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Upratovanie, varenie, peče-
nie, hľadanie vhodných dar - 
čekov, v detských očiach oča-
kávanie prvých snehových vlo-
čiek, vôňa domova preplnená 
ihličím - symbolom Vianoc, 
vôňou medovníkov, klinčekov - 
to všetko sú Vianoce. A v tom-
to zhone sa skúsme pozastaviť, 
porozmýšľať, nevystatujme sa 
bohatstvom majetku, ale bo-
hatstvom ducha, lásky a poro-
zumenia. Dokážme sa poďako-
vať aj za prácu, ktorú vykonali 
niečie ruky pre nás, naše deti 
a rodičov. Dokážme sa tešiť  
z každej maličkosti a z každého 
úprimného úsmevu. Prežime 
podmanivú vianočnú atmosfé-
ru umocnenú láskou, šťastím, 
pokojom a nádejou. Za svia-
točným stolom spojme svoje 
dlane, rozkrojme jabĺčko ako 
symbol zdravia, sily, dlhove-
kosti, múdrosti a mladosti. Ak 
vyčaríme na tvári úsmev, srdcia 

nám pookrejú a poďakujeme 
sa za všetko, čo nás postretlo, 
zastihlo, možno i prekvapilo  
a potešilo. 

Dovoľte mi preto, aby som 
všetkým spoluobčanom po-
prial príjemné Vianočné sviat-
ky, šťastie, pokoj v duši, lásku  
a pevné zdravie v rodinách.

Zároveň Vám všetkým pra-
jem, aby ste do Nového roka 
vykročili šťastnou nohou  
a s optimizmom. Iste nás po-
stretnú krásne, ale i nepríjem-
né chvíle a okamihy, lebo aj tie 
patria k životu. No nezabudni-
me však na ľudskosť, toleran-
ciu, vzájomnú pomoc a poro-
zumenie.

Príjemné prežitie Vianoč-
ných sviatkov v kruhu svojich 
blízkych a šťastný Nový rok 
2016 Vám všetkým želá 

 Ľuboš Lešták
starosta obce

1327  2015

Prežime podmanivú vianočnú
atmosféru umocnenú láskou, 
šťastím, pokojom a nádejou
Vážení spoluobčania,
čas nás opäť posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka - 
Vianoc. Najočakávanejšie a najradostnejšie sviatky v roku, 
keď sa ľudí zmocňuje vianočná nálada, pokoj, láska a kaž-
dému z nás o niečo viac záleží na priateľoch a blízkych. 

Banícky spolok (BS) v Rakovnici v roku 2016 oslávi 
svoje desaťročné trvanie. Za uplynulé obdobie ukázal 
svoju opodstatnenosť, aktivitu, živosť, činorodosť. Po-
slaním spolku bolo a je udržanie baníckej súdržnosti, 
hrdosti na povolanie, ktoré členovia spolku vykonávali. 
Členmi sú nielen baníci, ale aj pozostalí po tých čo pra-
covali priamo v bani alebo boli zamestnancami v ba-
níctve. 

Vznikom spolku sa založila 
tradícia spoločného stretáva-
nia. Spolu sú na jar, kedy sa 
koná výročná schôdza. V jeseni 
si pripomínajú Deň baníkov. 
Stretnutia sú, okrem oficiálnej 
časti, sprevádzané kultúrnym 
programom a typickým baníc-
kym pohostením.

Spolok spolupracuje s ďal-
šími profesne blízkymi orga-
nizáciami. Dobré vzťahy má 
s baníckym spolkom v Rož-
ňave. Spoločne a vzájomne  
sa stretávajú, organizujú po- 
dujatia i zúčastňujú sa na rôz-
nych akciách, stretnutiach. 
Absolvujú stretnutia na ce-
loštátnej úrovni, ktoré vo svo-
jej podstate majú medzinárod-
ný charakter, lebo sú na ňom 
predstavitelia baníkov temer z 
celej Európy. I keď sa konajú 

každoročne, vždy zanechávajú 
hlboký zážitok na celý život.

Tohtoročné ôsme stretnutie 
banských miest dňa 25. júla v 
Banskej Bystrici bolo význam-
né pre spolok i obec. 

(Pokračovanie na 3. str.)

Oslávia desaťročné trvanie spolku
Banícky spolok má stále na 

pamäti, že obec bola banícka

Predseda BS Ján Lindák

Naše námestíčko s banským vagónikom a infotabuľou
Foto na strane: Dr. Sabo

Milí spoluobčania,
Vážení čitatelia, 

najkrajšie Vianoce a šťastné
vykročenie do nového roku 2016 

Vám želá

redakcia RON celá
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 Krátke
informácie

Znovuotvorená
COOP Jednota bola v obci, po 
dlhej pauze, znovuotvorená od 12. 
augusta 2015 v pôvodnej budove, 
ale v menšom priestore. Občanom 
ponúka pestrý sortiment tovaru. 

Milé prekvapenie
Večerné spravodajstvo TV JOJ  
5. decembra bolo pre nás príjem-
ným prekvapením. Diváci mali 
možnosť spoznať našu milovanú 
obec. 

Vracajú sa
Pri zbežnom pohľade po obci vi-
díme, že sa nám rodáci „zo sveta“ 
vracajú späť do „rodného hniezda.“ 
Odišli za prácou, skúsili niečo iné, 
nové, zaujímavé. Pekné od nich je, 
že zveľaďujú rodičovský alebo za-
kúpený majetok a tak aj obec. 

Nebezpečný strom
Pri kostole sv. M. Magdalény pod 
Tureckou pár metrov od budovy 
rastie obrovský smrek. Jeho kore-
ne už dvíhajú oporné múry stavby. 
Tie sa oddeľujú od jeho základne. 
Podľa znalcov stromov jeho kore-
ne zasahujú až pod vnútro kostola. 

Premnožili sa 
V lete sa premnožili mravce, kto-
ré okupovali domy, byty, ovocné 
stromy a ničili ovocie. Okrem 
nich ľudí otravovali ovady. Ich 
štípance boli mimoriadne boles-
tivé. Všeobecne sa dá povedať, že 
nielen menované druhy hmyzu, 
ale aj iné boli premnožené. Bol 
to rok hmyzu.

Veselica
Obec Rakovnica a obecné zastu-
piteľstvo zrealizovali Prázdninovú 
veselicu 21. augusta v obecnom 
parku. Do tanca i na počúvanie 
hrala hudobná skupina Betliarske 
vidly. O občerstvenie bolo dobre 
postarané. Akcia občanov zaujala 
o čom svedčila aj ich účasť. Na 
svoje si zvlášť prišla staršia gene-
rácia. Všetci sa dobré zabávali.

Pribudol
Teší nás, že v obci pribudol ďalší 
včelár. Podľa dlžky chovu včiel 

najmladší včelári sú Stanislavo-
via, otec a syn, Blahútovci. Zača-
li v 2011 roku so 6 úľami. Dnes 
majú 17 a uvažujú o ich ďalšom 
rozšírení. Tento čin je chváli-
hodný, lebo čím je viac včelárov, 
včelstiev, tým bohatšiu úrodu 
pestovaných rastlín máme.

Chlapské slovo
Ak chlap čokoľvek povie, sľúbi, 
dohodne, prípadne to ešte po-
tvrdí podaním ruky, tak to vždy 
splní. Platilo a platí to i teraz.

Dar
Tohto roku obci a občanom ve-
novala nádherný smrek aj so šiš-
kami rodina L. Kraveca.

Úprava cesty
Slovenská správa ciest v Rož-
ňave, na urgencie starostu obce, 
začiatkom augusta zrealizovala 
čiastočné asfaltovanie cesty tre-
tej triedy cez obec.

Rokoval
Predstavitelia obce, starosta, OZ  
i občania chcú zachovať histo-
rickú pamiatku, ktorá nás spája 
a súvisí so vznikom obce – kos-
tolík sv. M. Magdalény. Na zák-
lade toho starosta obce v auguste 
rokoval s rožňavským biskupom 
Stanislavom Stolárikom o ochra-
ne kostola. Výsledkom prvotného 
rokovania bolo hľadanie optimál-
nej cesty na realizáciu zámeru. Pri 
riešení problému je chválihodná 
aj osobná aktivita Ing. O. Leštáka 
a jeho rodiny pri zachovaní našej 
najstaršej budovy, pamiatky.

Obec vyhovela
Letné, horúce mesiace lákali 
občanov do lokalít, miest kde 
sa dalo ovlažiť, vykúpať. Obec 
na základe požiadaviek obča-
nov, zorganizovala zájazd do 
Egru. Pre všeobecný úspech  
a spokojnosť uskutočnila ešte 
dva zájazdy, ale na iné miesta.

Nový altánok
Pri Dome kultúry vyrástol nový 
altánok, ktorý sa stal východis-
kovým bodom turistickej cesty 
na planinu. Okrem toho sa vy-

užije ako multifunkčné zariade-
nie pre komunitné, spoločenské 
akcie, činnosti. Priestoru je dosť. 
Do altánku sa na sedenie poho-
dlne zmestí 50 ľudí.

Výmena
Veterinárneho lekára MVDr. Pet-
ra Mihalika vystriedala MVDr. 
Lucia Linerová, ktorá už 19. au-
gusta očkovala psov v obci. Tele-
fonický kontakt je 0908 830 345.

Patrí obci
Dobrovoľný hasičský zbor 
(DHZ) bol samostatným zdru-
žením. Podľa nového zákona 
znova tvorí súčasť obce.

Zmena informácií
Občania boli zvyknutí na to, že  
v prípade poruchy elektriny, ply-
nu, vodovodu atď. volali starostovi 
obce a žiadali vysvetlenie. V súčas-
ností to už neplatí. Všetci, tak isto 
aj starosta, máme možnosť získať 
informácie na vymedzených po-
ruchových linkách. Už nevoláme 
starostovi, ale na poruchové linky 
a máme hneď odpoveď.

Po vodovode
Obec podala reklamáciu na 
úpravu ciest po výstavbe vodo-
vodu. Reklamácia bola akcep-
tovaná ku spokojnosti občanov  
a obce. Na prvý pohľad je to vi-
diteľné pri OcÚ, kde sa opravil 
poklop tak, aby neprekážal au-
tám i chodcom v ceste.

Opravený
Altánok pri vstupe na planinu, 
pod lesom, bol opravený koncom 
augusta. Vymenila sa celá strecha.

Znížia sa
Nový zákon o odpadoch zrušil 
recyklačný fond. Podľa nového 
znenia zákona dôsledným se-
parovaním sa pre obec znížia 
náklady na zber komunálneho 
odpadu.

Využite
Východoslovenská vodárenská spo-
ločnosť v Rožňave stále ponúka  
a realizuje pripojiteľnosť k vodo-
vodu. Občanom ponúka výhodnú 
možnosť na pripojenie za jedno 
euro. Mnohí to už využili.

Zvláštna
Pani Mária Jesenská vypestovala 
ojedinelú slnečnicu. Výška 3,5 m. 
Priemer súkvetia (klobúka) 45 cm.

Kontrola
Dňa 30. júla bola uskutočnená 
Okresným úradom v Rožňave 
Pozemkovým a lesným odbo-
rom kontrola dodržiavania agro-
technických opatrení v k. ú. Ra-
kovnica. Na základe zistení úrad 
posielal písomné upomienky na 
odstránenie nedostatkov.

Nikdy nezabudneme
Oslavy SNP sú v obci pravidel-
né. S úctou spomíname na tých, 
ktorí položili svoj život za našu 
slobodu. Tohto roku sa oslavy 
uskutočnili v obecnom parku 28. 
augusta a večer bola vatra na tra-
dičnom mieste.

Zvolený
Na krajskom sneme JDS 20. 
apríla v Košiciach pri voľbách 
jednohlasne bol za podpredsedu 
KO JDS zvolený Mgr. L. Fabián, 
ktorý je nielen predsedom nášho 
ZO JDS, ale zároveň i predse-
dom OO JDS v Rožňave.

Rokovali
V septembri starosta obce pri-
jal novú kaplánku ECAV Mgr. 
Zuzanu Polákovú. Spolu riešili 
otázky vzájomnej spolupráce  
a pomoci. 

Zlá sezóna
Tohto roku hubári do lesa veľmi 
nechodili. Nebolo načo. Huby 
nerástli. Spôsobilo to mimoriad-
ne sucho.

Orechy
V tejto sezóne sa zadarilo ore-
chom. Úroda bola bohatá. Pes-
tovatelia spokojní.

Lienky
V jeseni sme zažili inváziu lie-
nok. Húfne sa tlačili do bytov. 
Išlo o nový druh, ktorý sa do 
Európy dostal zavlečením z Ja-
ponska. Zvláštnosťou bolo aj to, 
že hryzli. 

Slivky
Výnimočná úroda bola na Hos-
tinci. Konáre sa len tak prehýba-
li. V Dedine neboli.

Pripomenuli si
ECAV cirkev a jej veriaci si aj  
v Rakovnici pripomenuli 200. 
výročie narodenie Ľudovíta Štú-
ra na pravidelnej nedeľňajšej bo-
hoslužbe 25. októbra.
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Dňa 5.septembra 2015 or-
ganizovala obec Rakovnica 
turistický výstup na Plešiv-
skú planinu. Turistický vý-
stup začal zrazom účastníkov 
o 8.00 hod. pred Obecným 
úradom v Rakovnici. Ďalej 
sa pokračovalo výstupom na 
Plešivskú planinu lokalita 
Capáš, kde bolo pre účast-
níkov výstupu pripravené 
občerstvenie a výborný guláš. 

Výstupu sa zúčastnilo aj 45 
členov oddielu TJ Elán Rož-
ňava. Celkovo sa na výstupe 
,aj napriek nie veľmi priaz-
nivému počasiu, zúčastnilo 
asi 90 účastníkov. Ďakujeme 
organizátorom výstupu a te-
šíme sa na ďalšie stretnutie 
turistov na zimnom výstupe 
na Plešivskú planinu 9. janu-
ára 2016. 

-mu-

Účastníci výstupu v družnej debate Foto: Katka Kravecová

Jedinečnosť baníckej uniformy Foto: Dr. Sabo

Ocenenie Baníckeho spolku Foto: Dr. Sabo

(Pokračovanie z 1. str.)
Predseda BS Ján Lindák 

osobne obdržal Čestný od-
znak ministra hospodárstva 
Slovenskej republiky za za-
chovanie tradícií. Ocenenie 
široko ďaleko zviditeľnilo 
spolok aj obec.

Banícky spolok má stá-
le na pamäti, že obec bola 
banícka. Živila jej obyva-
teľov až do útlmu baníctva.  
V obci a jej okolí je za ba-
níkmi vidieť kus poriadnej 
práce. Na pamiatku baníc-
kemu povolaniu bol na „ná-
mestíčku“ postavený banský 
vagón naplnený sideritom. 
Vedľa neho je osadená infor-
mačná tabuľa, ktorá tvorí sú-
časť Slovenskej banskej cesty 
- Železnej cesty. Druhá je 
postavená pod Tureckou pri 

kostolíku. V blízkej budúc-
nosti spolok plánuje postaviť 
pamätník všetkým baníkom. 
Pokračuje v hľadaní banskej 
zvláštnosti, jedinečnosti - 
kresanice na Magdolne.

Môžeme verejne konšta-
tovať, že hnacím motorom, 
iniciátorom v BS je predseda 
Ján Lindák. Ako bývalý ba-
ník vynakladá mnoho ener-
gie na to, aby sa nikdy neza-
budlo na baníctvo a baníkov. 
Naši predkovia si to zaslúžia. 
Súčasné i budúce generácie 
môžu byť na prácu svojich 
predkov hrdé. Zanechali po 
sebe mnoho rodinných do-
mov, ale aj verejných stavieb. 
Zveľaďovali svoj aj obecný 
majetok. Za všetko im patrí 
uznanie a vďaka.

-jo-

Bohatá účasť

Medvede
V našom teritóriu sú med-

vede. Je to pravda. Veľa ľudí 
ich videlo, ale najmä poľov-
níci. Tohtoročný predbežný  
odhad ich počtu bol päť ku - 
sov. Dvaja starší a traja mlad- 
ší. Objavili sa na úbočí plani-
ny, ale aj na opačnej strane 
nad obcou Rožňavské Bystré. 
  Medveďa videli aj minu-

lého roku v Boku pri pre-
chode na Dolinku. Zrejme 
sa premnožili, a preto sa zo 
svojich starých území sťahu-
jú do nových miest. 

Ako dôkaz vám prikladá-
me exkluzívnu fotografiu  
z Brzotínskej pastvy z 22. 
septembra t. r. zhotovenú fo-
topascou.                              -sb-

Oslávia desaťročné trvanie spolku
Banícky spolok má stále na 

pamäti, že obec bola banícka
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Zložením kaplánskych skúšok v júni  
tohto roka a slávnosťou ordinácie  
v Krupine, som bola rozhodnutím zbo-
ru biskupov ustanovená od polovice au-
gusta za seniorálnu kaplánku Gemer-
ského seniorátu so sídlom v Rožňave. 
Keďže po svojom príchode som bola 
ubytovaná na evanjelickej fare v Rož-
ňavskom Bystrom, dostala som povere-
nie podieľať sa i na starostlivosti o du-
chovný život v tomto cirkevnom zbore. 
Som Pánu Bohu úprimne vďačná, že 
ma službou zvesti Evanjelia poslal slú-
žiť práve tu, medzi týchto srdečných 

ľudí, od ktorých sa mi dostalo vrúcneho 
prijatia a vrelých slov povzbudenia. 

Po skončení štúdia na Evanjelickej  
bohosloveckej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave, ktoré ma vý-
znamnou mierou formovalo v duchov-
nom raste, sa mi prostredníctvom 
ab solventskej praxe a projektu dobro-
voľníckej práce naskytla príležitosť rok 
vypomáhať v domácom cirkevnom zbo-
re v Bardejove, kde som nadobudla veľa 
nových poznatkov a potrebných zruč-
ností k praktickej službe v cirkvi. 

 Preto verím, že s Božou pomocou 
bude moja služba prínosom pre ľudí  
v Rožňavskom Bystrom, Rakovnici  
i v celom senioráte. Že budem môcť  
z lásky a s láskou i naďalej odovzdávať 
to, čo od Pána každý deň prijímam a čo 
s Ním deň čo deň zažívam.

 V tejto sviatočnej atmosfére mi tak 
dovoľte popriať Vám, milí čitatelia, 
Božím pokojom a Božím požehna-
ním prežiarené sviatky. Otvorme Pá-
novi Ježišovi dvere nielen počas týchto 
sviatkov, ale na celý život a modlitbou, 
piesňou ale hlavne úprimnou rados-
ťou Ho privítajme. Prajem Vám, nech 

každý z Vás vo svojom srdci prežíva 
blízkosť Pána Ježiša Krista, ktorý sa na-
rodil pred 2000 rokmi, no dnes kraľuje 
v nebesiach. Nech kraľuje aj vo Vašich 
srdciach! 

Mgr. Zuzana Poláková

Veď sa zjavila Božia milosť, ktorá 
prináša spásu všetkým ľuďom, a vycho-
váva nás, aby sme sa zriekli bezbož-
nosti a svetských žiadostí a žili v tomto 
veku triezvo, spravodlivo a nábožne 
(Tít 2, 11-12). 

Milí čitatelia, tieto slová čítame v na-
šich chrámoch každý rok, keď slávime 
Narodenie Pána Ježiša Krista. Nemá to 
byť len pripomienka dávnej doby, ale 
nanovo si máme sprítomniť lásku Boha 
k človeku. Boh sa stal človekom preto, 
aby nás naučil, ako máme žiť a ako sa 
máme správať v tomto svete.

Sú tu Vianoce a tak nám prajem veľa 
sily, nie tej ľudskej, ale tej Božej, aby 
sme boli schopní zjavovať Božiu lásku 
ľuďom každý deň, nielen cez tieto svia-
točné dni.

Nový rok 2016 nech je naplnený po-
kojom, požehnaním a horlivosťou v ko-
naní dobrých skutkov.

To vám zo srdca praje a každého z vás 
žehná duchovný otec farnosti Rožňava 
– mesto. Jozef Markotán, 

rim. kat. farár

Pokojné a Božím požehnaním
prežiarené sviatky

Nech je nový rok naplnený pokojom, požehnaním 
a horlivosťou v konaní dobrých skutkov

Kostol ECAV

Kostol sv. Michala Foto na strane: Dr. Sabo
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Oslava 15. výročia založenia ZO JDS
i Mesiaca úcty k starším

Mesiac úcty k starším si 
pripomenuli aj seniori našej 
obce a s nimi pozvaní hostia 
predsedovia ZO JDS za Rud-
nú Irena Tokárová a za Rož-
ňavské Bystré Tibor Barna. 
Obecný úrad v spolupráci so 
ZO JDS a sponzormi firmou 
Benad s.r.o. a firmou Brant-
ner pripravili pekné popolud-
nie spojené aj s 15. výročím 
založenia našej ZO JDS. 

Vo svojom príhovore pred-
seda organizácie zhodnotil 

15. ročné obdobie. Pri zalo-
žení ZO bola členská základ-
ňa s 35 členmi a dnes má už 
70.Je potešiteľné, že organi-
zácia spĺňa to čo si stanovili 
na zakladajúcej schôdzi „za-
bezpečovať pre členov v rámci 
záujmových činností a mož-
ností pokojný a hladký prie-
beh starnutia, aby sa pri vstu-
pe do dôchodku nepokladali 
za zbytočných, aby sa neuza-
tvárali do seba a neprepadli 
pasivite a papučovej kultúre“.

Predseda ZO JDS spolu 
so starostom obce odovzdali 
Pamätné listy udelené pred-
sedníctvom KO JDS Košice 
zakladajúcemu členovi JDS 
a prvému predsedovi, 80-roč-
nému Ondrejovi Bradáčovi, 
Mgr. Márii Sabovej a Dr. Jo-
zefovi Sabovi za ich prínos v 
prospech JDS a starších ľudí. 
Ocenili tiež aj zakladajúcich 
členov a to: Matildu Gallo-
vú, Jána Molnára, Máriu Fá-
bianovú, Annu Krištofčovú 

a Viliama Koltáša. V ďalšej 
časti sa prihovoril senio-
rom starosta obce p. Ľuboš 
Lešták. Poďakoval sa im za 
ich prácu v prospech obce 
i JDS. Zaželal veľa zdravia  
a sily do ďalších rokov. 

Podujatie ZO JDS, po krát-
kej pauze, plynule prešlo do 
oslavy Mesiaca úcty k star-
ším, ktoré pripravila obec Aj 
tohto roku všetci dôchodco-
via dostali milý darček, ktorý 
pozostával z nástenného ka-

lendára na rok 2016 v ktorom 
boli zábery z obce a praktický 
i potrebný reflexný pásik.

Moderovania sa ujala Bc. 
Z. Benediková, ktorá po pri-
vítaní prítomných odovzdala 
slovo starostovi obce. Jeho 
príhovor bol oceňujúci, hod-

notiaci, povzbudzujúci. Po 
jeho vystúpení podujatie po-
kračovalo hodinovým progra-
mom členov ZPOZ-u a ich 
hostí. Hosťami boli Ing. M. 
Birka, Z. Birková, I. Adler, 

ktorí tvorili súčasť vystúpenia. 
Ing. O. Lorko premietal sta-
ré, historické fotografie mu-
žov v uniforme z obce, ktoré 
zozbierali členovia ZPOZu.  
Atmosféru dokresľovali ukáž- 
ky uniforiem vojenskej, ha-
sičskej a baníckej. Zaujímavé  

boli tzv. regrútske drevené  
kufre, ktoré boli voľakedy po - 
vinnou výbavou budúcich vo - 
ja kov. Vystúpenie sa nieslo  
v duchu lásky všeobecne  
a zvlášť o láske k uniformo-
vaným chlapom. Program bol 
popretkávaný piesňami s re-
grútskou, vojenskou temati-
kou a úsmevnými vtipmi.

Vystúpenie zanechalo u prí-
tomných pekný a dlhodobý 
zážitok. Nedeliteľnou súčas-
ťou príjemného stretnutia bo- 
lo pohostenie, ktoré pozostá-
valo z občerstvenia a chutné-
ho jedla. Všetci boli spokojní.

Mgr. L. Fabián

Jeseň, ktorej obdobím sme prešli, bola až poeticky krásna. 
Nádherný čas, kedy stromy okolitých lesov sa odeli do pestro-
farebných šiat a v diaľave sa beleli končiare vrchov. Všetko 
bolo jasné, priezračné a čisté. Ostré slnečné lúče preráža-
li chladné závany vetra a hladili naše tváre. Jeseň je vždy 
krásna. A v jednom zo svojich mesiacov nám pripomenula 
jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši 
človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pra-
covali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň 
vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťast-
nými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám.  
K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje 
ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Odovzdávanie pamätného listu prvému predsedovi ZO JDS O. Bradáčovi

Pohľad na časť účastníkov osláv

Z vystúpenia ZPOZ-u  Foto na strane: Dr. Sabo

Cena starostu obce ZO JDS
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Športové stretnutie ZO JDS troch obcí v Rudnej

Pred 11.00 hod. prichá-
dzali hostia a s nimi začalo 
svietiť aj slniečko a počasie 
bolo vynikajúce. Akciu otvo-
rila predsedníčka ZO JDS p. 
Tokárová, ktorá privítala všet-
kých prítomných a veru bol to 
úctyhodný počet, celkovo 97 
členov. Po otvorení nás s krát-

kym kultúrnym programom 
pozdravili členky ZO-JDS 
v Rudnej, spevácky súbor 
Modré fialky pod vedením p. 
Renčokovej a p. Kohulákovej. 
Zaspomínali sme si na na-
šich predkov a pripomenuli 
si ako oslavovali koniec žatvy. 
Zaspievali nám maďarské aj 
slovenské piesne a na záver sa 

k ním pridala väčšina prítom-
ných.

Po tomto vystúpení sa za-
čalo športové zápolenie, ktoré 
mala na starosti p. Kotelešová. 
Oboznámila nás s priebehom 
súťaženia aj so súťažnými 
disciplínami, ktoré boli skôr 
zábavného charakteru. Do sú-

ťaže sme sa zapojili vo veľkom 
počte. Disciplíny boli nasle-
dovné: vrh guľou - muži, hod 
gumenou čižmou - ženy, sla-
lom s futbalovou loptou a kop 
na bránu, beh s ping-pongo-
vou loptičkou na lyžici, tlače-
nie fúrika s polienkami a skla-
danie papierových lodí. Všetci 
súťažiaci do 3-tieho miesta 

dostali sladkú odmenu.
Po skončení športového 

zápolenia nasledovalo občer-
stve nie a to výborná fazu-
ľovica, ktorú pripravili naši 
členovia p. Kišš, Kohulák a p. 
Tokár. Sladké aj slané pečivo 
prichystali naše členky. 

 Pri vínečku a hlase har-
moniky p Dávida a p. Lenga  
z Rožňavského Bystrého sme 
si zanôtili od srdca.

Samozrejme táto akcia by 
sa nám tak nevydarila bez 

pomoci starostu obce Rudná 
p. Kerekeša, ako aj starostky 
Rožňavského Bystrého p. Go-
nosovej a starostu Rakovnice 
p. Leštáka, ktorým ďakujeme 
za podporu a pomoc senio-
rom, ako aj naším sponzorom 
a všetkým, ktorí priložili ruku 
k dielu. Dielo sa vydarilo a už 
sa tešíme na ďalšie spoločné 
stretnutia týchto troch obcí  
a ich aktívnych predsedov.

Výbor ZO JDS Rudná

Športovo-zábavný deň troch ZO JDS z Rakovni-
ce, Rožňavského Bystrého a Rudnej sa už po tretíkrát 
uskutočnilo 4.9. 2015 na ihrisku TJ Rudná. Počasie 
ráno veľmi neprialo, bolo zamračené a stáli sme pred 
dilemou či zostať na ihrisku alebo ísť do kultúrneho 
domu. Optimisti rozhodli zostať na ihrisku.

Krv je zložitá a dokonalá tekutina, ktorú nie je mož-
né ničím iným nahradiť. I dnes zostáva jej výlučným 
a nenahraditeľným zdrojom darca krvi. Darca pri zá-
chrane ľudského života zohráva významnú úlohu. Je 
pripravený nielen pravidelne krv odovzdávať, ale aj  
v prípade potreby kedykoľvek ju poskytnúť. Sú to obdi-
vuhodní ľudia a navyše bezpríspevkoví. 

Ocenení darcovia krvi
Ochutnávka pred dokončením fazuľovice

Vystúpenie speváckeho súboru Modré fialky

Rozdávanie sladkých odmien Foto na strane: Dr. Sabo

Môžeme sa pochváliť tým, 
že aj v našej obci máme darcov 
krvi začínajúcich i už oceňo-
vaných. Pri pohľade na pred-
chádzajúce tri roky môžeme 
konštatovať, že každý rok boli 
naším občanom udelené oce-
nenia. Napríklad v roku 2013 
boli ocenení dvaja. Bronzovú 
plaketu dostal Mário Hlaváč. 
Zlatú má Peter Turcsányi.  
V roku 2014 bronzovú plake-
tu získal Marek Śály. Tohto 
roku SČK Územný spolok 
Rožňava slávnostne 19. no-
vembra t. r. odovzdal plakety 
v kongresovej sále Radnice  
Mesta Rožňava aj naším 

darcom. Bronzovú plaketu 
MUDr. Jana Janského získala 
Ivana Sečkárová. Striebornú si 
odniesli Mário Hlaváč a Jana 
Fábianová. 

V rámci darcovstva sa nám  
objavuje nový fenomén. Okrem  
jednotlivcov, ktorí pravidelne 
krv darujú, sa do tejto činnosti 
zapájajú ďalší členovia rodi-
ny. A tak nezriedka sa stáva, 
že popri otcovi alebo matke 
krv odovzdávajú aj ich do-
spelé deti. Tento čin si vyža-
duje osobitnú pochvalu. Ako 
sa hovorí „klobúk dole pred 
každým darcom a zvlášť oce-
neným.“                  -sa-
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Zberateľka náprstkov je zapísaná  
v Knihe slovenských rekordov

Ako ste získavali náprstky 
a odkiaľ pochádzajú?

Zberateľstvu náprstkov sa 
venujem 18 rokov. Náprstky 
dostávam od rodiny a zná-
mych ako hold môjmu re-
meslu,ale si ich aj sama ku-
pujem. Z dovolenky alebo 
výletu sa nikdy bez náprstka 
domov nevraciam. Náprstky 
pochádzajú z rôzných kútov 
sveta, približne z 25 štátov. 
Spomeniem len niektoré naj-
zaujímavejšie z Ameriky - štát 
Wisconsin, Austrálie, Moskvy 
atď. Náprstky sú vyrobené  
z kovu, skla, keramiky, porce-
lánu, mosadze a dreva. Naj-
vzácnejšie sú pre mňa dva 
kusy z mosadze, ktoré som 
zdedila od mojej praprastar-
kej, takže majú viac ako 150 

rokov. Z môjho pohľadu ma-
jú nevyčíslitelnú hodnotu. 
Každý jeden kus je mi veľmi 
vzácny. Pri dostatočnom poč-
te jednotlivých kusov nastalo 
rozhodnutie urobiť pokus  
o slovenský rekord.

Čo vás k tomu viedlo?
Jeden známy z Rožnavy, 

zberateľ sošiek Budhov, p. 
Hlavács sa úspešne zapísal 
do knihy slovenských rekor-
dov a navrhol mi, aby som to 
skúsila aj ja. Nakontaktovala 
som sa na kompetentnú oso-
bu p. Igora Svítoka z Pezinka 
a pustila do realizácie pokusu 
o rekord.

Ako sa zrealizoval pokus  
o slovenský rekord?

Pokus o rekord sa konal  

v budove Domu Matice slo-
venskej v Rožňave. Prítom-
ných bolo cca 15 ľudí. Bola 
tu príjemná atmosféra a pa-
novala veľmi dobrá nálada. Po 
predstavení komisárov p. Ing. 
Zlatice Halkovej riaditeľky 
Matice slovenskej v Rožňave 
a p. Ladislava Hlavácsa, ko-
misári zrátali jednotlivé kusy, 
ktoré boli vystavené na sto-

loch. Narátali 360 kusov. Celý 
priebeh sa zaznamenával na 
video aj na fotografie. Zbierka 
bola vystavená pre verejnosť 
počas celého týždňa v budove 
Matice slovenskej v Rožňave.

Aké sú vaše zámery do bu-
dúcnosti? Čo odkážete ostat-
ným zberateľom?

So svojou zbierkou som 
úspešne zapísaná do Knihy 
slovenských rekordov. Moju 
zbierku samozrejme budem 
naďalej doplňovať a v budúc-
nosti by som ju chcela prene-
chať ďalšej generácii v našej 
rodine.

Všetkým zberateľom chcem 
odkázať nech nájdu odvahu  
a pokúsia sa aj oni o slovenský 

rekord so svojimi zbierkami. 
Za pokus to stojí. Je to neo-
písateľný pocit, keď môžem 
verejnosti predostrieť kúsok 
zo svojho súkromia a ukázať 
to čomu venujem polovicu 
svojho života a zároveň tým 
vyjadriť hold môjmu remeslu.

Za rozhovor ďakujú RON.

Pani Milena Turcsányiová-Pástorová je v obci známa. Je nielen šikovnou návrhár-
kou, krajčírkou, ale aj zberateľkou rarity, zvláštnosti-náprstkov Začala s niekoľkými 
kúskami až po terajší úctyhodný počet. Ďalšie priebežne pribúdajú. V septembri vy-
konala pokus o slovenský rekord v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave. 
Pokus sa preklasifikoval v úspech a zápis do knihy rekordov. Pri tejto príležitostí sme 
ju oslovili a dali jej zopár otázok.

Zvláštny náprstok

Pani Milena a jej bohatstvo

Komisári v akcii

Zahraničné výrobky Foto na strane: Dr. SaboJedinečné kusy
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Úspešní chovatelia 
stredoázijského ovčiaka

Ste chovateľmi psov. Akú 
mate rasu a od kedy sa tomu 
venujete?

Sme chovateľmi psov od 
roku 2010. Vlastníme pleme-
no stredoázijského ovčiaka. 
Vybrali sme si ho preto, lebo 
nás fascinuje jeho história, 
mohutný exteriér, povaha. 
Prvopočiatky plemená siaha-
jú až do dôb Alexandra Veľ-
kého. Alexander cestoval po 
Turkmenistane a v prírode sa 
voľne pohybujúce psy boli pre 
neho niečím, čo ešte nikdy ne-
videl. Psy si ho hneď získali. 
Sám sa vyjadril, že sú to psy 
udatné a nebojácne. Neboja 
sa žiadneho nepriateľa, či je to 
vlk, medveď, alebo rôzne veľké 
mačkovité šelmy.

 Stredoázijsky ovčiak sa vy-
užíval a využíva ako pastier-
ske plemeno na ochranu stáda 
pred predátormi. Stádo dobre 
ochraňujú preto, lebo pracujú 
v skupine a sú dobre zohratí. 
Protivník nemá žiadnu šancu na 
stádo zaútočiť. Plemeno je veľ-
kého telesného rámca, srsť ma 
stredne krátku, hladkú a hmot-
nosťou sa pohybuje vo váhe 85 
kg. Chovné psy majú ušnice 
skrátené, takisto aj chvost. Tie-
to kozmetické úpravy sa robia 
z viacerých dôvodov, ale najmä 
estetických aj praktických.

 Aký je cieľ vášho chovu? 
Hlavný cieľom chovu je 

pokračovanie v zušľachťovaní 
plemena. Našou snahou je vy-

tvoriť čo najlepších potomkov, 
ktorý sa budú umiestňovať na 
popredných miestach na vý-
stavách klubových, národných 
či medzinárodných. 

Zúčastnili ste sa na viace-
rých výstavách. Aké najvyššie 
ocenenia ste získali? 

Zúčastnili sme sa výstavách 
v Bratislave, Mochovciach, 
Veľkej Ide, Nitre, Banskej Bys-
trici. Na každej výstave sme 
získali ocenenia a naše psy sa 
umiestňujú na popredných 
miestach t. j. v prvej trojke. 
Na Medzinárodnej výstave 
Bija Kesgir v Lučenci v roku 
2014 sa naša fenka stala víťaz-
kou celej výstavy. Najväčší náš 
úspech bol na svetovej klubo-
vej výstave Nagiš shah-azim  

v Mochovciach v roku 2015. 
Tu sa náš pes stal tretím sve-
tovým klubovým víťazom do-
rastu. 

Blahoželáme k získaným 
oce neniam. Aké máte plány 
do budúcnosti? 

Ďakujeme za blahoželanie. 
Naše plány sú zamerané najmä 
na spoluprácu so zahraničný-
mi chovateľmi. Hlavnú pozor-
nosť venujeme rozvoju našej 
chovnej stanice, ktorú sme 
pomenovali Bali-Bej. Čaká 
nás ešte veľa práce i účasť na 
ďalších výstavách. Naším cie-
ľom je nielen zberať ocenenia, 
ale odchovávať a pripravovať 
budúcich svetových víťazov. 

Za rozhovor ďakujú RON

S. Blahút junior

Predstavujeme Vám chovateľov ojedinelých psov, ktorých predkovia pochádzajú  
z Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Ruska. Na výstavách s nimi získava-
jú ocenenia a týmto činom šíria dobré meno obce. Sú to otec Stano Blahút st. a jeho syn 
Stano ml. Zatiaľ majú dve fenky a dvoch psov. Na súťažiach sa zúčastňujú už štyri 
roky. Ich chovná stanica je uznaná Kynologickou jednotou FCI so sídlom v Bratisla-
ve. Oslovili sme ich a položili zopár otázok a tu sú ich odpovede.

S. Blahút senior

Získané ocenenia Foto na str.: Dr. Sabo


