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Jednotlivé atrakcie sú sta
vané pre deti do 14 rokov. 
Celkove je postavených 6 

zaujímavých a príťažlivých 
atrakcií. Začneme po poriad
ku. Prvé sú hojdačky. Jedna 
pre menšie deti a druhá pre 
väčšie. Máme aj dva koníky 
na silných pružinách. Čer
vený má tvar koníka a biely 
tvar psíka – Dalmatínca. Po
chváliť sa môžeme aj koloto
čom. Medzi koníkmi je po
lohová hojdačka. Pozornosť 
upútal zaujímavý domček, 
na ktorom sa dalo zrealizo
vať lezenie po stene, rebríku, 
preliezka a šmýkačka. Všetky 
hracie prvky boli vyhotovené 
z kvalitných materiálov. Kaž
dá atrakcia je certifikovaná.

Projekt je určený hlavne 
pre deti. Konkrétne najmlad
šej vekovej kategórie, ktorá 
doteraz nemala vytvorené 
podmienky na svoju činnosť. 
Realizácia projektu je príno
som pre všetkých občanov 
obce a zvlášť rodičov s deťmi.

Areál ihriska je verejnos
ti sprístupnený nepretržite. 
Jeho správa je v réžii obce. Pri 
vstupe na ihrisko je umiest
nená informačná tabuľa, kde 
sú jasne a konkrétne zade
finované podmienky a spô
sob využívania jednotlivých 
prvkov, aby bola dostatoč
ne zabezpečená bezpečnosť 
návštevníkov. Okrem toho sú 
tu aj dva dodatkové tabule, 
ktoré osadila obec.

(pokračovanie na 3. strane)

S plnou zodpovednosťou a osobným 
nasadením pokračuje v začatej práci

Po neradostnej situácii 
bolo nevyhnutné, s veľkým 
úsilím, v práci ďalej pokra
čovať. Najväčšia ťarcha ostala  
na pleciach zástupcu staros
tu obce. Po náležitom uva
žovaní, rozhodovaní a s po
citom plnej zodpovednosti 
sa zástupca Ondrej Doboš 
ujal funkcie zastupujúceho 
starostu obce. Jeho post je 
časovo obmedzený do vyko
nania nových volieb na sta
rostu obce. Od prvej chvíle sa  

Ondrej Doboš v plnej miere 
venuje všetkým povinnos
tiam, ktoré mu vyplývajú  
z nového postu, a preto sme 
ho požiadali o rozhovor.

V novom volebnom ob
dobí ste boli starostom ob
ce ustanovený za jeho zá
stupcu. Môžete sa vyjadriť  
k spolupráci s ním?

Moja spolupráca so zosnu
lým starostom pánom Ľubo
šom Leštákom bola založená 
na veľmi dobrej a priateľskej 
atmosfére, spolupráci. Kon
zultovali sme všetky kroky 
v rozvoji našej obce, spolu  
s ním som sa podieľal na 
pr votných krokoch rozbeh
nutých projektov, na organi
zovaní i realizovaní spolo
čenských akcií a rôznych 
prácach, ktoré sa týkali oko
lia a vzhľadu našej obce.

Po nečakanom skone sta
rostu, ste sa stali jeho ná
stupcom ako zastupujúci 
starosta obce. Na čo sa za
meriavate?

Snažím sa pokračovať  
v rozbehnutých projektoch  
a rovnako aj chode našej 
obci. A to či sa mi darí, ale
bo nie, je na posúdení našich 
občanov. Mojim cieľom je 
zamerať sa na dobrý chod 
našej obce, dobrú spoluprá
cu s občanmi a maximálne 
vychádzať v ústrety všetkým 
našim občanom. Akékoľ
vek pripomienky a otázky  
občanov si veľmi rád vypo
čujem, neostanú mi ľaho
stajné a budem sa snažiť ich 
riešiť.

V akom štádiu sú rozbeh
nuté projekty?

Všetko ide podľa plánu. 
Zrealizované je Detské ih
risko, čo som veľmi rád, pre
tože sa maximálne využíva.  
V štádiu dokončovacích prác 
je Hasičská zbrojnica. Na 
materskej škole máme novú 
strešnú krytinu. 

(pokračovanie na 3. strane)

Nástup do nového volebného obdobia bol plný optimizmu, 
nádejí, vytýčených cieľov. S vervou sa starosta obce, obecné 
zastupiteľstvo, OcÚ pustili do plnenia prisľúbených akcií, 
činnosti, plánov, projektov. Nikomu ani nenapadlo, že by sa 
mohlo stať niečo neočakávané. Bohužiaľ, stalo sa. Zaskočení 
boli poslanci, predstavitelia spoločenských organizácií, spol-
ky, združenia. Poznačilo to aj občanov.

V parku slobody pri pomníku SNP máme novú atrakciu. 
Pribudlo nám detské ihrisko. Potešia sa tomu deti, ale aj ro-
dičia. Stavba bola zrealizovaná 7. marca. Do užívania ju 
11. marca odovzdal zastupujúci starosta obce Ondrej Do-
boš. Na odovzdaní ihriska sa zúčastnili deti s rodičmi, za-
mestnanci OcÚ a ďalší občania. 

Úspešný projekt
               určený pre deti
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 Krátke
informácie

 Prvá
Náš spolupracovník vo 

feb ruári hľadal po obci prvé
ho zvestovateľa jari – sne
žienku. Nebolo to ľahké. 
Jednu objavil až 16. februára. 
Nachádzala sa v dedine v is
tej predzahrádke.

 Brigáda
Poslanci obecného zastu

piteľstva a ďalší občania 
ochotní pomôcť pri zveľa
ďovaní obce spolu so za
stupujúcim starostom obce 
Ondrejom Dobošom sa zú
častnili brigády dňa 17. feb
ruára. Pripravili vchodovú 
cestu na vstup do materskej 
školy, aby mohli auta voziť 
materiál na rekonštrukciu 
budovy. Šetrne odpílili kovo
vé dielce na rozmer náklad
ného auta. Odstránili všetky 
prekážky. Dielce uložili na 
ďalšie použitie.

 Vzali na vedomie
Obecné zastupiteľstvo na 

riadnom treťom zasadnutí 
dňa 16. februára zobralo na 
vedomie, že zástupca staros
tu obce Ondrej Doboš plní 
úlohy starostu v plnom roz
sahu.

 Žiadala
Obec písomne žiadala 

predsedu Národnej rady Slo
venskej republiky o vyhlá
senie volieb na uprázdnené 
miesto starostu obce Rakov
nica v zmysle zákona o voľ
bách do orgánov samosprávy 
obci a v znení neskorších 
predpisov.

 Rozhodli
Poslanci obecného zastu

piteľstva (OZ) sa osobne boli 
pozrieť na nefunkčnú studňu 
v priestoroch materskej ško
ly. Skonštatovali, že z bez
pečnostných dôvodov je ju 
potrebné zasypať. Na základe 
toho na svojom riadnom za
sadnutí odporučili starostovi 

obce zabezpečiť zasypanie 
studne.

 Ďalšie
Od nedele 24. februára sa 

už častejšie objavili prvé kve
ty jari – snežienky. Klasicky 
sa našli v predzáhradke pred 
domom číslo 142, ale i na 
iných miestach. Jar sa ďalšími 
snežienkami začala.

 Je ich veľa
Pri pohľade na záhradu, 

park vidíme nemalé množ
stvo čerstvo vyrýpaných kop
čekov hliny. Dobre ich po
znáte. Sú to krtince. Z toho 
vyplýva jediný fakt – krtkovia 
sa nám premnožili. Vzhľa
dom k tomu, že krty sú záko
nom chránené nemôžeme im 
ublížiť. A ani nechceme. Kr
tince pravidelne zahladzuj
me, alebo používame vhodné 
odpudzovače (plašiče).

 Pomohol
Pri práci zameranej na 

vyčistenie priestoru v areály 
materskej školy sa odstraňo
vali aj skládky drevín, ktoré 
sa správne použili. Na pokyn 
zastupujúceho starostu obce 
Ondreja Doboša sa dreviny 
popílili na kusy a dopravili 
k modlitebni ECAV na kú
renie. 

 Vzdali úctu
Začiatkom roka sa usku

točnili výročné členské 
schôdze, hodnotiace schôdze 
spoločenských organizácií. 
Všetky začínali vzdaním úcty 
minutou ticha starostovi 
obce, ktorý predčasne a ne
čakane odišiel z našich radov. 
Týmto aktom dali najavo, že 
pre obec, občanov bol vzác
nym človekom.

 Oskar bez bariér
Združenie miest a obcí 

Slovenska (ZMOS) v roku 
2019 už organizuje 15. roč
ník súťaže pod názvom „Os
kar bez bariér.“ Naša obec sa 

zapojila do tejto súťaže no
mináciou stacionáru v rámci 
sociálnej práce. Projekt bol 
riadne vypracovaný a načas 
odoslaný.

 Príjazdová cesta
Na renovácií materskej 

školy sa intenzívne pracovalo.  
Príjazdová cesta bola funkč
ná, zrealizovaná 21. februára.

 Aktívni
Veľký kus práce urobili 

na materskej škole poslanci, 
hasiči a ďalší občania, kto
rí urýchľovali rekonštrukciu 
školy. V dňoch 23.24.2. od
straňovali kovové časti v jed
notlivých miestnostiach.

 Brigáda
Zamestnanci OcÚ v dňoch 

25. a 26. februára 2019 spolu 
so zastupujúcim starostom 
obce sa zúčastnili na brigáde 
zameranej k príprave interié
ru na rekonštrukciu mater
skej školy.

 Knižnica
Knihy z pozastavenej kniž

nice, ktorá bola v materskej 
škole nechal zastupujúci sta
rosta obce premiestniť do 
klu bu. Takto zachránil celý 
knižničný fond obce. Od
hadom máme viac ako tisíc 
kníh. 

 Február
Mesiac február nám ube

hol veľmi rýchlo. Teplotne 
bol nadpriemerný. Prekva
pil posledným dňom t.j. 
28.2.2019. Bolo pekne, sl
nečno s teplotou +17 ⁰C.

 Fruktifikácia
Podľa odborného lesného 

hospodára v roku 2018 bola 
u nás zaznamenaná fruktifi
kácia (vytváranie) buka les
ného, čo by malo priaznivo 
pôsobiť na prírodné zmlade
nie nielen na holinách, ale aj 
pod materským porastom.

 Ocenenie
Nový odborný lesný hos

podár ocenil Lesné pozem
kové spoločenstvo v Rakov
nici preto, lebo pôsobí na 

báze trvalo udržateľného 
rozvoja hospodárstva, s do
držiavaním všetkých eko
logických a ekonomických 
princípov. Ďakuje za to celé
mu vedeniu LPS.

 Múdrosť
Múdrosť a zvlášť ta ľudo

vá je mimoriadne zaujímavá  
a poučná napríklad aj tato:

De tä radi vidä, tam zriad
ka chodívaj.

A de tä neradi, tam sä ani 
nezjav.

 Havária
Na samom začiatku mar

ca sa stala havária osobného 
auta v miestnej časti Hosti
nec. Dozvedeli sme sa o tom 
v televíznych správach. Vo
dička v neprimeranej rých
losti narazila do múra, ktorý 
bol poriadne narušený, po
praskaný. Stalo sa to pri bý
valej predajni potravín.

 Posledný
Posledný sneh bol nad 

Horným mlynom pri poto
ku. Definitívne sa roztopil 
začiatkom marca.

 Uvažuje
Po odovzdaní Detského 

ihriska do užívania verejnos
tí zastupujúci starosta obce 
perspektívne uvažuje zabez
pečiť viacej oddychových la
vičiek pre návštevníkov parku.

 Prileteli
Predzvesťou jari je aj prílet 

našich bocianov. Pár nádher
ných vtákov oznámil svo
ju letnú návštevu občanom 
obce dňa 22. marca. Je to pre 
nás, mladších či starších, prí
jemný zážitok. Zvlášť preto, 
lebo máme iba ten jeden pár, 
to jedno hniezdo.

 Využívané
Len nedávno bolo Detské 

ihrisko odovzdané do užíva
nia verejnosti a už každoden
ne plní svoj účel, poslanie. 
Rodičia i deti sú ním nadše
ní. Vždy tu niekoho nájdete 
či je to dopoludnia alebo po
poludní. Tak je dobre, tak to 
má byť. Fo
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(pokračovanie z 1. strany)
Nebezpečná, zastaralá, 

mies tami deravá bola odstrá
nená a vymenená za novú. 
Odstránené boli nadbytočné 
komíny. Ponechaný a zre
koštruovaný ostal iba jeden, 
lebo plní viac funkcií. 

Obecné zastupiteľstvo 
vám vyjadrilo plnú podpo
ru. V čom sa prejavuje pod
pora a pomoc poslancov?

Som veľmi rád, že máme 
také obecné zastupiteľstvo. 
Sú tu mladí ľudia plní ener
gie, ale aj „ostrieľaní,“ skúsení 

viacroční poslanci. Spoluprá
ca s obecným zastupiteľstvom 
(OZ) je veľmi dobrá, so všet
kými poslancami spolupra
cujem a podrobne ich infor
mujem o chode obce. Všetci 
poslanci sú veľmi ochotní so 

mnou spolupracovať, čo je 
dôkazom pravidelnej účas
ti na zasadnutiach OZ, ale 
napríklad aj na brigádach. 
Keď je niečo potrebné urobiť 
„stačí len povedať“ a ochotne 
sa do toho pustia. Vážim si 
ich postoje aj ich zodpoved
né správanie, činy, konanie  
v prospech obce. Za to im 
patrí moja veľká vďaka. 

RON ďakujú za rozhovor

S plnou zodpovednosťou a osobným 
nasadením pokračuje v začatej práci

Prvé kolo volieb prezidenta republiky
dňa 16. marca 2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 522
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 274
Počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov: 274

Usporiadanie kandidátov na prezidenta republiky 
podľa počtu hlasov:
1. Zuzana Čaputová, Mgr. 84
2. Marian Kotleba, Ing., Mgr. 63
3. Štefan Harabin, JUDr. 59
4. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 53
5. Milan Krajniak, Bc. 5
6. Eduard Chmelár, doc., Mgr., PhD. 4
7. Béla Bugár, Ing. 3
8. František Mikloško, RNDr. 2
9. Róbert Švec, Mgr. 1
10. Martin Daňo 0
11. Bohumila Tauchmannová, Ing. 0
12. Juraj Zábojník, Dr., Ing., PhD. 0
13. Ivan Zuzula, RNDr., CSc. 0
14. József Menyhárt, PaedDr., PhD.
      – vzdal sa kandidatúry
15. Róbert Mistrík, Dr., Ing. – vzdal sa kandidatúry 

Druhé kolo volieb prezidenta republiky
dňa 30. marca 2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 522
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 221
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 221
Počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov 218
Počet neplatných hlasov 3

Počet platných hlasov odovzdaných
pre jednotlivých kandidátov:
1. Zuzana Čaputová, Mgr. 131
2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 87

AKO sMe VOlili
prezidenta republiky v Rakovnici

(pokračovanie z 1. strany)
Jedna upozorňuje návštev

níkov, že detské ihrisko sa 
využíva na vlastnú zodpo
vednosť. Druhá je zákazom 
fajčenia a vodenia psov do 
areálu ihriska. Rešpekto
vaním upozornení získame 
istotu, že sa v areáli všetci 
záujemcovia budú cítiť bez
pečne, dobre a príjemne. 
Našou spoločnou úlohou, 
zodpovednosťou je, aby sme 
si túto jedinečnú atrakciu vá
žili, chránili a zabránili prí
padnej devastácii.

Realizácia projektu bude 
pozitívne vplývať na rozvoj 
detskej osobnosti a pohy

bovej danosti. Zvýši sa tak 
vyžitie pre detských obyva
teľov obce ako aj atraktivita 
vidieckeho prostredia, sociál
na interakcia. Užitočné trá
venie voľného času a zábavy. 
Vytvoril sa tak priestor spo
ločenského kontaktu, miesto 
stretnutia a oddychu pre deti, 
rodičov, príbuzných, hostí 
atď.

Projekt bol realizovaný na 
výzvu Úradu vlády SR, kto
rý na takéto aktivity vyhlásil 
podporu a naša obec bola 
úspešná. Finančnú podporu 
sme získali z Programu roz
voja športu na rok 2018.

-sa-

Úspešný projekt
          určený pre deti
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postihnutým, ktorí potrebu
jú kontakt so spoločenským 
prostredím. Službu denného 
stacionára začala naša obec 
poskytovať v júli 2002 deli
mitáciou z Okresného úradu 
v Rožňave. V súčasnosti je 
zariadenie zaregistrované na 
Košickom samosprávnom 
kraji s počtom klientov 15, 
pričom túto službu využívajú 
denne. Služba je financovaná 
z transferov zo štátneho roz
počtu a z rozpočtu obce. 

Klientom je poskytovaná 
sociálna služba na odbornej 
úrovni, v rámci ktorej pri
hliadame na individuálne 
potreby klienta, aktivizu
jeme ho podľa jeho schop
ností, možností. Pracovníci 
z nášho denného stacioná
ra využívajú pri svojej prá
ci všetky dostupné metódy 
a formy sociálnej práce pri 
aktivizácii, mobilizácii a so
cializácii klienta. Na jedného 
odborného pracovníka staci
onára pripadá 6 klientov, čo 
predpisuje aj zákon. Medzi 
zamestnancov patrí vedúca 
denného stacionára, sociálny 
pracovník a opatrovateľka.

Dôraz kladieme na roz
voj záujmovej činnosti a na 
pracovnú terapiu

Klient sa aktívne podieľa 
na zvyšovaní kvality posky
tovaných služieb. Neoddeli
teľnou súčasťou tohto proce
su je aj jeho rodina.

Strava sa pripravuje mimo 
zariadenia. Príprava stravy je 
v súlade so zásadami správ
nej výživy, s prihliadnutím na 
vek, zdravotný stav klientov. 
Klientom ďalej poskytujeme 

služby spojené s udržiavaním 
ošatenia klientov, s praním  
a so žehlením.

Samozrejmosťou je pred
pis a donáška liekov, ktorú 
zabezpečujeme raz týždenne.  
V lete organizujeme grilo
vačky, opekačky a kúpanie sa 
v Maďarsku. Na jeseň uspo
radúvame Úctu k starším, 
kde sa naši seniori môžu za
baviť a porozprávať. Klienti si 
radi zahrajú aj rôzne spolo
čenské hry (človeče nehnevaj 
sa, šach, karty, rôzne hlavo
lamy), ktoré sú dobrou zá
bavou, ktorá trénuje pamäť 
a myseľ. Ďalej je samozrejmé 
premietanie filmov a fotiek  
z akcií, ktoré sa konajú v obci.

Usporadúvame oslavy na
rodenín a menín klientov, 
dodržiavame tradície ako je 
napríklad Veľká Noc, kača
cie hody, Mikuláš, Vianoce, 
fašiangy atď.

Klientom dvakrát týžden
ne meriame fyziologické 
funkcie, samozrejme aj hoci
kedy na požiadanie. Každo
ročne sa zapájame do zberu 
orechov a jabĺk v obecnej zá
hrade a následne pozbieranú 

úrodu spracujeme v našom 
stacionári. Z jabĺk pripravu
jeme kompóty a orechy očis
tíme a uskladníme na zimné 
obdobie, ktoré využijeme na 
vianočné pečenie.

Klienti sú veľmi šikovní  
a majú sa čím pochváliť. Ich 
výtvory v rámci pracovnej te
rapie si môžete pozrieť v sta
cionári alebo na facebooku 
„Denný stacionár v Rakov
nici“.             Mgr. Miroslava

Turcsányiová, MSc.

Čo Vás viedlo k tomu, že 
sa venujete maľovaniu vají
čok?

Vždy ma zaujímali ručné 
práce, aj moje povolanie zub
nej techničky malo k tomu 
blízko. Je to podobne nároč
né na trpezlivosť a presnosť, 
vyžaduje pevnú a zároveň 
citlivú ruku.

Prináša mi to veľké poteše
nie a stále si pri tejto krásnej 
záľube oddýchnem.

Aký materiál je pre Vás 
najvhodnejší a odkiaľ ho 
získavate?

Zdobím kuracie, kačacie  
i husacie výduvky z vlastných 
zdrojov, prípadne kupujem 
cez internet, ale aj rodina  
a známi ma hojne zásobujú. 
Na výrobu vzorov používam 
zubársku vŕtačku, ozdobu
jem čipkou, ale základ na 
krasliciach tvorí maľovanie 
horúcim voskom.

Čo Vám slúži ako námet? 
Ktoré motívy najradšej 
vkladáte na podklad vají
čok?

Nápady čerpám z prírody, 
ale hlavne z folklóru, čiže 
najčastejšie sú to ľudové mo
tívy, nechávam to na svojej 

fantázii. Každé vajíčko je je
dinečné.

Koľ ko vajíčok ste už vy
maľovali?

Za tie roky to už bude nie
čo vyše 1000 kusov.

Čo robíte s hotovými vý
robkami?

Obdarúvam rodinu, pria
teľov a známych po celej 
republike, vlastne už aj v za
hraničí. Teším sa, keď urobím 
iným radosť.

Budete mať svojho nasle
dovateľa? 

Veľké nadšenie prejavil 
môj 5ročný vnúčik Martin
ko, rád mi robí spoločnosť  
a sám už ozdobil niekoľko 
vajíčok. Ak by mal niekto zá
ujem, taktiež rada zaučím.

RON ďakuje za rozhovor

Krásna záľuba
               s potešením

Po schválení programu 
rokovania sa slova ujal Mgr. 
Ladislav Fabián. Vo svojom 
príhovore poukázal na to, 
že organizácia o rok oslávi 
okrúhle výročie. Tohto roku 
má 19výročie od svojho 
vzniku. V roku 2020 to bude 
20 rokov. Založená bola 28. 
januára 2000 v Obecnom 
klube v Rakovnici. Zo za
kladajúcich členov Jednoty 
sa 2 odsťahovali, 5 vystúpili, 
10 nás navždy opustili. Tak 
ako to prebieha v živote, tak 
je to i v našej organizácii – je 
to kolobeh života. Postupne 
sa členská základňa rozšíri
la a z počtu 35 stúpla až na 
dnešných 85 členov.

Cieľom založenia JDS bolo 
a je zabezpečovať pre členov 
v rámci záujmových činností 
a možností pokojný a hladký 
priebeh starnutia, aby sa pri 
vstupe do dôchodku nepo
kladali za zbytočných, aby sa 
neuzatvárali do seba a nepre
padali pasivite a papučovej 
kultúre. Organizácia je otvo
rená. Dáva možnosť všetkým 
dôchodcom, bez rozdielu 
dôchodkového veku, aby sa 
zapájali do kultúrnych, spo

ločenských a turistických 
akcií organizovaných pod 
heslom: „Sami sebe“. ZO 
JDS rešpektuje návrhy čle
nov na obohatenie, spestre
nie a skvalitnenie akcií. Ak
cie sú plánované na základe 
návrhov členov na celý rok  
a schvaľované na hodnotiacej 
členskej schôdzi.

Pozornosť venoval aj spo
lupráci. „Uskutočnili sme  
v spolupráci s OcÚ spolo
čenské podujatia (posedenie 
Pod jedličkou, MDD). Veľmi 
pekne sa nám rozbehla a re
alizuje sa spolupráca v rámci 
R4, medzi ktorých sme pri
jali aj seniorov zo Spišskej 
Novej Vsi a z Novej Huty. 
Pri týchto príležitostiach sa 
tu griluje, opeká, varí guláš  
a pod.“

Prostredníctvom RON si  
dovoľujeme pozvať medzi nás  
všetkých dôchodcov, ktorí  
majú záujem aktívne sa po
dieľať na spoločenskom a kul 
túrnom živote v obci. Príďte 
medzi nás. Radi Vás privíta
me. Podmienkou prijatia je 
súhlas so stanovami Jednoty 
dôchodcov a zaplatenie člen
ského príspevku vo výške  
2 eurá za kalendárny rok. 

Po príhovore boli členovia 
oboznámení s plnením úloh 
za rok 2018, s výsledkami 
hospodárenia, správou revíz
nej komisie. V správe bolo 
konštatované, že stanovené 
ciele a úlohy boli splnené. 
Schválil sa plán aktivít na rok 
2019 ako aj rozpočet.

Zadosťučinením pre ZO 

JDS bolo vyznamenanie  
I. stupňa, najvyššieho vyzna
menania JDS, pre Ondreja  
Bradáča. Osobne mu ho odo 
vzdal predseda KSK Ing. 
Rastislav Trnka. Predseda 
ZO JDS v mene organizá
cie zablahoželal ocenenému 
členovi. 

Členská schôdza splnila 
svoju úlohu. Nielen hodnoti
la, plánovala, ale aj motivova
la členov k účasti na nasledu
júcich podujatiach.

Aktivíty ZO JDS na rok 
2019:

spoločné podujatia:
 Rakovnica, Ihrisko, turisti

ka, 12.07.2019
 Rožňavské Bystré, Akadé

mia, 07.2019
 Honce, Ihrisko, športový 

deň, 08.2019
 Rudná, Ihrisko, turistika, 

06.09.2019
 spoločný zájazd na ter

málne kúpalisko Rakov
nica, Rudná, R. Bystré, 
Honce – júl, august 2019

 Úprava pomníkov – marec 

– október 2019
 Stretnutie s poslancami  

a zložkami v obci – marec 
2019

 Aktívna účasť členov na 
oslavách SNP – august 
2019

 Mesiac úcty k starším – 
október 2019

 Posedenie Pod jedličkou – 
december 2019 
Účasť členov ZO na pod

ujatiach organizovaných 
OO a KO JDs je vítaná – 
športové hry, turistika, zá
jazdy.

Rozdelenie hostí. Na 
stretnutie do Rožňavského 
Bystrého pozývame seniorov 
zo Spišskej Novej Vsi. Na 
stretnutie do Rudnej pozý
vame seniorov z Novej Huty.

Program ZO JDS je na
ozaj pestrý, bohatý. Po jeho 
absolvovaní ani nezbadáte 
ako vám príjemne ubehne  
celý kalendárny rok. Nebu
dete nič ľutovať, lebo vám 
zostanú neopakovateľné, je
dinečné zážitky.                -lf-

Organizácia, ktorá dáva možnosť vyžitia 
všetkým dôchodcom

Píšeme o ZO JDS v Rakovnici, ktorá vo februári usku-
točnila svoju členskú schôdzu v Dome kultúry. Začia-
tok rokovania otvoril predseda ZO JDS Mgr. ladislav  
fabián slovami: „Kto sa vryje hlboko do srdca, nikdy sa  
z neho nevytratí. Cítime obrovský smútok a žiaľ, no zá-
roveň vďačnosť, že nám bolo cťou poznať skvelého človeka. 
Vďačná spomienka zostáva v našich srdciach.“ Týmto vy-
znaním a minútou ticha vyjadril hlbokú úctu starostovi 
obce p. Ľubošovi leštákovi.

Navštívili sme šikovnú ženičku, ktorá sa v tomto ob-
dobí zaoberala maľovaním veľkonočných vajíčok. Je to 
Gitka Leštáková. Prekvapilo nás, že túto činnosť robí už 
viac ako 20 rokov. Vidieť jednotlivé kusy je radosť, pastva 
pre oči. Očarilo nás to, a preto sme ju oslovili a požiadali  
o rozhovor.

Denný stacionár slúži se
niorom alebo zdravotne 
ťaž ko postihnutým osobám 
žijúcim v rodinách s eko
nomicky aktívnymi členmi 
rodiny, ktorí im nemôžu po

skytnúť celodennú starost
livosť, ale aj tým, ktorí žijú 
sami, potrebujú pomoc pri 
bežných denných činnos
tiach, spoločenský kontakt 
a taktiež zdravotne ťažko 

Kvalitné služby
a zaujímavé činnosti

Obec prevádzkuje denný stacionár pre seniorov, v ktorom 
sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkáza-
ná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu 
službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
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Na zasadnutí zboru sa 
okrem členov DHZ zúčast
nili aj hostia a to predseda 
Územnej okresnej organi
zácie Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany v Rožňave (ÚZO
ODPO) Marián Kapus
ta, tajomník ÚZOODPO  
v Rožňave Mgr. Michal  
Terrai. Schôdzu otvoril  
a viedol veliteľ DHZ Ondrej  
Doboš. Rokovanie sa riadi
lo schváleným programom.  
V doplňujúcich voľbách boli 
zmenené funkcie, za predse
du DHZ bol zvolený Ondrej 
Doboš a za veliteľa DHZ 
Peter Bradáč. Do zboru pri

budli aj dvaja noví členovia 
Igor Čižmár a Patrik Kováč.

Správu o činnosti predložil 
veliteľ Ondrej Doboš. Boha
tá a obsažná správa obsaho
vala poslanie DHZ v obci 
i jej miesto v organizačnej 
štruktúre Slovenskej repub
liky. Vyjadril sa pochvalne  
o činnosti zboru a pouká

zal i na rezervy. Zvýraznil, 
že na základe rozhodnutia 
krajského riadi
teľstva Hasičské
ho a záchranného 
zboru v Košiciach, 
od 6.12.2018 je 
obec zaradená 
do kategórie „B“. 
Týmto krokom, 
na základe žiados
ti, sú nám ročne 
pridelené finanč
né prostriedky vo 
výške 3000, eur, 
ktoré sa použijú 
na hasičskú výstroj  
a výzbroj.

Pozornosť zameral na 
previerky, ktoré sa konali  
v Rejdovej, kde sa naše druž
stvo veľmi pekne umiestnilo 
a pochválne na ich adresu sa 
vyjadril aj predseda okresnej 
organizácie DHZ. Členom 
poďakoval za účasť i výsle
dok, ktorý dosiahli. Pod
robne popísal požiar, ktorý 

vznikol 5.8.2018 v priestore 
bývalej bane nad Rakovni
cou. Naši hasiči aktívne za
siahli. Vďaka nim sa požiar 
lokalizoval a nerozšíril na 
blízky les. 

Veliteľ pripomenul aj oso
bitnú činnosť DHZ v obci. 
Do popredia dal akciu Vat

ra, ktorá vďaka hasičom bola 
perfektná, ako aj zaujímavý 
Deň detí spojený s predvá
dzaním hasičskej techniky. 
Spomenul aj oficiálnu účasť 
členov na kultúrnych a spolo
čenských akciách, dbanie na 
dodržiavanie protipožiarnych 
opatrení bolo tiež ocenené.

Dôležitým dokumen
tom bol Plán hlavných úloh 
DHZ. Je podrobne spra
covaný, rozdelený na úseky. 
Obsahuje základnú prípravu 
členov, údržbu, preventívnu 
činnosť, spoluprácu, ope
račnotaktickú prípravu, or
ganizačnú oblasť. Zahrňuje  
i dohľad nad konaním kul
túrnospoločenských akci
ách, brigád organizovaných 
v obcí.

K slovu sa dostali aj hostia. 
Pán Marián Kapusta orien
toval svoje vystúpenie na 

potrebu výcviku zásahu pri 
lesných požiaroch, moderni
zovanie hasičskej výbavy. Po
chvalne sa vyjadril k činnosti 
zboru i plánu úloh. 

Ďalší hosť Mgr. Michal 
Terrai sa veľmi pekne vyjad
ril o úspechoch, ktoré zbor 
a jeho členovia dosiahli za 

uplynulé obdobie. Podčiar
kol silu a jednotnosť zboru, 
otvorenosť a skvalitňovanie 
spolupráce. Stmeľovanie čle
nov a vzájomné vylepšenie 
komunikácie v rámci ko
lektívu, ktorý má veľké per
spektívy.

Výročná členská schôdza 
ukázala, že Dobrovoľný ha
sičský zbor v Rakovnici tvo
ria členovia, ktorým záleží na 
poslaní, ktoré majú. Aktívne 
pracujú nielen na svojom 
zdokonaľovaní, odbornej 
príprave, ale sa aj zapájajú do 
obecných akcií, zjednocovaní 
kolektívu, rozširovaní účasti 
napr. na okresných súťažiach. 
Ich ciele jasné ukazujú, že sú 
pripravení zdokonaľovať sa  
a čestne zastať svoju nena
hraditeľnú funkciu, úlohu  
v obci a keď by bolo potreb
né, aj mimo nej.             -JB-

Výbor LPS v zmysle usta
novenia zákona 97/2013 
Z.z. zvolal a uskutočnil valné 
zhromaždenie 22. februára 
v Kultúrnom dome. Roko
vanie sa riadilo schváleným 
programom. Schôdzu otvo
rila a viedla Ing. J. Brezne
nová. Hosťom bola JUDr. E. 
Simanová.

S činnosťou LPS za rok 
2018 podielnikov zoznámil 
predseda Ján Dányi. Rok 
2018 označil ako rok zmien 
a pokračoval: „Pred rokom 
približne o tomto čase sme 
volili nových členov výboru a 
členov dozornej rady. Vo svo
jej minuloročnej správe som 

vás oboznámil, že dôjde k 
výmene Odborného lesného 
hospodára (OLH), keďže zo 
zdravotných dôvodov bol vý
kon funkcie nútený ukončiť. 
Oboznámil som vás so zá
merom, že do konca mesia
ca apríla 2018 by sme chceli 
vybrať vhodného OLH, čo sa 
aj naplnilo. Formou pohovo
rov sme vyberali z troch kan
didátov, chceli sme niekoho 
kto nemá veľa subjektov a 

vekovo mladšieho, aby mal 
dostatok času na výkon svojej 
funkcie. Zhodli sme sa a no
vým OLH sa stal od mesiaca 
máj 2018 Ing. Juraj Široký.

Čo sa týka hospodárskej 
činnosti v roku 2018 sa po
kračovalo v obnovných úmy
selných ťažbách. Doruby boli 
prevedené v lokalitách Pošo
va, Dolinka a Šinárova doli
na. Obnovná úmyselná ťažba 
bola v jednom poraste sme
rom na Ivaďo. Celkovo bolo 
vyťažených 1050 m³. Z tohto 
objemu bola odpredaná gu
ľatina v objeme 607,13 m³, 
442,8 m³ bolo spracovaných 
do metrov, čo je 820 prm. 

Pokračovalo sa v uhadzova
ní haluziny, kde sme zároveň 
umožnili záujemcom samo
výrobu palivového dreva. Išlo 
o lokality Mních, Macocha, 
Šinárová dolina a Pošova.

Na rok 2019 je napláno
vaná ťažba podľa hospodár
skeho plánu v objeme 1459 
m³, OLH avizoval že je to 
nadnesené a reálna ťažba by 
sa mala pohybovať na úrovni 
900 m³. Jedná sa o obnovné 

úmyselné ťažby a výchovné 
ťažby v lokalitách Šinárova 
dolina, Lazy, Pošova a Pleši
vecká planina.

Čo sa týka pestovnej čin
nosti, bola vykonaná pre
rezávka na výmere 6,15 ha, 
za čo sme firme uhradili  
2720. €. V zmienenej čin
nosti, sú naplánované pre
bierky a priečistky na výmere 
3,25 ha a vyžínanie v lokalite 
Plešivecká planina.

Na rok 2018 sme mali na
plánované aj opravy ciest, 
ktoré sme však museli od
ložiť z dôvodu neukončenej 
ťažby, keďže tieto cesty sa 
musia využívať na približo
vanie drevnej hmoty a tou
to činnosťou by bola znova 
poškodená. Akonáhle bude 
ukončená ťažba a priaznivé 
počasie, spomínané opravy 
ciest sa budú realizovať.“

Ďalej sa dotkol jednej 
dôležitej témy. „V posled
nom čase sa vo veľkej miere 

uskutočňuje pre
vod majetku. Bolo 
by to úplne v po
riadku, lebo každý 
vlastník má právo 
nakladať so svojím 
majetkom avšak 
je potrebné dodr
žiavať podmienky, 
ktoré máme zakot
vené v stanovách. 
Podľa ktorých kaž
dý kto chce predať 
svoj podiel, alebo 
časť podielu, má 
povinnosť pred
ložiť túto ponuku 

výboru, ktorý na valnej hro
made bude o tom informo
vať vlastníkov, lebo najprv sú 
súčasní vlastníci, ktorí majú 
predkupné právo. Je to z jed
noduchého dôvodu, aby sme 
nevpustili nových podielni
kov, hlavne rôzne záujmové 
skupiny, ktoré skupujú lesné a 
poľnohospodárske pozemky.“

Na záver svojho vystúpe
nia predseda LPS poďakoval 
členom výboru ako aj členom 

spoločenstva, za ich aktívnu 
prácu v orgánoch spoločen
stva v uplynulom období. 
Nasledovali správy o hos
podárení, činnosti dozornej 
rady, schválenie ročnej zá
vierky. Významným bodom 
bolo predloženie a schválenie 
návrhu Zmluvy o pozemko
vom spoločenstve v zmysle 
novely zákona č. 97/2013 
Z.z. a Stanov pozemkového 
spoločenstva. Informáciu po
dala Ing. J. Breznenová. Zdô
raznila, že po schválení návr
hu je potrebné dokumenty 
zverejniť na webe a úradnej 
tabuli obce, aby každý mal 
možnosť vyjadriť sa k doku
mentom. Dôležitým bodom 
bolo vystúpenie JUDr. E. 
Simanovej, ktorá podrob
ne informovala podielníkov  
o majetko  právnom rozde
lení nehnuteľností na Pleši
veckej planine. 

Na valnom zhromaždení 
sa vysvetlilo postavenie od
borného lesného hospodára. 
Je to odborník s príslušným 
vzdelaním a štátnym osved
čením na výkon funkcie. Svo
ju činnosť vykonáva vlastným 
menom, na vlastný účet a 
zodpovednosť. V rámci LPS 
sa riadi programom starost
livosti o les. Zo zákona Les
né pozemkové spoločenstvo 
musí mať menovaného člo
veka. Za prácu, ktorú vyko
náva mu patrí odmena hra
dená LPS. Prácu vykonáva 
podľa vlastného rozhodnutia, 
uváženia, a preto napr.: pobyt 
v teréne nie je povinný ozna
movať. V prípade akejkoľvek 
nezrovnalostí upozorňuje 
predsedu LPS. Ak je niečo 
v rozpore s právnymi pred
pismi oznamuje to aj štátnej 
správe. Podrobné informácie 
nájdete v príslušnom zákone.

Zasadnutie LPS splnilo 
sta novený program. Hlavnou 
úlohou je, v stanovenom čase, 
schváliť na základe novelizá
cie zákona zmluvy a stanovy.

-JD-

Prosperujúce spoločenstvo
lesné pozemkové spoločenstvo (lPS) so sídlom v Ra-

kovnici obhospodaruje podľa Programu starostlivosti o les 
platného na roky 2012 – 2021 plochu 367,15 ha lesného 
pôdneho fondu. K termínu konania valného zhromaždenia 
združuje 252 podielnikov. Okrem lPS sa na území podieľa 
aj Slovenský pozemkový fond (SPf), ktorý spravuje men-
šinový podiel z celkovej výmery. Väčšinovým vlastníkom je 
jednoznačne lPS.

Sú pripravení odborne a svedomite
vykonávať svoju úlohu

Hodnotenie uplynulého roka a plánovanie práce na rok 
nasledujúci ukazuje na permanentnú činnosť organizá-
cií, spoločnosti, klubov, ktoré sa nachádzajú v obci. Jednou  
z nich bola aj výročná členská schôdza dobrovoľného hasič-
ského zboru (DHZ) Rakovnica, ktorá sa uskutočnila 20. 
februára v zasadačke Obecného úradu.
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pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci RON ide najmä o zverejňovanie
informačných materiálov z činností, akcií, podujatí, udalostí v obci s použitím mien a fotografií.

Peter Poliačik je človek,  
ktorému záleží na tom, aby 
rožňavskí stredoškoláci 
zmys luplne, kreatívne vyu
žívali svoj voľný čas. Okrem 
toho sa so svojimi spolupra
covníkmi starajú o životné 
prostredie v meste Rožňava. 
Charakteristickým prejavom  
ich svedomitej a verejno

prospešnej práce je aj ich 
dobrovoľníctvo. Sme radi, že 
v obci máme mladého člo
veka, ktorý sa venuje mlá
dežníckej a dobrovoľníckej 
činnosti. Oslovili sme ho  
a požiadali o rozhovor. Jeho 
obsah vám predkladáme.

Čo vás viedlo k tejto pes
trej a zaujímavej činnosti?

Spolu s kamarátom sme si 
všimli, že koordinovaná čin

nosť stredoškolákov v meste 
upadá. Bolo to v období kedy 
sa bývalý Mládežnícky parla
ment mesta rozpadol. Po zre
lej úvahe sme skonštatovali  
a rozhodli sa, že dozrel čas 
začať niečo nové, zaujíma
vejšie, príťažlivejšie, niečo čo 
sme ešte neskúšali. Dôležitá 
bola aj koordinácia študen

tov zo všetkých stredných 
škôl. Tak sme sa na to dali. 
Chceli sme robiť všetko pre
to, aby študentský život bol 
pestrejší, kvalitnejší, cieľave
domejší. Blízka nám bola aj 
dobrovoľnícka činnosť spoje
ná s pomocou mestu a tým, 
ktorí to najviac potrebujú.

Môžete naznačiť, čo všet
ko ste už urobili pre študen
tov?

Od septembra 2018 sme 
stihli zorganizovať mno
ho zaujímavých podujatí 
ako napr.: Študentský ples, 
Zbierky pre detské domo
vy, Mikuláš na korčuliach, 
Brigádu na zber odpadkov 
v okolí rieky Slaná, Súťaž vo 
varení guľášu.

Aký význam má pre vás 
ocenenie, ktoré ste získali?

Boli sme veľmi poteše
ní, keď sme sa dozvedeli, že 
sme ako parlament boli no
minovaní. Vrelé prijatie na 
slávnostnom odovzdávaní 
ocenení sa konalo 4. februára 
v Gloria Palace v Košiciach 
v spolupráci s Košickým sa
mosprávnym krajom. Obdŕ
žali sme Ďakovný list, ktorý 
má pre nás veľkú hodnotu. 
Robilo nám radosť, že spo
ločnosť si všimla naše aktivi
ty a ocenila ich. Veľa to pre 
nás znamená. 

Priaznivé ohlasy na vašu 
činnosť vás určite motivujú 
k ďalším činom. Aké máte 
plány? 

Snažíme sa plánovať na 
každý mesiac aspoň jednu 
aktivitu. Určite by sme chce
li, ešte tento rok, zrealizovať 
podobné čistenie aké sme 
absolvovali, v niektorej z lo
kalít v meste. Pripraviť ďalší 
ročník Súťaže vo varení gu
lášu a mnoho iných. Plány 
máme bohaté, zaujímavé aj 
na budúci školský rok. To čo 
chceme je, aby študenti ne
boli ľahostajní k študentské

mu životu, spoločnosti, prí
rode, ľuďom, dobrovoľníctvu. 

Za krátky čas končíte 
gymnázium. Čo odkážete 
vašim nasledovníkom? 

Uspokojuje ma, že študen
ti naplňujú svoje predstavy  
o ich spoločnom živote. Som 
jeden z nich a dáva mi to 
zmysel. Teší ma fakt, že sme 
toho urobili tak akurát. Ur
čite boli aj rezervy. Ľutujem 
len to, že som s parlamentom 
nezačal skôr. Teraz vidím, 
aké možnosti sme mali a čo 
všetko by sa mohlo dosiah
nuť. Svojim nasledovníkom 
a všetkým študentom odpo
rúčam, aby užitočne využi
li roky štúdia. Pripravovali  
a realizovali environmen
tálne, kultúrne, spoločenské, 
sociálne aktivity aj dobrovoľ
níctvo. Stojí to za to.

Nebývam dlho v obci Ra
kovnica. Dedina sa mi páči. 
Cítim sa tu dobre. Môj štu
dijný program i moje aktivity 
sú časovo náročné. Nestihol 
som sa v krátkom čase zo
známiť s miestnou mládež
níckou komunitou. S vaším 
dovolením odporúčam všet
kým mladým ľuďom, nezá
vislé na tom čo robíte, vytvo
riť niečo podobné čo robíme 
v našom mládežníckom par
lamente. Nemusíte začínať 
hneď zhurta. Pre začiatok 
stačí aj to, že pomôžete svo
jim susedom, starším ľuďom, 
svojmu okoliu, prírode.

RON ďakujú za rozhovor

Spoločnosť si všíma a oceňuje
aktivity mládeže

Nedávno sa do obce prisťahoval mladý muž, študent 
Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika (GPJŠ) v Rožňave. 
Okrem toho, že študuje zastáva funkciu predsedu Rož-
ňavského mládežníckeho parlamentu, ktorý bol nedávno 
ocenený Dobrovoľníckym centrom Košického kraja. Získali  
v rámci udeľovania ocenenia „Srdce na dlani“ Ďakovný list.
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