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Náplňou soboty bola oslava 
Dňa obce. I keď sa oslavy ro
bia každý rok, nie sú rovnaké. 
Ten, kto chodil pravidelne na 
spoločné stretnutia, to mohol 
posúdiť a potvrdiť naše slová. 
Tohto roku sa náš Deň realizo
val v Dome kultúry a miest
nom parku. Program bol pes 
trý, zaujímavý, oficiálny i spo
ločenskokultúrny. Obecných 
osláv sa zúčastnili aj milí hostia, 
starostovia obcí: za Rožňavské 
Bystré Ž. Gonosová, za Hon
ce M. Paličková, za Gočaltovo 
J. Pavlíková, za Štítnik L. Belá 
nyi. Okrem starostov boli prítom 
ní Ing. M. Boldiš, riaditeľ Re 
gio nálnej rozvojovej agentúry 
v Rožňave a pán farár ECAV 
Mgr. P. Székely. Súčasťou osláv 
bola exkluzívna výstava všet
kých Rakovnických obecných 

novín od prvého čísla až po 
tohtoročné.

Úvodná pieseň o dedinôčke 
i prednes básne navodili dob
rú atmosféru. Moderovanie 
Mgr. Katky Birkovej dodalo 
pro gramu dynamiku, živosť. 
Slávnostný príhovor starostu 
obce Ľ. Leštáka motivoval do 
ďalšej činnosti. Bol podnetom 
k spolupatričnosti a hrdosti na 
rozkvitajúcu obec. V oficiál
nej časti bola udelená Cena 
starostu obce šéfredaktorovi 
Rakovnických obecných novín 
Dr. Mgr. Jozefovi Sabovi, CSc. 
pri príležitosti 15. výročia vy
dávania RON. Cenu osobne 
odovzdal starosta obce.

Šéfredaktor poďakoval za 
ocenenie. Zdôraznil, že cena 
patrí celému kolektívu tvorcov, 
lebo je to spoločné dielo. Po

ďakoval bývalému starostovi 
V. Koltášovi a vtedajším poslan
com OZ, ktorí v roku 2000 
schválili vydávanie novín, 
ako aj prvému technickému 
redaktorovi Ing. O. Lorko
vi. Stručne povedal o tom, kto 
a ako sa podieľa na tvorbe no
vín. Zvlášť poďakoval všetkým 

prispievateľom. Ocenil občanov, 
ich snahu o skrášlenie a zveľa
ďovanie obce, pomoc a podpo
ru pri vydávaní novín. Prejavil 
osobnú hrdosť na príslušnosť 
k obci a ochotu pokračovať
v za počatom diele a aj takto 
šíriť dobré meno obce.

pokračovanie na str. 3
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Dominovala spolupatričnosť  
a hrdosť na rozkvitajúcu obec

Kresťanskou patrónkou našej obce je svätá Mária Mag-
daléna. Na jej počesť sa každoročne v júli koná svätá omša  
v kostolíku, pomenovanom po nej, pod Tureckou na púťo-
vom mieste katolických veriacich. Miestna časť, v ktorej sa 
kostolík nachádza, je ľudovo nazývaná ako Magdolna ale-
bo Ivaďo. Volené orgány obce, starosta a obecné zastupiteľ-
stvo, sa tohto roku dohodli, že dni obce nebudú v jeseni, ale 
sa uskutočnia v lete. A tak sa spojili dve významné udalosti 
a to svetská i cirkevná k spokojnosti všetkých občanov. 
Oslavy sa konali 25. a 26. júla t. j. v sobotu a nedeľu.

Hosťujúci súbor zabával 

Starosta obce a hostia Foto na strane: Dr. Sabo

Vážení čitatelia,
v roku 2000 bolo vydané 

prvé číslo Rakovnických obec
ných novín. Som nesmierne 
rád, že tento rok môžeme 
osláviť už 15. výročie založenia 
našich obecných novín. 

Dlhých 15 rokov prinášajú 
občanom našej obce ako aj 
širokej verejnosti informá
cie o dianí v obci, histórii, 
významných udalostiach 
a predstaviteľoch našej obce, 
o chode obce, obecného úra
du, činnosti obecného zastu
piteľstva ako aj poslancov,  
o činnosti miestnych orga
nizácií a športových podu
jatiach.

Aj obecné noviny počas 
svojej činnosti prešli rôz
nymi zmenami, pri ktorých 
sa museli držať zákonov  
a hlavne zákona o ochrane 

osobných údajov pri uverej
ňovaní informácií. Teší ma, 
že ešte vždy sa nájde viac 
priaznivcov ako odporcov 
našich novín, ktorých je len 
mizivé minimum. A preto 
sa nádejam v ďalšiu podporu 
od občanov, aby sa Rakov
nickým obecným novinám 
darilo aspoň tak ako doteraz 
a získali si ešte viac spokoj
ných čitateľov.

Dúfam a verím, že Rakov
nické obecné noviny budú 
sláviť ďalšie výročia a naďalej 
budú súčasťou obce Rakov
nica a objektívne informovať 
občanov o aktuálnom dianí 
v obci. A zároveň by som 
rád poďakoval celej redakcii 
RON za ich prácu pre nás, 
čitateľov.

Ľuboš Lešták    
starosta obce

RON objektívne informujú
o aktuálnom dianí v obci
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    Krátke
informácie

 Kvetinová výzdoba
Každým rokom na našom ná
mestičku je kvetinová výzdoba. 
Zavesené kvetináče plné nád
herných kvetov zdobia zastávky 
SAD, stacionár, obecný klub.
 Skrášľujú
Majitelia rodinných domov 
skrášľujú svoje stavby. Menia 
strechy, farebne upravujú fa
sády, dávajú vkusné obklady. 
Obec sa týmto činom skrášľuje 
a pôsobí esteticky, vkusne. 
 Oplatilo sa
Obec zapojením sa do progra
mu DCOM získala počítač, 
notebook a multifunkčnú tla
čiareň.
 Zamestnala
Cez projekty UPSVaR obec 
zamestnala 9 občanov. Odzr
kadlilo sa to už na vzhľade 
a čistote obce.
 Rekonštrukcia
V apríli sa zrealizovala pláno
vaná rekonštrukcia starého roz
vodu vody na obecnom cintorí
ne. Zaviedli sa nové rozvody po 
objekte cintorína a vznikli tri 
nové odberné miesta.
 Lavičky
Na našom cintoríne, pri Kríži 
spomienky na zosnulých, sú 
umiestnené 3 lavičky.
 Dobrovoľný hasičský zbor
Náš DHZ v rámci dotácie 
získal 700 Eur, ktoré sa prefi
nancovali na 3 ks zásahových 
hadíc a vysokovýkonné tlako
vé čerpadlo.
 Ozvučovacie zariadenie
Obec zakúpila mobilné ozvu
čovacie zariadenie so širším 
použitím. Využije sa pri spolo
čenských a kultúrnych poduja
tiach, pri obradoch na cintorí
ne. Za zariadenie sa zaplatilo 
249 Eur.
 Tuje
Pred vstupom do areálu cinto
rína je vysadených 10 tují.

 Oplotenie
Obecný cintorín má základné 
oplotenie. Na jeho oživenie 
a zakonzervovanie bolo celé 
natreté.

 Vymenené, opravené
Zub času sa podpísal aj v inte
riéri Domu smútku. Po spus
tení verejného vodovodu sa 
museli vymeniť vodovodné ba  
térie, bojler. Opravili sa za  
moknuté steny a nanovo všet
ko vymaľovalo.

 Bezpečnosť
Bezpečnosť je prvoradá pri 
ochrane človeka. Obec vypra
covala zásady, predpisy, pra
vidlá, smernice. Sú to zásady 
bezpečnej práce, správania sa, 
prevádzkové predpisy a pra
vidlá. Smernice na kontrolu 
alkoholu, pitný režim... Cel
kove sa do praxe zaviedlo 10 
dôležitých dokumentov.

 Zmeny
Na futbalovom ihrisku došlo 
k zmenám. Bol opravený zad
ný múr budovy, rekonštrukcia 
elektrického vedenia a napoje
nie na verejný vodovod.

 Hranica
Označením boli stanovené 
hranice okolo OcÚ. Tento čin 
sa robil v súvislosti so stavbou 
náučného chodníka.

 Vyžiadali
V rámci zmien a doplnkov 
Územného plánu obce boli vy  
žiadané podklady z kartogra
fického úradu v elektronickej 
podobe a bonita pôdy z Vý
skumného ústavu pôdoznalec
tva a ochrany pôdy.

 Prehodnotenie
Starosta obce rokoval s Ing.  
Jarmilou Breznenovou ohľa
dom prehodnotenia skutkové
ho stavu nášho katastra.

 Starajú sa
ZO JDS na čele s predsedom 

Mgr. L. Fábianom sa pravi
delne starajú o naše pomníky 
a pamätníky. Aj 28. mája us
kutočnili brigádu v obecnom 
parku a v Hrabine. Priestor 
okolo stavieb vyčistili, vyzbie
rali odpad. Najviac práce bolo 
v Hrabine. Tu sa občas vyskyt
nú aj čierne skládky. Človek by 
žasol, čo všetko sa našlo okolo 
pomníka. Odpad sa zmestil do 
6 vriec. Na akcii sa zúčastnili 
manželia Hutníkovci, Leštá
kovci, Molnárovci, J. Dóbis, 
J. Fábian, M. Lindáková, 
R. Koltášová, A. Fábianová.

 Prekvapenie
Milé prekvapenie pre občanov 
pripravili pracovníčky stacioná
ru. Pred vchodom do ich budo
vy zasadili pestré kvety. Už po
hľad na ne poteší. Týmto činom 
skrášlili aj celé námestičko.

 Holuby
Podľa starších žijúcich pamät
níkov sa v obci holuby hojne 
chovali. Istý čas sa o túto zá
ľubu stratil záujem. Ostalo 
po nich len zopár prázdnych 
holubníkov. Zdá sa, že chov 
sa oživuje. Už preletuje po
nad obec, na strechách veselo 
hrkútajú. Vidieť ich je pekný 
zážitok i spomienka na dáv
nejšie časy.

 Kto tvorí odpad
Na produkovaní odpadu sa 
v obci podieľajú: občania, za

riadenia obce (OcÚ, kultúrny 
dom, stacionár, dom smútku 
s cintorínom, zberné nádoby 
na zastávkach SAD), podni
katelia, chatári.

 Prvý krok na riešenie
Mnohé obce majú už zber od
padu i platby dávno vyriešené. 
U nás sa na tom intenzívne 
pracuje. Prvým krokom a ne
vyhnutnosťou pri riešení prob
lému je, aby každá rodina mala 
vlastnú kuka nádobu. Podľa po
treby má byť umožnené, aby ro
diny mali i viac zberných nádob 
ak produkujú viacej odpadu. 

 Ľudová múdrosť
Ľudových vyjadrení v Rakovni
ci máme neúrekom. Uvádzame 
z nich dve.
„Šva to je robit, kot ma chto!?“
„Ta sprosty mažeš but, len si na 
robotu najdi spasob.“ 

 Ku spokojnosti občanov
PZ Gerlach je poľovnícke 
združenie, ktoré úzko spolu
pracuje s obcou a jej starostom. 
Poľovníci ochotne pomôžu 
ako sa dá. Obec je im veľmi 
blízka, a preto reagujú na veľ
ké podujatie svojím dielom. 
Robia to nezištne i vďaka pá
novi Dušanovi Genčimu, po
mocnému hospodárovi zdru
ženia, ktorý má porozumenie 
pre obec. Aj jeho zásluhou sú 
mnohé akcie vydarené a k spo
kojnosti občanov.

Podobné kruhové kamen
né stavby nájdete v hors
kých oblastiach Ázie. 

Viete, že niečo také je aj 
v našej obci? Viete kde to je? 
Ešte údaje:
výška 160 
a priemer
základne
150 cm.

Stavba je pri elektrickom
 stĺpe číslo 104.

Kamenná pyramída
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Radosť, smiech, šťastie 
žiarili na detských tvárach

Zuzka Kravecová sa po
starala o maľovanie, vyfarbo
vanie, kreslenie – aj na tvár 
a tvorivé dielne. Zuzka Bir
ková a Ing. Ľubka Birková 
pripomenuli deťom rozpráv
kový svet a deti sa stali aspoň 
na chvíľu Popoluškou. 

Tradičnú horolezeckú la
novku pripravil Vladko Kó
ňa. To bol adrenalín! Skáka

nie vo vreci si vyskúšali pri 
Ing. Miroslavovi Genčiovi, 
strieľanie zo vzduchovky pri 
Slavomírovi Elexovi, udrža
nie stability pri Ing. Monike 
Genčiovej. Svoju šikovnosť 
a trpezlivosť dokazovali aj 
pri lovení rybičiek z bazé
na  povzbudzovala ich pri 
tom Mgr. Mária Uhrinová. 
Športové schopnosti si deti 

preverili tiež s kuželkami – 
na presnosť dohliadali Štefan 
Murza ml. a Tomáš Čapó. 

Zaujímavou disciplínou 
bolo aj preťahovanie lanom 
a chytanie loptičiek z bazéna 
za prítomnosti Mgr. Moniky 
Koltášovej a Ladislava Ge
merského. Zuzka Kravecová 
prekvapila zaujímavým plát
nom a deti mali možnosť fo
tiť sa s obrázkami. No a pre 
tých odvážnych čakala jazda 
na motorke s Jakubkom Do
bošom. 

Na každom stanovišti ich 
čakalo sladké prekvapenie. 
Futbalové ihrisko ožilo deť
mi, rodičmi, starými rodičmi, 
známymi i kamarátmi. 

O hudobnú zábavu sa po
staral náš stále ochotný otec
ko DJ Norbert Gallo. Pre 
deti bolo pripravené občer
stvenie, o ktoré sa postarali 
Bc. Danka Gonosová, Ing. 
Monika Lorková a Mgr. Eri

ka Genčiová. Sladkou od  
menou bola cukrová vata, 
ktorú napriek veľkej horúča
ve pripravoval Ondrej Doboš 
st. Prekvapenie – tombola 
bola tento rok výnimočná – 
podarilo sa nám sponzorsky 
zabezpečiť množstvo cien. 

Radosť, smiech, šťastie 
žiarili na detských tvárach. 
Poďakovanie patrí organizá
torom: obci Rakovnica v spo  
lupráci s Obecným zastupi
teľstvom, sponzorom, členom 
Komisie pre šport, kultúru 
a sociálne veci, futbalistom 
TJ Baník Rakovnica i všet
kým, ktorí prispeli na veselú 
párty detí – veď Deň detí je 
iba jeden raz v roku, tak si ho 
treba poriadne užiť.

Mgr. Mária Uhrinová

To bol adrenalín...

Nádherné kresby Foto na strane: Dr. Sabo

V sobotu 6. 6. 2015 pripravil Obecný úrad v spolupráci s Obecným zastupiteľ stvom 
na futbalovom ihrisku Medzinárodný deň detí. O krásne privítanie  i mo derovanie 
sa postarala Mgr. Katarína Birková. Detičky vítala Bc. Katarína Kravecová - každý 
účastník dostal pri vstupe balíček sladkostí a vstupenku do tomboly. Pripravený bol 
zábavný program na stanovištiach, kde sa mohli dobre pobaviť a zasúťažiť si. 

Po oficialitách nasledoval 
kultúrny program v ktorom 
vystúpila folklórna skupina 
Stromíš z Vlachova a folklórna 
skupina z Gočova. Vystúpenia 
boli pestré, spojené s hudbou, 
piesňami, tancom. Občanom 
blízke piesne, tance, hudba  
i kroje pripomenuli vzájomnú 
spolupatričnosť.

Po ukončení kultúrneho 
programu moderátorka po
z vala všetkých do parku kde 
sa podávali tradičné gemerské 
jedlá. Gemerské guľky pripra
vil náš stacionár. Pirohy uvarili 
ženičky z Gočova. Rekenský 
guláš ukuchtil majster kuchár 
M. Hlaváč. O dobrú náladu sa 
postaral Dj Matty.

Medzistupňom sobotňajších 
osláv bola tombola. Do tom
boly, ktorá je u nás obľúbená, 
prispelo viac ako 20 darcov. 
Pekných a hodnotných cien 
bolo neúrekom. Každá získa
ná cena potešila a stupňovala 
dobrú náladu.

Druhý deň, v nedeľu, sa v do
poludňajších hodinách konala 
Svätá omša v kostole svätej 
Márie Magdalény. I keď do
obeda počasie nebolo ideálne, 
lebo pršalo, aj tak sa na boho
službe zhromaždilo viac ako 
40 ľudí.

V popoludňajších hodinách 
sa uskutočnil futbalový turnaj, 
memoriál J. Hlaváča a J. Kožá
ra. O občerstvenie a guláš bolo 

postarané. Futbalisti i fanúši
kovia si prišli na svoje.

Pár slov venujeme aj poča
siu. To k tomu čo bolo patrilo. 
Počas oboch dní bolo zvláštne. 
Prvý deň celý čas bolo pekne, 
slnečno a teplo. Druhý deň do  
obeda pršalo a po skončení bo
hoslužby sa vyjasnilo. V priebe
hu turnaja slnečno a horúco.

Dni obce sa vydarili. Mož
no mimoriadna účasť občanov 
bola i vďaka tomu, že to bolo 
v lete a nie v jeseni. Za úspešné, 
radostné, veselé a milé dni obce 
patrí veľké poďakovanie všet
kým, ktorí sa na organizovaní 
podieľali i štedrým sponzorom. 
Vďaka ním všetko klapalo a bo 
lo, ako sa hovorí, OK.          saChutné pirohy 

Dominovala spolupatričnosť a hrdosť na rozkvitajúcu obec
pokračovanie zo str. 1
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Členovia týchto troch obcí 
sa takto spoločne prvýkrát 
stretli a bolo to stretnutie nie
len kultúrne, ale aj súťažné.  

Stretnutie sa malo uskutoč
niť vonku pred budovou Zá
kladnej školy, kde „bystränskí 
jednotári“ od rána pripravovali 
prostredie, aby spríjemnili túto 
akciu a kde rozvoniaval guláš, 
ktorý mal pod patronátom 
František Gelda. Ale darmo 

človek mieni, počasie sklamalo 
a po obede nastal zhon, lebo 
začalo pršať a všetko sa muse
lo presťahovať do Kultúrneho 
domu.  

Ale ani nepriaznivé poča
sie, ani celkom nepripravené 
prostredie nezabránili čle
nom ZO JDS, aby svoj zámer 
uskutočnili.  

Všetkých prítomných, korí 
sa zúčastnili v hojnom poč
te, privítal predseda ZO JDS 
v R. Bystrom Ing. Tibor Bar
na. Prítomných pozdravila aj 
DFS Bystränky so svojím kul
túrnym programom, ktorá prí
tomných nabudila na ďalšiu 
zábavu, dobrú náladu a zane
chala radosť v srdciach.  

Po ich vystúpení začala sú
ťaž – vedomosti „jednotárov“ 

nielen o histórii, ale aj o sú
časnosti svojich obcí. Vytvorili 
sa trojčlenné družstvá a za
čalo súťaženie, kde dokázali, 
že im nie je ľahostajné dianie 
v obciach, ale ukázali sa aj ako 
športovci, a to kopom na malú 
bránku. Ostatné športové sú
ťaže sa nemohli v kultúrnom 
dome uskutočniť. Porotcami 
boli starostovia z týchto obcí, 
ktorí vyhodnotili súťažné 

otázky a víťazmi sa stali „Bys
trania“ s počtom 41 bodov, na 
druhom mieste skončila ZO 
JDS Rakovnica s počtom bo
dov 29 a na treťom mieste ZO 
JDS Rudná s počtom bodov 
27. Po ukončení súťaže sa po
dával chutný guláš a malé ob
čerstvenie.  

Predseda ZO JDS R. Bystré 
Ing. Tibor Barna sa poďakoval 
všetkým prítomným a osobit
ne starostke obce Rožňavské 
Bystré Želmíre Gonosovej 
sa spoluprácu a sponzorstvo 
a starostom z Rakovnice Ľu
bošovi Leštákovi a z Rudnej 
Júliusovi Kerekešovi za účasť. 
O ďalších aktivitách dôchod
cov informoval predseda OO 
JDS v Rožňave Mgr. Ladislav 
Fábian, hovoril o príprave ďal

šieho spoločného stretnutia – 
turistického výstupu v Rakov
nici a v septembri o športovom 
dni v Rudnej. Výnimočné po
poludnie ďalej plynulo nie

len slovom, ale aj hudbou 
a spevom, lebo hrania sa ujali 
domáci harmonikári Ondrej 
Leng a Ján Dávid. Nálada gra
dovala nielen pri slovenských, 
ale aj maďarských pesničkách.  

Dôchodcovia opäť dokázali, 
že aj v ich veku si vedia nájsť 
spoločnú reč a tešia sa už na 
ďalšie stretnutia. My im praje
me do ďalších vydarených ak

cií veľa zdravia, elánu, aby im 
nevyhaslo nadšenie pre všetko 
dobré a krásne.

   Želmíra Gonosová,  
starostka obce Rožňavské Bystré

Prvýkrát v histórii sa dôchodcovia 
troch obcí spoločne zabávali

Kultúrne vystúpenie 

Naši súťažiaci Foto na strane: Dr. SaboPorota troch starostov 

Pľúcnik lekársky – Cukrášik 
Záružlie močiarne – Śervilág
Poniklec – Sändró
Prvosienka – Petrov klúš
Hortenzia – Kurvavirág
Praslička – Kaník
Konvalinka – Jujka

Papraď – Hadäcá postel
Nátržník husí – Husäcí chlebík
Žihľava – Pokriva
Baza – Chabzda – Bojza
Palina pravá – Palún
Bôľhoj lekársky – Pánbožkov 
chlebík                              bď

Je nepochybné, že naše nárečie „rekenčina“ sa pomaly vy
tráca a hovorí ňou už len malá časť pôvodných obyvateľov 
Rakovnice. Aby celkom nezanikla, je dobre občas si ju pri
pomenúť. Pri prechádzke prírodou mi prišli na myseľ naše 
názvy niektorých rastlín. Pamätáte si ch ešte? 

Pamätáte sa ešte?

V sobotu 20. júna 2015 sa v Rožňavskom Bystrom 
uskutočnila spoločná akcia členov Základných organi-
zácií JDS Rožňavského Bystrého, Rakovnice a Rudnej 
pod názvom „Bystré baví Rakovnicu a Rudnú“. 
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Obecné noviny sú dôležitým fenoménom
našej komunity, spoločnosti

Nie sú to len obyčajné no
viny. Je to náš život podrobne 
zachytený na papieri, ktorý 
má nesmiernu historickú 
hodnotu. V budúcnosti to 
môžu byť jediné zdroje in
formácií o našej obci, o ľu
ďoch, ktorí v nej žili, o živote, 
ktorý viedli. 

Naša obec má to šťastie, že 
má takého človeka, ktorý je 
ochotný svoj čas, vedomosti 
a znalosti venovať časovo ná
ročnej práci, výsledkom ktorej 
sú Rakovnické obecné noviny. 
Je ním Dr. Jozef Sabo. Meno, 
ktoré nájdeme v každom vy
daní novín. Ako šéfredaktor 
už pätnásť rokov drží ochran
nú ruku nad našimi novina
mi. Bol iniciátorom ich vzni
ku. Nulté číslo RON vyšlo na 
dvoch stranách, neskôr re
dakčná rada pod vedením jej 
šéfredaktora vydala štvorstra
nové čísla, pred piatimi rok
mi vychádzalo na dvanástich 
stranách. Časom sa osvedčilo 
vydanie na ôsmich stranách. 

Pätnásť rokov predstavuje asi 
60 vydaných čísel, v ktorých 
si naši občania našli množ
stvo užitočných informácií, 
zaujímavostí, fotografií zo ži
vota obce, činnosti obecného 
zastupiteľstva, spoločenských 
organizácií, športu, detí a mlá  
deže, histórie a iných oblastí 
života v obci. 

Podľa ohlasov mnohí z nás 
netrpezlivo čakajú, kedy vyj
de ďalšie číslo. Samozrejme, 
na druhej strane sú aj takí, 
ktorí majú na vydávanie no
vín iný názor. Aj tu platí, že 
koľko ľudí, toľko chutí. Je 
prirodzené, že za tých 15 ro
kov sa obsah a skladba novín 
menili, a to isté ich čaká aj 
v budúcnosti, pretože noviny 
žijú s obcou, menia sa ľudia, 
obec aj noviny. Rakovnické 
obecné noviny tieto zmeny 
nielen kopírujú, ale sa na nich 
aj aktívne podieľajú. 

Články, ktorými autorsky 
prispeli sa motní občania, uká
zali, že naša obec je úžasná, je

dinečná 
a každý 
o b č a n 
v nej si 
zaslúži byť 
informovaný o tom, čo sa 
v obci deje. A že tak bolo, sved
čí obsah novín. Noviny ne   
  zabúdajú na minulosť. V nej 
opisujú udalosti, osobnosti, 
o ktorých sa napríklad ne
zmieňuje ani obecná kronika. 

V mene všetkých občanov 
chceme pri príležitosti 15. vý
ročia vydávania RON šéfre
daktorovi a všetkým, ktorí sa 
pričinili o vznik RON srdeč
ne poďakovať za úsilie a sna
hu o dobrú novinársku prácu, 
šírenie dobrého mena obce 
a zároveň vysloviť presved
čenie, že naše Rakovnické 
obecné noviny budú aj ďalšie 
desaťročie vychádzať k spo
kojnosti všetkých stálych aj  

náhod
ných čitateľov. 

Nech je táto spokojnosť 
inšpiráciou pre ich tvorcov 
a nech i naďalej slúžia ako 
významný komunikačný pro
striedok pri rozvoji a propa
gácii obce Rakovnica, pretože 
kvalitná žurnalistika dokáže 
aj z malého a nenápadného 
regiónu urobiť životaschop
ný priestor, ktorý slúži nielen 
svojim občanom, ale dôležitú 
a významnú úlohu zohráva 
ako informačné médium pre 
tých, ktorí svoj život prežíva
jú v inom kraji, inom štáte či 
svetadiele. 

Ing. Monika Genčiová

Obecné noviny sú zaujímavým a veľmi dôležitým feno-
ménom našej spoločnosti. Svojim čitateľom prinášajú také 
špecifické informácie, ktoré iné médium nedokáže za-
stúpiť. Za novinami sú ľudia, ktorí zbierajú informácie, 
píšu, fotia, redigujú a zostavujú ďalšie vydania. Dielo, 
ktoré vytvoria, informuje obyvateľov o aktuálnom živote 
v obci, o kultúre, športe, zaujímavostiach či histórii. 

Tešia sa z opravenej 
a zútulnenej miestnosti 

Podakovanie´ Vo štvrtok 3. júna 2015 
sme sa ako obvykle stretli na 
biblickej hodine. Ale predsa 
len to teraz bolo iné. Stret
li sme sa len v Rakovnici. 
A naše kroky nesmerovali 
do obecného klubu, tak ako 
v predošlé týždne. Tento
raz sme sa stretli v generál
ne opravenej miestnosti za 
kostolom, ktorá sa z rôznych 
dôvodov dlhšie nepoužíva
la. Posledná akcia v tejto 
miestnosti bolo stretnutie po 
službách Božích pri pamiat

ke posvätenia ev. a.v. chrámu 
Božieho v roku 2014.

Tešíme sa z opravenej 
a zútulnenej miestnosti, kde 
sa môžeme stretávať. Taktiež 
mi dovoľte aj touto cestou 
poďakovať sa vedeniu obce 
Rakovnica, menovite pánovi 
starostovi Ľubošovi Leštá
kovi za možnosť stretávať sa 
na biblických hodinách, ale
bo večierňach v priestoroch 
obecného klubu.

 Mgr. Peter Székely 

V mene obce Rakovnica vyslovujem poďakovanie Mi
roslavovi Habarovi z Bratislavy za vytvorenie novej 
webovej stránky našej obce. 

Oceňujem jeho snahu a ochotu pomôcť a to bez náro
ku na finančné ohodnotenie. Vďaka nemu obec ušetrila 
finančné prostriedky, ktoré nemusí mesačne platiť. Oce
ňujem to napriek tomu, že nie je naším rodákom, ale jeho 
manželka má rodinné korene v Rakovnici. Som rada, že 
sa našiel človek, ktorý chce pomôcť práve našej obci. 

Mgr. Mária Uhrinová
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Sme súčasťou vášho života

Možno si kladiete otázku, 
kto tvorí noviny? RON tvoria 
občania, volené orgány, spolo
čenské organizácie, cirkvi, spo
ločnosti... Svojou činnosťou, 
tvorbou, podujatiami v oblasti 
kultúrnej, sociálnej, spoločen
skej, stavebnej či renovačnej, 
rozvojovej, športovej... vytvá
rajú duševné i hmotné hod
noty. Toto všetko i udalosti 

spojené so súčasnosťou i mi
nulosťou sú studnice poznania 
a materiály do novín.

Zvláštnosti vyskytujúce sa 
v prírode, jedinečnosti, šikov 
nosť a zručnosť občanov, vý
znamní občania... dopĺňajú 
repertoár novín. Do reťaze 
obsahu patrí vzdelávanie, roz
širovanie obzoru poznania, 
aktualizácie, námety, nápady, 

krátke info, hodnote
nia, rozhovory, prího
vory, vtipné vložky... 
Zverejňujeme všetko 
čo je dostupné v me
dziach zákonných, 
spoločenských a mo
rálnych noriem. 

Už viete kto tvorí RON. 
Na otázku pre koho, je jed
noznačná odpoveď  pre vás. 
Heslovite povedané RON sú 
s vami, o vás, pre vás. Toto je 
pre nás najdôležitejšie poslanie 
spojené s odbornou, náročnou 
a zodpovednou prácou. Medzi 
ľuďmi sa okrem iného hovorí, 
že čo nebolo v novinách ako 
keby vôbec nebolo. Možno je 
to pravda. Veď ľudská pamäť je 
často krátka.

Teší nás, že RON sa stali 
neoddeliteľnou súčasťou váš
ho života. Ďakujeme všetkým 
občanom za dôveru, podporu, 
pomoc pri tvorbe novín. Záro

veň vyjadrujeme poďakovanie 
minulým i terajším voleným 
orgánom, starostom, poslan
com OZ, OcU, predsedom 
organizácií, spoločnostiam, 
cirkvám, redakčným radám, 
technickým redaktorom, všet
kým prispievateľom za spo
luprácu. I vďaka nim ste mali 
a máte vaše noviny vo svojej 
domácnosti. RON svojim ob
sahom dokazujú, že obec žije 
bohatým, pestrým, tvorivým 
životom. Na záver želanie do 
budúcnosti: Nech sa nám všet
kým navzájom v každom ohľa
de, v každom čase darí. 

Dr. Jozef Sabo, CSc.
šéfredaktor

Čelná stena v biblickej miestnosti Foto: Dr. Sabo

Panoramatický pohľad na obec Foto: Marko Prikler

Zveľaďujú svoj stánok
Veriaci ECAV majú novú 

biblickú miestnosť. Je v pries
toroch bývalej starej školy, kto
rú si pamätajú dnešní 70 – 80 
roční. Miestnosť bola nanovo 
vymaľovaná. Jej vzhľad dopľňa 
pekná dlažba. Súčasťou miest
nosti je tepelne výkonný krb. 
Pri vstupe do miestnosti sú 
nové dvere so striežkou.

V polovici júla pribudli 
do miestnosti ďalšie dopln
ky. Na čelnej stene je citát zo 
slova Božieho: „Ajhľa ja som 
s Vami po všetky dni až do 
konca sveta.“ Citát švabacho
vým písmom umelecky nama
ľoval Pavel Hencel. Vo vete je 

ukryté slovo z písmen označe
ných červenou farbou.

Okrem toho veriaci získa
li od sponzorov JUDr. Ivany 
PotockejErbenovej s manže
lom 200 eur za ktoré sa zakú
pilo 10 pohodlných stoličiek. 
Oltárne rúcho cirkvi darovala 
Ružena Lindáková.

Presbyterky ECAV v Rakov 
nici ďakujú darcom, umelcovi 
a ďalším za to, že sa podie
ľali na zveľadení a zútulnení 
miestnosti, ktorá sa bude vy
užívať na Biblické hodiny aj 
Bohoslužby najmä v zimnom 
období.

py

Vážení občania, už 15 rokov sme tu pre vás. Prináša-
me pestrú paletu informácií o dianí v našej malebnej 
obci. Keď hovoríme, že pestrú, to znamená z každej 
oblasti života. To o čom vám píšeme nemáte možnosť 
získať iným spôsobom. Podľa vašich vyjadrení a bez 
samochvály, sme jedineční. 
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Ničoho sa staroba nesmie 
vystríhať väčšmi ako nečinnosti

Pri chate p. Jána Fábiana sa 
pripravil priestor na uvítanie 
a neskoršie pohostenie účast
níkov podujatia. Počasie sa 
nám vydarilo, tak iba začať. Po 
privítaní predsedom ZO JDS 
v Rakovnici v prekrásnom are
áli, kultúrnu vložku obstarali 
žiačky ZŠ Zlatá v Rožňave 
Veronika s Miškou, ktoré nám 
predviedli moderný spoločen
ský tanec v lone prekrásnej ra
kovnickej prírody, krásnej prí
rody nášho Slovenska. 

Potom sa ujali slova hostia 
a to príslušníci OR PZ v Rož
ňave, s prednáškami a upozor
neniami v oblasti prevencie 
v dennodennom živote a v cest
nej premávke, páni Korintuš 
a Grecmacher. 

A pokračovali sme v plánova
nom programe a to turistickým 
výstupom, s ktorým oboznámil 
sprievodca p. Ing. Koltáš. 

Samotný turistický výstup 
sa skladal z dvoch častí: prvá 
časť bola náročnejšia, viedla 
k vykrývaču a okľukou okolo 
kostolíka späť do areálu, druhá 
časť ku kostolíku a späť. 

Náročnejšou trasou sprevá
dzal p. Ing. Viliam Koltáš, po
informoval účastníkov o vzniku 
obce, vzniku kostolíka a o zau
jímavostiach v okolí trasy. Kos
tolík otvorila p. Gitka Koltášo
vá a vyrozprávala jeho históriu 
a terajší význam pre spoločnosť. 
Mimochodom je to kostolík zo 
14. storočia  1327, kedy vznikla 
aj obec Rakovnica. 

Potom sa všetci stretli pri 
občerstvení a chutnom guláši, 
ktorý pripravil manželský pár 
Hutníkových. Čo bolo poteši
teľné, že všetkým chutilo a cítili 
sa veľmi príjemne a potešilo to 
aj organizátorov podujatia  vý
bor ZO JDS v Rakovnici. 

Začali sa rozprávať príbe
hy z mladosti, zo spoločných 
stretnutí kedysi a ako budeme 
pokračovať v spoločných aktivi
tách ďalej. Zanôtili sa aj pekné 
slovenské pesničky. 

Tretie stretnutie našich ZO 
JDS sa bude konať 4. septem
bra 2015 na ihrisku v Rudnej 
a to športovými hrami. Tešíme 
sa na to spoločne. 

 Mgr. L. Fábian

Tanečné vystúpenie dievčat Vítaní hostia Foto na strane: Dr. Sabo

Družno za spoločným stolom 

Duch priateľstva bol zoslaný medzi ľudí, aby sa im žilo 
o čosi lepšie. Je len na ľuďoch, aby ho dokázali nájsť a nájsť 
tak cestu k sebe. S naplnením tejto myšlienky sa po druhý 
krát seniori – priatelia z Rožňavského Bystrého, Rakov-
nice a Rudnej stretli na spoločnom podujatí – turistickom 
pochode v priestoroch „Iváďova“ v časti „Magdolna“.

´Vek nerozdeluje, ale spája
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Futbalistom nechýba
bojovnosť a nasadenie

Môžete nám priblížiť FK 
TJ Baník Rakovnica?

Na začiatok by som chcel 
predstaviť vedenie klubu. Pred
seda  Ladislav Gemerský, ISS 
manažér – Miroslav Bodor. 
Členovia výboru: Marek Šály, 
Marek Babič, Igor Čižmár. 
Realizačný tím: tréner – Ivan 

Lorincz, vedúci mužstva – La
dislav Fabian. Po prerušení 
činnosti v roku 2012 sme, po 
obnovení klubu, odohrali svoj 
prvý zápas 24. 8. 2014. Jesennú 
časť, keď sa mužstvo len budo
valo, sme odohrali s bilanciou 
4 prehry, 4 výhry a 2 remízy. 
Jarnú časť sme odohrali s tou 
istou bilanciou. Po prvej sezó
ne to pre nás nebolo zlé a ve
rím, že v novej sezóne to bude 
oveľa lepšie. 

Ste spokojný s výkonom 
hráčov?

Výkony mužstva boli kolí
savé. Nemôžem povedať, že by 
som bol s výkonom mužstva 
nespokojný. Nikdy nám v zá
pasoch nechýbala bojovnosť  
a nasadenie a to je pre mňa to 
najpodstatnejšie. Teší ma, ak 
každý hráč odovzdá na ihris
ku všetko. Príchodom ďalších 
hráčov a pravidelnými trénin
gami sa nám zlepšila aj hra.  
A to, že to tak naozaj je, nám 
potvrdzujú a dávajú najavo 
naši verní fanúšikovia. 

Občanov zaujíma vaša 
prognóza existencie a rozvoja 
klubu. 

Ku existencii klubu môžem 
povedať len toľko, že z môjho 
pohľadu a snaženia, klub ako aj 
futbal, by som chcel udržať čo 

najdlhšie a v dobrej kondícii. 
Na to všetko nemôžem ostať 
sám. Musia to chcieť aj hrá
či, ktorí doteraz záujem majú  
a prejavujú ho. Na chod klu
bu samozrejme potrebujeme 
aj finančné prostriedky a tie 
nám ochotne poskytuje obec 
prostredníctvom OZ. Musím 
povedať, že obec nám vychá
dza v ústrety začo sme samo
zrejme vďační. Ja, ako predse
da klubu, mám so starostom 
obce, čo sa týka pomoci pre 
FK, dobrý vzťah a vo veľa ve
ciach nám pomohol. Verím, že 
vzťahy nielen s obcou, ale aj so 
starostom Ľ. Leštákom budú 
naďalej také aké sú a pretrvajú. 
A ak si pochvaľujem spoluprá
cu so starostom, tak nemôžem 
zabudnúť na zástupkyňu sta
rostu Mgr. M. Uhrinovú, kto

rej patrí tiež vďaka za jej čas, 
ktorý obetovala pre futbal a za 
spoluprácu. Moja vďaka patrí 
aj ľuďom, ktorí hlavne finanč
ne vypomohli pri zakladaní 
terajšieho FK, každý z nich si 
zaslúži uznanie a vďaku. 

Akým smerom sa bude 
uberať náš futbal?

Futbal v Rakovnici nikdy 
neprekročil brány II. okresnej 
súťaže. Ak by sa nám to poda
rilo prekročiť, bol by to veľký 
úspech. Samozrejme musíme 
sa držať pri zemi, ale ambície 
máme. V každom prípade v II. 
okresnej súťaži by sme chceli 
stále byť v prvej trojke. Okrem 
toho sa snažíme aj my hrou, 
umiestnením, vystupovaním 
ší riť dobré meno našej obce. 

Za rozhovor ďakujú RON

Stojaci zľava: Brdár Pavol, Bodor Miroslav, Fabian Ladislav, Viola Tibor, Hencel Peter, Čižmár Igor, Čapó Tomáš, Ra-
bas Ján, Gemerský Ladislav, Očkaik Miroslav, Lörincz Ivan. Dolný rad zľava: Karalo Ľuboslav, Viola Jaroslav, Karalo 
Ján, Šály Marek, Murza Štefan, Rabas Ladislav. Na fotografii chýba Lörincz Ladislav a Jagersky Peter. Po skončení 
súťažného ročníka pravdepodobne opustia klub Karalo Ján a Viola Jaroslav.                                                  Foto: archív FK

Ladislav Gemerský
Foto: Dr. Sabo

Futbal v Rakovnici má svoju históriu, miesto i význam. Od roku 2014 má nové vedenie na čele s predsedom 
FK TJ Baník Rakovnica Ladislavom Gemerským, ktorý má korene v našej obci. Jej občanom sa stal v roku 
2013. Je aktívnym hráčom TJ Baník Rakovnica. Oslovili sme ho, aby nám ozrejmil situáciu v našom futbale.


