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V rýchlom behu dní 
nášho uponáhľaného sveta 
prišiel čas Vianoc. Čas svia-
točný, čas výnimočný, čas 
priam zázračný. Vošiel do 
našich príbytkov so všet-
kým, s čím si spájame naj-
krajšie sviatky roka. Cítime 
vzájomnú spolupatričnosť, 
náklonnosť svojich najbliž-
ších, no hlavne cítime vôňu 
domova. Veď Vianoce sú 
predovšetkým sviatkami 
rodiny a domova. Verím, 
že spoločné stretnutie v ro-
dinnom kruhu sa ponesie  
v neopakovateľnej atmo-
sfére a pohode pri stromče-
ku, pod ktorým budú men-
šie či väčšie prekvapenia.

Tento čas je však aj ča-
som bilancovania. Pri tejto 
príležitosti Vám chcem, 
vážení spoluobčania, poďa-
kovať za vašu prácu v tomto 
roku. Za prácu vykonanú vo 
vašich domácnostiach ako 
aj za prácu v prospech našej 
obce. Želám Vám, vážení 
spoluobčania, príjemné via-
nočné sviatky, plné porozu-
menia , lásky a spokojnosti. 
Prežite ich v zdraví a šťas-
tí. Nový rok 2014 nech je 
úspešnejší a ešte krajší ako 
rok minulý. 

Veselé Vianoce a šťastný 
Nový rok 2014 Vám praje

 Ľuboš Lešták
 starosta obce      

Milí 
spoluobčania

pokračovanie na 3. strane

stmeľujú, zjednocujú občanov

Oslavy začali v sobotu 12. 
októbra v popoludňajších hodi-
nách. Sympatická moderátorka 
Lenka Dobošová, v dobovom 
kostýme, skvele zvládla svoju 
rolu. Privítala vzácnych hostí, 
starostov obcí Rudná, Rožňav-
ské Bystré, Gočaltovo, Honce, 
Slavošovce. V stručnosti prešla 
históriou obce od jej vzniku po 
súčasnosť. Otvorila program.

Bohatý kultúrny program 
začala Janka Palečková pred-
nesením básne. Potom sa slova 
ujal starosta obce Ľuboš Leš-
ták. Jeho vyznanie obci silne 
zarezonovalo u všetkých prí-
tomných. Vyzdvihol miesto 
obce v rámci Slovenska a vy-

Stretnutia na DNI OBCE
Tánička Palečková. Za ňou vy-
stúpila folklórna skupina Go-
čovan. V jej podaní ožili pies-
ne, obyčaje, zvyky. Rozveselili, 
potešili všetkých prítomných. 
Na znak radosti, spokojnosti 
občania vystúpenie odmenili 
srdečným potleskom. 

Po pútavom programe na ja-
visko prišla speváčka Dominika 
Ďurská z Rožňavského Bystré-
ho. Ľudové piesne v jej podaní 
mali priaznivú odozvu a dali 
účastníkom krásny kultúrny 
zážitok.

Potom na scéne sa predstavil  
folklórny súbor Haviar. Popri 
tancoch mali v programe za-
stúpený spev a ľudovú hudbu. 
Svojim vystúpením ukázali, že 
právom sa prezentujú nielen 
doma, ale i v zahraničí.

Futbalovou terminológiou 
povedané – polčas bol za nami. 

Deň obce je pevnou súčasťou života obce, občanov. Aj 
tohto roku bol jedinečný. Pekná pozvánka na úradnej 
tabuli,  pozvanie obecným rozhlasom, nápaditá jesen-
ná výzdoba Domu kultúry a k tomu aj pekné počasie 
napovedali, že  občanov čaká príjemný zážitok.

jadril želanie, „aby nám rástla 
do krásy, aby bola domovom 
len dobrých a šťastných ľudí.“ 
Poukázal na kľúčovú výstavbu 
– verejný vodovod, na ktorý sa 
postupne napájajú domácnosti. 
„Je to historická udalosť, kto-
rá nás začlenila medzi vyspelé 
obce krajiny.“ 

Vysoko ohodnotil spoluprá-
cu s  miestnymi organizáciami, 
združeniami a spoločenstvami 
pri zveľaďovaní obce. Svoje 
vystúpenie zakončil slovami: 
„My dnes môžeme s hrdosťou 
a úprimne vysloviť svoje city 
v slovách – SOM OBČAN 
RAKOVNICE.“

Báseň o Rakovnici predniesla 

Mrazivý deň na Plešiveckej planine.  Foto: Vladimír Kóňa
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 Nebezpečný
Pri kostolíku sv. Márie Mag-
dalény pod Tureckou je statný 
smrek. Koreňmi narušuje kos-
tolík. Rizikový je aj v prípade 
búrky. Je možné, že pri jeho 
plytkých koreňoch a páde na-
robí veľké škody na historickej 
stavbe. Jediné riešenie – spílenie

 Povrázky
V miestnej časti „Povrázky“ je 
jeden z problémov povrchová 
voda a odtok dažďovej vody z po- 
zemkov nad záhradami maji-
teľov. Obec tento problém už 
niekoľkokrát riešila. Čas ukázal 
čo obstálo a čo nie. Na základe 
nového plánu sa dňa 16. – 17. 
augusta zrealizoval projekt, kto-
rý odvedie nežiadúcu vodu do 
obecnej kanalizácie. Bola vybu-
dovaná zberná šachta, uložené a 
vyspádované plastové veľkoka-
librové rúry v celkovej dĺžke 126 
m. Skúška vodou ukázala, že 
stavba je správne zrealizovaná. 

 Zaujímavá tradícia
Majú ich rovesníčky – spolu-
žiačky so základnej školy, ktorú 
spolu navštevovali pred takmer 
50-timi rokmi. Každý rok sa  
v lete stretávajú pri studničke  
v Hänclovej doline. Tohto roku 
to bolo už 10. stretnutie. Spolu 
si zaspomínali na školské časy, 
mladosť, zábavy. Nechýbajú 
piesne, vtipy, smiech a dobrá 
nálada. Je to obdivuhodné.

 Premnožené
Tento rok sa u nás vyznačo-
val veľkým rozšírením vošiek. 
Tí, ktorí pestujete  marhu-
le, broskyne ste možno boli 
smutnejší. Na koncoch nových 
výhonkov ste našli množstvo 
vošiek. Popri nich veľa mrav-
cov, ktorí  sladkasté výlučky 
vošiek radi konzumujú. Takto 
napomáhajú zvyšovaniu počtu 
vošiek.    

 Hrdza
Ide o hrdzu hruškovú. V obci 
je rozšírená niekoľko rokov. Má 
vplyv na ovocný strom, ale aj na 
plody. Napáda listy. Rozoznať 

ju je veľmi ľahko. I tento rok 
ukázala, že je ešte silná a odol-
ná aj voči použitiu chemických 
ochranných prostriedkov. 

 Treba odstrániť 
Vodiči motorových vozidiel sa 
nám sťažovali. Poukázali na to, 
že v miestnej časti Hrabina je 
vstup na hlavnú cestu i príchod 
z nej v zlom stave. Na ceste sú, 
od istej doby, vytvorené dva vy-
soké, pravdepodobne betónové 
pásy.  Prechod cez ne je veľmi 
nepríjemný. Zistí to každý vo-
dič auta.

 Odleteli
Jedinečnou raritou našej obce je 
jedno jediné hniezdo bocianov. 
Nielen ochranári, ale aj naši 
občania sledujú ich život od 
príletu do odletu. Tohto roku 
odleteli 25. augusta. Odchovali 
dva zdravé jedince.

 Pestuje
Občan Ondrej je už známy 
tým, že pestuje bonsaje. Má 
osvedčené druhy. Robí aj vlast-
né experimenty. Držíme mu 
palce v jeho koníčku.

 Chovajú
Istá rodina sa rozhodla chovať 
tzv. vietnamské prasiatka. Sú 
malé, čierne, nenáročné a rýchlo 
priberajú. Dajú sa skrotiť až tak, 
že za svojím pánom chodia ako 
verné psy. Ozývajú sa celkom 
milým chrochtaním. Raz sa 
im aj zatúlali. Nakoniec si našli 
cestu domov.

 Slušnosť naša 
Boli sme na návšteve v istej obci 
podobnej našej. Okrem iného 
nás „šokovalo“ správanie mlá-
deže i k cudzím ľuďom. Všetci 
nás úctivo zdravili. Milé pre-
kvapenie. Čo myslíte? Stalo by 
sa to aj u nás?

 Oprava výtlkov
V obci smerom od OcÚ k poto-
ku bolo po zime najviac výtlkov. 
Obec sa o cesty stará v rámci 
svojich možností. Starosta obce 
zabezpečil materiál, stroj na 
opravu  obecnej komunikácie. 
Dňa 10. septembra sa  výtlky 

odstránili, opravili v celkovej 
dĺžke cca 500m.

 Rozšírili sa
Invázne rastliny neobchádzajú 
našu obec. Na základe  zistení 
sa u nás rozšírila rastlina, ktorá 
sa nazýva Zlatobyľ kanadská. 
Najviac sa vyskytuje pri potoku 
neďaleko mosta, ktorý vedie k 
studničke.

 Kontrolovali
Ministerstvo životného pros-
tredia vykonalo kontrolu vý-
stavby verejného vodovodu 12. 
a 13. septembra. Kontrola sa za-
merala na použitie finančných 
prostriedkov pri výstavbe vo-
dovodu Rakovnica. Prekontro-
lovali administratívu i fyzický 
stav. Výsledkom bolo konšta-
tovanie, že finančné prostriedky 
sa použili oprávnene.

 Lekvár
V obci sa oživuje tradičné va-
renie slivkového lekváru. Je to 
náročná práca, ale ten výsledok 
stojí za to. Taký lekvár nekúpite. 
Je bio. Chuťove nezameniteľ-
ný. Predbežne vieme, že lekvár 
varia v rodine Ing. O. Lorka  
a  Ing. O. Leštáka.

 Lienky
V mesiaci októbri občania za-
znamenali mimoriadny výskyt 
lienok. Pri teplom slnečnom 
období sa húfne tlačili do do-
mov – bytov. Hľadali si vhodné 
miesto na prezimovanie.

 Hučiaci strom
Za obecným klubom pri po-
tôčiku rastie pekne upravená 
smutná vŕba. Jej dlhé previsnuté 
konáre v jeseni robili úkryt pre 
osy. Každý kto popri vŕbe pre-
šiel počul hlasné hučanie, temer 
ako v úli. Z bezpečnostného 
dôvodu sa ku kmeňu nikto ani 
nepriblížil. 

 Kolaudácie
Všetky kolaudácie spojené so 
sfunkčnením vodovodu sú 
schválené – nadobudli platnosť.

 Koordinačná porada
Uskutočnila sa 10. októbra na 
Eurobuse a. s. v Rožňave. Všet-
ky doterajšie spoje budú zacho-
vané aj naďalej.

 Na úrade práce
Dňa 18. októbra sa rokovalo  
o nových programoch súvisia-
cich s aktivačnými činnosťami. 

Podľa vyjadrenia starostu obce 
programy sú diskutabilné a pre 
obce nevýhodné.

 Neodstránili
Obec znova reklamovala nedo-
statky na zrekonštruovanej bu-
dove OcÚ.  Právom žiada, aby 
boli odstránené. Neboli, a preto 
bude prizvaný odborník, ktorý 
posúdi daný stav.

 Kocky
Betónové kocky boli položené 
pod veľkokapacitný kontajner 
na obecnom cintoríne. Týmto 
činom sa kontajner stabilizoval 
a ľahšie sa udrží čistota.

 Odstránili
Na obecnom cintoríne obec 23. 
októbra odstránila nebezpečné 
ihličnany. Pílenie bolo úradne 
povolené a od 16. júla právo-
platné. 

 Pomohli
Poľovné združenia Gerlach 
Rožňavské Bystré, Berzehôrka 
Brzotín poskytli obci sponzor-
ský dar pri výstupe na Plešivec-
kú planinu a Deň obce. Starosta 
obce Ľ. Lešták im aj prostred-
níctvom RON osobne ďakuje.

 Opravili
Po neustálych urgenciach sta-
rostu obce od začiatku roka 
OSC v Rožňave urobili 8. – 10. 
októbra úpravu cesty v kritic-
kom úseku pri OcÚ.

 Čistili
Obec zabezpečila čistenie Hon-
čianskeho potoka pretekajúce-
ho cez obec 23. – 25. októbra. 
Okrem toho bolo natreté zá-
bradlie na moste a okolo neho.

 Revízie
Revízie plynových kotlov v bu-
dove OcÚ, v stacionári a kotol 
na tuhé palivo v budove bývalej 
materskej školy sa uskutočnili 
25. októbra.

 Vyčistili
Orechová alej je vyčistená. Od-
stránené boli všetky porasty. Na 
jej peknom vzhľade sa podieľala 
obec a Agrospol Honce.

 Zámer
Podľa vyjadrenia starostu obce 
jedným z jeho cieľov je vyčiste-
nie obce a okolia ciest od nále-
tových drevín, stromov, kríkov, 
bylín. Výsledky sú už zrejmé. 
Vidieť ich v obci, popri cestách, 
potoku atď.

Číslo 4    November 2013

    Krátke
informácie
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Preto je nevyhnutné, aby ste 
boli obozretnejší a menej dô-
verčiví voči neznámym ľuďom. 
Tí spravidla pod zámienkou 
výhodnej kúpy, služby, alebo 
zinscenovanej nešťastnej náho-
dy sa snažia iba o jediné okrad-
núť, alebo podviesť Vás.

Chcel by som Vás obozná-
miť s najtypickejšími spôsobmi 
páchania krádeží a podvodov, s 
ktorými sa stretávam vo svojej 
každodennej praxi. V krimina-
listickej terminológii tomu ho-
voríme „modus operandi“ teda 
spôsob spáchania.

Ako prvé by som spomenul 
niekoľko druhov podvodov :

„Vnuk“ - cudia neznáma 
osoba zatelefonuje seniorovi 
a predstaví sa ako vnuk alebo 
vnučka. Nadviaže so seniorom 
rozhovor, ktorého účelom je 
získať si jeho dôveru. Pritom 
zistí od neho informácie o ro-
dine či záujmoch a po chvíli 
využije tieto informácie a po-
píše ich ako spoločné prežité 

jú oslovenému. Dohodnú si 
stretnutie o niekoľko hodín, na 
ktoré samozrejme neprídu.

„Šmejdi“ - osobitným prí-
padom podvodného konania je 
organizácia zájazdov pre senio-
rov spojených s predvádzacou 
akciou tovaru, ktorého skutoč-
ná hodnota je ďaleko nižšia ako 
hodnota na predvádzacej akcii. 
V tomto prípade ide o vysoko 
organizovanú spoluprácu viace-
rých osôb, ktorej cieľom tento 
tovar predať, prevažne formou 
splátkového predaja. Na týchto 
akciách využívajú dôverčivosť 
starších ľudí, vyvolávajú časovú 
tieseň a inscenujú výhry v tom-
bole. Pritom výhercami sú nimi 
nastrčené osoby. Pri prejavení 
záujmu poškodeného o pred-
vádzaný tovar, priamym alebo 
nepriamym nátlakom, donútia 
ho podpísať úverovú zmluvu. 

Krádeže:
Najtypickejšími predstavi-

teľmi krádeží v rodinných do-
moch a bytoch starších ľudí sú 
podomoví predajcovia. Niekedy 
sú podomoví predajcovia pria-
mo páchateľmi krádeží, inoke-
dy typujú „vhodné objekty“ na 
krádež. Často skutočne predá-
vajú ponúkaný tovar a pozorujú 
odkiaľ si senior vyberá peniaze. 
Páchatelia sú najmenej dvaja. 
Po predaji tovaru jeden zabaví 

pokračovanie z 1. strany

Buďme obozretnejší a menej dôverčiví 
voči neznámym ľuďom

udalosti. Vo chvíli keď si je istý, 
že má dôveru seniora, požiada 
ho o pôžičku vyššieho obnosu 
peňazí na výhodnú kúpu auta 
a podobne. Neskôr oznámi se-
niorovi, že tie peniaze potrebuje 
ihneď. Je však odcestovaný a po 
peniaze si nemôže prísť sám, 
ale práve je v meste jeho kole-
ga, ktorý mu peniaze prinesie. 
Senior odovzdá peniaze cudzej 
osobe, ktorú už viac neuvidí, 
rovnako ako svoje peniaze.

„Nehoda vozidla s ošetre-
ním účastníka v nemocnici“ 
- podvodníci si zväčša na ulici 
vytypujú seniora a navodia at-
mosféru naliehavej tiesne, po-
treby operácie ich príbuzného 
a preukážu sa väčším obnosom 
peňazí v cudzej mene. Bohužiaľ 
v nemocnici nemôžu zaplatiť a 
požiadajú osloveného o požiča-
nie peňazí, za ktoré sa zaručia 
ukázanými peniazmi v cudzej 
mene. Tieto však šikovne vy-
menia za bezcenné papiere, 
ktoré ako zábezpeku odovzda-

domácu osobu, druhý ide ako-
že na WC a ukradne peniaze z 
miesta, ktoré im predtým senior 
nechtiac ukázal. 

„Pracovníci Sociálnej pois-
ťovne a podobne“ - páchatelia 
sa predstavia ako pracovníci 
Sociálnej poisťovne , zdravot-
ných poisťovní, pôsobia veľmi 
dôveryhodne a oznámia senio-
rovi, že má preplatok na sociál-
nom poistení, napríklad 100 €, 
majú však len 500 € bankovku a 
poprosia o rozmenenie peňazí. 
Málo kto má väčší obnos pe-
ňazí po ruke a tak im nechtiac 
ukáže miesto, kde si odkladá 
peniaze. Využijú Vašu nepozor-
nosť pri rozmieňaní peňazí, ale-
bo vytvoria zmätok a ukradnú 
peniaze. 

 Týmito typickými spôsobmi 
krádeží a podvodov, by som Vás 
chcel záverom vyzvať k zvýšenej 
obozretnosti vo vzťahu k ne-
známym osobám. Ich cieľom je 
zneužiť Vašu dôveru a obrať Vás 
často o Vaše celoživotné úspo-
ry. Zároveň by som Vás chcel 
požiadať, že ak zistíte, že v obci 
sa pohybujú neznáme osoby, in-
formujte, aj anonymne, starostu 
obce alebo Policajný zbor na 
linku 158. Možno svojim pri-
činením zamedzíte okradnutie 
Vášho spoluobčana alebo blíz-
keho. 
 pplk. JUDr. Ivan Gallo
 riaditeľ odboru kriminálnej
 polície OR PZ v Rožňave

Okrádanie seniorov  je jedným  z vážnych neduhov   
tejto doby. Starší spoluobčania prežili svoj  produk-
tívny  život prevažne v inej dobe, v ktorej si  starších  
ľudí vážili a pokiaľ sa niekto predstavil ako zástupca  
štátneho orgánu, tak ním skutočne bol. Bohužiaľ 
dnes je mnoho vecí inak. 

Oslava pokračovala módnou 
šou zo salóna Mima fashion, 
ktorého majiteľkou je naša ro-
dáčka Milena Turcsányiová. 
Jej tvorba je známa nielen na 
Slovensku. Ťažko sa hodnotí, 
to čo sme videli. Treba to zažiť. 
Bola to jednoducho pastva pre 
oči. Vďační občania jej tvorbu 
ocenili úprimným potleskom. 
Potlesk patril aj modelkám a 
modelom. Slovami chvály nikto 
nešetril.

Oslavy sa neobišli bez tra-
dičného guláša. Novinkou boli 
jeho noví tvorcovia, kuchári Ján 
Franciška st. a Maroš Lešták st. 

Ich gurmánske umenie neosta-
lo bez pochvaly a vyjadrenia 
spokojnosti konzumentov. 

Na záver Dňa obce bolo 
premietanie filmu Banícky 
chlebíček, ktorý nakrútil náš 
rodák Roman Fabián. Film mal 
premiéru v júni tohto roku na 
trenčianskom Art Film Fes-
te. Doteraz si ho pozrelo tisíce 
ľudí nielen na Slovensku, ale aj 
z celého sveta. Škoda, že na jeho 
premietaní u nás, nebol autor 
filmu prítomný. Chýbal nám. 

Tohtoročné oslavy skončili. 
Občania i hostia boli spokojní. 
Stretnúť sa na Dni obce, zažiť 
neopakovateľné chvíle, navzá-

stmeľujú, zjednocujú občanov
Stretnutia na DNI OBCE

Kuchári v plnom nasadení. Foto: Dr. Sabo

jom sa potešiť, stmeľovať spolo-
čenstvo má hlboký význam i pre 
ďalší rozvoj obce. Za úspešný 
deň patrí vrelé poďakovanie or-

ganizátorom a tým, ktorí osob-
ne prispeli a pričinili sa o to, 
že všetko dopadlo výborne.  

     Dr. Sabo
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Už býva zvykom, že na po-
česť SNP mládež obce pripraví 
Vatru slobody. Tohto roku to 
nebolo celkom jasné či bude 
alebo nebude. Formálne i ma-
teriálne náležitosti boli staros-
tom obce vybavené, zabezpeče-
né. Všetko záviselo od počasia.

Niekoľkotýždenné vytrvalé 
sucho spôsobilo, že trávnatý 
porast vyschol. Suché ostali aj 
niektoré kríky. V tomto rizi-
kovom prostredí robiť vatru sa 
jednoducho nedalo. Starosta 
bol opatrný a zodpovedný, a 
preto právom váhal. Jeho roz-
hodovanie spečatilo počasie. 

Dňa 30. augusta ZO JDS 
v Rakovnici pokračovala vo 
svojej tradícii posedím pri 
studničke v Hänclovej doli-
ne. Prekrásne počasie, nanovo 
upravené a vynovené priestory 
v okolí studničky a príjemne 
voňajúci guláš privítali členov 
a hostí tohto podujatia. 

Tohtoročná tematika spo-
jená s besedou bola cielená na 
ochranu seniorov. Prítomní 
sa zoznámili aj s novinkami v 
cestnej premávke a informá-
ciami o spôsoboch podvodov 
zameraných na okrádanie dô-
chodcov. 

Celou širokou problema-
tikou sa zaoberali pozvaní 
hostia: JUDr. Gallo, Mgr. Fur-
man a Mgr. Korintuš. Pútavo, 
účastníkov posedenia, oboz-
námili o často páchanej krimi-
nalite. Zodpovedali na otázky 
seniorov o cestnej premávke, 
ochrane majetku a zdravia. 
V závere sa členom jed-

Dňa 29. augusta 2013 sme 
sa zišli pred budovou Obecné-
ho úradu a spoločne, za zvukov 
hudby, sme kráčali k miestne-
mu parku  uctiť si pamiatku 
padlých spoluobčanov našej 
obce, ktorých mená sú vyryté 
na pomníku padlých – Gonos 
Ján Markuš, Gonos Ján Frunčo, 
Róth Vojtech, Manko Martin. 
Veniec vďaky k pomníku polo-
žili starosta obce,  predseda ZO 
SZPB a členky ZPOZu.

Historický význam SNP vo 
svojom príhovore podčiarkol 
predseda ZO SZPB p. Ing. 
Ondrej Lorko.

Pekný kultúrny program pri-
pravil Zbor pre občianske zále-
žitosti, pod vedením pani Mgr. 
Márie Sabovej.  Slzy dojatia sa 
zaligotali v očiach prítomných  

Deň pred akciou nám popršalo 
a vďaka tomu rozhodnutie bolo 
jednoznačné – vatra bude.

Mali ste vidieť 30. augus-
ta to nadšenie mládeže. Práca 
im išla, ako sa hovorí, od ruky. 
Stavba rýchlo rástla. Výsled-
kom ich nadšenia bol nádherný 
večer spojený s mimoriadnou 
účasťou. Odhadom bolo okolo 
60 prítomných.

Vatru bolo vidno široko – 
ďaleko. Veď miesto kde bolo 
postavená a večer horela bolo 
jedinečné. Vizuálne sa temer 
celé dedina zúčastnila na jej 
večernej žiare. Vatra je, bude a 

Vatrou slobody spomíname a nezabúdame na SNP

Pripomenuli sme si 
69. výročie SNP

Tradičné stretnutie, 
nové informácie, dobrá nálada

noty prihovoril starosta obce 
p. Lešták. Hovoril o tempe 
ukončovania vodovodu, uza-
tváraní zmlúv, problémoch 
obce  a odpovedal na polože-
né otázky. Poinformoval ich o 
pripravovanom podujatí Dňa 
obce. 

Predseda ZO JDS poďa-
koval hosťom za obohatenie 
poznatkov a získaní vedo-
mostí o kriminalite, o nových 
zmenách v cestnej premávke 
a živote v obci. Potom sme si 
spoločne sadli k chutnému gu-
lášu, ktorý nám uvaril náš člen 
p. Peter Hutník za asistencie 
svojej manželky. Všetkým veľ-
mi chutil. 

Veľmi sa nám nechcelo 
odísť, bolo tu príjemne, ve-
selo a cítili sme súdržnosť. V 
tradícií budeme pokračovať a 
už dopredu sme sa dohodli na 
stretnutí o rok a v plnej zosta-
ve. Mgr. L. Fábian 
 predseda ZO JDS

Stavba vatry. 

Hostia ZO JDS. 
Účastníci osláv SNP. Foto na str.: Dr. Sabo

ostane symbolom oslobodenia. 
Oslobodenia za ktoré položi-
li svoje životy aj občania našej 

obce. Vďaka mládeži, aj formou 
vatry, spomíname, nezabúdame 
na SNP.              -sa-

pri slovách úvodnej básne „Ďa-
kujeme ujo partizán“, ktoré za-
zneli z detských úst recitujúcej  
Janky Palečkovej.  Nová pieseň 
o mladej partizánke v rytmic-
kom tempe so sólovými vstup-
mi sa prítomným veľmi páčila. 
Ďalšia báseň v podaní Táničky 
Palečkovej „V horách duní...“ 
nám pripomenula smutné uda-
losti pred 69. rokmi. Nasledo-
valo ešte pásmo piesní a básní. 
Záverečnú pieseň „Tichý vá-
nok letí po horách, dolinách...“ 
spievali všetci účastníci osláv 
spoločne. 

Rozišli sme sa so želaním, 
ktoré všetkým v závere osláv 
popriala pani Mgr. Mária Sa-
bová – nech na našu krásnu 
domovinu zasvieti raz a navždy 
slnko pokoja.            -bď-
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Všetky podujatia boli prí-
jemné, milé, prekvapujúce, 
užitočné. Zjednocovali ľudí, 
gurmánov, ktorí verejne uká-
zali svoje majstrovské umenie. 
Súťažiaci porovnávali nielen 
svoje zručnosti, ale poodhalili 
aj niektoré postupy, ingredien-
cie.

Uvariť perfektný guláš nie 
je také jednoduché. Ohod-
notiť ho, vybrať ten najlepší, 
najchutnejší tiež nebolo ľahké. 
Rozhodujúcu úlohu tu mali 
znalci. Riadne sa s tým po-
pasovali. Ich verdikt spečatil 
výsledok snaženia všetkých 
súťažiacich.

Už keď sme pri súťažiacich. 
Ich zloženie sa počas piatich 
rokov menilo. Od skúsených, 
ostrieľaných kuchárov, špecia-
listov na guláš až po začiatoč-
níkov sa tu vystriedalo všetko. 
Pri varení prevažovali väčši-
nou muži. Žien bolo pomenej, 
a preto prvé miesta obsadili 
chlapi.      

Prekvapením tohtoročné-
ho stretnutia bolo absolútne 
víťazstvo ženského kolektí-
vu. Pod vedením Ing. Radky 
Uhrinovej a za spolupráce 
Mgr. Márie Uhrinovej a Mar-
tiny Miškovičovej zaslúžene 

získali prvé miesto.   
Tradične neboli udeľované 

len tri ceny, ku ktorým patri-
li sošky majstra guláša, ale aj 
ďalšie až po cenu motivácie, 
útechy. Radosť nad každou 
získanou cenou bola namies-
te. Nešlo tak ani o cenu, i keď 
bola dôležitá, ale o ten pocit 
z dobre a úspešne vykonanej 
práce.

Ani jedno stretnutie sa neo-
bišlo bez občerstvenia a dobrej 
hudby. Muzika sa každým ro-
kom striedala. Všetky urobili 
skvelú náladu až do neskorého 
večera. Nechýbal tanec, spev, 
veselá, družná nálada.

Súťažiacich sme poznali 
podľa toho, ako sa krútili oko-
lo kotlíka. To organizátorom 
nestačilo. Hneď od prvého 
ročníka každý súťažiaci dostal 
tričko s nápisom majster guláš 
s rokom organizovania. Pekné, 
farebné tričká mali aj znalci a 
ďalší personál vrátane služby 
pomoci.

Ani jedna akcia sa nezao-
bišla bez dobrého moderá-
tora. Po celé roky túto úlohu 
s rozhľadom, vtipom zvládol 
osvedčený Miroslav Tomko. 
Jeho kvality sa ukázali najmä 
pri udeľovaní cien. 

Víťazi s organizátormi súťaže. Ešte niečo pridáme a bude to hotové.  Foto na str.: Dr. Sabo

Ocenené trio.

Súťažiaci v akcii.

Jubilejný ročník spojený s prekvapením

Za každým ročníkom bolo 
Združenie podnikateľov a pria- 
teľov obce Rakovnica. Jeho 
hlavným členom bol a je pod-
nikateľ, poslanec, zástupca sta-
rostu Ladislav Kováč.

Tohto roku 14. septembra vstúpil Majster guláš do jubilejného piateho ročníka. Päť rokov ubehlo veľmi rýchlo. 

Piaty ročník je za nami. 
Ceny sa rozdali. Guláše zjedli. 
Zábava skončila, ale spomien-
ky pretrvávajú. Bolo dobre, 
veselo, príjemne. Tešíme sa na 
ďalšie stretnutie.       Dr. Sabo
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Vážení obyvatelia obce, bra-
tia a sestry v Pánovi Ježišovi 
Kristovi!

Obdobie pred koncom ka-
lendárneho roka sa nám ne-
odmysliteľne spája s prípravou 
dobrôt, veľkým upratovaním, 
zháňaním vhodného darčeka, 
ktorý by toho druhého pre-
kvapil a potešil. Obdobie pred 
koncom roka sa nám spája 
samozrejme so sviatočnými 
chvíľami, ktoré trávime spo-
ločne v tom rodinnom kruhu. 
Keď som spomínal dar, ktorý 
človek zháňa pre svojho blíž-
neho, aby ho potešil a obda-
roval, nezabudnime ani na ten 
najvzácnejší dar, ktorý sme v 
Pánovi Ježišovi Kristovi pri-

Dieťa niekedy robí divy. 
Dvaja robotníci v Kalifor-
nii dolovali zlato. Neskoro v 
noci opití a s veľkým krikom 
sa vracali domov, kde sestra 
jedného z nich im hospodári-
la. Títo dvaja poznali len dve 
miesta: piesočnú pôdu, kde v 
pote tvári pracovali, zlaté zrn-
ká vyberali a krčmu, kde pitím 
a hrou zlato utrácali. Ich dom 
im slúžil len k tomu, aby si v 
ňom trochu pospali.

Keď raz takto sa vracajú do-
mov, zrazu počujú detský plač. 
Idú za hlasom a skutočne: v 
priekope našli zabalené die-
ťa. Týchto mužov sa zmocnil 
doteraz neznámy cit –súcit. 
Vezmime to dieťa a vychovaj-
me ho, nahraďme mu rodičov! 
A tak aj urobili a stala sa s nimi 
veľká zmena. Po práci sa poná-
hľali domov, aby sa s dieťaťom 
pohrali, porozprávali, učili ho 

Vážení spoluobčania, 
čitatelia RON
Bývajú okamihy na svete,
iskrenia slnečnými pásmi,
keď mizne všetko napätie
a svet je absolútne jasný.

Vtedy je život 
sklíčkom farbistým

a ostane ním naveky.
A svet sa natrvalo poistí

pre šťastie, radosť, úspechy.

Šťastné, veselé 
Vianočné sviatky 

a veľa úspechov 
v novom roku 2014 

Vám želá 
redakcia RON.

Pokojné prežitie 
vianočných sviatkov 
a veľa Božieho požehnania 
v novom roku 2014

jali. On je tým pravým a naj-
väčším darom, ktorý je určený 
každému jednému z nás. Je len 
na nás, či tento dar do svojho 
života prijmeme, alebo ho od-
mietneme. Pán Ježiš však chce 
presvietiť aj tú temnotu toho 
nášho života.

Dovoľte mi popriať vám 
všetkým v svojom mene a v me- 
ne Cirkevného zboru evan-
jelickej cirkvi a.v. Rožňavské 
Bystré pokojné preži-
tie vianočných sviat-
kov v kruhu svojich 
blízkych a veľa 
Božieho požeh-
nania v novom 
roku 2014.
Mgr. Peter Székely

Kresťanský zmysel vianočných sviatkov                            
modliť sa a sami sa stávali lep-
šími a zbožnými.

Keď takéto divy robí ľudské 
dieťa, aké potom môže robiť 
Božské dieťa v jasličkách? A 
Ono aj robí ! Akú zmenu robí 
v ľudských srdciach, ako ich 
zjemňuje, robí ľudskejšími a 
rozradostňuje na Štedrý večer 
a cez Vianoce!

Vianoce sú predovšetkým 
sviatkami detí. Už pre ten 
vianočný stromček a darčeky 
pod ním uložené. Kto by ne-
pochválil tie milujúce srdcia 
matiek, ich pracovité ruky? 
Vie však svet, vedia matky, ve-
dia deti, komu za toľko lásky 
vďačiť? 

Rád by som to objasnil po-
viedkou o tom, čo zažil Číňan 
vo veľkomeste. Chcel študovať 
kresťanskú kultúru. Vyletel s 
lietadlom z ríše ticha a pristál 
v jednom európskom veľko-

meste. V hoteli sa prezliekol 
a vyšiel na ulicu. Bola veľmi 
rušná. Ľudia obťažení balíkmi 
sa ponáhľali za svojím cieľom. 
„Čo sa to tu deje“ ? spýtal sa 
Číňan vrátnika. „Zdá sa mi, 
že ste zďaleka, keď  neviete, 
že dnes sú Vianoce“, odpove-
dal mu vrátnik. „Vianoce? Čo 
to je? „No sviatky darčekov“, 
odpovedal ďalej strážnik. „A 
prečo sa dávajú darčeky“? pýta 
sa Číňan. Strážnik pokrčil ra-
menami a niekoľko posluchá-
čov s ním.

Aby tento cudzinec prežil 
pravú vianočnú náladu a po-
znal aj príčinu, musel by ísť 
do kresťanských rodín. Tam sa 
prežíva starý kresťanský zvyk, 
tam sa deti pred Štedrým ve-
čerom pomodlia a Ježiškovi 
poďakujú. Veď podstata via-
nočných sviatkov nespočíva v 
príprave stromčeka, ani v dar-

čekoch, ale v príprave sŕdc na 
príchod Ježiška, aby náš život 
bol ho hodný. Veď vianočný 
stromček nám má pripomenúť 
strom v raji, pri ktorom Eva 
zhrešila a tiež druhý strom, 
strom kríža, ktorým nás Je-
žiš Kristus vykúpil. Taký je 
kresťanský zmysel vianočných 
sviatkov .

Prajem Vám všetkým milos-
tiplné a požehnané Vianoce!

 Mgr. Patrik Masár                                                                                        
      katolícky kňaz
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Spoločenská
kronika

Životné jubileá
65 rokov

Ladislav Benko  november
70 rokov

Ondrej Genči  november
75 rokov

Ladislav Jesenský  december
85 rokov

Zuzana Pástorová  november
Mária Máťašová  december
Júlia Chlebušová  december

87 rokov
Mária Hlaváčová  december

88 rokov
Peter Bradáč  september

90 rokov
Margita Bugošová  september

Jubilantom srdečne blahoželáme.

Narodil sa
Adam Hutnik   október

S láskou vítame nového občana

Rozlúčili sme sa
 Gabriel Korintuš 

24. 09. 2013 - 74 ročný

 Pavel Kašai
26. 09. 2013 - 48 ročný

 Ladislav Chlebuš
17. 10. 2013 - 63 ročný

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Občanom obce Rakov-
nica, seniorom a zvlášť 
klientom stacionáru prajem 
krásne a veselé Vianoce a 
šťastný nový rok 2014. Nech 
sú sviatkami plné lásky, po-
koja a oddychu. Nech je vaše 
srdce obklopené láskou všet-

Naše „námestíčko“ ožilo. Pri-
budol nám pamätník, ktorý zveč-
nil baníctvo. Spojil bane s prá- 
cou baníkov. Poskytol odkaz 
minulosti do budúcnosti. Pripo-
mína novým generáciám prácu, 
živobytie otcov, starých otcov.

Do pozornosti občanom, 
návštevníkom obce sa dostal 
banský vagónik naplnený že-
leznou rudou – sideritom. Po-
stavený je na koľajniciach a dre- 
vených podvaloch. Nápis pri-
pevnený na boku vagónika: 
Obec Rakovnica, 1952 – 1993, 
Baňa Mních.

Slávnostné odhalenie pamät-
níka sa uskutočnilo 21. septem-
bra v popoludňajších hodinách 
za prítomnosti starostu obce  
Ľ. Leštáka. Občanom, bývalým 
baníkom sa prihovoril Ing. Mi-
lan Birka a predseda baníckeho 
spolku (BS) Ján Lindák. Po ofi-
cialitách sa sprievod zúčastne-
ných odobral do Domu kultúry. 
Tu program pokračoval realizo-

Deň baníkov sa zviditeľnil 
odhalením pamätníka baníctva, baníkov

vaním Dňa baníkov. 
Pri prezentácii bola predsta-

vená kronika spolku do ktorej 
sa všetci prítomní podpísali. 
Ako už býva zvykom, nasledo-
val pestrý kultúrny program. 
Ten rozveselil, pobavil, rozosial 
svojim nápadom, podaním. Po 
jeho ukončení sa podával kla-
sický banícky guláš, ktorý nava-
ril overený obecný majster guláš 
Milan Hlaváč. 

Baníci boli a ešte stále sú 
družní, veselí, zábavní, komuni-
katívni. Stále majú o čom hovo-
riť, a preto využili stretnutie na 
družné rozhovory, debaty. 

Tohtoročný Deň baníkov sa 
zapíše do histórie. Znamenal 
zviditeľnenie baníckej profesie 
i prácu v bani. Pripomíname, 
že na námestíčku ešte pribudne 
pamätná tabuľa. Pod realizáciou 
pamätníka sú „podpísaní“ sta-
rosta obce Ľuboš Lešták, pred-
seda BS Ján Lindák a bývalí 
baníci...           -sb-

Slávnostné odhalenie pamätníka. 

Účastníci stavby pamiatky na baníkov. Foto na str.: Dr. Sabo

kých blízkych a žiari šťastím. 
Nech pod stromčekom náj-
dete veľa darčekov, ktoré vás 
pri srdiečku zohrejú a zaži-
jete chvíle, na ktoré budete 
vždy s úsmevom spomínať.

   Mgr. Erika Gallová
   sociálna pracovníčka

Nech sú sviatky plné lásky
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Na úvod mojej doplňujúcej 
informácie vám, všetkým po-
dielníkom, ďakujem za dôveru. 
Cením si to a v práci pre LPS 
budem pokračovať tak, aby 
naše spoločenstvo sa naďalej 
všestranne rozvíjalo.

V mojej správe o činnosti 
spoločenstva, na valnom zhro-
maždení, ste dostali množstvo 
informácií. Pokladám za dôleži-
té upresniť isté otázky. Vašu po-
zornosť obraciam na základné 
ekonomické priority a to príjmy 
a výdavky.  Je to potrebné pre-
to, aby ste videli naše finančné 
zdroje a ktoré výdavky pre čin-
nosť  sú zatiaľ nevyhnutné. 

Hlavný príjem je z predaja 
dreva vo forme palivového dre-

máme  od Agrospolu Honce za 
prenájom pasienkov. To sú roz-
hodujúce a kľúčové príjmy. 

Výdavky spoločnosti sú tieto: 
Časť sa platí ako daň z pozem-
kov. Nasleduje odmena odbor-
nému lesnému hospodárovi 
vrátane odvodov, celkové odvo-
dové zaťaženie LPS, mesačná 
odmena pokladníkovi, ktorá 
vyplývala zo stanov, pestovná 
činnosť, opravy ciest dodáva-
teľským spôsobom, adminis-
tratívne náležitosti, režijné ná-
klady, zhotovenie špecifických 
máp nevyhnutných pre činnosť 
spoločností , odmena požiarne-
mu technikovi, úhrada za eko-
nomické služby. 

Toto ekonomické delenie je 

Individuálny i kolektív-
ny výstup sa začal v ranných 
hodinách. Zraz účastníkov 
na Plešiveckej planine bol do 
desiatej hodiny. Pri vstupe na 
miesto stretnutia každý účast-

Lesné pozemkové spoločenstvo ide správnym smerom
va, výrezov(guľatiny). Hlavný 
zdroj príjmu je ale obmedzený 
hospodárskym plánom, ktorý 
každoročne stanovuje kvóty 
výrubu a následne predaja.

Pýtate sa ako to je z príjmom 
za palivové drevo? Celá úhrada, 
platba za drevo nie je ziskom 
LPS. V priemere 70 – 75 % zo 
zaplatenej čiastky sú náklady 
pre ťažobnú firmu, ktorá zho-
tovuje palivové drevo. Rozdiel 
zo zaplatenej sumy sa stáva 
ziskom. 

Ďalším príjmom je nájom za 
prenájom pre poľovné združe-
nia Berzehôrka a Gerlach. Tretí 
príjem súvisí s prenájmom mo-
bilným operátorom Orange a 
T – mobile. Nasledujúci príjem  

stručné, jasné. Ukazuje nato 
ako hospodársky fungujeme.  
Hoci len okrajovo treba otvo-
rene povedať aj to, že veľa prá-
ce sa vykonáva bez nároku na 
odmenu.

Mojim cieľom i cieľom náš-
ho výboru je pokračovať v ťažbe 
tak, aby sa tohtoročné plánova-
né úlohy naplnili. Sme v stave 
uspokojiť každého záujemcu  
o palivové drevo.

Doteraz sme vykazovali 
evidentný zisk, a preto v tejto 
tendencii mienime ďalej po-
kračovať.  Smelo môžeme, na 
zaklade výsledkov, konštato-
vať, že naša LPS ide správnym 
smerom.  Ján Dányi

 predseda LPS   

Stretnutie ľudí spoločného záujmu a dobrej vôle

ník obdržal pekný, farebný 
účastnícky list. Prítomných 
turistov z rôznych miest, obcí, 
blízkych i vzdialených, oslovil 
a srdečne pozdravil starosta 
obce Ľuboš Lešták.

O všetkých bolo dobre po-
starané. Podávalo sa občer-
stvenie, chutný guláš. Stretli 
sa starí  známi, vytvorili nové 
priateľstvá, známosti. Všet-
ko to vyústilo do príjemného 
stretnutia ľudí spoločného zá-
ujmu a dobrej vôle.

Milým prekvapením boli 
skupiny turistov, ktorí prišli 
so svojimi pestrými zástavami. 
Veľmi silnou početnou skupi-

nou boli, okrem rakovničanov, 
turisti z Rožňavy, Rožňavské-
ho Bystrého, Tornale. 

Koľko bolo prítomných 
ľudí? Napočítali sme ich viac 
ako 160. Toto mimoriadne 
číslo ukázalo, že o rakovnický 
výstup na Plešiveckú planinu 
je veľký záujem. Svoje urobilo 
aj vhodné miesto, pekné poča-
sie, dobrá organizácia.      

           -js-

Úžasné miesto stretnutia. Foto na str.: Ing. Miroslav GenčiNa planine boli prví.

Tradičný výstup organizovaný starostom obce spolu 
s Obecným úradom , Obecným zastupiteľstvom v Ra-
kovnici sa tohto roku uskutočnil v sobotu 7. septembra. 
Cieľom výstupu bola lokalita „Capáš“, ktorá sa nachádza 
na úžasnom mieste s pekným rozhľadom a pod veľ kým 
košatým stromom.


