti cestnej premávky
v uvedenom úseku vydanie určenia trvalých zvislých
dopravných značiek B27a "Najvyššia povolená rýchlosť 50
km/h" a zabezpečenie ich osadenia cestou správcu
komunikácie na miestach:

v km 155,600 v smere staničenia komunikácie s
ukončením na križovatke s miestnou komunikáciou v km
155,755

v km 155,760 v smere staničenia komunikácie s
ukončením platnosti značkou D54b "Koniec obce" v km
156,250

v km 156,185 v opačnom smere s ukončením platnosti na
križovatke s miestnou kom

Nakoľko v uvedenom úseku cesty II/526 nie sú vybudované
chodníky a dochádza tu k častým dopravným nehodám s
vážnymi následkami najmä chodcov, z dôvodu zvýšenia
bezpečnosti cestnej premávky a v záujme predchádzania

Žiadosť o obmedzenie rýchlosti

Vykonanie zmeny dopravného značenia na št. ceste
II. triedy návrh

1.

2.

3.

Ing. Ondrej Lorko,
starosta obce

Okresný dopravný inšpektorát
Obvodnému úradu dopravy na Námestie l.

mája 11

b

unikáciou v km 155,755

Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici

b/ Konštatuje že,

c/ Schvaľuje

a/ Berie na vedomie

d/ Ukladá

- správu HKO o vykonaných kontrolách
-
-

-

-
-

- iu
- odmeny starostu obce za obdobie I. III./IV 2004

-
-

- b e z o d k l a d n ý p r e v o d 3 6 7 4 k s a k c i í
Východoslovenskej vodárenske

- súhlasí s úhradou poplatkov spojených s prevodom
akcií VVS a. s. na obec

- p overu j e s t ar os tu o bce podpí san ím zm lúv a
zastupovaním obce pri

- pracovný úväzok HKO a to 20 hodín v mesiaci
-

o

-

-

j zmluvy
-

Ing. Ondrej Lorko, starosta obce

žiadosť Heleny Fabianovej o kúpe pozemku
žiadosť JUDr. Galla o odkúpení pozemku po overení
vlastníckych vzťahov
žiadosť Vladimíra Kóňu o odkúpenie kontajnerov v
šrotovej cene
žiadosť obce Mníchova Lehota o dotáciu
žiadosť evanjelickej a rímsko katolíckej cirkvi o
dotáciu
žiadosť Gemerského kultúrneho strediska o dotác

program sa dopĺňa o bod interpelácie poslancov
overovatelia zápisnice sú Mgr. Ľubica Birková a
Zuzana Osifová

j spoločnosti so sídlom v
Košiciach, Komenského 50 na obec Rakovnica v zmysle
rozhodnutia MSPNM SR č. 836 z 4. 9. 2002

zabezpečení prevodu akcií
V VS a FNM SR , ba n kou DEXI A a čl e n om
depozitára

k omisiu na podanie majet kovéh o priz nan ia
riadiacich pracovníkov v zmysle zákona č. 357/2004
a to v zložení: pani Osifová, pán Hencel a Lork

Obecnému úradu spracovať plnenie rozpočtu k 30.
09 . 2004 s návrhom a dôvodovou správou a predloží
poslancom na budúce zasadnutie OZ

Obecnému úradu zo rganizovať s t r e tnu t ie so
zástupcami Odborového zväzu Sloves a prerokovať
sporné body kolektívne
HKO spracovať nový plán kontrol

Obmedzenie rýchlosti

Uznesenie
12/2002 - 2006 zo zasadnutia

OZ v Rakovnici zo dňa 18.10.2004

ďalším dopravným nehodám navrhuje ODI riešiť tento úsek
do času kým nebudú vybudované chodníky, osadením
uvedených dopravných značiek.

podpísaný riaditeľVybavuje: kpt. Ing. Štefan Murza,
okresného dopravného inšpektorátu pplk. Ing. Milan
Leskovjanský

Miesto častých zrážok

Zimné zátišie
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Ani naši predkovia nehladovali, ale
pochucovali si na týchto jednoduchých jedlách:

Polievky
1. fazuľová (bvab) na kyslo
2. fazuľová s krúpami
3. fazuľová na kyslo aj s kyslou kapustou

5. zapražená grúlová
6. zapražená grúlová so sla
7. šír zapražený

12. zapražená s vajcom

Okrem toto sa var ili tzv. "jedlá na sucho" väčšinou
cestoviny, resp. cestoviny so zemiakmi:

7. zemiakové grúle so soľou
emiakové grúle s paprikou a cibuľou
zemiakové grúle pečené v bubnu so šupkou alebo
bez šupky

papcún kukuričný

Pri pečení chleba to bol postruhník. Pri páračkách sa varila
kukurica s makom a neskoršie buchty lekvárové a čisté.

V nedeľu sa varila hovädzia polievka s rezancami. Zjedla
sa polievka a potom mäso z polievky s chlebom.

Ako chladnička slúžila studňa. Potraviny sa ukladali do
nádob a spustili ku hladine vody do studne.

4. grúle na kvasno

dkou kapustou

8. šír s bryndzou
9. šír s mliekom
10. šalátová polievka
11. krúpová

13. jucha
14. kysel so slivkami

1. halušky bryndzové, tvarohové, s kyslou aj sladkou
kapustou, s vajcom

2. gule bez mäsa, s kapustou alebo s bryndzou, gule s
údeným mäsom alebo so škvarkami

3. pirohy s bryndzou
4. rezance s tvarohom, s vajcom, s makom, s lekvárom,

s prézlami
5. cíbliky s prézlami
6. zemiaková baba

z

8. kapusta s krúpami
9. papcún grúlový

10. grúlovníky
11. lokše
12. posúchy bryndzové, kapustové, hruškové

Kompóty nahrádzalo sušené ovocie, sušienky a to jablká,
hrušky a slivky.

- R. H.-

Jedlá našich predkov

Produkt, ktorý bol vyvinutý vo Výskumnom ústave
geodézia kartografie v Bratislave pre potreby obecných
zastupiteľstiev zakúpila naša obec . Ide o programové
vybavenie pre informačný systém , ktorý umožní lepšiu
o ri en tác iu a ev idenci u neh nu te ľnos t í p at r i ac i h do
katastrálneho územia v Rakovnic i. Nové programové
vybavenie WISKAN pracuje v operačnom prostredí Windows
a môže pomôcť nielen v oblasti evidencie vlastníkom a
užívateľom nehnuteľností, ale je vhodnou pomôckou aj pri
výpočte a evidencii daní z nehnuteľnosti patriac ich do
katastrálneho územia obce. WISKAN je oficiálny softvér,
ktorý je kompatibilný s údajmi katastra nehnuteľnosti, ktoré
na požiadanie môže obec dostať bezplatne na okresnej správe
katastra. Obecný úrad na základe tohto nového produktu
upresn nehnuteľnosti a upraví platenie daní.

- sa -

c

í

Obec zakúpila

Rozlúčili sme sa.
Navždy nás opustila občianka:

Oslava životných jubileí:

Jubilantkám srdečne blahoželáme.

70 rokov

75 rokov

Jesenská Božena 7.12.1934
Máťašová Zuzana 5.12.1929

Helena Pástorová 21.11.2004

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.



Zasnežené strechy

Zimný pohľad
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Rok 2004 pod vedením: predseda Ing. Milan Birka,
tajomník Ondrej Doboš a hospodár Radoslav Chlebuš sa
niesol v znamení omladzovania futbalového mužstva.

Príprava pred jarnou časťou súťaže prebehla pod vedením
hrajúceho trénera Ladislava Lörincza ml. na našom
ihrisku. V rámci prípravy zohrali dva prípravné zápasy a to:
28. 3. 2004 Rožňavské Bystré - Rakovnica 1:0 a 4. 4. 2004
Ochtiná - Rakovnica 0:3 Góly: Š. Cibera j 2; L. Lörincz
(zaujímavosťou tohto zápasu bola rekordná účasť hráčov na
stretnutí, keď tréner mal k dispozícii viac ako dvadsať
hráčov!). Pred jarnou časťou posilnili naše mužstvo traja hráči
P. Roxer; M. Gonos; Š. Valko; z mužstva dišiel Patrik Gallo
(do Rožňavského Bystrého). Čiernou škvrnou histór ie
rakovnického futbalu bol 16. máj 2004 keď po stretnutí
Rakovnica - Hrhov diváci inzultovali hlavného rozhodcu
stretnutia a tým značne ochudobnili pokladnicu futbalového
mužstva.

ieda okres Rožňava jar 2004:

2. 5. 2004 Rakovnica Gemerská Hôrka 1:3 G.: Ľ.
Sedlák

Rožňava Rakovnica 12:0
16. 5. 2004 Rakovnica Hrhov 3:3 G.: L. Lörincz 2; P.

R o x e r ( t e n t o z á p a s b o l d o d a t o č n e
skontumovaný v prospech hostí.)

23. 5. 2004 Rožňavské Bystré Rakovnica 3:0

nava 3:4 G.: L. Lörincz 2; P.
Roxer (zaujímavosťou zápasu bolo že sme
viedli už 3:0)

Konečné umiestnenie v ročníku 2003/2004 10 miesto.

18. júl 2004 futbalový turnaj Rožňavské Bystré
Rožňavské Bystré - Rakovnica 4:0

Jar 2004

Leto 2004

o

II. tr
11. 4. 2004 Rakovnica Honce 3:7 G.: L. Lörincz 2; P.

Roxer
18. 4. 2004 Slavošovce Rakovnica 4:0
25. 4. 2004 Rakovnica Krásnohorská dlhá Lúka 0:1

8. 5. 2004 Kovstav

30. 5. 204 Hralo sa kvôli trestu na ihrisku v Betliari
Rakovnica Dr

o 3 miesto: Honce - Rakovnica 3:1 G.: J. Blahút

2 zápas Rakovnica "A"- Rakovnica "B" 4:1

Finále Rakovnica "A"- Honce 1:6 G.: P. Roxer

l

15. 8. 2004 Drnava - Rakovnica 6:0

10. 10. 2004 Honce - Rakovnica 5:1 G.: T. Viola

24. 10. 2004 Jovice - Rakovnica 1:0

10. miesto 12 zápasov - 3 výhry, 2 remízy, 7 prehier
Skóre: 22:47 11 bodov

Lubo Sedlák

25. júl 2004 memoriál Jána Hlaváča v
Rakovnici

1 zápas Honce - Rožňavské Bystré 3:1

G.: L. Lörincz 2; O. Dávid; M. Mogyorösi
Z. Molčan

o 3 miesto Rakovnica "B"- Rožňavské Bystré 1:6 G.:
V. Máťaš ml.

1. august 2004 priateľský zápas Rožňavské Bystré -
Rakovnica 8:3 G.: L.Lörincz 2; T. Viola

Futbalový ročník 2004/2005 hrá mužstvo Rakovnice v II.
triede okresných majstrovstiev za účasti 13 mužstiev Pred
súťažou posilnil naše mužstvo Tibor Viola a odišli Š. Ciberaj,
J. Mül ler, P. Letanovský do Betlia ra a L. Lörincz do
Rožňavského Bystrého. Výs edky nášho mužstva boli z časti
ovplyvnené dlhšími zraneniami opôr mužstva Ladislava
Fabiana, Ondreja Fabiana, Jaroslava Blahúta a Ľubomíra
Rótha.

8. 8. 2004 Rakovnica - Kovstav Rožňava 4:3 G.: M.
Šramovský 2; Ľ. Sedlák a vlastný

22. 8. 2004 Rakovnica - Pača 3:1 G.: I. Čižmár 2; J.
Blahút

29. 8. 2004 Čoltovo - Rakovnica 6:2 G.: V. Máťaš ml. ,
I. Čižmár

5. 9. 2004 Rakovnica - Mladosť Brzotín 2:2 G.: I.
Čižmár a vlastný

12. 9. 2004 Kobeliarovo - Rakovnica 8:1 G.: I. Čižmár
26. 9. 2004 Kečovo - Rakovnica 7:0
3. 10. 2004 Rakovnica - Ochtiná 8:1 G.: O. Fabian 3; V.

T ó t h ; V. Má ť a š ; Ľ . S ed l á k ; P.
Roxer; Ľ. Róth

17. 10. 2004 Rakovnica - Rožňavské Bystré 0:6

31. 10. 204 Rakovnica - Hrhov 1:1 G.: I. Čižmár

Umiestnenie mužstva po jesennej časti II. triedy:

Jeseň 2004

Futbal 2004

Nezávislé Rakovnické obecné noviny Vydáva: Obecný úrad Rakovnica Periodicita: Minimálne štyrikrát ročne a ďalej podľa potreby Registrácia: Okresný úrad
vRožňave pod číslom: Ďa 23/2001 zo dňa 30. 1. 2001 Redakcia: Obecný úrad Rakovnica, č.150, tel.:7883500, fax: 7883501, e-mail: obec.rakovnica@stonline.sk
Šéfredaktor: Dr. Jozef Sabo, CSc.(mobil - 0902966093) Zástupca: Ružena Hudecová Technický redaktor: Martin Genči (gencimartin@pobox.sk) Redakčná rada:
Slavomír Elexa, Ľuboslav Sedlák, Antónia Leštáková, Katarína Nociarová, Lukáš Ďurán Tlač: Polygrafia O&S, s. r. o., Slavošovce Náklad: 200 výtlačkov
Distribúcia: Zadarmo do všetkýchdomácností vRakovnici Neprešlo jazykovouúpravou Vyšlo6.12. 2004.

  
 
  

  
 

Naši futbalisti

Sústredenie pred zápasom


