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Do môjho druhého voleb-
ného obdobia som vstupoval 
s rozvážnosťou, obohatený o 
skúsenosti z toho prvého bez 
zbytočnej naivity, s reálnymi 
plánmi a vedomím, že staros-
tovanie nie je funkcia, ale je 
to služba pre občanov. Mojou 
prioritou bolo udržať ekono-
mickú životaschopnosť obce, 
znížiť zadĺženosť obce, znížiť 

náklady na vývoz komunál-
neho odpadu, vypracovať 
projekty potrebné na čerpa-
nie eurofondov, znížiť ener-
getické zaťaženie obecných 
budov a verejného osvetlenia. 
Čo sa nám aj úspešne poda-
rilo uskutočniť. Za najväčší 
úspech v tomto volebnom 
období považujem, že naša 
obec sa rozvíja, prosperuje a 
žije svoj plnohodnotný život 
a nám sa výrazne darí znižo-

vať dlh. Úspešne sa nám darí 
získavať finančné prostried-
ky z rôznych grantov, dotácií 
a od sponzorov, ktoré nám 
nesmierne pomohli pri orga-
nizovaní kultúrnych a spolo-
čenských akcií. 

Ďalej som sa snažil o zlep-
šenie medziľudských vzťahov, 
ktoré sú v dnešnom uponá-
hľanom svete dosť naštrbené. 

Čisté medziľudské vzťahy sú 
odrazovým mostíkom k roz-
voju obce. V našej obci to nie 
je vždy jednoduché, veď stále 
je tu viac tých, ktorí kritizu-
jú, ako tých, čo chcú pomôcť  
a niečo urobiť. Riadim sa jed-
ným známym porekadlom: 
„Nepočúvaj čo hovorí, ale kto 
hovorí“. A je to pravda. Kri-
tizuje len ten čo nevie, čo je 
to zorganizovať spoločenskú 
akciu. Človek, ktorý robí vie 

podstatu organizovania danej 
akcie či práce, vie si v kútiku 
duše a s dobrým pocitom oce-
niť zorganizovanie podujatia. 

Je mojím prvoradým pria-
ním udržať v obci aktívny 
spoločenský život. Preto sa 
obyvateľom našej obce snaží-
me s miestnymi organizácia-
mi počas celého roka ponúk-
nuť bohatú nádielku rôznych 
podujatí, pre všetky vekové 
kategórie. Moje poďakova-
nie patrí miestnej organizá-
cii JDS, Baníckemu spolku, 
miestnej organizácii SZPB, 
TJ Baník, PZ Gerlach, PZ 
Berze hôrka, ktorý bez náro-
ku na odmenu pomáhajú pri 
organizovaní spoločenských 
podujatí. K úspešným akciám 
organizovaných v spolupráci 
s miestnymi organizáciami  
v našej obci patrili Dni obce, 
Turistické výstupy na Pleši-
veckú planinu (letné, zimné), 
Úcta k starším, Športový deň 

pre seniorov, Medzinárodný 
deň detí, Mikuláš, Futbalové 
turnaje, Stolnotenisové tur-
naje, Kladenie vencov pri prí-
ležitosti SNP, Pálenie vatry.

V rámci aktívnych opat-
rení na trhu práce priebežne 
zamestnávame na obecnom 
úrade mladých absolventov  

a tiež počas celého roka vy-
užívame čerpanie aktuálnych 
projektov UPSVaR pre na-
šich nezamestnaných, ako sú: 
Cesta z kruhu nezamestna-
nosti, Menšie obecné služby, 
Absolventská prax štartuje 
zamestnanie, Cesta na trh 
práce, Dobrovoľnícka služ-
ba, Praxou k zamestnaniu, 
Šanca na zamestnanie, Pod-
pora zamestnania, Podpora 
rozvoja miestnej a regionál-
nej zamestnanosti, Aktivácia 
občanov. Ich práca je veľkým 
prínosom pre našu obec. 
Skvalitňujú nám život a oko-
lie našich príbytkov. Sú stále 
ochotní spolupracovať. Aj tu 
sa nájdu v obci jednotlivci, 
ktorý záporne hodnotia ich 
prácu.Za všetkými týmito za-
mestnancami si stojím a zá-
roveň touto cestou im ďaku-
jem za prospešne vykonanú 
prácu pre našu obce. 

Naďalej je mojou snahou 
pomáhať aj sociálne slabším 
rodinám a jednotlivcom. Po-
máhať im prekonávať sociál-
ne bariéry a problémy, ktoré 
im prináša život. Ponúkať im 

sociálne poradenstvo cestou 
vedúcej pracovníčky nášho 
Denného stacionára.

Je v našom záujme, aby 
občania ktorí nás požiadajú  
o sociálnu pomoc po požia-
daní ostali v anonymite. 

Pokračovanie na 3. strane
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Obec sa rozvíja, prosperuje
a žije plnohodnotným životom

Hodnotenie volebnéHo obdobia 2014 - 2018 starostom obce

Multifunkčná budova    Foto na strane: Dr. Sabo

Iný pohľad na obec

Rok 2018 je pre život a činnosť obcí a miest významný.  
V jeseni sa uskutočnia komunálne voľby. Celoslovenské prin-
tové média už od začiatku roka dávajú priestor starostom, 
primátorom, aby zhodnotili svoju činnosť. Aj RON sa za-
pojila do tejto kampane, a preto Vám predkladáme hodnote-
nie uplynulého volebného obdobia starostom obce Ľubošom 
Leštákom. I keď do volieb je ešte zopár mesiacov je tu už čas 
zoznámiť voličov s výsledkami, ktoré boli dosiahnuté v tom-
to volebnom období.
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 Krátke
informácie

 Originál
Deti z obce majú šťastie. 

Každý rok k ním prichádza 
originálny Mikuláš. Pravidel-
ne sa vyskytnú deti „pochy-
bovači“ o jeho pravosti. Radi 
sa osobne presvedčia potiah-
nutím Mikuláša za bradu, 
vlasy alebo fúzy. A pravda je 
tak vonku. Všetko je pravé! 
Nasledujúce slová, riadky by 
mali čítať len dospelí. Náš 
Mikuláš (Štefan Gerža) už 
44 rokov robí radosť všetkým 
deťom.

 Zahynuli
Náš spolupracovník pátral 

po našich baníkoch, ktorí po 
úraze v bani zahynuli. Dospel 
k trom menám a to Ondrej 
Bradáč, Miroslav Lindák, Ján 
Kožár.

 Výrub
Nebezpečná, suchá z vnútra 

vyhnitá lipa na obecnom cin-
toríne je vypílená, odstránená. 
Obec podľa zákona vybavila 
povolenia, stanoviská do-
tknutých majiteľov v októbri 
2017. Okresný úrad Odbor 
starostlivosti o životné pro-
stredie dal súhlas 6.12.2017. 
Spílenie a odstránenie, za 
komplikovaných a náročných 
podmienok, bolo zrealizova-
né 18.1.2018. 

 Snehuliaci
Druhá polovica januára 

bola štedrá na sneh z ktorého 
sa dali robiť snehuliaci. Zopár 
snehuliakov sa postavilo. Veľ-
mi pekný pár bol postavený  
a vyzdobený pred domom  
č. 26. Okolitým občanom sa 
páčil a pomenovali ich ako 
ujo Jano a teta Žofka. Mo-
hutný, statný snehuliak stal 
pri ceste nad domom č. 232. 
Bol ochrancom, strážnikom 
priľahlých domov.

 Obvod
Ešte doplníme zopár úda-

jov k vypílenej lipe. Obvod 
kmeňa bol 2, 60 m. Ako iste 

viete obvod stromov sa meria 
1, 20 m nad zemou. Lipa mala 
viac ako sto rokov. Nikto si ju 
nepamätá ako malú lipku, ani 
kto ju zasadil.

 Kritické
V obci máme dosť križo-

vatiek. Všetky sú z vedľajších 
ciest označené. Vyskytujú sa 
ojedinelé prípady kolízie aut 
navzájom alebo aut a chod-
cov. Zvlášť nebezpečné sú tri. 
Jedna pri bývalej škole. Dve 
na našom námestičku. Všet-
ky sú neprehľadné. Pri neo-
patrnej jazde si koledujeme 
o problém. Žiada sa apelovať 
na všetkých vodičov, buďme 
opatrní.

 Voľ by 
Koncom roka sa uskutočnia 

komunálne voľby. Voliť bude-
me starostu obce, poslancov 
obecného zastupiteľstva. Na 
tieto funkcie občanov nomi-
nujú politické strany alebo  
o funkciu sa uchádzajú ako 
nezávislí kandidáti. 

 Múdrosť
Ľudová múdrosť u nás ho-

vorí: „Plný klas dá hlavu dole. 
Prázdny klas drží hlavu hore.“

 Zimná krása
Začiatok februára v dňoch 

5. 2. a 6.2. 2018 nás veľmi 
milo prekvapil. Výdatne sne-
žilo. Zasýpané bolo všetko. 
Napadalo 27 cm nového sne-
hu. Obec vyzerala ako z roz-
právky. Nádherná zimná krá-
sa. Boli sme z toho unesení. 

 Výstava prác
Denný stacionár sa pre-

zentoval v Dome kultúry 
dňa 15. februára prácami 
svojich klientov. Akcia bola 
realizovaná pri príležitosti 
hodnotiacej členskej schôdzi 
ZO JDS v obci. Práce boli 
vystavené na troch stoloch. 
Jednotlivé výrobky boli nielen 
pestrofarbené, ale aj výtvarne 
spracované. Pri pohľade na 
nich sa v nás, obdivovateľov, 

ozvala hrdosť na šikovné ruky 
seniorov, klientov stacionára.

 V uniformách
V minulosti pri akejkoľ-

vek celospoločenskej udalosti 
nechýbali požiarnici. DHZ  
v obci na návrh veliteľa  
O. Doboša st. túto tradíciu 
obnoví. Na akciách v interiéry 
alebo exteriéry budú prítom-
ní hasiči, členovia DHZ,  
v uniformách.

 Chcete
Na stránkach RON sa do-

zviete aj o činnosti stacionára. 
Ak chcete byť informovaní  
o podrobnejších aktivitách 
nášho zariadenia stačí si sad-
núť za počítač. Choďte na 
Facebook na stránku „Denný 
stacionár pre seniorov v Ra-
kovnici“ a ste tam. Poteší vás 
to, čo všetko dokážu klienti.

 S láskou
Stretli sa dvaja.
Jeden bol nahnevaný. Roz-

čuľoval sa.
Druhý len počúval a potom 

mu položil otázku:
- Chceš to vyriešiť?
- Hej!
- Urob to s láskou.

Na to sa rozišli. Po čase sa 
stretli.
- Tak ako si to urobil?

Usmial sa a povedal:
- S láskou. Všetko je v poriad-
ku.

 Prvý
Prvým vysokoškolským 

pro fesorom v histórií obce 
bol Profesor Dr. h. c. Ing. 
Ján Fabián, CSc. Pôsobil na 
Technickej univerzite v Ko-
šiciach. Vo svojom postavení 
mal možnosť cestovať temer 
po všetkých kontinentoch. 
Zanechal po sebe bohatú 
publikačnú činnosť. Vždy sa 
hlásil k rodnej obci v kto-
rej prijímal aj zahraničných 
hostí. Bol hrdý na Rakovnicu  
a všade šíril jej dobré meno. 

 Turnaj
Novoročný turnaj STK 

sa uskutočnil 13. januára  
v Dome kultúry. Súťažilo 
osem jednotlivcov. Prvé tri 
miesta obsadili: Š. Murza st., 
L. Domik, S. Blahút.

 Zviditeľnenie
Pri vítaní Mikuláša v obci 

boli aj filmári. Urobili pekné 
šoty na ktorých boli zábery  
z mikulášskej nádielky pre 
detí. K obľúbenej tradícií sa 
pochvalne, na kameru, vy-
jadrovali aj občania obce. 
Záznam z akcie sme na Mar-
kíze videli 5.12.2017 a na 
RTVS 6.12.2017. 

 Vek
Do uzavierky obecných no-

vín sme získali pre vás zaují-
mavé čísla. V obci máme 600 
obyvateľov. Z celkového poč-
tu 37 občanov má viac ako 
osemdesiat rokov a z tohto 
čísla sú traja nad 90 rokov. 

 Postupuje
Obec záchranu národnej 

kultúrnej pamiatky kostolí-
ka sv. M. Magdalény berie 
zodpovedne. Svedčia o tom 
aj jej postupné kroky, ktoré 
robí. Napríklad: Obec podala 
žiadosť na odstránenie nále-
tových drevín. Na jej základe 
Okresný úrad v Rožňave, od-
bor starostlivosti o životné pro-
stredie vydal súhlas na výrub 
náletových drevín, krovitých 
porastov. Najprv sa čistilo na 
južnej strane okolo jazierka. 
Potom práce pokračovali na 
severnej strane a aj na mieste, 
kde stal posledný dom, pozo-
statok z pôvodnej obce.

 Zloženie novozvolené
ho výboru LPS: predseda 
- Ján Dányi, podpredseda - 
Mária Hencelová, pokladník: 
Mgr. Jaroslav Nemet - domá-
ci hospodár: Ladislav Kováč, 
člen - Ján Franciška. Dozorná 
rada - Jaroslav Lindák, Viliam 
Koltáš, Radoslav Chlebuš.

 Sú tu
Čakali sme ich. Sú tu. Dňa 

5. apríla prileteli naši bociany. 
Krásny pár urobil slávnostný 
prelet nad dedinou a tak sa 
nám predstavili.

 Poteší
Známi sa rozprávali o náv-

števách a rôznych zážitkoch  
s nimi. Jeden z nich vtipne na 
to zareagoval takto: „Každá 
návšteva nás poteší. Keď prí-
de i keď odíde.“

Pokračovanie z 1. strany

Za veľkú pýchu obce však 
považujem náš Denný stacio-
nár pre seniorov, ktorý nám 
závidia aj okolité obce. Sme 
jediný verejný poskytovateľ 
v okrese Rožňava. Aj keď si-
tuácia okolo prevádzkovania 
zariadenia nie je jednoduchá, 
stále sa snažíme o udržanie 
tohto zariadenia. Pravidelne 
informujeme klientov o zme-
nách zákona, a tým chceme 
predísť prípadným nedostat-
kom v zariadení. Profesio-
nálnym prístupom personálu 
sa snažíme o to, aby naši dô-
chodcovia prežili prijemné 
chvíle v zariadení v dôstoj-
ných podmienkach. Zmo-
dernizovali sme spoločenskú 
miestnosť, prístupovú chod-
bu, bezbariérový vstup a so-
ciálne zariadenia ktoré spĺňa 
technické požiadavky na uží-
vanie klientmi s obmedzenou 
možnosťou pohybu. V rámci 
zníženia finančných nákla-
dov bola vykonaná údržba 
elektrických rozvodoch bu-
dovy, ako aj znížená hodnota 
hlavného ističa v elektrickom 
rozvádzači na 25A, kde bol 
vysoký základný poplatok. 

Veľakrát sa stretávam s ná-
zorom občanov, že naša obec 
nevyužíva čerpanie z euro-
fondov. Opak je však prav-
dou. Skôr by som povedal, 
že je to neinformovanosť a 
malý záujem o dianie v obci. 
Každá výzva, každý projekt 
má svoje nastavené paramet-
re podľa ktorých, keď chceme 
byť úspešní, sa musíme riadiť. 
Veľakrát nás do zapojenia 
nepustí finančná spoluúčasť 
obce, čo je veľmi dôležité. 
Treba dbať na zložitosť výziev. 
Zmena zákona o verejnom 
obstarávaní nám nepriniesla 
nič pozitívne, ale naopak nám 
priniesla názor, že nie stále je 
najlacnejšie to najlepšie. 

Veľa je Vás, ktorí ste už boli 
za mnou a podelili sa o svo-
je myšlienky, čo a ako by to 
mohlo byť zrealizované cez 
aké projekty atď. Tiež patrí 
poďakovanie za to, že Vám 
záleží na rozvoji obci. Tu 
človek vidí, ktorí sú ozajstní 
patrioti. Občana nezaujímajú 

tie projekty, ktoré nám neboli 
schválené. Je ich veľa a za tým 
je nespočetné množstvo ho-
dín, pri ktorých bolo potrebné 
odsedieť, precestovať a roko-
vať. Spomeniem len niektoré 
ako, Malé banícke múzeum, 
Rekonštrukcia autobusové-
ho nástupištia pred obecným 
úradom, a pomník baníkov, 
Rekonštrukcia verejného roz - 
hlasu, Kamerový systém  
v obci, Revitalizácia miestne-
ho parku, Prístavba požiar-
nej zbrojnice, Multifunkčné 
ihrisko, Futbalová tribúna, 
Rekonštrukcia miestnych ko-
munikácií v obci Rakovnica, 
Oporný múr atď. Na všetky 
tieto projekty máme vydané 
aj stavebné povolenie. Mo-
mentálne máme podané nové 
žiadosti o dotácie a na pro-
jekty, Rekonštrukcia Domu 
smútku v Rakovnici, Detské 
ihrisko v miestnom parku, 
Prístavba požiarnej zbrojnice, 
Žiadosť o dotáciu na nákup 
futbalových dresov, Rekon-
štrukcie sociálnych zariadení 
v Dennom stacionári, Ob-
nova vojnových hrobov, Ná-
učný chodník na Plešiveckú 
planinu II. etapa, Dobrovoľ-
ný hasičský zbor Rakovnica. 
Spracovaná a odoslaná bola 
aj žiadosť na Veľvyslanectvo 
Ruskej federácie o dotáciu 
na opravu pamätníka pad-
lých hrdinov v miestnom par-
ku, ktorá je už po vzájomnej 
dohode s veľvyslanectvom  
v štádiu spracovania rozpočtu.  
V štádiu riešenia je optic-
ké pripojenie od firmy UPC 
Broadband Slovakia s.r.o., kde 
sa v územnom konaní prepoja 
obce Rudná-Rakovnica. Ako 
nájomca kostolíka Magdolna 
v spolupráci s Rímskokatolíc-
kou cirkvou je spracovaná aj 
podaná žiadosť v rámci výzvy 
„Obnovme si svoj dom“ na 
prípravnú a projektovú doku-
mentáciu obnovy kostolíka.  
V okolí kostolíka sme už zača- 
li s čistením a výrubom nále-
tových drevín. Rozpracovaný 
je projekt rozšírenia vodovod-
nej siete o dve vetvy, ktorý je  
v štádiu územného konania.

Máme medzi nami jednot-
livcov, ktorí tvrdia, že na Hos-
tinci sa nič nerobí. Treba si 

porovnať predchádzajúce vo-
lebné obdobia iných starostov 
a moje pôsobenie. Minimálne 
trikrát ročne sa kosia verejné 
priestranstvá po celom Hos-
tinci ako aj čistia jarky. Zame-
tá sa cesta po zimnej údržbe. 
Vypílili sa náletové dreviny  
v okolí štátnej cesty. Pravidel-
ne sa zberajú odpadky, ako aj 
čistia autobusové nástupištia. 
Na 80 % je už vymenené Led 
verejné osvetlenie, ktoré nám 
prináša úsporu financií. Osa-
dená bola informačná tabuľa 
pri autobusovom nástupišti, 
ako aj lavička. V štádiu rie-
šenia je chodník pre peších, 
ktorý je pre túto časť obce 
nevyhnutný, ale bude riešený 
etapovite z dôvodu veľkého 
rozpočtového nákladu.Viac-
krát sme už žiadali Dopravný 
inšpektorát pri OR Polície  
o pravidelné meranie rýchlos-
ti v tomto úseku. Spevnila sa 
prístupová cesta k rodinným 
domom č. p. 100 a 101, kde 
bola ešte hlina. Vysporiadané 
boli pozemky pod prepojo-
vacou cestou medzi vrchnou  
a dolnou časťou obce, kde je 
už obec vlastníkom pozem-
kov. Ja viem, mohlo sa urobiť 
aj viac, ale moju prácu bolo 
treba aj na iných miestach. 
Treba myslieť aj na to, že 
kultúrny dom, cintorín, Dom 
smútku, ihrisko či Denný sta-
cionár tiež patrí aj občanom 
žijúcim na Hostinci a pri 
týchto objektoch sa neurobilo 
málo. Minimálne raz týžden-
ne prejdem po obci či už peši 
alebo na aute a mám oči otvo-
rené, vidím prácu, ktorú treba 
vykonať.

Pozitívne je, že nám boli 
schválené žiadosti z Minis-
terstva práce sociálnych vecí 
a rodiny, Ministerstva vnútra, 
Ministerstva dopravy pôšt a 
telekomunikácií a Košického 
samosprávneho kraja. Nech-
cem rozoberať aké nespočetné 
množstvo príloh je potrebné 
doložiť ku každej žiadosti, ku 
každému projektu a veľa krát 
nám ani neposkytnú odpoveď 
z akého dôvodu nám žiadosť 
neprešla. Ešte dnes nie sú 
uzavreté výzvy na PPA z pred 
dvoch rokov, ktoré sú teraz  
v riešení. Vieme, že žiadateľov 

je veľa a financií málo a uspo-
kojiť nie je možné každého. 
Často je tiež problémom po 
vyhlásení výzvy zosúladiť 
projekt s jej požiadavkami, 
pretože aj keď máme zámer 
pripravený, už je neaktuálny  
z dôvodu neustále sa menia-
cich vyhlášok a predpisov. Stá - 
va sa aj, že Ministerstvá výzvu 
zrušia a obec príde o investo-
vané financie. Žiaľ, aj s tým sa 
musíme vysporiadať.

Vedenie obce pri riešení 
zadlženosti muselo urgentne 
riešiť stratovosť pri nakladaní 
s odpadom. Nebolo jedno-
duché nájsť spôsob, ktorý by 
minimalizoval, alebo celkovo 
odbúral finančnú stratu. Došli 
sme k záveru skúsiť že tónový 
systém, ktorý nám znížil fi-
nančnú stratu až o 65 %.  
Nie je to ešte v konečnom 
dôsledku celkom bez stra-
ty, ale je to už veľký úspech, 
ktorý sme spoločným a uve-
domelým konaním dosiahli. 
Úprimné poďakovanie patrí 
Vám všetkým za dosiahnutý 
výsledok pri zbere komunál-
neho odpadu.Za tie usporené 
finančné prostriedky si mô-
žeme dovoliť zber Biologicky 
rozložiteľného odpadu, ktorý 
tiež má pozitívne ohlasy. Zní-
žili sme pálenie tohto odpa-
du v domácnostiach. Kúpou 
snímacích zariadení sme  
v našom katastri znížili tvor-
bu čiernych skládok odpadu. 
Veľkou zmenou v našej obci 
malo byť aj riešenie splaš-
kových vôd, kanalizácia. Tu 
sme sa stretli z nevôľou nie-
ktorých našich spoluobčanov, 
majiteľov pozemkov. Snažili 
sme sa im vyhovieť zmenou 
projektovej dokumentácie, 
ktorú sme trikrát dali pre-
pracovať. Aj po prepracovaní 
nám nechcú podpísať zmluvu 
o budúcej zmluve, že súhlasia 
s uložením potrubia, ktoré 
bude prechádzať cez ich po-
zemok. Že vraj im kanalizá-
ciu netreba. Kanalizáciu treba 
len starostovi. 

Väčšinou sú to občania, 
ktorí nevyvážajú obsah žúmp 
a nevedia o problémoch s vý-
vozom. 

Pokračovanie na 4. strane
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Správu o činnosti prednie-
sol predseda zboru. Poukázal 
na to, že „DHZ v našej obci 
má dlhoročnú tradíciu, ktorú 
sa snažíme oživiť, udržať, roz-
víjať.“ Náš DHZ je zaradený 
do celoplošného rozmiestne-
nia síl a prostriedkov hasič-
ských jednotiek Slovenskej 
republiky do kategorie „C“ 
kde sú nám na základe žia-
dosti ročne pridelené 1400 €, 
ktoré použijeme na hasičskú 
výstroj, výzbroj ako aj obnovu 
hasičskej techniky, v našom 
prípade PPS 12.

K dnešnému dňu máme 31 
členov DHZ a z toho je vy-
školených 17 členov plus veli-
teľ. Pribudli šiesti noví členo-
via. Minulého roku sme dali 
vyškoliť deväť členov. Pozi-
tívne bolo to, že školenie sme 
mohli absolvovať u nás v obci 
čím sa nám znížili náklady na 
prepravu členov na školenie. 
Na splnenie požiadaviek ka-
tegórie „C“ musíme mať vy-
školených 21 členov.

V minulom roku sme po-
žiadali o protipovodňový vo-
zík ako aj vozidlo Iveco Daily. 
Taktiež sme poslali žiadosť  
o dotáciu na obnovu respektí-
ve prístavbu požiarnej zbroj-
nice. Dali sme vypracovať 
projektovú dokumentáciu na 
prístavbu hasičskej zbrojnice, 
ktorá nás stála 3250 €. Máme 
už vybavené aj stavebné po-
volenie.

Predseda ocenil prístup 
niektorých členov DHZ. Či 
už išlo o účasť na jednotlivých 
taktických cvičeniach, ale-
bo pri údržbe čerpadla PPS 
12. Zvlášť spomenul prístup 

strojníka Ondreja Strelku, 
ktorý aj napriek svojmu po-
kročilému veku sa pravidelne 
aktívne zúčastňuje jednot-
livých cvičení ako aj údržby 
čerpadla. Patrí mu veľké ďa-
kujem. Taktiež poďakova-
nie patrí Jakubovi Dobošovi  
a Patrikovi Kóňovi, ktorí sú 
aktívni. Pozitívom je pravi-
delná účasť našich členov na 
kultúrnych a spoločenských 
akciách, kde dbáme na do-
držiavanie protipožiarnych 
opatrení.

Po niekoľko ročnom pôso-
bení nášho zboru Ľ. Lešták 
skonštatoval, že ešte stále sú 
isté medzery, rezervy v pri-
pravenosti našich členov. Je 
to spôsobené napríklad neú-
časťou niektorých členov na 
taktických cvičeniach organi-
zovaných veliteľom. Pri zdo-
konaľovacích cvičeniach bolo 
vidno slabšiu pripravenosť aj 
napriek tomu, že podobné 
cvičenia sme už absolvovali. 
Je nutné cvičenia organizovať 
častejšie. Praktická prípra-
va zahŕňa oboznámenie sa  
s hasičskou technikou a mož-
nosťami využitia miestnych 
zdrojov, napríklad hydrantov 
na lokalizáciu a hasenie, ako 
aj odstraňovanie následkov 
požiarov alebo iných živel-
ných katastrof a škodových 
udalostí. 

Do budúcna je prianím 
predsedu zúčastniť sa na 
niektorých okresných súťa-
žiach hasičských družstiev. 
„Boli sme s niektorými člen-
mi pozrieť na súťažiach, ako 
to funguje. Sami sme videli, 
že to nie je nič zložité, len 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v obci je základným, 
výkonným článkom organizačnej štruktúry Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Svoju činnosť roz-
víja v súlade so stanovami DPO SR, zákonom o ochrane 
pred požiarmi, zákonom o obecnom zriadení a ďalšími vše-
obecne záväznými právnymi predpismi. DHZ napomáha 
vytvárať v súčinnosti s orgánmi obce personálne, organi-
začné, technické a materiálne podmienky. Dňa 26. januára 
sa uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ v zasadač-
ke Obecného úradu o 16:30 hod. Schôdzu viedol predseda 
DHZ Ľ. Lešták. Vítaným hosťom bol Mgr. Michal Terrai, 
tajomník ÚzO DPO SR v Rožňave.

Dobrovoľný hasičský 
zbor napreduje 

Pokračovanie z 3. strany
Nedá mi nespomenúť jeden 

aktuálny prípad s vypúšťaním 
splaškových vôd do miestne-
ho potoka, ktorý je pri štátnej 
ceste. Na podnet občanov 
Okresný úrad odbor dopravy 
postúpil riešenie tohto nele-
gálneho vypúšťania nám Obci 
Rakovnica, kde sme ako prís-
lušný stavebný úrad prizvali 
na riešenie tohto problému 
Okresný úrad životného pro-
stredia. Je to v riešení a maji-
teľ má svoje odtoky do potoka 
odstrániť. Treba si uvedomiť, 
že takéto riešenie vypúšťania 
už v dnešnej dobe nie je prí-
pustné. Bola tu možnosť rie-
šenia odpadových vôd, ktorá 
zastala na súhlasoch majite-
ľov konkrétnych pozemkov  
a bez tých už obec nevie po-
kračovať v územnom konaní.

Ak by som mal zhodnotiť 
obidva volebné obdobia vo 
funkcii starostu obce, tak po-
viem že to druhé bolo oveľa 
ťažšie. Pripisujem to ustavič-
ným zmenám v legislatíve, že 
nič už pomaly neplatí od roka 
do roka. Navyše také veľké 
množstvo zákonov, predpisov 
a noriem ako je v samosprá-
ve nie je asi v žiadnom inom 
odvetví. Trendom dnešného 
uponáhľaného sveta je tiež 
modernizácia, elektronizácia 
štátnej správy. Občan sa ne-
musí nikam dostaviť osobne  
a len prostredníctvom po-
čítača komunikuje a podáva 
podania na obec. Zjednodu-
šenou formou takejto elektro-
nickej komunikácie je riešenie 
len so zriadenou elektronic-
kou schránkou, ktorú už dnes 
má aj naša obec. Pod elektro-
nickou schránkou na Ústred-
nom portáli verejnej správy 
si môžete - laicky povedané, 
predstaviť podobnú schránku 
ako má väčšina poskytova-
teľov mailových služieb ako 
napríklad g-mail a pod. Táto 
schránka slúži na komuni-
káciu - prijímanie podaní  
v elektronickej forme od oby-
vateľov obcí, podnikateľov  
a iných subjektov a na druhej 
strane zasielanie Vašich roz-
hodnutí v elektronickej forme. 

V roku 2016 bol spracova-
ný a schválený Územný plán 
Obce Rakovnica, ako zák-

ladný strategický dokument 
územného rozvoja našej obce 
na ktorý nám na základe na-
šej žiadosti bola schválená 
dotácia z ministerstva. Neboli 
do zmien zapracované všetky 
požiadavky občanov z dôvo-
du veľkého záberu poľnohos-
podárskej pôdy, ktoré nám 
vytkol Okresný úrad Košice, 
odbor územného plánova-
nia a museli sme to prerobiť  
k terajšiemu stavu dokumen-
tu. Už teraz je bezpodmieneč-
ne potrebné riešiť ďalší doda-
tok z dôvodu narastajúcich 
žiadostí o vydanie stavebného 
povolenia na výstavbu rodin-
ných domov na pozemkoch, 
ktoré nie sú zahrnuté ako 
stavebné. Znova je potrebné 
prejsť celým procesom obsta-
rávania atď.

V rámci zníženia elektric-
kej energie na obidvoch od-
berných miestach verejného 
osvetlenia sa postupne pri 
opravách pouličných svie-
tidiel menia klasické 36W 
žiarivky za led-kové, kde sa 
znižuje spotreba energie až  
o 70 %. Tu tiež bola rekon-
štrukciou rozvádzača verejné-
ho osvetlenia znížená hodno-
ta hlavného ističa na 25A čím 
sa dosiahla výrazná úspora fi-
nancií. Začiatkom minulého 
roka bola podaná žiadosť o do - 
táciu na rekonštrukciu ve-
rejného rozhlasu, ktorá nám 
nebola schválená bez udania 
dôvodu. Opravy, výmenu re-
produktorov a hliníkových 
káblov hradíme z obecného 
rozpočtu. Taktiež bola zakú-
pená nová rozhlasová ústred-
ňa. Menšie opravy rozhlasu 
a verejného osvetlenia si vy-
konávame sami samozrejme 
keď to nevyžaduje odbornosť, 
alebo iný rozsah prác. Týmto 
sa dá usporiť veľké množstvo 
financií.

Pozitívnym ohlasom je do-
plnenie ústredného kúrenia  
v sále kultúrneho domu, ktoré 
už bolo pre dnešnú dobu po-
trebné zrealizovať. Tiež došlo 
pri prevádzke sály k úspore 
energie na kúrení a ohre-
ve teplej vody. V interiéri sa  
z časti zrekonštruovali staré 
polámané stoly, na ktorých  
sa vymenili pracovné dosky. 
Keď nám dovolia financie 

tak je potrebná aj ďalšia re-
konštrukcia stolov a stoličiek.  
Z dotácie Košického samo-
správneho kraj bol pri kultúr-
nom dome vybudovaný prí-
strešok, ktorý je prínosom aj 
pre organizovanie spoločen-
ských udalostí. Už je mož-
né posedieť vonku aj v zlom 
počasí. 

V rámci turistických výstu-
pov je v pláne do konca tohto 
roku postaviť, respektíve na-
hradiť dve staré altánky sme-
rom na Plešiveckú planinu. 
Sú v zlom nefunkčnom stave. 
Na opravu je podaná žiadosť 
o dotáciu z Košického samo-
správneho kraja. S predsedom 
Baníckeho spolku sa snažíme 
nadviazať formou baníckych 
tradícií na náučný chodník  
z obce Rudná, ktorý vedie 
ponad Iváďo, doplnením in-
formačných tabúľ a prístreš-
kov. Treba dbať aj na turistov, 
ktorí k nám prichádzajú, aby 
si od nás odniesli dobrý pocit 
a dojem. Súčasťou spoločen-
ského života v našej obci je 
Zbor pre občianske záleži-
tosti pri obecnom úrade pod 
vedením Margity Leštákovej, 
ktorý svojou činnosťou spes-
truje kultúrne a spoločenské 
akcie v našej obci, za čo im 
patrí poďakovanie. 

Výrazne sa nám podarilo 
oživiť Dobrovoľný hasičský 
zbor obce, kde na základe na-
šej žiadosti zbor získal finan-
cie od Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR za dodržania da-
ných podmienok. Z finanč-
nej dotácie DPO SR bola 
zakúpená ďalšia vybavenosť  
k technike ako aj osobná vý-
stroj členov DHZ. Opravila 
sa nepojazdná striekačka PPS 
12, o čo sa pričinil O. Strelka 
st. a P. Kóňa.Tiež im patrí po-
ďakovanie, ako aj veliteľovi a 
ostatným členom. DHZ Ra-
kovnica má 31 aktívnych čle-
nov. Stará zbrojnica nespĺňa 
technické požiadavky fungo-
vania zboru a preto sme po-
dali žiadosť na Ministerstvo 
vnútra v rámci výzvy projekt 
Prístavba požiarnej zbrojnice 
ako aj žiadosť o pridelenie 
protipovodňového vozíka a 
žiadosť o pridelenie požiar-
neho vozidla Iveco Daily. Je 
potrebné čoraz viac sa veno-

vať aj tejto problematike, však 
ide o zdravie našich občanov 
a ochranu ich majetku. 

V poslednej jesennej súťaži 
naši futbalisti dosiahli dobré 
výsledky. Snažíme sa im pri-
praviť na to dobré podmien-
ky. Budova šatní bola napo-
jená na verejnú vodovodnú 
sieť a internet. Z časti sa 
zrekonštruovala budova šatní 
výmenou zadnej steny za mu-
rovanú a rozvod pitnej vody.  
V pláne ostáva oprava oplo-
tenia a izolácie strechy šatní, 
ktorá nám stále zateká. Kaž-
doročne organizuje tradič-
né Magdolénske futbalové 
turnaje, čo značí o peknej 
reprezentácie obce. Dobré 
výsledky dosahuje aj náš stol-
notenisový klub, ktorý má dve 
mužstvá a hrá v dvoch okres-
ných kolách V. a VI. ligy Ge-
mer pod vedením Radoslava 
Chlebuša. Pravidelne každo-
ročne organizujú turnaj o po-
hár starostu obce. Je to pekná 
celodenná akcia. 

Je toho veľa o čom by sa ešte 
dalo písať, ale v krátkosti som 
sa Vám snažil predniesť čo sa 
v našej obci urobilo a je toho 
ešte veľa, čo by sa ešte urobiť 
dalo alebo malo. K naplneniu 
našich plánov a predsavzatí je 
potrebné najprv zdravie. Po-
tom je potrebná chuť praco-
vať a samozrejme dôležité sú 
financie. O tie sa musíme sve-
domito uchádzať či už cestou 
žiadania dotácií alebo cestou 
čerpania eurofondov. Na to 
potrebujeme dobré a silné 
obecné zastupiteľstvo, ktoré 
pristupuje k svojmu odovzda-
nému mandátu svedomito. Ja 
si myslím, že volebné obdobie 
2014 - 2018 naša obec mala 
veľmi dobré obecné zastupi-
teľstvo, o čom svedčia aj do-
siahnuté výsledky. Ale sú to 
výsledky nás všetkých, ktorí 
sme sa zúčastnili komunál-
nych volieb 2014 a tam si 
zvolili svojich zástupcov.

Touto cestou sa chcem po-
ďakovať všetkým tým, ktorí sa  
svojou prácou pričinili k roz-
voju, propagácii a šíreniu 
dob rého mena obce. Budúc-
nosť obce je v rukách Vás ob-
čanov našej malebnej obce.

Ľuboš Lešták
starosta obce

treba vedieť kto čo má robiť  
a samozrejme aj rýchlo. Účasť 
nášho DHZ by bola vzorná 
reprezentácia našej obce.“

S Plánom hlavných úloh 
DHZ na rok 2018 obozná-
mil členov veliteľ O. Doboš 
st. Plán je rozdelený na úseky. 
Úsek preventívno - výchovnej 
činnosti, operatívno - taktic-
kej prípravy a organizačný. 
Každý úsek ma konkrétne 
úlohy, ktoré skvalitnia, rozší-
ria a aplikujú potreby nielen 
DHZ, ale najmä obce a ob-
čanov.

V diskusií vystúpil hosť 

Mgr. M. Terrai, ktorý sa po-
chvalne vyjadril k činnosti 
miestnej DHZ za rok 2017. 
Vyzdvihol príkladnú komu-
nikáciu s predsedom DHZ. 
Pozornosť venoval súťažiam, 
výbave hasičov, zboru a na ak-
tivity ORHaZZ v Rožňave. 

Výročná členská schôdza 
DHZ bola vecná, konkrétna. 
Analyzovala situáciu a pred-
ložila smelé plány do budúc-
nosti. Radi ich uvidíme na 
celoobecných podujatiach, 
akciách. Držíme im palce pri 
účasti hasičského družstva na 
okresnej súťaži DHZ.      -sa-

Z rokovania DHZ    Dr. Sabo

Zbor pre občianske záleži-
tosti má 11 členiek. V uply-
nulom roku do nášho kolek-
tívu pribudli dve nové členky 
- p. Agnesa Molnárová a p. 
Lucia Blahútová. Minútou 
ticha sme venovali tichú spo-
mienku nášmu dlhoročnému 
členovi Jánovi Molnárovi, 
ktorý nás v minulom roku 
náhle opustil.

Naše stretnutia boli pra-
videlné, posledný piatok  
v mesiaci, okrem toho to 
boli aj stretnutia k nácvikom 
programov, spolu 30-krát. 
Dochádzka bola veľmi dobrá, 
aj pri nácvikoch s deťmi a ich 
rodičmi. Vedenie ZPOZu sa 
nezmenilo ani v tomto roku. 
Tvoria ho p. Margita Leštá-
ková, p. Božena Ďuránová  

a p. Mgr. Mária Sabová.
Aktívne spolupracujeme 

so starostom obce, obecným 
úradom. S poslancami Obec-
ného zastupiteľstva, sú to 
najmä p. Ing. M. Genčiová,  
p. Mgr. E. Genčiová, p. Mgr. 
M. Uhrinová, so SZPB p. 
Ing. O. Lorkom, s Jednotou 
dôchodcov Slovenska p. Mgr. 
L. Fabianom, s rodáčkou p. 
Dr. Z. Janáčovou, ktorá píše 
krásne básne, s našim hu-
dobným doprovodom p. I. 
Adlera, s fotografom p. Dr. 
J. Sabom, s p. J. Kuchenovou, 
ktorá s nami a s našimi deťmi 
nacvičila pekné vystúpenie na 
Deň obce. Veľmi dobrá spo-
lupráca bola s rodičmi účin-
kujúcich detí. 

Pokračovanie na 6. strane

Tak ako po uplynulé roky zhodnotili členky Zboru pre 
občianske záležitosti (ZPOZu) svoju činnosť v roku 2017. 
Na hodnotiacej schôdzke 21. januára 2018, pozvanie 
prijali poslankyňa obecného zastupiteľstva Ing. Monika 
Genčiová a predseda MO SZPB Ing. Ondrej Lorko. 
Ospravedlnil sa starosta obce pre zimnú kalamitu a Mgr. 
E. Genčiová, ktorá bola odcestovaná.

Pestrá činnosť obohatená 
o vystúpenia detí
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V správe za hodnotiace ob-
dobie 2015-2017 predseda 
pripomenul vznik ZO JDS  
v obci dňa 28. 1. 2000. Na 
ustanovujúcej schôdzi bolo 
27 členov, dnes má naša or-
ganizácia 85 členov. Zhod-
notil podiel výbornej spolu-

práce so starostom, obecným 
zastupiteľstvom a R-4. Úlohy 
a ciele boli splnené, schválil 
sa plán činnosti na rok 2018. 
Vysoko bola zhodnotená čin-
nosť OO JDS hospodárky 
pani B. Hutníkovej a reví-
zorky pani Oľgy Leštákovej. 

Boli odovzdané Ďakovné lis-
ty pri príležitosti významné-
ho životného jubilea pani Z. 
Blahútovej, A. Krištofčovej, 
J. Gonosovi, Vladovi Kóňovi, 
Jánovi Kóňovi, Zuzane Hen-
celovej, A. Molnárovej.

Bol udelený Ďakovný list 
za kultúrny program na do-
terajších podujatiach vedúcej 
ZPOZ-u pani Margite Leš-
tákovej a za organizovanie 
športových podujatí Ing. Vi-
liamovi Koltášovi.

Treba pripomenúť, že naša 
organizácia má v trvalej opa-
tere tri pomníky a miestny 
park, ktoré každoročne udr-
žuje a skrášľuje.

V správe mandátovej ko-
misie bolo konštatované: 
počet členov ZO JDS 85, 
prítomných na HČS 68 čo 
robilo 80 %. HČS bola uzná-
šaniaschopná.

Bol zvolený funkcionársky 
aktív na štvorročné obdo-
bie v zložení: predseda Mgr. 
L. Fábian, hospodár pani  
B. Hutníková, tajomník pani 
O. Lindáková, členovia Ing. 
O. Lorko a čestný predseda 
pán O. Bradáč, revízna komi-
sia v zložení predseda Oľga 
Leštáková, Želmíra Hence-
lová a Ing. Viliam Koltáš.

Na HČS prijali účasť za 

OO JDS z Rožňavy JUDr. 
Ján Klobušník, Ján Gallo, 
ktorí vo svojom vystúpení  
v krátkosti zhodnotili činnosť 
JDS, úspechy dosiahnuté  
v prospech všetkých dôchod-
cov a čo pripravuje, chystá.

Za ZO JDS z Rudnej 
pani I. Tokárová a ZO JDS  
z Rožňavského Bystrého Ing.  
T. Barna. Svorne skonšta-
tovali, že sa nám spolupráca 
darí a porozprávali o svojich 
pripravovaných podujatiach  
a cieľoch na r. 2018.

Za obec Rakovnicu Ľ. Leš-
ták, starosta obce a poslanci 
obecného zastupiteľstva Ing. 
M. Genčiová, Mgr. M. Uhri-
nová, Ing. M. Genči a pán  
O. Doboš st.

Starosta obce poďakoval 
seniorom za činnosť, prisľúbil 
naďalej aktívnu spoluprácu. 

Pani Ing. M. Genčiová vo 
svojich úprimných slovách 
poďakovala seniorskej orga-
nizácii za jej činnosť, za úspe-
chy a bola rada, že sa mohli 
aspoň dielom poslancov pri-
pojiť k činnosti JDS. Povzbu-
divé slová od poslankyne nás 
inšpirovali, potešili aj jej na-
sledujúcimi slovami „verím, 
že budete vo svojej činnosti 
pokračovať tak, že v blízkej 
budúcnosti budeme môcť byť 
aj my členmi skvele fungu-
júceho hnutia a pokračovať  
v napĺňaní poslania JDS.“

V závere predseda ZO JDS 
poďakoval všetkým za vysokú 
účasť, za hodnotné diskusné 
príspevky, zaželal veľa zdra-
via a elánu do ďalšej činnosti.

Mgr. L. Fabián

Úmyselná ťažba
V roku 2017 bola vykona-

ná obnovná úmyselná ťažba 
v lokalite Plešivecká plani-
na, Pošová a Šinárová dolina. 
Všetky tieto porasty dosiahli 
rubný vek, v roku 2011 tam 
bol vykonaný clonný rub  
a vlani dorub. Potešujúce je, 
že týmto spôsobom sa do-
siahlo takmer 100 % prírod-
né zmladenie, čo nám ušetri-
lo značné výdavky. V lokalite 

Mních bola vykonaná ob-
novná úmy selná ťažba.

Na naše pomery veľ ká 
ťažba

Celkovo bolo vyťažené  
a od predané 1 251 m³ guľa-
tiny a 845 prm palivového 
dreva. Súhrnná ťažba bola na 
úrovni 1 707 m³. Je to obje-
movo veľká ťažba na naše 
pomery, ale pri doruboch nie 
je možné to rozčleňovať na 
viac rokov, tam je najdôleži-

tejšie spraviť ťažby, spracovať 
a uhádzať haluzinu, zostabili-
zovať porast, aby sa zmlade-
nie neporušilo a proces ob - 
novy mohol prebiehať. V lo - 
kalite Plešivecká planina a 
Pošova sa to aj podarilo napl-
niť, haluzina bola spracovaná 
do metrov a následne poskyt-
nutá pre našich podielnikov 
vo forme deputátu, zvyšok 
sme poskytli na samovýrobu, 
kde podmienkou bolo tenkú 
haluzinu uhádzať. Ja som to 
tu spomínal už veľakrát ale 
nedá mi aby som to znova 
nezopakoval. Máme 10 ročný 
hospodársky plán, kde nám 
naplánovali ťažbu 12 000 m³  
t. j. 1 200 m³ ročne. Mali 
sme roky kde ročná ťažba 
bola 600-700 m³, to že sme 
v roku 2017 vyťažili 1700 m³,  
neznamená že sme niečo 
prekročili, ale na druhej stra-
ne nik nemôže očakávať že za 
10 rokov sa vyťaží 12 000 m³ 
a nebude to v lese ani poznať.

Nájomné i zmena odbor
ného lesného hospodára

V roku 2017 sme prejed-
návali s AGROSPOLOM 
Honce otázku výšky nájom-
ného za pasienky. Výsledkom 
je že z pôvodných 596 € roč-
ného nájomného sa zvyšuje 
na 2 650 € ročne. Tu chcem 
ešte vysvetliť, že AGRO-
SPOL mal platnú nájomnú 
zmluvu, išlo len o úpravu výš-
ky nájomného. V tomto roku 
dôjde aj k zmene odborného 
lesného hospodára (OLH) 
doterajší p. Milan Štefanko, 
vzhľadom k veku a neča-
kaným zdravotným obme-
dzeniam, je nútený funkciu 

OLH u nás ukončiť. Z toho 
dôvodu som mu nedal ani 
vyhotoviť plán ťažby na rok 
2018 a ďalším dôvodom je, že 
dnes nás čakajú voľby členov 
výboru a dozornej rady a toto 
je už na rozhodnutí nového 
výboru. Z môjho pohľadu 
by bolo najlepším riešením, 
aby sa vyhotovil plán ťažby 
zodpovedne a vybral nový 
zástupca na funkciu OLH, 
čo až tak jednoduché nie je, 
nakoľko odborných OLH je 
nedostatok. Potom nieke-
dy v mesiacoch apríl, máj by 
mohlo dôjsť k výmene OLH. 
Apríl, máj hlavne z toho dô-
vodu aby to nebolo len admi-
nistratívne odovzdávanie, ale 
aby si spolu prešli aj reálne  
v teréne všetky porasty.

Hospodársky plán
Keďže poznám hospodár-

sky plán, tak nezáväzne vás 
viem poinformovať čo na 
tento rok by malo nasledovať. 
K pásom kde sa v roku 2017 
robili doruby by sa mali pri-
členiť ďalšie a tie by sa mali 
presvetliť. Malo by to byť na 
Plešiveckej planine v Pošovej 
i v Šinárovej doline ale je to 
informatívne, nie je to záväzné.

Vysporiadanie podielové
ho spoluvlastníctva

V roku 2014 sme tu riešili 
problém spoločne obhos-
podarovanej nehnuteľnosti  
s po zemkovým spoločen-
stvom Kružná na Plešiveckej 
planine. Zákon o pozemko-
vých spoločenstvách takéto 
usporiadanie nedovoľuje, vte-
dy zo strany Kružnej nebola 
vôľa toto vysporiadať.

Pokračovanie na 8. strane

Lesné pozemkové spoločenstvo (LPS) je našou jedinou 
organizáciou, ktorá je prosperujúca a zisková. Dôkazom 
toho bolo zhromaždenie členov LPS 23. februára v Dome 
kultúry. Rokovanie sa riadilo stanoveným programom. 
Stretnutie viedla Ing. J. Breznenová. Po oficiálnej časti sa 
slová ujal predseda LPS Ján Dányi. Vecne zhodnotil uply-
nulé obdobie. Z jeho vystúpenia sme pre verejnosť vybrali 
nasledujúce informácie.

Na naše pomery veľká ťažba a prvé vyplácanie dividend

Predsedníctvo LPS    Dr. Sabo

Pokračovanie z 5. strany
V roku 2017 boli dva ob-

čianske pohreby. Zúčastnili 
sme sa aj smútočnej rozlúčky 
s priateľom a naším členom 
p. Jánom Molnárom. S kul-
túrnym programom sme vy-
stúpili na oslavách SNP pri 
pomníku v parku. Na Deň 
obce k 690. výročiu prvej pí-
somnej zmienky o obci sme 
sa predstavili s programom 
zameraným na remeslá v obci 
v minulosti, s hlavným mot-
tom: „Nech sa láska šíri me-
dzi nami“. Krásny scenár pri-
pravila p. Mgr. Mária Sabová, 
hudobným hosťom a dopro-
vodom bola p. Janka Kuche-
nová a p. Igor Adler. Účinko-
vali všetci členovia ZPOZu 
(vtedy ešte aj pán Molnár), 
detičky Paľko, Filipko, Ľu-
boško, Sofinka, Elka, Natál-
ka, Zuzanka, Tamarka. Práca 
s deťmi bola náročná, ale ra-
dostná a potlesk bol všetkým 
odmenou.

V predvianočnom čase  
v spolupráci s Jednotou dô-
chodcov to bolo Posedenie 
pod jedličkou, spojené s vý-
stavkou ZPOZu a Stacio-

nára venovanou vianočným 
symbolom. Scenár tohoto 
programu pripravila Katka 
Nociarová a Mgr. Marika Sa-
bová - nechýbali vinše, kole-
dy, piesne. To všetko vylepšili 
opäť naše detičky Paľko Hen-
cel, Paľko Blahút, Martin-
ko Kmeť, Natálka Tóthová, 
Zuzanka a Elka Lukáčové, 
Sofinka Molnárová. Detičky 
dostali za vystúpenie miku-
lášske balíčky od ZPOZu  
a ZO JDS.

Na konci roka sa stretáva-
me na Vianočnom posedení, 
kde sa navzájom obdarúvame 
malými darčekmi. Snažíme sa 
i o „vlastnú výrobu“ darčekov. 
Vtedy komplexne hodnotíme 
celú činnosť, robíme plány do 
budúcna. 

Teší nás, že sa nám poda-
rilo do programov zapojiť 
aj detičky, za čo patrí vďaka 
ich rodičom, mamám aj sta-
rým mamám. Nech sa nám 
spoločne darí aj v roku 2018. 
Nech naše „múzy“ tvoria, píšu 
ďalšie pekné scenáre. Nech 
detičky naďalej oživujú vystú-
penia pre radosť a potešenie 
nás všetkých.                 -BĎ-

Pestrá činnosť obohatená 
o vystúpenia detí

Býva zvykom, že začiatkom nového kalendárneho roka sa ohliadame späť a prehodnocu-
jeme prežité, urobené, realizované akcie, aktivity, činy. Na druhej strane plánujeme použiť 
osvedčené a urobiť všeličo nové v budúcnosti. Tento všeobecný spoločenský model zhodnoco-
vania uplynulých aktivít a tvorby nových plánov má v činnosti ZO JDS pravidelne formu 
hodnotiacich členských schôdzí (HČS). Takáto sa uskutočnila aj v obci dňa 15. februára 2018 
v Dome kultúry. Máme za sebou náročný, ale veľmi úspešný rok. Vyslovujeme za to náš 
obdiv a veľké poďakovanie všetkým funkcionárom ZO JDS.

Hodnotiaca členská schôdza ZO JDS

Oceňovanie členov JDS

Bola dobrá nálada    Foto na strane: Dr. Sabo

O zábavu sa postarali pro-
fesionálni hostia klaun Poko 
a kvetinárka Florentínka, 
ktorí si pripravili scénku ako 
psík s mačičkou piekli naro-
deninovú tortu. Všetkým zú-
častneným sa vystúpenie veľ-
mi páčilo a do deja sa aktívne 
zapájali tak deti ako aj ich 
rodičia. V rámci tejto aktivi-
ty si detičky zopakovali ča-
rovné slovíčka, ktorými boli 
napríklad ďakujem, prosím, 
prepáč. Deti boli odmenené 
lízankou, cukríkom, muffi-
nom a balónikom. Počas kar-
nevalu sa podával ovocný čaj 
s citrónom. 

Na karneval prišlo aj na-
priek chrípkovému obdobiu 
veľa detí aj dospelých, či už 
to boli najmenší škôlkari 
alebo väčší školáci. Atmosfé-
ra sa niesla v duchu radosti, 
tancovania a spievania. Deti 
boli veľmi spokojné, veď roz-
žiarené detské očká sú tou 
najkrajšou odmenou za všet-
ko. Karneval sa vydaril, za čo 
patrí poďakovanie starostovi 
obce, zamestnancom OcÚ. a 
ostatným spoluorganizáto-
rom, realizátorom. 

Mgr. Miroslava
Turcsányiová, MSc.

Karneval zaujal, potešil, zabavil
Dňa 25.2.2018 Obecný úrad v Rakovnici usporiadal 

pre detičky karneval. Detičky si za pomoci rodičov pri-
pravili krásne masky, z mnohých spomeniem princeznú, 
kovboja, čarodejnicu, klauna... Karneval otvoril príhovo-
rom starosta obce Ľuboš Lešták, ktorý prítomným zaželal 
krásne nedeľné popoludnie a príjemnú zábavu. 
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Pokračovanie z 5. strany

Teraz už Kružná nemá 
na výber a túto problemati-
ku sme znova otvorili. Čím 
hlbšie sa tým zaoberáme 
zisťujeme, že to je zložitejšie 
než sme vôbec predpokla-
dali. Podstatou je zrušenie a 
vysporiadanie podielového 
spoluvlastníctva reálnou deľ-
bou. Toto už ani nespadá pod 
zákon o pozemkových spo-
ločenstvách ale pod občian-
sky zákon. T toho dôvodu 
sme spolu s Kružnou oslovili 
JUDr. Eriku Simanovú, ktorá 
nás v tejto veci právne zastu-
puje. Momentálne čakáme 
na stanovisko Slovenského 
pozemkového fondu (SPF), 
keďže má veľké zastúpenie 
ako u nás, tak aj v Kružnej.

Oprava ciest
Aj v roku 2017 sme sa ve-

novali opravám ciest, bol to 
úsek cesty na Iváďo, ktorá 
bola vymytá. Ďalej sa opravo-
vala cesta na Plešiveckú pla-
ninu. Tu by som chcel oce-
niť a vyzdvihnúť spoluprácu 
kde sa spojili poľovníci z PZ 
Gerlach, z PZ Berze Horka, 
prispel AGROSPOL Honce 
a Lesné pozemkové spolo-

čenstvo. Každý zúčastnený 
prispel finančnou čiastkou, a 
svojpomocne formou brigády 
sa podarilo túto cestu opraviť.

Dividendy
V mesiaci december 2017 

boli vyplácané dividendy tak,  
ako to bolo schválené na 
valnom zhromaždení. Na 
vyplatenie bolo odsúhlasené  
25 000 €, čo predstavuje 80 €  
na 1 1 ha výmery. Z tejto 
sumy je 2 369 € vyčlene-
ných na vyplatenie dividend 
pre podielnikov spomínanej 
spoločnej nehnuteľnosti na 
Plešiveckej planine. Všetkým 
týmto vlastníkom budú vy-
platené dividendy keď sa tie-
to vzťahy právne usporiadajú. 
Do konca roka 2017 bolo 
vyplatených na dividendách 
18 174 €. Tu apelujem na 
všetkých ktorý si dividendy 
neprevzali, aby tak čo najskôr 
spravili. Ďalším problémom 
je, že my máme vaše koreš-
pondenčné adresy, ktoré máte 
uvedené na listoch vlastníc-
tva. Mnohokrát sú tieto ad-
resy iné než sú vaše súčasné 
adresy. Nemáme možnosť 
zisťovať vaše súčasné koreš-
pondenčné adresy, a preto 
vás žiadame aby vo vlastnom 

záujme ste nám tento nesúlad 
dali na vedomie.

Voľ ba nových členov vý
boru a dozornej rady

Jedným z bodov schôdze 
bola voľba nových členov 
výboru a dozornej rady. Čle-
nom bola predstavená kandi-
dátna listina, ktorú navrhol 
výbor. Pri tejto otázke pred-
seda objasnil ako vlastne sa 
ku kandidátke dopracovali. 
Boli určené kritéria na zák-
lade nich sme oslovili mno-
hých podielnikov, bohužiaľ  
z rôznych dôvodov nebol zá-
ujem ísť pracovať vo výbore 
alebo dozornej rade lesného 
pozemkového spoločenstva. 
Nie je možné napísať správu, 
ktorá by reálne odzrkadľovala 
objem povinností a zodpo-
vedností, ktoré sú spojené  
s chodom spoločenstva. Po-
vinnosti začínajú v januári a 
končia v decembri, keď chce-
me vytvoriť priaznivý hos-
podársky výsledok nie je tu 
priestor na poľavenie a veľké 
omyly. Je mnoho vecí s ktorý-
mi sa dá vyjadriť spokojnosť, 
zároveň sa pozerám aj kritic-
ky a v mnohom vidím nedo-
statky, na ktorých je potrebné 
popracovať. Vždy je to o roz-

hodnutiach, to čo sa dnes javí 
ako najlepšie v budúcnosti to 
môže vyzerať inak, ale tak to 
už v živote býva.

Na zaver vystúpenia pred-
seda poďakoval členom vý-
boru aj dozornej rady, ktorí 
dokázali obetovať svoj voľný 
čas a venovať ho práci pre 
všetkých. Možno nie vždy 
požiadavky členov boli napl-
nené podľa predstáv, možno 
niektorí máte pocit krivdy, 
nikdy to nebolo cielené ale-
bo úmyselné a keď sa, podľa 
niektorých členov, čosi také 
možno udialo, tak sa im do-
datočne ospravedlňujem. 
Úplne na záver ďakujem po-
ľovníkom zo združenia Ber-
ze Horka, ktorí sa postarali  
o dnešné občerstvenie.

Po vystúpení predsedu boli 
podané ďalšie správy pod-
ľa programu a zrealizované 
nové voľby. Novému výboru 
želáme dobré zdravie, ochotu 
pracovať pre členov spoloč-
nosti, zveľaďovať jej majetok, 
chrániť prírodu, prichádzať 
s prospešnými myšlienkami, 
nápadmi a všetko robiť tak, 
aby rozkvitala nielen spoloč-
nosť, ale aj naša obec.

Ján Dányi

Práca poslanca je náročným a zodpovedným poslaním

Činnosť poslanca obecného 
zastupiteľstva nie je hmata-
teľná, no napriek tomu môže 
byť veľmi užitočná. Bolo toho 
mnoho, čo sa nám, starostovi 
obce i poslancom obecného 
zastupiteľstva, podarilo zrea-
lizovať. Znížila sa zadlženosť 
obce, zefektívnil sa zber ko-
munálneho odpadu, vynovili 
sa verejné priestranstvá, veci 
verejné sa stali transparent-
nými a je toho ešte veľmi veľa, 
čo by som mohla spomenúť. 
Nie je to úspech jednotlivca, 
je to úspech veľkého množ-
stva zainteresovaných, za 
čo sa im chcem poďakovať, 
pretože nebyť pochopenia, 
porozumenia, ústretovosti  
a v mnohých prípadoch aj 
ľudskosti, naše plány by ne-
boli zrealizované.

Nebola to ľahká doba. Ako 
vieme, menili sa vlády, par-
lament, vznikla Slovenská 
republika. Každá vláda počas 
svojho vládnutia prijímala 
stovky zákonov, noviel a vy-
hlášok. Z nich podstatná časť 
sa týkala hlavne nás, občanov. 
Mnohokrát boli nezrozumi-
teľné, neraz s ich výkladom 
mali problém aj sami tvor-
covia týchto zákonov. Obce 
musia vykonávať úkony súvi-
siace s hospodárením s hnu-
teľným a nehnuteľným ma-
jetkom obce bez finančného 
či personálneho krytia. Teší 
ma, že sa naša obec pomaly, 
ale iste zveľaďuje. Zároveň 
ma však mrzí, že obec fungu-
je len v udržiavacom režime. 
Chýba reprodukčná sila obce. 
Keď som začala uvažovať  
o ukončení svojej poslaneckej 
činnosti, rozmýšľala som nad 
tým, akým smerom sa obec 
Rakovnica bude ďalej vyvíjať. 

Nechcem nechať budúci roz-
voj obce na náhodu.

Na posledných zasadnu-
tiach obecného zastupiteľstva 
sme analyzovali súčasný stav 
obce a hľadali možnosti, kto-
rými by sa dala dosiahnuť vyš-
šia ekonomická efektívnosť. 
Dlhé roky obec využíva fi-
nancie, ktoré dostane formou 
podielových daní a ktoré vy-
berie na poplatkoch. Z týchto 
prostriedkov však obec nikdy 
nezveľadíme. Je viac než isté, 
že obec nemá iné možnosti 
zhodnotenia majetku jedine 
z úverov, dotácií a grantov. 
Dotácie z európskych fondov 
už čoskoro nebudú k dispo-
zícii. Možnosť ich čerpania 
sa končí. A tu nastáva chvíľa, 
keď musíme začať uvažovať 
nielen ekonomicky, ale naj-
mä strategicky. Práve v tom-
to momente začína narastať 
význam vlastného majetku 
obce. Prečo? Čím vyššia hod-
nota majetku, tým vyššia šan-
ca získať úver, dotáciu, grant. 
Nastal čas, aby sme prestali 
rozmýšľať len v tendenciách 
štvorročného volebného ob-
dobia. Obec musí mať nejakú 
víziu do budúcnosti, ktorej sa 
bude držať nielen súčasné ve-
denie, ale i tie nasledujúce. 

V poslednej dobe sa často 
prehodnocovala možnosť 
kúpy budovy bývalej Jednoty. 
Je to budova v centre dedi-
ny, po čiastočných úpravách 
plne funkčná. Analyzovali 
sme možnosti, ktoré má obec 
k dispozícii. Položili sme si 
otázku, načo bude obci táto 
budova? Konštatovali sme, 
že o pár rokov by sme už na 
túto otázku vedeli presne 
odpovedať, lebo máme víziu. 
Plánovali a zrealizovali sme 

rozšírenie obecného parku 
kúpou susedných pozemkov, 
na ktorých by bolo dobré po-
staviť pódium, čím by vznikol 
priestor vhodný na kultúrne  
a spoločenské akcie.

Pozemok, na ktorom stojí 
bu dova bývalej Jednoty je na 
lukratívnom mieste. Vznikol 
by účelový stred obce, akési 
centrum, ktoré by spoločne 
s priestormi bývalej škôlky 
mohlo v budúcnosti zohrať 
ešte dôležitú úlohu. A táto ví-
zia už stojí za to, aby sme aspoň 
pouvažovali nad alternatívou 
kúpy spomínanej budovy. 

Zadlženosť obce tu bola aj 
v minulosti a dokázali sme 
ju finančne zvládnuť. Reálne 
užívanie majetku je len jedna 
z možných foriem naklada-
nia s majetkom obce a spolu 
s ostatnými formami užíva-
nia dokážeme získať ďalšie 
finančné prostriedky. Ekono-
mický trend sa vyvíja tak, že 
hodnota nehnuteľností bude 
narastať a pre obec sa môže 
stáť zárukou ďalších investícií. 

Práca poslanca je zodpo-
vedným a zároveň náročným 
poslaním. Dnes už viem, že 
poslanec môže reálne presadiť 
veľmi málo. Našou úlohou je 
skôr poukazovať na problémy 
a vystríhať pred dôsledkami 
zlých rozhodnutí. Každé roz-
hodnutie, ktoré som urobila, 
som sa snažila vopred prero-
kovať a neraz som využila aj 
možnosť konzultácií s odbor-
níkmi. Vážim si každú dobrú 
radu, pochopenie i pomoc  
v riešení rôznych náročných 
úloh. Moje poďakovanie však 
patrí najmä Vám, občanom 
obce, ktorí ste mi vyjadrili 
dôveru po celé volebné ob-
dobia. Končím na pozícii po-
slanca obecného zastupiteľ-
stva, avšak zostávam i naďalej 
občanom tejto krásnej obce  
a prajem si, aby sme sa navzá-
jom podporovali, pomáhali si 
pri tom, aby sa naša obec roz-
víjala po všetkých stránkach, 
aby sme tu nielen bývali, ale 
mali tu i domov.

Ing. Monika Genčiová

Vážení spoluobčania,  každé obdobie, ktoré v živote 
prežijeme, zanechá v nás určité stopy, životné skúsenosti  
a spomienky. Ovplyvňujú to ľudia, udalosti, rôzne okolnos-
ti, rodina i prostredie, v ktorom človek žije.

Aj v mojom profesijnom ži vote sa končí ďalšia etapa, keď 
som sa po viac ako 15 rokoch pôsobenia v komunálnej poli-
tike rozhodla už nekandidovať na post poslanca obecného 
zastupiteľstva. V myšlienkach som často svoju prácu pre-
hodnocovala a na konci môjho mandátu si dovoľujem oslo-
viť Vás aspoň pár slovami.

ReMeSeLNíCI 
Tesári: Tesársky majster pri 

stavbách striech na domoch  
a hospodárskych budovách 
bol Kravec Štefan rekenský 
mlynár. V jeho šľapajách krá-
čal jeho syn Ján a aj vnuk Ján. 
U starého Kraveca sa vyučili 
tomuto remeslu Fabián Ľu-
dovít a Belák Ondrej. Po nich 
pokračovali nevyučení, ale 
zaučení a to Belákov zať Ing. 
Vilo Koltáš a Fabiánov syno-
vec Ing. Ondrej Lešták.

Kolesár: Odborník na dre-
venú prácu bol pán Tuza Ján 

st. bol kolesár a robil aj kon-
štrukcie vozov za poťahmi. 

Stolári: Vyučenými stolár-
mi boli Tuza Ladislav (syn 
Tuzu kolesára) Lešták On-
drej a Németh Ondrej. Sa-
moukami boli Birka Martin 
(v šľapajach ktorého pokra-
čovali jeho synovia Ľubo uči-
teľ a Milan banský inžinier)  
a Lindák Ondrej Balag, Gen-
či Ladislav.

Kováči a zámočníci: Ko-
váči boli aj miestni cigáni 
Jóži (Milko), Rudy (Krištóf ). 
Kováčom v obci v minulosti 

bol Kožár Ján u Rigi (býval 
na mieste, kde je dnes obec-
ný klub). V jeho šľapajách 
pokračoval jeho syn Zol-
tán zomrel 1998 roku. Dnes  
v obci nemáme kováča síce 
sú, ale len amatéri. Zámoční-
ci boli: Žúdel Ondrej, Genči 
Ondrej, Petergáč, Belák La-
dislav, Franciška Ján, ktorý sa 
mimo zámočníckej práci ve-
noval aj zváraniu elektrickým 
oblúkom a vyrezávaním pod-
ložiek pod poľovnícke trofeje. 
Bol to precízny majster. Ďalej 
bol zámočníkom Fabián Ján 
u Šmitni, Lešták Ladislav. 

Automechanici: Dányi Ján 
st. a ml., Popálený Ján, Gríger 
Viliam, Jesenský Ladislav. 

Murári: bratia Lindákov-
ci Ľudovít a Ondrej, bratia 
Jakubčákovci Ján a Martin, 
Genči Ľudovít, Fabián Šte-
fan, Molnár Ján, Máťaš Ján, 
Juhász Ladislav.

elektrikári: Fabián Ondrej 
(Mánik), Benko Ondrej, Hla-
váč Ladislav, Gallo Ján, Tóth 
Viliam (staral sa aj o obecné 
osvetlenie), Gibas Ladislav.

Domáci majstri (odborní
ci od dreva): Dóbis Peter, syn 
Ján, vnuci Ján, Ondrej. Boli 
všestranní majstri samouci. 
Robili rôzne náradia použí-
vané pri poľnohospodárskych 
prácach ako kosiská, hrable, 
cepy, tokove lyžice, dokázali 
urobiť aj drevené kolesá. 

Pokračovanie na 10. strane

Už 73 krát si obyvatelia 
našej obce koncom januára 
pripomenuli hádam naj-
významnejšiu udalosť mo-
derných dejín v živote obce. 
Presne 21. január je ten deň, 
kedy v roku 1945, podľa 
spomienok niektorých naj-
starších spoluobčanov, na-
šou dedinou „prešla fronta“ 
a skončili sa tak útrapy 2. 
svetovej vojny nielen v na-
šej obci, ale takmer v celom 
našom okrese. Táto vojna 
priniesla množstvo ľudských 
tragédií a utrpenia, ktoré sa 
postupom času stáva čoraz 
vzdialenejšie pre mladú ge-
neráciu, ktorá toto vojnové 
šialenstvo nikdy nezaži-
la. Preto je dôležité si tieto 
tragické a bolestivé avšak 
významné medzníky pripo-
mínať, aby táto chvíľa bola 
mementom a poučením pre 
súčasnú i budúcu generáciu. 

73. výročia oslobodenia 
obce si členovia miestnej 
organizácie SZPB uctili po-
ložením venca k pamätnej 
tabuli pripomínajúcej tento 
významný deň. 

Po krátkom pietnom akte 
nasledovala členská schôdza 
ZO SZPB na ktorej zúčast-
není členovia zhodnotili 
svoju činnosť v uplynulom 
období a schválili plán čin-
nosti na rok 2018. V disku-
sii sa zhodli na tom, že stav 
pamätníkov viažucich sa  
k 2. svetovej vojne na území 
našej obce je uspokojivý. Je 
však potrebné venovať aj na-
ďalej úsilie o ich zveľaďova-
nie a skrášľovanie ich okolia. 
Je našou povinnosťou neza-
budnúť a aj takouto formou 
si pripomínať našu nedávnu 
históriu.    Ing. Ondrej Lorko,

predseda ZO SZPB
v Rakovnici

Je to memento pre súčasnú
i budúcu generáciu

Na naše pomery veľká ťažba a prvé vyplácanie dividend

V ďalšej časti sa dozviete o remeselníkoch, remeslách, ovo-
cinárstve, včelárstve, poľovníctve, lesnom hospodárstve o 
majiteľoch prvých dopravných prostriedkoch.
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Vyznali sa aj v kováčskom 
remesle. Mali duchací mech 
na oživovanie ohňa. Boli od-
borníci pri výrobe náradia na 
spracovanie konopí ako terli-

ce, štety, kolovrat, špúl, fajfer, 
smrtka a krosná. Ďalším do-
mácim majstrom bol Sedlák 
Ondrej. Podkúval kone, voly, 
robil jarma pre ťažný dobytok. 
Ďalej bratia Benkovci Ondrej 
a Ladislav, títo to zdedili po 
svojom otcovi a po Ondrejovi 
jeho syn Ondrej Benko u Sli-
viny. Benkovci robili aj kosis-
ká, hrable a metly. Benkovci 
vyrábali kúdele (kužele). Tie-
to robili zo slivkového dreva 
pekne vyrezávané a ornamen-
ty skrášľovali olovom. Dob-
rým odborníkom a domácim 
majstrom do vysokého veku 
nad 90 rokov bol Koltáš, 
Ján Chlebuš. Vedel dať dušu  
a tvar drevu. Robil kosiská, 
hrable urobil tisíce brezo-
vé metly, robil aj murárske  
a stolárske práce. Veľmi pek-
nú prácu v poľnohospodár-
skom náradí odviedol aj La-
dislav Lešták u Škodu.

Metly z brezového prútia 
robili výlučne cigáni. Najzná-
mejší metliari - cigáni boli: 
Žirka (Krištóf ), Buko (Mil-
ko) Samu. V šesťdesiatich 
rokoch tomuto koníčku sa 
venoval Koltáš Ján Chlebuš, 

ktorý roky zásoboval metlami 
JRD ako aj občanov dediny.  
V 80-tych rokoch 20 stor. 
som sa po zaškolení pánom 
Koltášom začal venovať ja  

( J. Gonos). Urobil som cca 
5000 ks. Metly robil aj Šálly 
Ján, ďalej Jesenský Ľudovít, 
Jesenský Zoltán.
OVOCINáRSTVO

Ovocinárstvu a štepeniu 
ovocných stromov v minu-
losti sa venovali Pástor Peter  
u Karela, Gallo Ján z Hos-
tinca a Genči Ján Hrabovský. 
Ing. Laco Sedlák, ktorému 
ďakujem aj ja, že ma zasvätil 
do tajov očkovania a vrúb-
ľovania stromov. To bolo asi 
v roku 1964 a od tej doby 
som zušľachtil veľa ovocných 
a okrasných stromov. Veľa 
stromov zušľachtil aj Lešták 
Ladislav a Lindák Ľudovít.  
V 50-tych rokoch v Hänclo-
vej doline zriadil zeleninár-
stvo na dobrej úrovni Genči 
Ondrej Brašok MB - bulgár. 
Pracovala tam aj jeho man-
želka a syn Laco.
VčeLáRSTVO

Veľkými včelármi v minu-
losti boli: Róth Dezider, Tuza 
Ladislav, Koltáš Ľudovít, títo 
traja chodili aj na kočovku 
okolo Fiľakova. Ďalej vče-
lármi boli: Benko Ľudovít, 
Benko Ján, Benko Ladislav, 

Benko Ondrej, Kožár Zol-
tán, Gonos J. V šľapajach vo 
včelárstve po Ladislavovi Já-
novi Benkovi u Sliviny išiel 
Lorko Ondrej jeho zať a po 
jeho smrti jeho syn Ing. On-
drej Lorko ml. III. Z mlad-
šej generácii boli alebo aj sú: 
Franciška Ján ml., Adamec 
Július ml., Šmelko Ľudovít 
ml., Lindák Laco.
POľOVNíCTVO

Poľovníctvo v našej obci 
má dlhodobú tradíciu. Me-
dzi poľovníkov, na ktorých sa 
pamätám, patrili: Gríger Ján, 
Benko Ondrej u Sliviny, Ben-
ko Ján Za chráskou, Žúdel 
Ondrej, Kravec Ján zo Mlyna, 
Koltáš Ľudovít, Benko On-
drej, Žúdel Viliam, Jesenský 
Ľudovít, Kravec Ľudovít, 
Genči Ondrej, Genči Ľudo-
vít na Silici. Po roku 1970 
pribudli ďalší poľovníci: Gal-
lo Ján, Kravec Ladislav, Kuče-
ra Ladislav, Kováč Ondrej. 
LeSNé HOSPODáR-
STVO

Po roku 1948 postupne 
celé lesné hospodárstvo preš-
lo do štátnych rúk. Kým lesy 
obhospodarovali urbariáty, 
technickú pomoc poskytova-
li okresní horári. V Rožňave 
bol Komora, Sklenár. Po zo-
štátnení práce viedli odbor-
níci v zelenom, lesníci. Práca 
sa riadila plánovane, ťažilo sa, 
vysadzovalo a robila ochrana. 
Postavili sa lesné zvážnice.
PRVé DOPRAVNé 
PROSTRIeDKy

Bicykle boli v 30. rokoch 
20. stor. hlavne značky „Pre-
mier“ bolo ich v dedine asi 15 
- 20 ks. Chlapi si ich kupovali 
vtedy, keď z bane z Rudnej 
boli prepustení a zamestnali 
sa pri výstavbe cesty cez Súľo-
vú nad Gemerskou Polomou. 
Do práce v bani v Rudnej 

nad Rožňava Baňou na Ká-
rolku chodili výlučne pešo.  
V skorších rokoch pešo cho-
dili baníci aj do Čučmy. Tam 
pracovali na bani Matejka, 
kde sa dobýval Antimonit. 
Pešovali denne v lete v zime. 
Cestu do Rožňavy, Štítnika, 
Jelšavy, Dobšinej ľudia absol-
vovali výlučne pešo. Ba nebo-
la výnimka ísť pešo do Košíc, 
Popradu alebo Miškovca. Tr-
valo to aj viac dní. 

Motorky. Prvú motorku  
v dedine asi v roku 1948 mal 
pán Koltáš Ján pod Skalicou. 
Bola to motorka zn. Jawa  
s prepínacou rýchlostnou pá-
kou na nádrži. Ďalej v tom 
čase kúpil motorku 90 cm3 
„Manet“ pán Benko Ján Za-
chráskou. Po roku 1948 keď sa 
zakladalo v baníctve úderníc-
ke hnutie dávali motorky ako 
odmenu. Takto získal mo-
torku JAWA 250 pán Benko 
Ľudovít, pán Koltáš Ľudovít 
JAWA 350 a pán Koltáš On-
drej ČZ 125. Neskôr kúpil 
motorku JAWA 250 perák 
pán Bradáč Ondrej, Benko 
Ján Zachráskou, Molnár Ján 
a majiteľom takejto motorky 
v roku 1954 som sa stal aj ja.

Autá. Prvé auto a to ná-
kladné, neviem akej značky, 
mal pán Čapó Ján z Hostinca 
to bolo asi v roku 1947. Asi 
v roku 1955-56 keď sa začali 
vyrábať osobné autá ŠKODA 
- Spartak takéto auto mal ako 
prvý Lindák Ján (otec Jána, 
Jara) neskôr osobné auto kú-
pil Fabián Ľudovít z Hos-
tinca Škodu Octaviu a pán 
Fabián Ján Mičko auto zn. 
Moskwitch 403. Prvé terén-
ne osobné auto Gázik kúpil 
Koltáš Ľudovít toto auto má 
okolo 50 rokov ale stále bolo 
pojazdné. 

Z pamäti J. Gonosa u Miška

Tesári pri práci    archív Jána Gonosa


