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Vážime si aktivačných pracovníkov,
tešíme sa na sfunkčnenie vodovodu a aktívne sa pričiníme o čistotu a poriadok v obci
Starosta obce Ľuboš Lešták je si vedomý svojho postavenia i dôvery občanov. Reaguje na názory, postoje, otázky občanov. Mnohé záležitosti rieši osobne.
Na závažné, opakujúce sa otázky odpovedá prostredníctvom RON.

Pomerne
frekventovanou
otázkou je činnosť aktivačných
pracovníkov. K tomuto sa starosta vyjadril takto:
„V minulosti na mňa apelovali občania s otázkami
ohľadom činnosti aktivačných
pracovníkov v našej obci. Práce vykonávané aktivačnými
pracovníkmi riadim ja osobne
a sú určené na zlepšenie podmienok, ochranu, udržiavanie
a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov našej obce.
Obec je povinná na základe
zmluvy s UPSVaR o aktivačnej

Pod ťarchou snehu.

činnosti zabezpečiť po dobu
trvania zmluvy dodržiavanie
denného rozvrhu začiatku a
konca vykonávania činnosti
aktivačnými pracovníkmi. Na
dodržiavanie tohto harmonogramu nám chodia pravidelne
kontroly z UPSVaR.
Bola mi položená otázka
prečo aktivační nepracujú aj
cez víkend, alebo v skorých
ranných hodinách. Treba si

uvedomiť jednu dosť vážnu
vec, a to riziko, že sa im môže
pri činnosti niečo prihodiť.
Každý pracovník je poistený
na riziko úrazu a toto poistenie
sa vzťahuje na zmluvný rozsah
hodín. Mimo tohto rozvrhu sa
poistenie na nich nevzťahuje.
Je pravdou, že sú ochotní prísť
aj mimo tohto harmonogramu,
ale už znášajú úraz sami. Aj
touto formou by som sa im
chcel poďakovať za ich prístup,
prácu a ochotu pri zveľaďovaní
našej obce.“
Ďalšia otázka súvisí s výstav-

bude možné začať s uzatváraním zmlúv o pripojení na
hlavnú rozvodovú sieť. Bude
zvolané verejné zhromaždenie
obyvateľov našej obce do sály
Kultúrneho domu v Rakovnici,
kde bude občanom podrobne
všetko vysvetlené pracovníkmi
VVS a.s. Košice. O časových
termínoch vás ešte budeme
informovať cestou obecného
rozhlasu ako aj letákmi do každého domu.“
K určitým zmenám došlo i
v zbere komunálneho odpadu
vrátane separovania. Usmernenie pre občanov je nasledovné:
„V našej obci nám zber odpadu na základe verejného
obstarávania zmluvne zabezpečuje firma Brantner Gemer
s.r.o. Firma Brantner Gemer
nám bude zabezpečovať ďalší
separovaný zber a to zbytkové plasty. Boli vám doručené
vrecia, na ktorých je predtlač s
druhom daného odpadu, ktorý
má ísť do daného vreca. PET
fľaše musia byť zošliapnuté,
inak tieto vrecia nám nebudú
odobrané. Tuhý komunálny
odpad nám je fakturovaný za
počet vyvezených zberných

nádob. Preto vás žiadam, aby
ste odpad dôkladne separovali a zbytočne neplnili nádoby
odpadom, ktorý sa dá skompostovať alebo inak separovať.
V súčasnej dobe monitorujeme
aj počet zberných nádob pri
jednotlivých domoch. Každá
rodina má vyplatený odvoz
jednej zbernej nádoby, 120
litrovej, každý druhý týždeň.
Stáva sa nám, žiaľ dosť často,
že pri vývoze sú pripravené pri
niektorých domoch štyri až päť
nádoby. Sú občania, ktorí sú
ochotní doplatiť za vývoz, keď
produkujú viac odpadu, ako
majú vyplatené, čo si u nich aj
cením.
Vývozca nás upozorňuje na
tuhý komunálny odpad uložený v plastových vreciach, ktoré
nesmú byť takýmto spôsobom
pripravené na vývoz. Vrecia
s komunálnym odpadom nebudú odobraté!
Za rešpektovanie týchto požiadaviek zo strany vývozcu
vám vopred ďakujem. Správnym separovaním domového
odpadu prispejeme k skrášleniu životného prostredia našej
obce Rakovnica.

Foto: Andrea Leštáková

bou vodovodu a jeho sfunkčnenia. Jeho odpoveďou sú tieto
informácie:
„V súčasnej dobe sme svedkami priam historickej udalosti našej obce, a to dielom výstavby vodovodu v našej obci.
Začiatkom mesiaca február
bola podaná žiadosť o vydanie
kolaudačného rozhodnutia na
stavbu Vodovod Rakovnica.
Po kolaudácii tejto stavby už

Jar sa hlási snežienkami.

Foto: Dr. Sabo

2

Rakovnické Obecné Noviny

Krátke

informácie
Do nového roka
Vstup do nového roku začal obecným i privátnymi
ohňostrojmi, premietaním významných udalostí v roku
2012, filmom Ja som baník,
kto je viac, novoročným príhovorom starostu obce.
Diskotéka
V deň Silvestra bola diskotéka v miestnom pohostinstve
Antistres. Odbúral sa stres a
získal životabudič vo forme
veselej koncoročnej nálady. Na
počúvanie i do tanca hral známy diskdžokej Norbert Gallo.
Hodnotili
Členovia ZPOZ-u hodnotili 11. januára, za prítomnosti
starostu obce, činnosť v uplynulom roku. Schválili rozšírenie práce o akcie v rámci kultúrnej aktivity v obci.
Uvažuje
Obec prostredníctvom starostu obce uvažuje nad úpravou novej strechy obecného
úradu a domu kultúry. Zima
jednoznačne preukázala nedostatočné zabezpečenie strechy
proti padaniu snehu.
Zakúpila
Obec zakúpila plastové rúry na
realizáciu kanalizácie zrážkovej
vody v lokalite „Povrázky.“
Môžu sa stretávať
Obec, starosta obce vyhoveli spoločenským združeniam
v obci. Dostali k dispozícii
miestnosť na poschodí Obecného klubu nad Denným stacionárom. Môžu sa tu stretávať, rokovať, organizovať svoju
činnosť.
Spoločenské združenia
V obci sa aktivizujú: ZPOZ,
ZO JDS, ZO SZPB, Banícky
spolok (BS), Stolnotenisový
klub- STK Baník, TJ Baník,
MO Matice Slovenskej(MO
MS), Lesné pozemkové spoločenstvo (LPS).
Ťažký sneh trhal
Po veľkom snežení 15. januára ťažký sneh pretrhol vedenie

obecného rozhlasu na dvoch
miestach. Stalo sa to pri dome
Ing. M. Birku a pri J. Čapovi.
Obec zabezpečila okamžitú
nápravu.
Úpravy v dome smútku
V dome smútku je vymenené
kúrenie. Miesto nehospodárnych akumulačiek sú namontované elektrické konvektory.
Na príjemnejšie sedenie obec
zabezpečila nové koberčeky na
stoličky, lavice.
Nežiadúci vandalizmus
V poslednom období sa v obci
objavuje vandalizmus. Prejavuje sa v ničení verejného majetku. Ako príklad uvádzame
zničenie verejnej kvetinovej
výzdoby, rozbitie skla na úradnej tabuli, poškodenie pomníka padlých. Starosta obce toto
počínanie promptne rieši a
všetci dúfame, že nielen jeho
osobným pričinením, ale i s
pomocou rodičov, i nás všetkých tomu zabránime.
Spomíname
Obec si každoročne pripomína Deň oslobodenia obce 23.
januára 1945. Aj tohto roku
starosta obce slávnostne položil spomienkový veniec k
pamätnej tabuli, ktorá sa nachádza na budove Obecného
klubu a Dennom stacionári
pre seniorov.
Opravili
Občania postrehli, že od 25.
januára na pár dní nebolo zabezpečené verejné osvetlenie
v dolnej časti obce. V spomínaný deň došlo k spáleniu ističa
a poškodeniu meracej jednotky.
Starosta obce okamžite zabezpečil výmenu poškodených súčastí. Čakalo sa len na výmenu
meracej jednotky, ktorá je majetkom Východoslovenských
elektrárni. Až po jej výmene
osvetlenie bolo sfunkčnené.
PPZ
Viete, že v obci existuje Pohrebné podporné združenie na
Slovensku (PPZ) s ústredím

v Betliari. Pokladničkou PPZ
v Rakovnici je Margita Kučerová.
Pani Zima
Tohto roku, náš umelec Pavel Hencel sa pustil do stavby
pani Zimy zo snehu. Rozmery
stavby boli: 2 m široká základňa, 4 metre výška. Stavanie zo
snehu bolo zložité. Rozhodovala konzistencia materiálu.
Tá vždy nevyhovovala. Ako
sám potvrdil, sneh sa správa
pri každej teplote ináč. Modelovanie jemných štruktúr je
možné len pri správnej teplote
a tvárnom snehu. Podarilo sa.
Občania mali možnosť jeho
výtvor vidieť na dvore jeho
domu.
Blahoželáme
Minulého roku sa nám v obci
narodil ešte jeden chlapec 28.
januára Leonard Bradáč. V
spoločenskej kronike sa jeho
meno neobjavilo. Dodatočne
mu blahoželáme aj keď je už o
rok starší.
ECAV
V radoch ECAV v Rakovnici
pôsobia presbyterky, poddozorkyňa, kronikárka, pokladníčka. Presbyterky sú Margita
Beneová, Helena Hlaváčová,
Margita Kučerová , Zuzana
Parobeková. Poddozorkyňa je
Helena Korintušová, ktorá zároveň vedie aj miestnu kroniku
ECAV. Pokladníčkou je Zuzana Parobeková.
Zimná údržba
Výdavky na zimnú údržbu
obecných ciest boli vo výške
1076 EUR. Z toho za použitie techniky 670 EUR a za
posypový materiál 406 EUR.
Vďaka tomu sme sa mohli
bezpečne pohybovať po našich
cestách.
Kolaudácia
Obec začiatkom marca požiadala Stavebný úrad v Rožňave
a Obvodný úrad v Rožňave o
vydanie kolaudačného rozhodnutia na NN prípojku k vodojemu, na odpad z vodojemu
a zásobovacie potrubie vodojemu Rakovnica I a II.
Rozbili
Obec sa rozhodla zverejňovať
všetky škody spôsobené na
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majetku aj s finančným vyčíslením. Pred vydaním RON
bola rozbitá vstupná brána do
objektu bývalej materskej školy. Privolaná policajná hliadka
vinníkov J. D. a T. Č. zadržala.
Škoda bola vyčíslená na 200
EUR. Spôsobenú ujmu vinníci
odstránili na vlastné náklady.
Po zime
Zima bola tuhá, plná snehu.
Po roztopení snehu ostal na
miestnych komunikáciách odpad z použitého posypu. Starosta obce zabezpečil čistenie
ciest pomocou aktivačných
pracovníkov. Znížila sa tak
prašnosť ciest. Zvyškový štrk
sa vhodne uložil na ďalšie použitie.
Pomohli
Náš STK Baník pod vedením
predsedu Štefana Murzu st.
nielen využíval možnosť športového vyžitia, ale aj pomohol
obci pri opravách, údržbe. Ich
pričinením sa opravili stoličky
a stoly v dome kultúry.
Mení vzhľad
Určite ste už postrehli, že cesta
na Rožňavské Bystré z dediny mení svoj vzhľad. Obec na
jej okrajoch vykonáva čistenie,
orezávanie a vyrezávanie kríkov,
stromov a ich odstraňovanie.
Náročné práce vykonávajú aktivační pracovníci z našej obce.
Nové
V obci sú dva nové kontajnery. Jeden je v časti Hostinec a
druhý pod kostolom ECAV.
Boli pristavené na žiadosť občanov. Slúžia na ukladanie textilu, oblečenia, obuvi, hračiek,
ktoré už doma nepotrebujeme.
Do kontajnera sa vkladajú
čisté a zabalené. Poslúžia na
charitu. Vývoz sa uskutočňuje
každých 10 dní.
Výročná schôdza
ZO JDS mala 7. marca výročnú schôdzu. Hodnotilo sa
uplynulé obdobie a schvaľoval nový plán práce. Hosťom
na rokovaní bol starosta obce
Ľ. Lešták. Starosta vo svojom
vystúpení zvlášť venoval pozornosť ženám. Zablahoželal
im k MDŽ. Osobne každej
odovzdal karafiát. Ženy boli
milo prekvapené, potešené.
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Právom si zaslúžili uznanie, úctu

za to čo urobili, ukázali
ZO JDS a jej výbor robí zasadnutia svojich členov čo
najzaujímavejšie. Koncom minulého roka bolo výnimočné. Súčasťou rokovania bola výstavka prác, výtvorov, zákuskov, pečiva, výšiviek, zberateľských zvláštností zameraných k Vianociam. Pozdĺž jednej zo stien
sály Domu kultúry, na stoloch, bolo pekne poukladané
to, čo naše ženičky dokázali. Pri prezentácii bolo uvedené meno autorky.

Pri mene Božena Ďuránová bol zaujímavý koláč. Nevšedný
tvar, pekná farba, veľkosť. Názov – Tvarohová hviezda – vianočná
špecialita. Dá sa pripraviť na sladko, alebo slano.
Už pohľad na pestrofarebné usporiadanie, vzory toho čo bolo
na tácke okúzlilo. Janetta Fabiánová predstavila reprezentačné
pečivo. Janetta je známa tým, že je u ľudí zapísaná ako nápaditá,
šikovná cukrárka. Známe sú jej elegantné torty.
Výšivky, historicky cenný kus biblie ukázala Agnesa Molnárová. Pokochali sme sa jej zručnosťou a výsledkami práce. Vzácna
cirkevná relikvia pútala pozornosť svojím vzhľadom, vekom.
Také niečo sme ešte na výstavkách nemali, ako nám predviedla
Zdenka Slabejová. Jej šikovné ruky, nápady mali výlučne vianočný charakter. Stromčeky, Mikuláš a ďalšie výtvory dosiahli
zaslúžený obdiv.

Ukážka práce pani Z. Slabejovej.

Vianočnou štólou milo prekvapila Ružena Dóbisová. Takto
prítomným pripomenula, že tento druh pečiva má tiež svoje
miesto na vianočnom stole.
Ukážky niekoľkých druhov vianočného pečiva a skvelé výšivky,
ktoré používa počas Vianoc, ponúkla Mgr. Mária Sabová. Pestré
vzory už na prvý pohľad navodili vianočnú atmosféru.
Táňa Dovcová sa prezentovala vlastnoručne urobenými, charakteristickými vianočnými výšivkami. Dobrý námet na dlhé
zimné večery. Pozornosť upútalo aj jej vystavené pečivo.
Pri ukážkach Adriany Leštákovej sme postáli troška dlhšie.
Jej umelecká tvorba, ručne zhotovené výrobky špeciálnou technikou oslovili každého. Rôzne druhy výtvorov, pestré farby, zaujímavé tvary potešili.
Okrem tradičného stromčeka môžeme mať na Vianoce aj niečo iné. Stromčeky špeciálne urobené, umelecky dotvorené, doladené, také aké ukázala Anna Fabianová.
Ružena Koltášová sa mala tiež čím pochváliť, čo ukázať. Snehuliak so svetlom sviečky, vianočné venčeky, stromček, ukážky
pečiva, výšivky s vianočnou tematikou očarili.
Výstavka bola jedinečná, pestrá, bohatá. Čo bolo najdôležiVýber z tvorby pani A. Leštákovej.
tejšie? Všetko vytvorili šikovné ruky a um našich Rakovnických
Bola tam aj výšivka zarámovaná ako obraz. Vytvorila ju Dari- žien. Slová chvály a obdivu zaznievali zo všetkých strán. Zaslúna Gonosová.
žene.					Text a foto: Dr. Sabo
Nielen pestrofarebné stromčeky, veniec, ale aj ukážky z pečiva,
cukroviniek sme obdivovali pri mene Kataríny Nociarovej.
Úžasnú zbierku prezentovala známa zberateľka bábik v krojoch zo všetkých kútov sveta Ružena Hudecová. Pre lepšie poznanie konkrétneho kroja bol uvedený aj názov štátu. Príjemným
doplnkom boli pohľadnice s vianočnou tematikou.
Rôzne vianočné ikebany prezentovala Andrea Grünnerová.
Vhodné boli na štedrovečerný stôl, alebo aj na iné slávnostné
príležitosti.
Medovníčky upiecť je jedna vec. Vyzdobiť ich je umenie. To nám
ukázala Gitka Leštáková. Bolo to inšpiračné pre všetky gazdinky.
Aj ukážka koláča tzv. „pudingoša“ zaujala.
Pestrú škálu zákuskov, ktoré prítomní aj ochutnali, ukázala Helena Balogová u Máťaša. Je to známa cukrárka. Okrem zákuskov
na bežné, slávnostné príležitosti, pečie aj torty rôznych druhov.
Umelecké dielo predstavila Oľga Leštáková. Z perníkov vykúzlila rozprávkový domček, stromček a k tomu ukážky zdobePrezentáca pani R. Koltášovej.
ného drobného pečiva.
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Pes je živý tvor ktorému je potrebné

Denný stacionár pre seniorov

Psy. Téma o ktorej sa už roky diskutuje. Neraz sa
touto otázkou zaoberalo aj obecné zastupiteľstvo,
starostovia obce, občania. Prečo? Z jednoduchého
dôvodu. Časť občanov, majiteľov psov sa z rôznych,
často nepodstatných dôvodov, neprispôsobuje zákonu, nariadeniam a tým spôsobujú nemalé problémy obci, občanom i sebe.

Denný stacionár pre seniorov v Rakovnici už nie Dňa 4. augusta 2012 sme vo Vlachove navštívili FESTIVAL
je potrebné predstavovať. Priblížime Vám všetky ĽUDOVÉHO SPEVU A TANCA A VLACHOVSKÝ REMESELNÍCKY JARMOK.
podujatia, ktoré sa organizovali na spestrenie života Dňa 14.septembra 2012 sme navštívili ROŽŇAVSKÝ JARseniorov v roku 2012.
MOK.

venovať každodennú pozornosť
Po prechádzke po obci si
všimnete pevné, kovové voliéry
pre psov. Majú ich starostliví,
zodpovední občania. Vážia si
seba, svojich štvornohých miláčikov, zákony, nariadenia.
Horšie je to s túlavými, voľne
pustenými psami. Evidujeme dva
druhy túlavých psov. Celodenné.
Stretnete ich v každú dennú
hodinu bez majiteľa, vôdzky.
Nočné. Je tiež častý jav. Teraz si
predstavte: Idete v neskorších
večerných hodinách po obci a
nečakane vám do cesty vbehne
statný, nahnevaný, vrčiaci pes. Riziko uhryznutia je veľké. Tu len
pripomenieme, že v posledných
desaťročiach je evidovaných dosť
pohryznutí psom v obci. Nič príjemné. Stalo sa to cez deň i večer.
Deťom i dospelým.
Výhovorky majiteľov psov
neobstoja. Tvrdenie, že pes je
neškodný je omyl. Pes je nevyspytateľný, nevypočítateľný.
Každý! Prečo? Lebo väčšina
psov v obci je bez základného
výcviku. Často majiteľa, ani na
prvý povel, nerešpektujú. Nemajú návyky. Bez príčiny štekajú na každého kto ide po ulici. Nepríjemné. Špinia najradšej
na verejnom alebo cudzom
pozemku. V ojedinelých prípadoch sú podvyživené. Dalo by

sa o tom veľa popísať.
Majme na pamäti, že chov
psov si vyžaduje zodpovedný
prístup. Nie je to hračka, divá
ochrana, ale živý tvor o ktorého
je potrebné sa starať, venovať mu
náležitú pozornosť, cvičiť ho.
Nezabúdajme aj na povinnosť
voči obci včasným zaplatením
dane za psa, vodením psa s náhubkom na vôdzke. Dôležité je
aj pravidelné očkovanie u veterinára i jeho zdravotné prehliadky.
Obec má vypracované Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN). To vychádza zo zákonov prijatých NRSR a tie
sa aplikujú na konkrétne podmienky našej obce.
Do pozornosti vám dávame VZNč.3/2012. Sú v ňom
najnovšie podmienky schválené Obecným zastupiteľstvom
o držbe, chove psa, príslušnej
dane za vlastníctvo psa.
Starosta obce i poslanci sa
rozhodli rázne zakročiť voči nezodpovedným majiteľom psa,
neplatičom dane. Plánujú odchyt túlavých psov. Neplatiči
dane budú postihnutí príslušnými sankciami. Výsledkom
ich práce bude bezpečný pohyb
dospelých i detí po celej obci,
väčšia čistota, poriadok. -sa-

Vzorová voliéra.

Som fešák. Však?

Foto: Dr. Sabo

naplnil očakávania klientov
Slávnostné otvorenie Denného stacionára po rekonštrukcii sa
konalo v apríli 2012.
Dňa 4. mája 2012 sme sa zúčastnili podujatia s názvom ZAHRAJ ŽE MI ZAHRAJ, ktoré sa konalo na Radnici v Rožňave. Bola to okresná súťaž detského folklórneho spevu a tanca.
Dňa 25. mája 2012 sa konala návšteva podujatia s názvom
NAMAĽUJ KRÁSNU HÔRKU, ktoré sa konalo v Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave. Bola to výtvarná tvorba
detí na podporu rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka.
Na spestrenie dňa a činnosti Denného stacionára dňa 6. júna
2012 sme usporiadali TRADIČNÝ SLOVENSKÝ DEŇ.
Hlavnou náplňou dňa bolo spoločné varenie rôznych druhov
halušiek, slovenská ľudová hudba, hranie na hudobných nástrojoch, spev.
Dňa 15. júna 2012 sme navštívili expozíciu GEMERSKÉ
ZVYKY A OBYČAJE v Baníckom múzeu v Rožňave. Súčasťou podujatia bola prezentácia gemerských krojov, prehliadka
historickej expozície, beseda, skúška a fotenie sa v krojoch,
ukážka ľudových tancov. Po návšteve múzea sme sa premiestnili
do Krásnohorskej Dlhej Lúky na akciu s názvom STRETNUTIE PASTIEROV V KRÁSNOHORSKOM PANSTVE.
Pozreli sme si súťaž rozprávačov, píšťaľkárov, gajdošov, ľudových
spevákov a tanečníkov.
Dňa 28.júna 2012 sme sa aktívne zúčastnili tvorivých dielní
s názvom NEVYHADZUJME, TVORME...,ktoré sa konali v
Galérii v Rožňave. Boli to tvorivé dielne zamerané na podporu
fantázie a precvičovanie jemnej motoriky. Zo starých PET fľašiek sme vyrábali kvety, zvieratká a rôzne predmety. Pozreli sme
si expozíciu s názvom VTÁKY PODDUNAJSKA.
Dňa 26.júla 2012 sme si pochutnali na chutnom GULÁŠI,
ktorý sme si spoločne uvarili.

Foto: L. Ďurán

Dňa 13. októbra 2012 sme v Betliari navštívili podujatie s
názvom JAZDA SVÄTÉHO HUBERTA.
Dňa 24. októbra 2012 sme si pripomenuli OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM.
Dňa 5. decembra 2012 nás navštívil MIKULÁŠ.
O akcie bol vždy záujem. Účastníkom sa návštevy, akcie páčili. To nás inšpirovalo k tomu, že sme hľadali a ponúkali nové,
aktuálne možnosti spoločenského vyžitia. Spokojnosť klientov
je pre nás zadosťučinením v našej práci.
Text a foto: Bc. Erika Gembická

Spoločenská
kronika
Životné jubileá:

60 rokov
Ján Kóňa marec
Vladimír Kóňa marec
65 rokov
Zuzana Blahútová marec
70 rokov
Mária Jesenská február
75 rokov
Zuzana Dóbisová január
Zuzana Jesenská február
Helena Heflerová február
Mária Benková marec
85 rokov
Jozef Tindúr marec

Jubilantom srdečne blahoželáme.

Rozlúčili sme sa:

Zuzana Bradáčová rod. Fabianová
3. 12. 2012
83 ročná
pplk. Ján Bradáč
18. 12. 2012
73 ročný
Júlia Fábianov rod. Záhoranská
22. 02. 2013
nedožitých 82 rokov

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Tu strážim ja.

Foto: Dr. Sabo

Taký je v obci len jeden.

Foto: Dr. Sabo

Deň sa vydaril. Bolo nám dobre.
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Pohľad na zimnú planinu

bol okúzľujúci

Číslo 1

Marec 2013

Predstavujeme

nového farára ECAV

Vážení obyvatelia obce Rakovnica, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Iste už mnoho z vás „domácich“ postrehlo, že v tejto vašej
obci stretávate nového človeka. Človeka, ktorého možno
nepoznáte. No na druhej strane si určite niektorí z vás, keď
vidia moju fotografiu povedia:
aha, kto je v našich obecných
novinách.

Budovanie tradícii upevňuje, utužuje, zveľaďuje,
obohacuje spoločenstvo. Takto v skratke by sa dalo
povedať o tvorbe, existencií, realizácií nových tradícií v našej obci. Vašu pozornosť obrátime na Združenie podnikateľov a priateľov obce Rakovnica. Pre
obec a občanov sú ich akcie prínosné. Dávajú možnosť realizovať sa, prezentovať, spriateliť, mať zážitok, zabaviť sa.
Klasickou akciou je Majster
kuchár. Má za sebou päťročné
trvanie. Každý rok je zážitkom
pre všetkých, ktorí sa jej zúčastnia. Tí aktívni súťažia a sú
ohodnotení. Pasívni majú skvelú príležitosť vidieť na vlastné
oči celý priebeh rokmi vyskúšanú akciu.
Ďalším významným podujatím je Novoročný výstup na
Plešiveckú planinu. Tohto roku
sa uskutočnil 5.januára. Počasie
bolo prívetivé, pekné, príjemné.
Individuálny výstup začal o
8,00 hod. od OcÚ. Trasa bola
správne zimná, mierne zľadovatelá ale pohodová. Na určenom mieste stretnutia všetkých
účastníkov čakal horúci, horský
čaj, ktorý navaril dvorný kuchár
Milan Hlaváč st.
Pohľad na zimnú planinu
bol okúzľujúci. Snehu neúrekom. Výška 30cm. Panoráma
prenádherná. Počet účastníkov

odhadom 60 ľudí. Postretávali sa tu aj takí, ktorých možno
celý rok nestretnete. Turistika
ľudí zblíži, spriatelí.
Pripomíname, že je to už
štvrtý ročník zimného, novoročného výstupu na Plešiveckú
planinu. Organizovali ho naši
podnikatelia a priatelia obce
Rakovnica. Bolo to aj za spoluúčasti starostu obce Ľuboša
Leštáka. Všetky náklady spojené s akciou sponzorovalo združenie. Podľa našich informácií
mienia v tom aj naďalej pokračovať. Hlavným organizátorom
je poslanec, zástupca starostu
obce, podnikateľ Ladislav Kováč st.
Tohtoročný výstup bol
úspešný, plný skvelých zážitkov.
Stretli sa tu praví turisti, milovníci prírody, planiny. Celý rok
bude na čo spomínať, o čom
rozprávať a zároveň sa tešiť na
nove akcie.
-sb-

Foto: Ľuboš Lešták
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Foto: Ľuboš Lešták

Kostol ECAV.

Foto na str.: Dr. Sabo

Niekomu známy, inému nie.
Dovoľte mi teda, aby som sa
vám predstavil. Volám sa Peter Székely a som kaplánom
na mieste zborového farára
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
v Rožňavskom Bystrom. Ordinovaný za kňaza som bol v
symbolický deň - 17. novembra 2012 v chráme Božom v
Dolnom Kubíne. Sem na Gemer, k vám, na svoje prvé kaplánske miesto som nastúpil od
1. decembra 2012. V osobnom
kontakte sa ma ľudia zvyčajne
pýtajú odkiaľ pochádzam a
prezradím to aj vám. Mojou
rodnou obcou je Kysak, dedina
známa ako dôležitý železničný
uzol, kde som vyrástol. Mám
dvoch starších súrodencov.
Rád sa venujem prácam v záhrade, pozriem si dobrý film a
mojím snom je mať zvieraciu
minifarmu.

Mgr. Peter Székely

Jedným z mojich obľúbených veršíkov z Božieho slova
je verš z 2 knihy Samuelovej,
16. kapitoly, kde v 7 verši čítame: „Človek totiž hľadí na
to, čo má pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ Pri
stretnutí s niekým koho nepoznáme, zvykneme dať na prvý
dojem a toho človeka si zaškatuľkujeme. Pozeráme len na
to, čo máme pred očami a čo
môžeme svojím zrakom naplno vnímať. Hospodin však vidí
ďalej. On vidí do nášho vnútra
a pozná dokonale naše srdcia.
Želám všetkým obyvateľom Rakovnice veľa Božieho
požehnania a všetko dobré v
tomto novom roku.
Mgr. Peter Székely

Na znak úcty a vďaky

nezabúdame na účastníkov SNP

Foto: Ľuboš Lešták

Foto: Ľuboš Lešták

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je
občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky na základe zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov.
Združuje občanov SR a
účastníkov boja za národné
oslobodenie a proti fašizmu,
za demokraciu a sociálnu spravodlivosť, ktorí súhlasia s jeho
pôsobením, poslaním a cieľmi,
programovým zameraním a
ustanoveniami Stanov SZPB.
Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave
má v súčasnosti vyše 20 základných organizácií, ktoré pôsobia v jednotlivých obciach v
okresoch Rožňava a Revúca.
Jednou z nich je ZO SZPB v
Rakovnici, ktorá má 11 členov.
Predsedom základnej organizácie je Ing. Ondrej Lorko,

tajomníkom Mgr. Ladislav
Fábián.
K cieľom našej ZO patrí
predovšetkým
pripomínať
účasť našich spoluobčanov v
národnooslobodzovacom procese a nedovoliť zabudnúť na
priamych účastníkov SNP. V
obci a jej okolí sa nachádzajú
pamätníky, ktoré nám pripomínajú ťažké obdobie II. svetovej vojny s menami padlých
našich spoluobčanov. Na znak
úcty a vďaky k nim, našou snahou bude udržiavať pamätníky
a ich okolie v dobrom, čistom
stave. V spolupráci s obcou,
ZPOZ-om a ďalšími organizáciami, ktoré v našej obci

Starosta obce s predsedom ZO SZPB pri pametnej tabuli.

pôsobia, chceme organizovať
spomienkové akcie, pripomínať si najmä začiatok SNP a
koniec II. svetovej vojny.
Naša ZO počtom členov
nie je veľká, ale v našej obci
žije mnoho občanov, ktorých predkovia boli priamymi
účastníkmi odboja. Preto bu-

deme veľmi radi, ak sa nám
podarí rozšíriť naše rady práve
o nich, ale rovnako privítame
medzi nami aj ostatných spoluobčanov rovnakého zmýšľania, ktorým nie je ľahostajný
odkaz SNP a pamiatka obetí
II. svetovej vojny.
Ing. Ondrej Lorko
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Stretnutia boli zaujímavé
a výsledky nad očakávanie tesné
Činnosť stolnotenisového klubu Baník minulého
roku vyústila do stolnotenisového Vianočného turnaja o Pohár starostu obce Rakovnica Ľuboša Leštáka dňa 29. decembra 2012 v sále Domu kultúry.
Do súťaže sa zapojili: Ľubo
Gallo, Stanislav Blahút, Jaroslav Blahút, Adriana Leštáková, Štefan Murza st., Štefan
Murza ml., Radoslav Chlebuš,
Viliam Máťaš st., Štefan Králik st., Ján Mesiar, Jaroslav Nemet, Ľuboslav Sedlák.
Hralo sa systémom každý s
každým. Postupne sa prechádzalo sitom zápasov až k prvým siedmim, ktorí sa dostali
na stupeň víťazov.
Víťazovi turnaja pohár slávnostne odovzdal Ľuboš Lešták starosta obce. Ďalšie poháre od klubu obdržali víťazi
druhého až štvrtého miesta.
Piatemu v poradí sa dostala
flaša koňaku. Šiesty a siedmy
obdržali šampanské. O hladký priebeh turnaju sa postaral
starosta obce i sponzori bratia
Blahútovci.
Oslovili sme predsedu klubu, aby zhodnotil stretnutie.

„Som rád, že sa turnaj uskutočnil. Očakávali sme viacej
aktívnych záujemcov o tento
šport. Veď nám išlo o hru, pocit
spolupatričnosti.“ K samotnej
hre poznamenal: „Stretnutia
boli zaujímavé. Výsledky nad
očakávanie tesné.“ Poďakoval
obci, starostovi za podporu a
možnosť rozvoja tohto športu.
Víťaz Ľubomír Gallo, ocenený pohárom starostu obce,
poznamenal: „Išlo o stretnutie
medzi sviatkami a snahu dostať ľudí od bohatých stolov k
pohybu, zábave, hre.“ Zvíťazil
preto, lebo: „Zúročil som predošlé skúsenosti z tohto druhu
športu. Na mojej hre sa odzrkadlili poznatky získané z hier
vo viacerých sériách.“
Ako ste si všimli, medzi
účastníkmi sme zaznamenali
jednu ženu. Pani Adriana sa
tomuto športu venovala od
15. rokov. Po určitej viacroč-

Účastníci stretnutia so starostom obce.

Starosta obce s víťazom.

Ceny pre víťazov.

nej prestávke, spojenej so starostlivosťou o rodinu a deti, sa
znova venuje svojmu obľúbenému športu. Myslíme si, že aj
iné ženy by mohli niečo naviac
urobiť pre svoje zdravie a tak
pani Adriana by mala svoje nasledovníčky, spoluhráčky. Budú vítané.
Turnaj sa neobišiel bez divákov, fanúšikov. Napočítalo
sa ich okolo dvadsať. Páčilo sa
im to. Povzbudzovali hráčov.
Stretnutia boli plné cielenej
energie zameranej na výhru.
Ako sa už konštatovalo, víťazstvá tesné.
-js-

Foto na strane: Ľuboš Lešták

Poradie výsledkov
stretnutia:
1. Ľubomír Gallo

2. Štefan Murza st.
3. Radoslav Chlebuš
4. Stanislav Blahút
5. Jaroslav Német
6. Jaroslav Blahút
7. Viliam Máťaš st.

Rakovnické obecné noviny Vlastník: Obec Rakovnica Vydáva: Obec Rakovnica Periodicita: Štyrikrát ročne a ďalej podľa potreby
Registrácia: Ministerstvo kultúry SR EV 3478/09 Redakcia: Obecný úrad, Rakovnica č. 150, tel.: +421 58 788 35 00, e-mail: obec.rakovnica@fz.sk
Šéfredaktor: Dr. Jozef Sabo, CSc., mobil: +421 902 966 092 Zástupca šéfredaktora: Ing. Miroslav Genči Technický redaktor: Lukáš Ďurán
Redakčná rada: Ružena Hudecová, Andrea Leštáková, Zuzana Teraiová, Slavomír Elexa, Bc. Erika Gembická Tlač: Roven Rožňava, s.r.o., Rožňava
Náklad: 240 výtlačkov Distribúcia: Zadarmo do všetkých domácností v Rakovnici Neprešlo jazykovou úpravou Redakcia si vyhradzuje právo
články redakčne upraviť, krátiť alebo neuverejniť
Uverejnené príspevky nehonorujeme
Nevyžiadané rukopisy nevraciame a nearchivujeme
RON nájdete aj na www.rakovnica.sk a na facebooku Dátum uzávierky: 25. február 2013

